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بورس
واکنش بازار سرمایه به غائله اسنپبک

ماشه نچکید ولـی بورس ریخت

قاسم صادقی

کارشناس بازار سرمایه

عکس :آیدا فریدی

هفته گذشته شاخص کل بازار بورس تهران با ریزشی حدود ۱۵۰هزار واحدی
روبهرو شده بود و برخی کارشناسان این حوزه دلیل این ریزش را جار و جنجال
دونال��د ترامپ دانس��تند اما اغلب فعاالن معتقدن��د این رفتار فقط یک واکنش
هیجانی از س��وی بازار بوده و مقطعی اس��ت .به اعتقاد اغلب کارشناس��ان بازار
س��رمایه ،ریزشهای هفته گذشته بازار بورس تهران بهدلیل هیجانات ناشی از

جار و جنجالهای دونالد ترامپ و مایک پومپئو بر س��ر موضوع مکانیسم ماشه
بود و ریزشهای اخیر مقطعی اس��ت و دوام نخواهد داش��ت .اما از س��وی دیگر
برخی فعاالن بازار بر این باورند تحریمهای جدید ایاالت متحده امریکا موجب
افزایش نرخ ارز شده و همین امر نیز بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت سهام
میشود که طبیعتا ریزش بازار را نیز بهدنبال خواهد داشت .البته زمزمههایی

که از س��وی بهارستان شنیده میش��ود موجبشده کمی خیال بورسبازان در
تاالر شیشهای راحتتر شود چراکه نمایندگان مجلس در روزهای اخیر از ارائه
یک طرح دو فوریتی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی تحریمهای جدید امریکا
صحبت میکنند که ظاهرا بازار بورس را نیز در نظر خواهد داشت .از همینرو به
نظر میرسد بهطور نسبی ریزش در بازار سرمایه تا حدودی کنترل شده است.

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

مجلس با دو فوریت در برابر ماشه میایستد
ش��هریار حی��دری ،نایب رئیس کمیس��یون امنیت
ملی مجلس شورای اسالمی با روشن دانستن مواضع
مجل��س در برابر تحرکات دولت دونال��د ترامپ علیه
جمه��وری اس�لامی ایران خاطرنش��ان ک��رد :موضع
مجلس در این زمینه کامال مشخص و شفاف است ،ما
باید به س��مت استفاده و تکیه بر توان داخلی در برابر
تهدیدات برویم تا هرچه کمتر به خارجیها وابس��ته
باش��یم .وی در ادامه با تاکید بر تخطی دولت امریکا
از قواع��د و قوانین بینالمللی اضافه کرد :ما باید برای
مقابله با نقشههای ایاالت متحده امریکا و همین بحث
مکانیسم ماش��ه برنامه داشته باش��یم تا مبادا کشور
دچار مشکل شود.
درست اس��ت که امریکا برخالف قواعد بینالمللی
حرکت میکند اما ما باید برای تمام ش��رایط آمادگی
داشته باشیم.

 امریکا حق اس�تفاده از امکانات برجام را
ندارد

نماینده مردم قصرش��یرین در مجل��س یازدهم در
واکنش به اقدام امریکا در جهت فعالس��ازی مکانیسم
ماشه به
گفت : :دولت امریکا اصال حق استفاده
از مکانیسم ماش��ه را ندارد ،زیرا که براساس توافقات

قبلی که در برجام انجامش��ده است ،امریکا
یا هر کش��ور دیگر عضو برجام باید عضویت
خود در ای��ن توافقنامه را زیر پا نگذاش��ته
باشد تا بتواند از امکانات آن بهره ببرد.
سازکار اسنپبک یا همان مکانیسم ماشه
نی��ز یکی از این امکانات اس��ت ک��ه امریکا
بهدلیل خروج از برجام ابدا حق اس��تفاده از
آن را ن��دارد .ضمنا اگر هم از برجام خارج نمیش��د
فقط در صورتی امکان استفاده از این مکانیسم وجود
داش��ت که ایران این توافقنامه را نقض کرده باشد یا
کال از برجام خارج ش��ود .اما م��ا میدانیم که چنین
اتفاقی رخ نداده و ما نه از برجام خارج ش��دهایم و نه
آن را نق��ض کردهایم .این نماینده مجلس یازدهم در
ادامه افزود :مجل��س نیز با تاکید بر امکانات داخلی و
راههای فائق آمدن بر تحریمها با کمک کشورهای هم
پیمان و دوس��ت ،سعی بر این دارد که هرچه بیشتر و
بهتر عزت ملت ایران را حفظ نماید .ما برای مقابله با
این تهدیدات به وحدت و همدلی اعتقاد داریم چراکه
با تفرقه نمیتوان در برابر دشمنان به پیروزی رسید.
مجلس هم ب��رای مقابله و مقاومت با این مس��ائل
برنامههای��ی دارد ک��ه در آینده درب��اره جزئیات آنها

