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 بورس رگباری هایريزش            روز حرف▼

 98161 افت با 11 ماهدی ۲1 دوشنبه روز بورس کل شاخص

با این  .رسید واحد هزار 951 میلیونیک کانال زیر به واحد

 این سهامداران از بسیاری دغدغه ،رگباری و درپیپی هایریزش

 چیست؟ هاریزش این دلیل شد؟ خواهد چه بورس آینده که است

 هاشرکت عملکرد شد، خواهد اشاره هاآن به که دموار همه از فارغ

. اندکرده محقق را خوبی هایسود و است بوده مثبت مدت این در

 .است یافته کاهش هم کشور المللیبین ریسک همچنین

 بورس روند که بود واقعیت این گویای هم کارشناسی برآوردهای

 در تأثیرگذار عوامل اما ،باشد داشته مثبتی روند باید روزها این

 .کرد بیان اجمال صورتبه مورد چند در توانمی را بورس کاهش

 ۲2 در مثال طوربه حقیقی، پول خروج -9 :تحليلي نکات

 تاریخ در هاحقیقی سنگین پول خروج چهارمینشاهد  ماهدی

 تومان میلیارد ۲582 روز این در کهطوریبه ،بودیم سرمایه بازار

 این تداوم. خارج شد هاقیحقی توسط بازار از سرمایه

 نتیجهاین  به را دارانسهام از بسیاری دارد احتمال هااعتمادیبی

 توافق عدم -۲ .بزنند را سرمایه بازار قید همیشه برای که برساند

 مجلس و دولت دعوای و سویک از صمت و اقتصاد وزارتخانه دو

 شده سبب از سویی دیگر چون بودجهبر سر موضوعات کالن هم

 به طیف یک ؛برود بورس سهامداران چشم به دعوا این دود

 آزاد اقتصاد دنبال به دیگر طیف و دستوری اقتصاد دنبال

 که است شده باعث داخلی هایدعوا همین متأسفانه. هستند

 هایگذاریقیمت -9 .شود ایجاد بازار در اعتمادیبی یک

 عدم بحث یکم، پاالیش بحث اشتباه، هایدستورالعمل دستوری،

 سر بر اختالفات و فوالد دستورالعمل درست، هایبازارگردانی

 عواملی همگی دولت، توسط وقفهبی هایفروش بحث بودجه،

 و کردند فراهم بورس به اعتماد کاهش برای را زمینه که بودند

 هایشرکت بر دالر نرخ کاهش -4. دارد ادامه همچنان روند این

 اما ،است مؤثر بوده بورس یریزش روند در نیز محورصادرات

 دالر به ارتباطی که هاسهام برخی چون ندارد عمومیت قضیه

 .اندداشته قیمت کاهش درصد 21 از بیشتاکنون  ندارند، هم

 ،سرمایه بازار پشتوانه و بالندگی شرط ترینمهم :راهبردی نکته

 این دارند. بازار به حقیقی گذارانسرمایه که است اعتمادی

 دعواهای بعضاً و اشتباه کارهای از برخی خاطر به نباید اعتماد

 با که حقیقی گذارانسرمایه .برود بین از جریانی و سیاسی

 از همیشه برای دارد احتمال اند،وارد این بازار شده خرد هایپول

 ترینمهم فعلی شرایط در. برنگردند دیگر و شوند خارج آن

 ویژه تدابیر و گذاریسیاست با که است این امر متولیان وظیفه

 (قاسمی علی: نویسنده. )بگیرند ار رگباری هایریزش جلوی

 

 

 هاآمريکايي رو به پايان شيآسا                            روز گزارش▼

. شودمی( برگزار سیو معاونش )کامال هر (دنی)جو با کایآمر دیجد جمهوررئیس فیمراسم تحل فردا

 یصفوف مردم ط انیرا از م کاخ سفیدکنگره تا  انیم ریآنکه مس جایبهسنوات قبل  برخالف دنیبا

