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شــورای شــهر تهــران امــروز ترکیــب
هیــأت رئیســه ســال چهــارم را
جامعه
مشــخص کــرد .محســن هاشــمی بــا
 18رأی موافــق از  20رأی حاضــران،
یکبــار دیگــر رئیــس شــورا مانــد .او البتــه تنهــا
کاندیــدای پســت ریاســت بــود .ابراهیــم امینــی
هــم بــرای ســال چهــارم بــار دیگــر نایــب رئیــس
باقــی مانــد .شــوراییها همچنیــن از میــان
ســه کاندیــدای منشــی شــورا ،دو تــن یعنــی
زهرانــژاد بهــرام بــا  ۱۳رأی و آرش میالنــی را
بــا  ۱۲رأی از مجمــوع  ۲۰نفــر انتخــاب کردنــد.
بهگــزارش ایســنا ،رئیــس شــورا پــس از جلســه
علنــی دربــاره ایــن کــه حــق شــناس اعــام
کــرده اســت کــه بــرای ریاســت شــورا کاندیــدا
بــوده امــا قبــل از آغــاز جلســه پیامــی از ســوی
یکــی از بــزرگان اصالحــات دریافــت کــرده کــه
در انتخابــات شــرکت نکــن گفــت :مــن اطالعی
از ایــن موضــوع نــدارم امــا میدانــم کــه قطعــاً
حــق شــناس لیاقــت آن را داشــت کــه بهعنــوان
رئیــس شــورا در انتخابــات شــرکت کنــد .امــا
فکــر میکنــم ایشــان بهدلیــل حفــظ وحــدت،
خودشــان تصمیــم گرفتنــد کــه در انتخابــات
شــرکت نکننــد .محســن هاشــمی دربــاره اینکــه
چــرا از بیــرون شــورا بــرای اعضــاء تصمیمگیری
میشــود ،گفــت :البتــه ایــن گونــه کارهــا
مشــورت اســت نــه توصیــه و معمــوالً افــراد بــا
دیگــران مشــورت میکننــد و حتــی اســتخاره
هــم انجــام میشــود و در مکتــب مــا مشــورت و
اســتخاره وجــود دارد کــه نمیشــود اســم آن را
توصیــه و دخالــت گذاشــت.
وی دربــاره حواشــی میــدان جمهــوری اســامی
کــه کلمــه اســامی از تابلــوی آن حــذف شــده

بــود نیــز گفــت :در مــورد ایــن میــدان تحقیــق
کــردم و دیــدم از ســال  ۹۰الــی  ۹۱در بســیاری
از تابلوهایــی کــه بــه ســمت ایــن میــدان بــود
اصــاً کلمــه اســامی قیــد نشــده و در حــال
تحقیــق و بررســی هســتیم کــه چــه کســی در چه
زمانــی ایــن تابلوهــا را نصــب کــرده اســت هــر
چنــد کــه تاریــخ دقیــق مشــخص نیســت امــا
حــذف کلمــه اســامی ســابقه  ۱۰ســاله دارد و
نمیدانــم چــرا حــاال جنجــال درســت شــده
اســت.

محسن هاشمی :حق شناس لیاقت آن
را داشت که بهعنوان رئیس شورا در
انتخابات شرکت کند .اما ایشان بهدلیل
حفظ وحدت ،خودشان تصمیم گرفتند
که در انتخابات شرکت نکنند
بهگفتــه او ،تابلــوی میــدان جمهــوری اســامی
قیافــه مشــکوکی هــم دارد و بــه ماننــد ســایر
تابلوهــا نیســت امــا بایــد ببینیــم کــه چــه کســی
در چــه زمانــی ایــن تابلوهــا را نصــب کــرده و باید
دنبــال کشــف توطئــه باشــیم .وی دربــاره رابطــه
دولــت و شــهرداری گفــت :بهبــود وضعیــت
شــهرداری و دولــت جــزو وظایــف رئیــس شــورا
اســت کــه قطعــاً در یــک ســال باقــی مانده ســعی
میکنــم ایــن رابطــه بیــن شــهرداری و دولــت را
کــه کمــی هــم خدشــه دار شــده دوبــاره برقــرار
کنــم و شــاهد باشــیم کــه حناچــی بــه جلســات
هیــأت دولــت بــرود .از روحانــی و جهانگیــری
میخواهــم کــه اجــازه دهنــد روابــط ترمیــم
شــود و کدورتهــا کنــار بــرود.
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یگانه خدامی
خبرنگار