اطالعرسانی خواهیم کرد.

 ی�ک ط�رح دو فوریت�ی ب�رای
مقابله با امریکا

ای��ن مس��ئله و تح��رکات یکجانب��ه
امریکاییه��ا همواره مورد رصد کمیس��یون
امنی��ت ملی مجلس بوده و ما در جلس��ات
متع��ددی این مس��ائل را بررس��ی کرد ه و
برنامههای مختلفی نیز تدارک دیدهایم.
حتی درخواس��ت کردهای��م در ص��ورت ادامه این
تهدیدات ،طرحی را با دو فوریت ارائه کنیم تا بتوانیم
با وحدت در برابر دولت ایاالت متحده امریکا بایستیم
و جواب محکمی به زیادهخواهی آنها داده باشیم.
دول��ت ،مجلس و ق��وه قضاییه ب��رای مقابله با این
تهدی��دات برنامههایی دارند که باید با حفظ وحدت و
همدلی آنها را به پیش ببریم ،بهدلیل همصدایی قوای
دیگ��ر حاکمیتی بود که ما نیازی به ارائه طرحی با ۳
فوری��ت را ندیدیم و با دو فوریت تنظیم ش��د ،اما اگر
ضرورت داش��ته باشد مجلس با تمام قوا و با  ۳فوریت
به این مسئله خواهد پرداخت.
حی��دری درب��اره نحوه مدیریت بان��ک مرکزی در
بازارهای مالی و ارزی کش��ور ب��ه
گفت :ما از

کشورهای زیادی طلبکار هستیم اما مدیریت ضعیف
و نادرس��ت بانک مرکزی باعثشده ما در وصول این
طلبها و انتقال ارز به داخل کش��ور مش��کل داشته
باشیم.

 مدیریت بانک مرکزی ضعیف است

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس یازدهم
در پایان ضمن اش��اره به ضع��ف مدیریتی عبدالناصر
همتی در مق��ام رئیس کل بان��ک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران اظهارکرد :اگر همین میزان درآمدهای
کش��ور هم به درس��تی مدیریت میش��د میتوانست
پاسخگوی نیازهای مردم باش��د ولی متاسفانه ضعف
در مدیریت بانک مرکزی بس��یار مشهود است و ما با
مشکالت زیادی مواجه هستیم.
آق��ای همتی ه��ر زمانی که وضعی��ت ارز به ثبات
میرس��د ادعا میکند که این تثبیت قیمتها حاصل
ت�لاش بانک مرک��زی تحت مدیریت او اس��ت اما هر
زمان ک��ه قیمتها باال میرود میگوید اگر ما نبودیم
االن دالر چنین میشد و چنان میشد.
از همینرو اس��ت که ما معتقدی��م نحوه مدیریت
بانک مرکزی همخوان و همگن با ش��رایط اقتصادی و
سیاسی کشور نیست.

حال بازار خوب است
نیم��ا آگاهی ،تحلیلگر بازارهای مالی و بورس اوراق
بهادار با تحلیل ابعاد مختلف تاثیرات مکانیس��م ماشه
به
گفت:این مس��ئله را باید از دو جهت مورد
بررسی قرار داد.
نخس��ت از منظر تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران
اس��ت که چندان تاثیری ب��ر زندگی مردم و بازارهای
داخل��ی ندارد ،ب��ه بیان دیگر میت��وان گفت که این
دس��ت تحریمها بعد تج��اری کمتری دارن��د و طبعا
آس��یب کمتری به معیش��ت مردم عادی میزند .اما
تحریمها بخش دیگری نیز دارند که ساختار اقتصادی
و مراودات بانکی ما را نش��انه گرفتهاند که امریکا نیز
مدام در حال تشدید این تحریمهاست.