 یرا ط یلومتریک میو ن کی ریمسمختلف ارتش،  یهاگانیاز سربازان  یصفوف یبا همراه ،دکن

روبرو  یادیبا مشکالت ز ریمس نیآغاز کند، او در ادامه ا دید کرد تا کار خود را در کاخ سفخواه

 .کرد میشاره خواها هاآن برخی از که در ادامه به ستا

ست اخود روبرو  یجمهور استیدر دوران ر یفشار متعدد هایگروهبا  دنیبا -9 :یخبر هایگزاره

او چالش دولت  یبرا ندهیآ هایماهدر روزها و  قطعاً اد و د دنآزادانه را به او نخواه تیکه اجازه فعال

 هاستیو ترامپ یدرصد 11نژادپرستان، طرفداران جنبش  ؛هاگروه نیا ازجمله. ودبخواهند  نیآفر

هم زدن  بر یمسلح برا نظامیشبه هایگروه» :نویسدمیخصوص  نیدر ا زتریرو ی. خبرگزارستنده

وضعیت مشکل بعدی بایدن،  -۲ .«شوندیم یسیوارد واشنگتن د ف،یدر روز تحل دنیبا یسخنران

استفان والت )استاد روابط است. مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی  هایبخشدر رو به افول امریکا 

 روسیکرونا و»: نویسدمی اسفناک اقتصاد آمریکاوضعیت  دانشگاه هاروارد( در خصوص المللبین

را به کام مرگ کشاند.  هاآمریکایی تنام،یکره و و یهااول، جنگ یجنگ جهان شدگانکشتهاز  شیب

 هایسازمانکرد،  لیتبد رانهیو کیرا به  کایآمر ،یاقتصاد داخل هایمحدودیت گریو د هاتعطیلی

کشور را با  نیخارجه ا استیبودن مسئوالن س رپاسخگویآشفته الکترال و غ ستمی، سگرالبی

 انیبه پا کینزد ندهیدر آ هاآمریکاییگذشته  شیآسا کهطوریبهروبرو کرد،  یاساس هایچالش

که بدانیم آمریکا ابربدهکارترین کشور  شودمیاقتصادی آنجایی ملموس  ریختگیهمبهاین  .«رسدمی

ه است، واحد پولی این کشور است که دنیا است و تنها چیزی که آن را از سقوط حتمی نجات داد

 اروپایی ،چینی ولپ روزوزبهر رزش یافتنا زاشواهدی هرچند است.  مبنای معامالت جهانی عنوانبه

آمریکا بر اقتصاد جهانی تعبیر ری که این امر پاشنه آشیلی بر سرو دهدمیدر معامالت جهانی و ... 

 هاآنخواهد بود.  دنیبا گریچالش د زین انهیدر خاورم کایآمر هایسیاستشکست  -9 .شودمی

داشته  یحاصل هاآن یاند و بدون آنکه براانجام داده و سوریه نافغانستا ،در عراق یادیز هایهزینه

کار خود قرار دهند. ترامپ  خروج از منطقه را در دستور کینزد ندهیدر آ بایستمیباشد، 

در  دیحاال با ،میدالر خرج کرد ونیلیتر 2»: گویدمیخصوص  نیدر ا کایقمارباز آمر جمهوررئیس

 «.میبه عراق سفر کن انهیو مخف یکیتار

که  یی، ادعااندکرده یمعرف ایبه دن یجامعه آرمان عنوانبهخود را  هاآمریکایی :يليتحل هایگزاره

 نیدر ب یحت کایآمر یالمللنی. امروزه وجهه به استروبرو شد یبا چالش اساس ریاخ یهادر سال

مردم  دهدیگالوپ نشان م ییکایآمر یافکار سنج همؤسس هایبررسی .متحدانش نابودشده است

را  کایثبت شده نسبت به آمر دید نیتریمنف روندیبه شمار م کایو آلمان که از متحدان آمر سیانگل

 کایآمر جمهوررئیس نیرتریپ، دنیجو باکه تحلیلگران مسائل آمریکا بر این است  بینیپیش دارند.

