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 از همه ترخطرناک ؛ز افراد مسلمان و مؤمن وجود داشتدشمنی که در درون هر یک ا

لذا وقتی که مردم با آن همه زحمت از جنگ برگشتند، پیغمبر  .هم همین است هادشمن
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 يجانيحساس و هبورس همچنان          روز حرف▼ 

 08شاهد اصالح حدود  ریاخ یروزها یبورس ط شاخص

 ینمادها یبرخ شتریبود که با توجه به اصالح ب یدرصد

سهامداران اصالح  شتریتصور کرد که ب توانیساز، مشاخص

ذات  شیاند. رشد و اصالح نمادرصد را تجربه کرده 01 یباال

 نبدون نوسا هیاست و امکان ندارد که بازار سرما هیبازار سرما

 .ستندیمشابه ن ایبورس دن ینوسانات در همه بازارها کنیباشد ول

داران سهام مینوسان در بازار بورس محصول تصم -0 :يليتحل نکات

 نیفروش سهام است؛ بنابرا ای دیو فعاالن بازار بورس نسبت به خر

بر بازار بورس است،  رگذاریثکه بر ادراک سهامداران تأ یموضوعات

 یاسیباشد، س یموضوعات اقتصاد نیحال ا گذارد؛یم ریتأث زین

از  یابخش عمده نکهیبا توجه به ا -8. آناز  ریغ یزیچ ایباشد و 

بازار بورس را  یوارد هستند و زمانتازه رانیدر ا هیبازار سرما نیفعال

بازار در حال رشد بوده، در حال حاضر دچار  نیاند که اشناخته

 تیکه درنها کنندیرفتار م یاگونههستند و به یجانیه یرفتارها

شوک  ریاخ یدر روزها -8. برندیبازار از آن سود م یهایاحرفه

دوم موسوم به  ETFصندوق  یبر عدم واگذار یدولت مبن یروان

 ماتیتصممردم نسبت به  یدارا دوم و کاهش اعتماد عموم

 انیدرصد دوم سهام عدالت و پا 82 یدولت، آزادساز یاقتصاد

از قدرت  شیباعث شد که فشار فروش ب هایاعتبار هیمهلت تسو

 یکاف رانیاتفاقات در بازار بورس حساس ا نی. اشددر بازار با دیخر

رقم  رانیبورس ا خیسقوط شاخص روزانه در تار نیتربود تا بزرگ

 یرو کیاست که دو رو دارد؛  یامانند سکه هیابازار سرم -4بخورد. 

از بازار است که در  یریگنوسان یمدت، روزانه و حتکوتاه تیآن فعال

با  هایابازنده هستند و حرفه تجربهسکه قطعاً افراد کم یرو نیا

 نیا گرید ی. روکنندیو نوسان در بازار سود کسب م جانیه جادیا

 یهابنگاه یمال نیبلندمدت است که هم با تأم یگذارهیسکه سرما

 نیو همچن کندیم فایا دیتول یندهایمثبت در فرآ ینقش یدیتول

 اریبس یبازدهو هم  شودیم دیثبات در تول تیو تقو جادیباعث ا

 سهامداران دارد. یبرا یو مال یپول یمواز یرا نسبت به بازارها یخوب

 نیورود گسترده فعال لیبه دل رانیبازار بورس ا :یراهبرد نکته

 استمدارانیس یطیشرا نیو حساس است. در چن یجانیه د،یجد

سهام و چه  شتریب دیبه خر قیبازار، چه از نوع تشو کیاز تحر دیبا

 زیبازار باشد، پره یثباتیدهنده بکه نشان ییعکس آن و رفتارها

عنوان بازار را به نیا یدولت یهارگانکنند. الزم است نهادها و ا

کنند.  تیسرگردان، حفظ و تقو ینگیجذب نقد یمکان برا نیبهتر

نموده و مطمئن  زیپره یجانیه یاز رفتارها دیبا زیسهامداران ن

رشد هم وجود  ه،یبازار سرما یهاباشند که همواره به دنبال اصالح

شد.  اهدشکسته خو یقبل یدارد و در بلندمدت همه رکوردها

 کارگر( ی: علسندهی)نو

 ي!اسيس یهاستيچاخان                       روزگزارش ▼

 به ،زنندمی توخالی هایحرفکه  یکسان رایب رانیاست که در فرهنگ عامه ا ایواژه« اخانچ»