 تغییر هدف تحریمها

این تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه با تاکید بر تغییر
ه��دف تحریمه��ای یکجانبه ایاالت متح��ده امریکا
افزود :بازارهای مختلف ازجمله بورس تهران در حال
وفق دادن خود با تحریمهای جدید هستند و به ناچار
ت�لاش میکنند با محدودیتهای ناش��ی از تحریمها
کنار بیایند .اما نکته مهمی که وجود دارد این اس��ت
که به نظر میرس��د مقاصد تحریمه��ا در حال تغییر
است ،این امر ممکن است نگرانکننده باشد.
قب�لا تمرک��ز تحریمه��ا روی ص��ادرات م��ا بود و

محدودیته��ای بیس��ابقهای را ب��رای
کش��ورمان ایج��اد میکردن��د اما ح��اال به
نظر میرس��د که تمرکز تحریمهای ایاالت
متح��ده امری��کا در ح��ال ش��یفت به روی
واسطههای صادراتی ما است و ما نشانههای
عملیاتی این مسئله را میبینیم.
این کارش��ناس در ادامه ضمن برشمردن
ح��االت ممک��ن برای ب��ازار بورس ته��ران به
گف��ت :در بازارهای داخلی ما دو اتفاق ممکن اس��ت
رخ بدهد؛ نخستین آن ،امکان افزایش قیمت دالر در
کوتاهمدت خواهد بود ،البته این در صورتی اس��ت که
بانک مرکزی اجازه ش��ناور ماندن قیمتها را بدهد و
بازار را سرکوب نکند (منظور از کوتاهمدت نیز بازه ۳
تا  ۶ماهه است) .این اتفاق در بازار بورس ما که غالبا
براس��اس کامودیتیهاست باعث افزایش قیمت سهام
خواهد شد.
وی ادامه داد :نکته دوم نیز بخش صادرات ما است
که ممکن اس��ت بیش از پیش دچار خدش��ه ش��وند.
ش��رکتهای بورس��ی در یکی دو س��ال گذش��ته به
راهکارهایی برای ادامه و تسهیل صادرات خود رسید ه
و خود را به این شرایط وفق دادهاند.
نکت��ه مهم دیگر این اس��ت که ف��روش داخلی این

شرکتها نیز دست کمی از صادرات ندارد،
چراکه برخی از اق�لام صادراتی خیلی بهتر
و جذابتر از قیمتهای صادراتی در بورس
کاال عرضه میش��وند و همی��ن امر اهمیت
این مسئله را نشان میدهد .با توجه به این
مسئله میبینیم که ش��رکتها خودشان را
زیاد درگیر صادرات نمیکنند ،به راحتی در
بورس کاال محصوالت خود را عرضه و به سادگی پول
آن را هم دریافت میکنند.

 بورس کاال جذاب شده است

آگاه��ی با اش��اره ب��ه جذابی��ت ب��ورس کاال برای
ش��رکتهای بورس��ی عنوان ک��رد :البته در س��طوح
پایینت��ر ب��ازار بورس ام��کان دارد برخی ش��رکتها
بهواس��طه تجار ما اق��دام به ص��ادرات کاالهای خود
به خارج از کش��ور کنند .از س��ویی هم آمارها نش��ان
میدهد وضعیت فروش در بورس کاال وضعیت بسیار
خوبی دارد و تبدیل به بازار جذابی ش��ده است .البته
صدور بخش��نامهها و انتشار اخبار خوب در این زمینه
هم کم��ک حال بورس کاالس��ت که مس��یر را برای
فعاالن بازار هموار میکند.
این ش��رکتها عالوه بر س��ودی ک��ه از بازار بورس
کاال بهدس��ت میآورند تا به حال میتوانستند بهدلیل