 زاده(ه: فرهاد کوچک)نویسند .کاهدبمشکالت  از بار این نیز نخواهد توانست

 کشورشان درباره هاآمريکايينظر                                ویژه خبر ▼

 26 و خواهانجمهوری از درصد 69 ؛دهدمی نشان مریکامعتبر در آ نظرسنجی یک نتایج

 معتقدند( هاآمریکایی چهارپنجم) آمریکا مردم از درصد 21 درمجموع و هادموکرات از درصد

 2 ،مستقلین درصد 91 ،هادموکرات درصد ۲۲ چنینهم .است فروپاشی حال در کشور این که

 آمریکایی به اندگفته( دهندگانپاسخ درصد 92 کلی صورتبه) خواهان جمهوری درصد

 .کنندنمی افتخار بودنشان



 

  
 اخبار ▼

 9433برای انتخابات ها سازیشخصيتتداوم 

پرداخته  ینیحسن خم دیس شدن جمهوررئیس یخود برا دیجد لیبه دال یروزنامه آرمان، در گزارش

مطرح  9411عنوان کاندیدای جریان اصالحات برای انتخابات یک نام به هرروز»نوشته است: و 

اما یک  ؛آیدشود. روزی جهانگیری، روزی ظریف و روزی دیگر حتی از الریجانی سخن به میان میمی

 سید حسنتردید بی... سید حسن خمینی است. اتآی همآناست و  موردتوجهنام بیش از همه 

توان قرابتی میان منش او با طلبانه دارد که انکارشدنی نیست و از سوی دیگر نمیخمینی افکار اصالح

اصولگرایان تندرو و دلواپس یافت. همچنین روابط نزدیک و خوبی با رهبر جریان اصالحات دارد و 

 سید حسناز کالم »: افزایدمی رسانه جریان اصالحات نیا .«انداز یکدیگر حمایت کرده کراتبه

ا... هاشمی را الگوی خود قرار داده است. درست خمینی مشخص است که او استقامت و صبوری آیت

خمینی چنین  سید حسناست اما از اظهارات و رفتارهای  تکرار نشدنیا... هاشمی است که آیت

 هایچهرهبه ، با اتصال افراد هاسازیشخصیتاین نوع  .«!است یاشما... هآید که اشبه به آیتبرمی

نیست،  کشور مشکالتدوای  ،محل بحث استنیز  هاهمانکه پرونده عملکردی  اصالحات معروف

و دارای  اجرایی هایبخشی با سوابق مدیریتی در هایچهرهمعرفی  ،راهکار اساسی رسدمیبلکه به نظر 

 .مختلف، بخصوص در حوزه اقتصادی است هایبخشبرنامه مدون در 

 به نفعتان نيستايران  ماجراجويي باسي: خبرگزاری رو

دوران  یرسم انیدر آستانه پا رانیسپاه ا شیرزما که سؤال نیبا طرح ا هیروس کیاسپوتن یخبرگزار

 نیمهم در ا اریبس نکته» نوشت: دارد؟ یامیپچه  یحمله احتمال دیترامپ و تهد یجمهور استیر

 نکهیا .همراه کنند یارزشمند یهاغامیرا با پ هاشیتالش کردند رزما هایرانیاست که ا نیا هاشیرزما

دهند،  شیرا نما زیرزمین یمتر چند صدخود در  زیرزمینی یهاتونل یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 لیتحل بقط د.به دشمن بده یباورنکردن ید که پاسخآن را دار یتوانمند رانیارا دارد که  غامیپ نیا

د پهپاد را در مانور خو هزار کیحدود  رانیا یاسالم یارتش جمهور یوقت ،کارشناسان متخصص