 یهم جا هاملتمرعوب کردن کشورها و  یبرا ،المللبین استیفرهنگ در س نیا ؛رودمیکار 

 کیتاکت نیکشور محل بروز و ظهور ا یاسیگذشته عرصه س هایسال .خود را باز کرده است

 ،است« زیم یرو هاگزینههمه »که  ایمشنیدهسوی سردمداران آمریکایی  ازاگر بارها . بوده است

نگران کردن  یبه مذاکره و هم برا استمدارانیس بیترغ یهم برا ،با لفظ ینوع باز کی نیا

 هاگزینه نیکه در دوران جرج بوش تا ترامپ ا میدید .بوده است رانیملت ا یافکار عموم

 نداشت. رانیملت ا هیرا عل آنو شهامت استفاده از  جرئت یبود و کس زیم یرو همواره

 کیبود که  آنبه دنبال  کایآمردر داخل  ستیترامپ انیجر ریاخ هایماهدر  -0 :یخبر هایگزاره

، شکست نیپس از ا -8 کند که موفق نشد. جادیا تیامن یدر شورا رانیا هیعل یالمللبیناجماع 

از طرح هم  نیکه ا گرداندبرمیرا  هاتحریمو  چکاندمیماشه را  سمیکرده است که مکان دیتهدترامپ 

از مکانیسم ماشه  تواندنمیاز برجام خارج شده است و  کایآمر رایز؛ ستین پذیرامکان یلحاظ حقوق

 ایرسانه هایجریان ،ماشه را بچکاند یاست با تفنگ خال درصددترامپ  کهیدرحال -8 .استفاده کند

مهرماه  خواهدمیدر انتخابات  یروزیپ یشوک در کشور هستند که ترامپ برا جادیدر حال ا یداخل

 است. کایکه اکنون موقع معامله و مذاکره با آمر گویندمیهم  ایعدهحمله کند و  رانیبه ا

 یاست که جمهور نیا کایآمر قدرتو علل افول و کاهش  لیدال ترینمهماز  یکی :گزاره تحليلي

 دانندمی ییکایآمر مسئوالناست و  دهیرس یروزیبه پی با آن، تقابل هایعرصهدر همه  رانیا یاسالم

 رانیا ،دیریگصورت  رانیحمله به ا ترینکوچکبزند و  از ترامپ سر ییخطا ترینکوچککه اگر 

 ینظام هایپایگاهکه مجبور خواهد شد  ایگونهبه؛ باالتر به آن خواهد داد یقاطع در سطح یپاسخ

هرگونه  ینیقوان بیبا تصو کایآمر یرسم ینهادها البته .ندینما هیبه سرعت تخل ایخود را در غرب آس

 هایجریان. اندآگاه رانیبه توان ضربه متقابل ا هاآن رایز؛ اندکردهرا از ترامپ سلب  رانیا هیتحرک عل

و هل دادن  کایکردن قدرت آمر زهیبه دنبال چاخان کایقدرت آمر فیبا تحر کایکننده قدرت آمربزک

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( مذاکره هستند. کشور به

 !ران؟يبزرگ ا تيموفق دن،يبا یروزيپ                خط تحریف ▼

 دیاروپا با تیکسب رضا یبرا»گفته بود  نیازاشیطلب که پاصالح یاسیفعال س« زاده بینق احمد»

به  دنیاگر با»! در مصاحبه با روزنامه آرمان اضافه کرد: «میرا کاهش ده مانیهابُرد موشک

خواهد  یاسالم یجمهور بیبزرگ نص تیموفق کیبازگردد،  زیبرسد و به برجام ن یجمهوراستیر

انتخاب شود و ترامپ در انتخابات شکست بخورد،  کایآمر یبعد جمهورسیعنوان رئبه دنیشد. اگر با