عرضه ارز در س��امانه نیما و س��نا هم بهدلیل اختالف
قیمتها منتفع شوند.
این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان با مثبت دانستن
روزهای آینده بازار بورس تهران به
یادآور شد:
من درب��اره برآیند اتفاقات پیرامون بورس احس��اس
نگرانی نمیکنم و چهبسا بسیار هم امیدوار هستم .اما
آنچه ما روی تابلو میبینیم ممکن اس��ت نشاتگرفته
از رفتار هیجانی و احساس��ی سهامداران و تازهواردان
به بازار باش��د .درحالحاضر اغلب س��رمایهگذاران در
بازار ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران بهتازگی وارد این
حوزه ش��دهاند و تجربه و درک دقیقی از بازار سرمایه
ندارند .به همین دلیل اس��ت که میبینیم هرازگاهی
بهدلیل انتش��ار یک خبر با واکنشهای احساسی بازار
را تحتالش��عاع ق��رار میدهد .البته ممکن اس��ت در
کوتاهمدت همچن��ان هیجانات زیادی در بازار ببینیم
اما با توجه به سودس��ازیهایی که در بازار س��هام در
حال رخ دادن اس��ت میتوان انتظار روزهای بس��یار
خوبی را برای بورس تهران داش��ته باشیم .این را هم
نباید فراموش کرد که در هفتههای اخیر اصالح مداوم
و طوالن��ی در بازار رخ داده ،بخ��ش مصنوعی بازار از
بی��ن رفت و به یک میزان طبیعی و حقیقی رس��یده
است.

برخی از اقالم
صادراتی خیلی
بهتر و جذابتر
از قیمتهای
صادراتی در
بورس کاال
عرضه میشوند
به همین
دلیل است
که میبینیم
شرکتها
خودشان را زیاد
درگیر صادرات
نمیکنند

سخن آخر...
براس��اس اخباری که از مجلس میرس��د ،ط��رح دو فوریتی مجلس در
دست بررسی است و احتماال باید بهزودی منتظر ارائه آن در صحن علنی
مجلس باشیم.
هرچند جزئیات آن هنوز مش��خص نیس��ت اما انتظار میرود مفاد این

نظرگاه
حمی�د میرمعینی -کارش�ناس بازار س�رمایه :بازار
سرمایه در حالی هفته گذشته را با نماد قرمز به پایان رساند
که در تمام هفته بیش��تر سهمها با صف فروش کار خود را
آغاز کردن��د و با همان صف فروش نیز کار خود را به پایان
رس��اندند .به هر حال ،موضوع احتم��ال اعمال تحریمهای
جدید ناشی از مکانیسم ماشه بر بورس بیتاثیر نبود.
بهگفت��ه فعاالن اقتصادی و سیاس��ی ،بهخاطر اینکه تمام
تحریمها علیه کش��ور اعمال ش��ده اس��ت ،حتی در صورت
اجرایی ش��دن اس��نپبک نیز اقتصاد از ناحیه فعالس��ازی
مکانیسم ماش��ه خیلی تحتتاثیر قرار نمیگرفت؛ بنابراین
آنچه اتفاق میافتاد و ام��روز هم اتفاق افتاده بار روانی این
خبرها بر بازار است.

طرح در هماهنگی با مقامات دولتی تنظیم شده باشد.
از سوی دیگر ،فعاالن بازار بورس نیز نسبت به این طرح ابراز خشنودی
کردهان��د و ب��ا تکیه بر بخش��نامههای امیدوارکننده دول��ت در حوزههای
مختلف بازار بورس چشم امید خود را به اجرای طرحهای تقابلی اقتصادی

ب��ا تحریمهای جدید دولت ترامپ دوختهاند .البته هفته گذش��ته ش��اهد
ریزشهای گس��ترده در بورس تهران بودیم اما فعاالن این حوزه معتقدند
اگر نوس��هامداران کمی تامل کنند روزهای خوبی برای بازار بورس و اوراق
بهادار تهران در راه است.

