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 یاخالل در دماسنج اقتصاد            روز حرف▼

 یاقتصاد یهادر سامانه زیادی تیاهمدر بورس  یگذارهیسرما

کشورها عمل  یعنوان دماسنج اقتصادبه یکشورها دارد و به عبارت

آن به  تیو هدا هاهیسرما یآوربورس، جمع لی. هدف از تشککندیم

وکارها و است. بازار بورس به کسب یاقتصاد یهاتیسمت فعال

که به آن  ییهابه شرکت هیسرما از طریق تزریق کشور نانیکارآفر

 نیبا ا ا،یاقتصاد سالم و پو کیکند. در کمک  تواندیدارند، م ازین

بازانه سفته یهاتیفعال یسوبه هاهیاز حرکت سرما توانیروش م

 رساختیز ،و کارآمد یقو هیبازار سرما کی جادینمود. ا یریجلوگ

بتوان  دی. شادهدیم لیرا تشک وربلندمدت هر کش یمال نیتأم یاساس

را  یاز پشتوانه محکم قانون یو برخوردار تیبودن، شفاف یرسم

 دانست. یسنت یبازار بورس با بازارها یهاتفاوت نیترمهم

در بورس،  یگذارهیسرما یایمزا نیتراز مهم یکی :يليتحل نکات

بورس در اقتصاد  یباال تیاست. علت اهم یگذارهیدر سرما تیامن

بورس و  نهیو مقررات متعدد در زم نیقوان یو اجرا بیکشورها، تصو

 نیچناست. هم ایدن یبازار در همه جا نیا گذارانهیاز سرما تیحما

ها موظف هستند همه اطالعات مهم خود مانند اطالعات شرکت

در  رانیاما در بورس ا ند؛ینما اعالم بورس به راو ...  هابرنامه ،یمال

اعتماد  ینوعکه به میبود میشاهد چند تصم ریاخ یوزهار

 یاز افراد یاریبازار سست کرد و بس نیرا نسبت به ا گذارانهیسرما

 .مواجه شدند یادیز یبا ضررها ،بازار ورود کرده بودند نیکه به ا

ساعت  رییخصوصًا تغ ،یکارشناس ریو غ یالحظه ماتیتصم -0

شدن شاخص، سبب  یروز بعد از صعود کیمعامالت درست 

 82 یآزادساز -0 ؛سهامداران و ادامه روند افت بازار شد یاعتمادیب

نفت و اقتصاد بر  رتخانهاختالف دو وزا -8 ؛درصد دوم سهام عدالت

 یاعطا یبرا هایکاهش سطح اعتبار کارگزار -4 ؛سر عرضه دارا دوم

بر کاهش  یمصوبه سازمان بورس مبن -5 ؛بزرگ انیمشتراعتبار به 

 ؛درصد 5به  02با درآمد ثابت از  یهاصندوق یسهم سهام در پرتفو

. فروش یهادر صف هازشیسهامداران بعد از ر یجانیه یرفتارها -6

در زمان اصالح  یقیاز سهامداران حق هایحقوق تیحماعدم  -7

به بازار  یبخشدر تعادل هایحقوق رهنگامیورود د ایسهام و  متیق

 بود. ریاخ یمهم در کاهش شاخص بورس در روزها ازجمله عوامل

 یعیطب انیتا بازار جر میمنتظر بمان دیاگرچه با :یراهبرد هتنک

خود را در  کنندهمیتنظنقش  دیاما ناظر بازار با ؛کند دایخود را پ

کند و مضافاً از  فایمختلف رشد و صعود و سقوط شاخص ا طیشرا

 زیپره یرکارشناسیغ یهایریگمیالساعه و تعدد تصمخلق ماتیتصم

نفع دولت در  زیرا ؛کندبدر بورس  یلتدخا چیه نیز نباید. دولت دینما

 طیمح شیها و افزابنگاه یبرا یمال نیقدرت تأم شیثبات بازار، افزا

 (یقاسم ی: علسندهیخرد است. )نو یهاسپرده تیهدا یامن برا

 يتماعاج فهيوظ                             وزگزارش ر▼

 طیو نظام عادالنه در مح یاز راه استقرار عدالت اجتماع ،یادر هر جامعه یفقر به شکل اصول عالج»

بر  ینیسنگ فهینوبه خود وظاست؛ اما مردم هم به یو حکومت یدولت فهیوظ کی نیجامعه است. ا

است؛ اما  ریذپامکان جیتدرت و بهمدانیفقط در بلندمدت و م یاجتماع یهابرنامه یدوش دارند. اجرا

محرومان و فقر  تیبه ثمر برسد و شاهد محروم یاجتماع یهامنتظر ماند تا برنامه شودینم

راه تالش  نیدر ا توانندیاست که م یمردم و همه کسان خود فهیوظ نیگرسنگان در جامعه بود. ا