 یسرانجامیب کیدچار  رانیا یخارج استیس وجودنیوجود نداشته باشد. باا زیبه نرمش ن ازین دیشا

 کیو  میبریبه سر م یرا درک کند. امروز در عصر دولت مل یالمللنیب طیشرا دیبا رانیاست. ا شده

 نیدارد. ا نهیهز رانیا یحضور قو»زاده در ادامه گفت:  بینق!« رفتیپذ دیملت را با کی یدولت برا

ت. در شده اس لیتبد زین رانیاقتصاد ا لیبه پاشنه آش تیدرنها هااستیس نیاست که ا یدر حال

 کیو با  میباش نیبواقع یوجود دارد. اگر نسبت به منافع مل ینیببه واقع ازین زین یخارج استیس

به  توانیاست که م یطیشرا نیتنها در چن م،یعمل کن یالمللنیدر عرصه ب یو علم قیدق کردیرو

از آنکه به فکر  شینشان داده ما ب زین یخیبود. تجربه تار دواریام رانیدر ا یاقتصاد تیبهبود وضع

از  ات،یواقع فیبا تحر یداخل نزدگا. غرب«میاکرده یسوزفرصت شتریب م،یها باشاستفاده از فرصت

از  کایاست که آمر یدر حال نی. ابرندینام م «یرانیا یایرؤ»ها در انتخابات با عنوان دموکرات یروزیپ

 00ها و مورد در زمان دموکرات 84کرده است که  میرا تحر رانیبار ا 81انقالب تاکنون  یروزیآغاز پ

است که  رانیا هیعل میرکورددار تحر م،یتحر 00با  امابوده است. اوب خواهانیبار در زمان جمهور

در دولت اوباما، معاون  زین دنیکشور بوده است. جو با کی هیعل خیتار یهامیتحر نیدتریدرواقع شد

 بوده است. جمهورسیرئ



 

 

  

 اخبار ▼

 پردازنديعدم نظارت دولت بر بازار را مردم م نهيهز

مورد  فروشیگران ازجملهموضوعات مختلف  «انیرانیا یندا» حزب گذاریسیاست یجلسه شورادر 

بازدارنده  یفعل وهیبه ش فروشیگران یهاهمیشد که جر تأکیدجلسه  نیا یقرار گرفت. ط یبررس

سفانه حقوق مردم در أ. متکنندیاز مردم را دوا نم یو درد کندیرا حل نم فروشیگرانو مسئله  ستندین

پرداخت  یبه جا ،به مردم فروشیگراناز  یو پول ناش شودینم تأمین هافروشیگران[ مهی]جر خسارت

 .دهندیرا داده و م یفروشکم بعضاًو  فروشیگران نیا نهیو مردم هز رودیدولت م بیبه ج ،به مردم

کننده ما حقوق مصرف نیکردند که در قوان تأکید طلباصالحن حزب ای گذاریسیاست یشورا یاعضا

است با کمک مجلس  ازیکه ن یوضوعم شود،ینم دهیمردم د انینشده است و جبران ضرر و ز تأمین

 یهادولت گام رودیمنافع مردم باشد. انتظار م تأمین دیاصالح گردد. هدف از کنترل و نظارت بر بازار با

 بردارد. یفروشگرانو مقابله با  هامتیکاالها، کنترل و نظارت بر ق عیتوز نهیزمدر  ارآمدو ک یعمل

 و توانمندی کشور در توليد سالح برهاماهواره تيوضع

شکل و اندازه به  نظر از «ذوالجناح» برماهواره» اعالم کرد: مسلح یروهاین یبانیو پشت دفاع ریوز

شباهت دارد، اما از نظر سوخت تفاوت دارد و سوخت جامد است که  «مرغیس»بر ماهواره

ها پرتاب داشته برماهواره نیا یامسال از هر دو کنمیم فکر پرتاب شود. اریاز پرتابگر س تواندیم

 یسپاه هم برا یهوافضا یروین «قاصد» برماهواره است. یقاتیالبته پرتاب تحق م؛یباش

شاءاهلل مورد استفاده قرار ان ،است ریتر از سفالبته متفاوت ،ریسف هیکه شب ترکوچک یهامحموله

 یو البته برا میرا دار «ریسر»بر ماهواره لوگرمیک 0222تا  822 یهاوزن یبرا خواهد گرفت.