منتظر رشد در آینده نزدیک نباشید

پیشبینی من این اس��ت که در آینده نزدیک،
شاهد رشد چشمگیری که بتواند سهامداران را به
بازار سرمایه امیدوار کند نخواهیم بود.
بهدلیل اینکه رش��دهای جدید بیشتر نیازمند
رویدادهای اقتصادی و سیاس��ی است که موجب
بهب��ود اوضاع ش��وند .وگرن��ه با همی��ن اخبار و
اطالعاتی ک��ه هم اکنون با آنها روبهرو هس��تیم،
خیل��ی نمیت��وان از ب��ازار رون��د رو ب��ه رش��دی را انتظار
داشت.
رشد نرخ دالر هم نمیتواند محرک خیلی قوی برای رشد
دوباره بازار سرمایه باشد؛ به این دلیل که خیلی از سهام ما
با نرخ دالر باالی  ۳۰هزار تومان ارزشگذاری ش��ده بودند؛

بنابراین ،بس��یاری از سهام این ماجرای رشد نرخ
دالر را پیش خور کردهاند.
درحالحاض��ر ب��ازار برای ریزش به دو دس��ته
سهام تقسیمبندی میشود؛ سهامی که اصطالحا
س��هام ش��اخص س��از ،بنیادی و ارزنده محسوب
میش��وند و خود دولت نیز روی آن نظر دارد .این
سهام اُفت کمتری خواهند داشت و در نهایت در
یک کانال منفی و مثبت  ۱۰درصد معامله خواهند شد.
دس��ته دوم که احتماالً اُفت بیش��تری را تجربه خواهند
کرد ،ش��امل سهامی اس��ت که رش��دهای زیادی داشته و
دارای بنیاد قوی نیس��تند و زیان انباش��ته آنها زیاد اس��ت
و زمانی که رش��د داش��تند فقط بهدلیل ن��گاه داراییمحور

یادداشت

بورس
بهزودی رشد
میکند!

ب��ازار بود که رش��د کردند .بنابراین پیشبینی میش��ود تا
ی��ک ماه و نی��م آینده ،یعن��ی حداقل تا انتخاب��ات امریکا،
ش��اهد تحول مثبت خیل��ی خاصی در ب��ازار نخواهیم بود.
درب��اره پیشبین��ی ش��اخص کل در پای��ان س��ال  ۹۹نیز
میت��وان گفت؛ بهدلی��ل اینکه افزایش یا کاهش ش��اخص
کل ب��ه یکس��ری عوام��ل غیرقاب��ل کنترل بس��تگی دارد
خیل��ی نمیتوان مح��دوده آن را تا پایان س��ال پیشبینی
ک��رد .از جمله این عوامل این اس��ت که مثال در انتخابات
امری��کا ،بای��دن رئیسجمهوری ش��ود یا ترام��پ .یا اینکه
باالخ��ره کرون��ا مهار خواهد ش��د یا خیر و اگر مهار ش��ود
میتوان��د ب��ر تقاض��ای جهانی و صادرات کش��ور و س��هام
صادراتمحور تاثیرگذار باشد؟!