 یهاخانواده زا یاادهخانو چیه یعنیخود را موظّف به مواسات بدانند. مواسات  دیکنند. همه با

ها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آن هاتیو محروم را با دردها و محروم هنیممسلمان و هم

همه  یبرا یجهان فهیوظ کی نیها دراز کردن. امروز اآن یبه سو یرسانرفتن و دست کمک

عالوه بر  مانان،مسل یهستند؛ اما برا یوجدان و اخالق و عاطفه انسان یاست که دارا ییهاانسان

 «.است ینید فهیوظ کیاست،  یو عاطف یاخالق فهیوظ کی کهنیا

 0880فطر سال  دینماز ع یهااز سخنان رهبر معظم انقالب در خطبه ییهاعبارت بخش نیا

بزرگ مواسات و  یهادر آزمون رانیملت ا از این بیانات، دهه کیاز  شیببا گذشت است و حاال 

و  نهیکرونا و قرنط وعیامسال با توجه به ش یابتدا ازراز و سربلند هستند! سراف ،یهمدل

از  ییهمتایموج ب ،از جامعه وارد شده بود ییهاوکار بخشکه به درآمد و کسب ییهابیآس

در ماه مبارک رمضان جامعه شکل گرفت که اوج آن  مردمی در یهاو کمک یمواسات و همدل

 یپاسخ منف دیتردیو محدود در زمان خاص است؟ ب یاقدام مقطع کیمسئله  نیا ایاما آ بود؛

 ،مردم جامعه انیسطح مهم ستیو ز ازهاین نیتأم یمداوم برا یحرکت ،است! بلکه مواسات

 ییهابزنگاهکه  یمردم در جامعه است؛ اقدام انیو فاصله و تفاوت م یطبقات یهاشکاف میترم

 گو فرهن اقدام مهم نیابه  دنیجان بخش یهابزنگاه، ماه محرم ایو چون ماه مبارک رمضان 

آن  شرانیو پ شتازیپ گریبار دها و مسجدی هایئتیه دیتردیبکه  یحرکت ت؛اس اسالمی حسنه

 (یموسو نیفخرالد دی: سسندهیخواهند بود. )نو

 شاد نيستند؟! هايمذهب                      خط تحریف ▼

محرم با عنوان مددکار  امیدر آستانه ا زیکه سال گذشته ن «چلک یحسن موسو»به نام  یفرد

و  یشاد نیگزیغم جا یطیشرا نیو در چن ستیپوشش ما چندان بانشاط ن»گفته بود:  ،یاجتماع

این  خبرنگاراظهارات  تکمیلدر  یروزنامه آرمان ملو در مصاحبه با  یتازگبه، «!نشاط خواهد شد

موضوع  یمختلف رو یهابه مناسبت شهیهم»وابسته به جریانات اصالحات که گفته است: رسانه 

 یبرا یراه عنوانبهو از آن  دیدار دیکأما دارد، ت خیدر تار شهیکه ر یو مذهب یمل یهانشاط و جشن

 «.ستیچندان شاد ن یجهان یهاکه با توجه به شاخص یاجامعه د؛یکنیم ادیبردن نشاط جامعه  باال

 یهاطیما مح یاجتماع یهاطیاز مح یاریبس یول ؛میهست شادی گریزجامعه  مییاگر نگو»: آوردمی

 یط، انیجراین  یهااز چهره یکی یمحالتمحمد سروش زیچند سال قبل ن «.هستند شادی گریز

« اند.)ع( را محور قرار دادهنیچون فقط حس ؛ستندیشاد ن هایرانیا»گفت که  دستازاین یاظهارات

کردن مردم و  نیو بدب یعزادار هایمراسمتقابل با  یبرا ونیوهاب یچیق گریتفکرات لبه د نیا القاء

که  دهدمینشان آمارهای رسمی کشور است که  یدر حال نیا است. عیتش یجهان با فرهنگ معنو

عاطفی و رسمی،  هایطالقارت و مسائلی همچون میزان جرائم اجتماعی اعم از دزدی، سرقت، شر

و اصوالً  استاجتماعی و افسردگی در میان قشر مذهبی درصد بسیار پایینی  هایبداخالقی

اجتماعی نقش بسیار پررنگی دارد. همچنین تجربه  هایآسیبدر کاهش جرائم و  گراییمعنویت

با شعائر کسانی هستند که با معنویات و که اغلب افراد موفق جامعه  دهدمیامروز و گذشته نشان 

 .یابندمیاسالمی تربیت 



 

  

 اخبار ▼

 انددوخته نود دقيقه اتيانتخاب موج به چشم طلباناصالح

 شخص   نگهبان شورای اگر»: گفت زنیوگفتگو با نامهدر  طلباصالحفعال سیاسی  زیباکالم، صادق