 نیو همچن «8سروش »و « 0سروش »بر هم ماهواره لومتریهزار ک 8۳مدار  یعنیباالتر  یهامدار

 جادیا تیما محدود یبرا میتحر»افزود:  یحاتم ریام داشت. میرا خواه یانتقال مدار یهابلوک

 یبه وجود آمده است. ما سع هامحدودیتو  میتحر طیدر شرا هاشرفتیپ نینکرده و همه ا

 حاتیخود و فروش و صادرات تسل یحاتیتسل یازهاین تأمین یبرا ایدن یهاتیاز ظرف میکنیم

 ،میسالح دار دیکه در تول یخوب طیشرا به توجه با .میاستفاده کن هاتیبعد از رفع محدود

 «.هاستآناما انتخاب با خود  م،یکن تأمینلبنان را  یحاتیتسل یهایازمندین میاآماده

 مهم شده است؟ «هاروايتجنگ »چرا 

جمله  کیمنتشر کرد که  «یاشبکه یهاجنگ»درباره  یکتاب شیسال پ 82رند  شکدهیاند

 روزیپ یها را دارد، کسبمب ترینبزرگکه  ستین یفردا برنده کس یهادر جنگ»داشت:  یدیکل

 ریبدون جنگ تعب یروزیغالب را پ تیروا به خاطرشدن  برنده «را دارد. تیروا نیاست که بهتر

است  یعیو طب ردیگیو قدرت رسانه صورت م تیمعنا و روا دیکه با قدرت تول ی. جنگکنندیم

. در ستینبرد ک دانیم کی یینها روزیپ کندیم نییغالب تع تیروا نترنت،یکه در عصر رسانه و ا

در  «هاروایت»و  «هادهیا»شده، به جنگ  میتنظ زین 8208پنتاگون که در سال  یسند استراتژ

است که  روزیپ یو ذهن یدر عرصه فکر یانیجر اشاره شده است. نترنت،یحاصل از ا ینظمیعصر ب

که  یکند. کس تیخود را تثب تیو روا ردیرا به دست بگ «تیکنترل روا»، «بسازد تیروا»بتواند 

افکار را تصاحب  ،یچه از اتفاقات جار ،یدئولوژیچه از ا کند،یم تیو تثب دهدیائه مرا ار «اول تیروا»

 .کند لیتحم هاآنخود را بر  یهااستیس تواندیو م کندیم

 !ميهم صادر کن دايکاند ديبا

کارشناسان و  یبرخ»که  سؤال نیدر پاسخ به امصلحت نظام  صیباهنر، عضو مجمع تشخ محمدرضا

 یبا مجلس فعل ندهیبودن دولت آ راستاهمشما معتقدند که  یهاگفته نیهم یدر راستا یاسیفعاالن س

 نهیبهتر است گز نکهینظر شما درباره اداشته باشد؟  گریکدیقوا با  افزاییهمدر  مؤثرینقش  تواندیم

 «ست؟یچ ،باشد ازدهمیبه مجلس  کینزد یاسیس یباشد که از نظر مش یفرد یجمهور استیر یینها

 ادیاست که با توجه به تعداد ز نی. واقع امر ادهمیم یشوخ کیبا را  سؤال نیپاسخ به ا»گفت: 

 نیاز ا یتعداد دی، ما باشوندمیمطرح  0422سال  یجمهور استیر یداتوریکاند یکه برا یاشخاص

 گویندمی یاعده نکهیا گریاز طرف د !میصادر کن ،افتهیاستقاللتازه  یاشخاص را به کشورها

 «است. یغاتیصددرصد تبل ایمسئلهبا مجلس باشد،  راستاهم یاسیاز نظر س دیبا ندهیآ جمهورسیرئ