بازگش��ت تحریمهایی که با برجام تعلیق ش��ده
بودند بدون شک بیتاثیر نخواهد بود ،اما باید این
را نیز در نظر داش��ت که باوجود گفتههای مقامات
دولت امریکا مبنی بر تعلیق تحریمها ،میدانستیم
که این تحریمها همچن��ان در ورطه عمل پا برجا
مانده بودند و مشکالت زیادی هم برای کشورمان
ایج��اد میکردند ،چراکه ای��ن تحریمها که عموما
مراودات بانکی ما را نشانه گرفته بودند باعث ایجاد
اختالل در امر واردات و صادرات کش��ورمان شده
ب��ود و عمال امکان پرداخت هزین��ه خریدکاالها و
همچنین دریافت ارز حاصل از صادرات را برای ما
غیرممکن کرده بود.
ام��ا ای��ن تحریمه��ای جدیدی که وضعش��ده
میتواند در افزایش هزینه صادرات و واردات برای
دولت و فع��االن اقتصادی ما تاثیرگذار باش��د .اما
باید توجه داش��ت که ممکن اس��ت تاثیرات روانی
این تحریمها بس��یار بیش��تر از تاثیرات مستقیم و
اقتصادی آنها باشد.
درب��اره ص��ادرات نباید فراموش ک��رد که وضع
هرچ��ه بیش��تر محدودیتها از س��وی دولتهای
خارج��ی ،موجب افزای��ش هزینه ص��دور کاال به
خارج از کشور میش��ود و بازگرداندن پول حاصل
از صادرات به کش��ور نیز با مشکالت جدی مواجه
میگردد .این مش��کالت در نهایت موجب کاهش
سودآوری ش��ود که در صورتهای مالی شرکتها
نیز دیده میشود .این کاهش بازدهی شرکتهای
صادراتی در امر سودآوری نیز تاثیر مستقیمی روی
قیمت سهام این مجموعهها در بازار بورس و اوراق
بهادار تهران میشود.
دالری که از م��رز  ۲۷هزار تومان هم عبور کرد
باعث پیش خور کردن این خبر شده است .به این
معن��ا که بازارهای مالی (ارز ،طال و )...بعضا بازار را
پیش خ��ور میکنند و قبل از اینکه خبر منتش��ر
ش��ود ،بس��ته به مثبت یا منفی بودن خبر واکنش
خود را نشان میدهند .در این مورد خاص نیز دالر
 ۲۷هزار تومانی از همین دست پیشخور کردنها
بود که نش��انگر وجود جوی هیجانی بر این حوزه
نیز اس��ت .در چنین جوی نیز افزایش غیرعادی و
ناگهانی قیمتها امری طبیعی بوده و نوسانات در
این فضا همواره وجود داشته است.
از سویی هم درست است که اروپاییها گفتهاند
از تحریمها و اقدامات یکجانبه دولت ایاالت متحده
امریکا حمایت نمیکنیم اما میدانیم که در نهایت
و در می��دان عمل آنها از این اقدامات دولت امریکا
پیروی خواهند کرد .این مس��ئله جدیدی نیست و
قبال هم شاهد این امر بودیم که سران اتحادیه اروپا
بارها اظهار میکردند ک��ه با اقدامات و تصمیمات
دونالد ترامپ مخالف هس��تند ام��ا در عمل کاری
از دستش��ان برنمیآم��د و تم��ام این کش��ورها
تاب��ع محدودیتهای وضع ش��ده جدید از س��وی
امریکاییها بودند .بهطور قطع در صورت ادامه این
روند ما مش��کالت مضاعفی خواهیم داشت که کار
را برای ما سختتر از قبل خواهد کرد.
اغلب س��هامداران تازه وارد در بازار س��رمایه بر
این باورند ک��ه این تحریمهای جدیدی که در پی
ماجرای مکانیسم ماش��ه وضع شده ،تاثیرات بدی
روی بورس خواهد داش��ت .البته در  ۳ ،۲روز اول
هفته قبل ش��اهد این تاثیرات منفی روی شاخص
کل ب��ازار ب��ورس بودی��م که ناش��ی از همین جو
هیجانی بازار بورس تهران نیز بود .اما س��هامداران
قدیم��ی و باتجربه یک اص��ل را به خوبی میدانند
که در چنین شرایطی که محدودیتهای بیشتری
از س��وی مجامع بینالمللی بر ایران وارد میشود،
دولت با مردم مهربانتر میش��ود و درصدد راضی
نگه داش��تن جامعه برمیآید .البته شرایط کنونی
کش��ور با قبل کمی متفاوت و تا ح��دی غیرقابل
پیشبینی ش��ده اس��ت اما باید یادآور شوم که ما
همزم��ان ب��ا امض��اء توافقنامههایی مانن��د لوزان
و برج��ام با یک اصالح ش��دید و عمیق��ی در بازار
سرمایه روبهرو ش��دیم در حالی که همگان انتظار
یک رش��د گسترده را داشتند .در مقابل این اتفاق،
بارها دیدهایم که در صورت وضع تحریمها و دامنه
دارتر شدن محدودیتهای بینالمللی (پس از چند
روز که بازار هیجانی عمل میکند) ش��اهد رش��د
غیرمعمول در بورس تهران بودهایم.
اگ��ر کمی دقیقت��ر ب��ه تجربیات خودم��ان از
موقعیتهای مش��ابه نگاه کنی��م ،در مییابیم که
به احتمال زیاد در روزهای آینده باید ش��اهد رشد
بازار بورس تهران باشیم و این ریزشهای چند روز
اخیر فقط ناشی از واکنش هیجانی نوسهامداران به
اخبار پیرامون مکانیس��م ماشه بوده است .البته در
ای��ن بین دولت نیز باید تم��ام تالش خود را بهکار
گیرد تا تعهدات خود را در قبال اهالی بازار بورس
اجرا کن��د ،در این صورت میت��وان گفت که باید
انتظار روزهای بهتری را در تاالر شیش��های داشته
باشیم.