دست  دهیچیپ العادهفوق یکیالکترون یبه فناور اندتوانسته هاایرانی یعنی ،آورددرمیبه پرواز  زمانهم

و  یکیالکترون داتیش همان تولمنابع درآمد ترینبزرگ که شرفتهیپ هایفناوری یمدع لیاسرائ .ابندی

 قطعاً  .اوردیب دانیبه م زمانهمدوازده پهپاد را  ،از ده شترینتوانسته بی مانور چیدر ه ،باشدمیها ادپپه

 9611که حدود  تزیمیناو ن کیهدف نزد کیبا هدف قرار دادن  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

اگر ناو شما دو هزار  یبدهند که حت هاآمریکاییرا به  غامیپ نیخواستند ا ،دورتر بود رانیاز ا لومتریک

قرار  یرانیا هایموشکهدف  راحتیبهشود  یتلق رانیا یبرا یدیتهددورتر هم باشد، اگر  لومتریک

 یلومتریک 9611هدف با فاصله  کیمنهدم کردن  دانندمی خوبیبه ینظام نیمتخصص .خواهد گرفت

 یایدر ایو  لیدر اسرائ اینقطههر  توانندمی هاایرانی یعنی نیا .دارد ییچه معنا ایدر وسط در همآنو 

 ییو هوا ینیهدف قرار دهند، اهداف زم ای... را درون در ایعمان و  یایدر ایو  ترانهیمد یایدر ایسرخ و 

هم  لیو اسرائ کایمتحد آمر هایعربکل سنتکام که  یبرا این بارسپاه پاسداران  غامیپ نیا .بماند

 به نفعتان نخواهد بود. ییواضح است، ماجراجو اریبسامروزه جزو آن شده 

 شده است يالمللنيب ستميس برایطر عامل خ، متحدهاياالت: آمريکاييانديشکده 

نگاران در اگر روزنامه شدیچه م»نوشت:  «اما اشفورد»به قلم  یادداشتیدر  کیآتالنت یشورا شکدهیاند

کشورها مطلب  ریکه در مورد سا نوشتندیمطلب م یهم به همان شکل کایآمر یهااستیمورد س

 یرو نیلتسی سیبور ادآوری ،که از حمله طرفداران ترامپ به کنگره منتشر شدند یریتصاو سند؟ینویم

اتفاقات  نیشاهد ا ایکه در سراسر دن یکسان یونزوئال بودند. برا یهاابانیخ ای یتانک، بهار عرب کی

 یدموکراس کی ؛نش بارها آن را محکوم کرده بودندشده بود که رهبرا لیتبد یزیبه چ کایبودند، آمر

 یزیخشونت و خونر قوعاز و یریقادر به جلوگ گریرهبر به رهبر د کیانتقال قدرت از  نیکه ح فیضع

 یخارج استیدو مشکل مهم س کایآمر یهاشورش»: سدینویم آمریکایی شکدهیاند. این «نیست

 یهمکار ایها نسبت به انجام تعهدات دولت ریاحتمال را که سا نیا ،. اولدیرا شدّت بخش کایآمر

را  آمریکاکشورها  ریاحتمال را که سا نیا ،دوم .دهدیم شیافزا را محتاطانه رفتار کنند آمریکابا  قیعم

 شیافزا را رندیدر نظر بگ یالمللنیب ستمیطر در سعامل خ کی عنوانبه کننده،تیتثب کی جایبه

در واکنش نسبت  یزانیپارت استیو س یمشکالت اقتصاد لیبه دل متحدهاالتیا ش،یها پاز ماه. دهدیم

به  یواشنگتن شوک بزرگ یها، آشوبحالباایندچار مشکل شده است.  91 دیکوو ریگهمه یماریبه ب