 کوتاه اخبار ▼

 سیرئ، «یسرلشکر باقر» /نسبت به امارات رانيا کرديرو رييتغ ◄

در منطقه  یاتفاق چنانچه» ظهار داشت:ا مسلح یروهایستاد کل ن

دچار خدشه هرچند اندک  رانیا یمل تیو امن فتدیب فارسجیخل

و تحمل  مینیبیم یما آن را از چشم کشور امارات متحده عرب ،شود

از  هیکشور همسا نیبه ا رانیملت ا کردیرو قطعاً کرد.  مینخواه

به  زین یاسالم یمسلح جمهور یهارویخواهد کرد و ن رییاساس تغ

 «نگاه خواهند کرد. یگریکشور با محاسبات د نیا

 کند؟/ونيستي را علني نمييچرا عربستان روابطش با رژيم صه ◄

 ی، فعال توییتری معروف به افشاگر اسرار خاندان سعود«مجتهد»

سعودی و  عهدیولمحمد بن سلمان، » :یتی نوشتئدر تو

زنی بر سر این هستند که در اکنون در حال چانههمها آمریکایی

های مخالف را به بیعت با او اهزادهشسازی روابط، مقابل اعالم عادی

، داماد «کوشنر جرد» .«)بن سلمان( به عنوان پادشاه مجبور کنند

که روابط خوب و بسیار نزدیکی با بن سلمان دارد،  ترامپ و مشاور

 ،توافق صلح بین اسرائیل و پادشاهی سعودی»گفته است که 

یدیعوت »وزنامه . ر«حتمی و تنها مسئله زمان مطرح است

تاجر صهیونیست، « سابان حاییم» نیز دیروز به نقل از« آحارانوت

اده بود که گزارش د ،ابوظبی -ویآوتلمیانجی و پدرخوانده توافق 

گفته است که علت اصلی عدم  او  سعودی در مراسمی به عهدیول

 .آویو، ترس از ایران و قطر استتل -سازی علنی روابط ریاضعادی

، «نکنیبل»/ ميرا برگردان هاميتحر ميکه بتوان ميستيدر برجام ن ◄ 

 ،یادر خروج از توافق هسته دیکاخ سف» اذعان داشت: دنیمشاور با

، روازاین« عنوان کرد. در برجام کایمشارکت آمر انیپاآن را  دقیقاً

شورای امنیت با استفاده از مکانیزم ماشه  هایتحریمبازگرداندن 

 هیاتحاد یخارج استیس یسخنگو نیست. پذیرامکانبرای آمریکا 

از برجام خارج  کایآمر که آنجا از» :گویدمیدر همین زمینه  اروپا

 «ماشه را ندارد. سمیفعال کردن مکان ییتوانا ،شده است

 ریمد/ دينفر رس ونيليم 3۵به  يتعداد دارندگان کد بورس ◄

در کشور  یبورس کد دارندگان تعداد»خبر داد:  بورس رسانیاطالع

سهام  یافراد دارا نیاست که عمده ا دهینفر رس ونیلیم 12به 

 باریکنفر در بازار بورس حداقل  ونیلیم 82 تاکنون عدالت هستند.

که  یبازار نیا در باشند نداشته انتظار مردم اند.سفارش گذاشته

که باعث  ییهااز علت گرید یکی سود کنند. شهیهم ،دارد کسیر

 یها در زمان منفاست که آن نیا ،شودیم واردتازهافراد  دنید انیز

 خرندیسهام م ،و زمان مثبت بودن فروشندیسهمشان را م ،بودن

 «افراد است. نیا دنید بیموضوع هم باعث آس نیکه ا

بهداشت و سالمت  یعال تهیکم/ !شودميممنوع  سفر به عراق ◄

 یبرا دیجد ماتیضمن اعالم تصم ،ول مقابله با کرونائمس ،عراق

ورود زائران به عراق  ؛مصوب کرد ،کرونا روسیو وعیاز ش یریشگیپ

 .شودیم شدن به ماه محرم ممنوع کیبا نزد زمانهم

 ها،شنیده برخی به صرف آیا: (79احکام سياسي )سؤال  ◄

 هاینشست در اتفاقات و اشخاص صوصخ در را اخباری توانمی

مطالبی که حقیقت و واقعیت آن محرز پاسخ:  نمود؟ مطرح سیاسی

 نشده، نباید مطرح شود.