افــت شــاخص بــورس باعــث شــد امــروز هم هشــتگ بــورس در شــبکههای اجتماعــی ترند
شــود .نگرانــی را در بســیاری از نوشــتههای فعــاالن ایــن بــازار میدیدیــم و خیلیهــا هــم
تــاش میکردنــد شــرایط را تحلیــل و پیشبینــی کننــد:
«ایــن بــازار منفــی بــه بعضیــا فهمونــد جامعــه شــغالی دیگــه هــم الزم داره.
اینطــوری نمیشــه کــه همــه تحلیلگــر ارشــد بــازار ســرمایه باشــن».
«مــن گــرگ وال اســتریت نیســتم .پیــربورس هم نیســتم؛ ولی کتاب تا دلتــون بخواد
خونــدم .خریــد و فــروش هــم بلــدم .ایــن چیــزی کــه بــه شــما االن نشــان مـیدن چیــزی جز
چنــگ و دنــدان نیســت .جــای ژاوی تــو بــورس حــس میشــه .بهــش میگــن.market maker
تــرس آفــت زندگــی و بــرادر مرگــه .بــه خودتون مســلط باشــین همه مثــل همیم».
«حــاال صبــر کنیــد ببینیــد فروشــندههای ایــن روزهــایبــورس پــول هاشــونو کجــا
ســرمایهگذاری خواهنــد کــرد».
«مدیــرانبــورس اگــر مدیریــت بلــد بــودن دامنــه نوســان را روی  1یــا  2میذاشــتن تــا از
رفتــار هیجانــی مــردم کاســته بشــه حــاال کــو گــوش شــنوا .کجاســت مدیر شــرایط بحــران؟»
«پس کی اینبورس اصالح خواهد شد؟»
«یــه جــوری شــاخص ریخــت کــه گــرگای وال اســتریت درخواســت ویدیــو چــک
کــردن».
«امــروز هــمبــورس منفــی بــود ،ایــن منفــی بــودنبــازار و تکــرار آن در طوالنــی
مــدت ســبب کاهــش اعتمــاد مــردم بــه بــورس خواهــد شــد ،در شــرایط فعلــی بســیاری از
ســرمایهگذاران در بــورس کــه بــا چشــم بــاز و انتخــاب درســت ،نســبت بــه ســرمایهگذاری
اقــدام کــرده بودنــد هــم،از محــلســودهای خــود دچــار زیــان گردیدهانــد بــه صورتــی کــه
بــا ادامــهرونــد نزولــی در روزهــای آتــی امــکان اینکــه ســودهای حاصــل شــده در ســالجاری
بــه ســمت صفــر شــدن میــل کنــد وجــود خواهــد داشــت .بســیاری از ســرمایهگذاران خــرد و
بیتجربــه کــه فعــاً ضررهــای ســنگین میدهنــد را هــم بایــد در نظــر بگیریــم».
«امــروز دربــورس چــه گذشــت :حقوقیهــا بــه خیــال خودشــان خواســتند ســاعات
آخــر ،صفــوف فــروش را جمــع کننــد تــا بــازار بــرای فــردا مهیــا شــود امــا دیگــر کار از کار
گذشــت؛هر چــه خریدنــد ،حقیقیهــا بازهــم عرضــه کردنــد .بــه نظــر میرســد اعتمــاد
مــردم بــه بــورس کامــاً از دســت رفتــه و بــه ایــن راحتــی دیگــر اعتمــاد حاصــل نمیشــود».
«یــه موضــوع ســاده و کلــی تــویبــورس هســت کــه میگــه شــما تــا ســهمتو نفروختــی
در واقــع نــه ســود کــردی نــه ضرر...پــس اگــه هنــوز نفروختــی نگــو ضــرر کــردم».
«دیگه کم کم به کارگزاریها بدهکار میشیم .یعنی چی این وضع».
«شــاخص بــورس افــت شــدیدی را داره تجربــه میکنــد همانطــور که رشــد شــدیدی
داشــت،اما ادبیــات مســئوالن در برابــر ایــن دو رخدادپارادوکس آشــکار بود .وقتی شــاخص
بــاال میرفــت از آن بهعنــوان دســتاورد یــاد میشــد ،امــا االن کــه افــت کــرده ،از آن بهعنــوان
ذات و طبیعــت بــازار یــاد میکنند».
«بــورس آنقــدر منفــی شــده و افــت کــرده کــه مــن کــم کــم دارم بــه بــورس بدهــکار
میشــم».
«تــا االن بیــش از  2500میلیــارد تومــن پــول از بــورس خــارج شــده کــه یــه رکــورد در
تاریــخبــورس هســت».
«اینجوری که داره پیش میره بعضی سهمها تا آخر هفته مجانی میشن».
«امــروز بیشــتر از  ۵۲۰نمــادبــورس صــف فــروش بــود و تنهــا ۳۶نمــاد صــف خریــد
بــود .بــه شــخصه بــا ســرمایه خیلــی کمــی کــه در بورس گذاشــته بــودم نزدیــک بــه ۴۰درصد
ضــرر کــردم .آیــا بایــد ســهم هــارو نگــه داشــت یــا بــا ایــن مقــدار ضــرر فروخــت؟ امیــدی بــه
مثبــت شــدن بــازار هســت؟»