 .«خواهد گذاشت یبر جا یآثار ماندگارو  کشور بود نیا

 کوتاه اخبار ▼

 رئیسنایب /رسيد مجلس صحن به روحاني از شکايت ◄

 نماینده دلیگانی،حاجی»: مجلس گفت قضایی کمیسیون

 قوانین ابالغ از جمهوررئیس استنکاف علت به شهرشاهین

 معاون .بود کرده مطرح را شکایتی مورد 99 در مجلس مصوب

 اعضای اما پرداخت دفاع به جلسه در جمهور،رئیس پارلمانی

 تا شد بنا و ندانستند کنندهقانع را وی توضیحات میسیونک

 .«شود ارسال علنی صحن به گیریرأی برای شکوائیه گزارش

 /دولتي هایشرکت بودجه نامشخص ياتجزئ از قاليباف انتقاد ◄

نامعلوم  سازوکاردولت به  ریزیبودجهدر نقد  مجلس رئیس

یحه بودجه، های دولتی در الکردهای شرکتدرآمدها و هزینه

 عمومی بودجه مجموع تومان میلیارد هزار ۲6481»: گفت

 تومان میلیارد هزار 9511 مقدار، این از اما ،است کشور

 گذاشته کنار دولتی هایشرکت بودجه عنوانبه یکجا رتصوبه

 و هستند کسانی چه هاشرکت این بگویید خب است؛ شده

 «.چیست؟ بودجه این جزئیات

/ قضاييه قوه رئيس ميز روی بورسي تخلفات گزارش ◄

 با جلسه آخرین در» :گفت مجلس نماینده «زادهقاضی»

 کردم ارائه را سرمایه بازار در تخلفات گزارش رئیسی اهللآیت

 خواستار مردم، به شده وارد هایزیان از تأسف برازا با ایشان که

 هایفعل ترک و تخلفات جزئیات از مستند گزارشی تهیه

 امروز و شد تهیه گزارش این .شد بازار سرمایه در گرفته صورت

 «.کردم تقدیم رئیسی به اینامه طی

 ریوز /کنند وگوگفت رانيبا ا يعرب یقطر: کشورها ◄

که منطق مصالحه و اخوت جمهوری اسالمی  امور خارجه قطر

تیره شدن روابط این کشور با  به دلیل ایران را در شرایطی که

هیچ کشور عربی حاضر به همکاری با این  عربستان سعودی،

 یعرب یاز کشورهالمس کرده است،  خوبیبه کشور نبودند،

 .کنندوگو گفت رانیبا ا خواست فارسخلیج هیحاش

/ سوم رسيد چاپ به ونزوئال در «سليماني عمويم» کتاب ◄

 شهید سپهبد سردار بزرگداشت مراسم برگزاری با زمانهم

 حضور با مراسمی طی ونزوئال، در مانیسلی قاسم حاج

 عمویم» کتاب کشور این پایتخت کاراکاس شهری مسئوالن

 هایزبان به شده منتشر این کتاب .شد رونمایی «سلیمانی

 منطقه در بار سه گذشته، هفته دو طی، نسویفرا و اسپانیایی

 کشورهای در تاکنون و شده است چاپ تجدید التین آمریکای

 .است شده عرضه ونزوئال و اکوادور کلمبیا،

در بعضی از مناطق، موقعیت : (924 سؤالاحکام سياسي ) ◄

کاری به نحوی است که اگر مواضع انقالبی محض نداشته باشند، 

توانند کار سازمان را به پیش برند یا بر اوضاع شهر و بهتر می

منطقه خدمت تسلط داشته باشند، آیا در این موارد باید مواضع 

: پاسخ صریح و شفاف داشت یا طریق احتیاط را در پیش گرفت؟

این نوع از موارد اهم و مهم است که مکلف باید ارزیابی کند و 

در جایی که برخورد  رکدام اهم باشد بر مهم ترجیح دهد.ه

آرام و  از شیوه و روش دیگری باشد، اتخاذ شیوه مؤثرترمحتاطانه 

 رسد.تر به نظر میبا احتیاط عاقالنه