 صندوق پای طلباناصالح اجتماعی بدنه هم باز کند، صالحیت تأیید هم را خاتمی محمد سید آقای

 آورد رکا روی را روحانی آقای که رأیی میلیون 04 آن دور باید حاال همین از بنابراین رود؛نمی رأی

 انتخابات در زیرا ؛امیدوارند انتخابات نود دقیقه به که طلبانیاصالح نیستند کم. بکشیم قرمز خط را

 یا پایانی روز دو یکی یا آخر هفته در معموالً که داریم را شناختیجامعه تجربه این جمهوری ریاست

 واقعاً  من. دهدمی تغییر را شدهبینیپیش نتیجه که گیردمی شکل اجتماعی موجی آخر ساعات حتی

 با روحانی آقای و است گذشته هاحرف این از کار. شود ایجاد موجی چنین که نیستم بینخوش

 از من. اندشده سرخورده رأی دادن از مردم از بسیاری که آورد انتخابات صندوق سر بالیی عملکردش

 شرکت انتخابات در خواستندنمی سال آن در که بودند هاخیلی. هستم مردم شرمنده تاکنون ۶6 سال

 «.بدهم که ندارم هاآن به پاسخی اکنون و کردم انتخابات در حضور به راضی را هاآن من و کنند

 کنند؟مي فراهم را چه کساني اقتصادی فتنه هيزم

 ارگان) همشهری روزنامه با مصاحبه دراخیراً  طلباصالح شناسان جامعه از ،«معیدفر سعید»

 ؛است خطرناک وضع بگویید مردم به بیایید که شودمی تأکید مکرراً  اآلن: است گفته( تهران شهرداری

 بهتر، تعبیر به. پنداردمی دروغ را صداها بیشتر جامعه شده؛ گودروغ چوپان حکایت مثل ماجرا لیو

 تأثیرگذار بتوانند که باشد داشته اعتبار مردم پیش قدراین حرفشان که ندارند وجود چندانی افراد

 در مدنی مشارکت که شرایطی در. کنند راهنمایی و کمک خطیر شرایط این در را جامعه و باشند

 بسیار عمومی اعتماد. است بدی بسیار وضع در مردم با نخبگان رابطه دارد، قرار سطح ترینپایین

 ویروس این با هم حاال و ایمقرارگرفته سختی بسیار المللیبین و اقتصادی شرایط در. است پایین

 توسعه هایسیاست با متأسفانه .آورد خواهد ما سر بر چه که است معلوم خب، و ایمشده مواجه

 تجمیع بزرگ شهرهای و شهرهاکالن اطراف در را کشور پراکنده جمعیت غلط، اجتماعی و اقتصادی

 ثروت و قدرت مراکز که را ما شهرهایکالن ساعتی بمب مثل است ممکن آن هر هااین و کردیم

 شورش باید که کردم اشاره ماهآبان حوادث در من. کنند جدی هایچالش دچار هستند، ما کشور

 شهرهایکالن و شهری حیات باالخره زود یا دیر هااین. گرفت جدی را محذوفین و بیکاران گرسنگان،

فراموشی با  سویک از که هستیم و جریاناتی هاچهره فعالیت نظاره حال در «.کرد خواهند تهدید را ما

 دارد، تأکید آنان گرسنگی و ناامیدی برخود، خود را دلسوز مردم جا زده و سوء مدیریت مسئولیت و 

 تنش هر که گویدنمیحتی  در عوض و دهدمی خشونت و خیابان آدرس مردم به دائماً دیگر سوی از

 گفته اظهاراتی در نیز ازاینپیش کسی است که معیدفر .افزایدمی فعلی مشکالت عمق بر اغتشاشی یا

 «.بینیممی ایران در آنچه یعنی فروپاشی»: بود

 اصولگرايان برای طلباناصالح خطچوب

 امثال کارها برخی با اصولگرایان اینکه»: گفت در گفتگو با اعتمادآنالین «پورحقیقت منصور»

 و بزرگ بسیار خطایی کردند، طرد اصولگرایی جریان از را الریجانی دکتر و نوری ناطق یآقاحاج

 دوره سیزدهمین انتخابات استقبال به شرایطی در اصولگرایان .است جبرانغیرقابل البته

 موانعی هم خودشان رقیب، نامطلوب شرایط باوجود که روندمی 0422 لسا در جمهوریریاست

 اصولگرایان بین در اتحاد نشده حل و قدیمی بحث به توانمی بارهدراین مشخصاً . بینندمی رو پیش

 در اصولگرایان»: افزود اصولگرا سیاسی فعال این .شودنمی محقق کمال و تمام معموالً  که کرد اشاره

 حتی کهطوریبه دارند، شدیدی ضعف راهبری در که روندمی 0422 انتخابات استقبال به حالی

 هایچهره نتوانست هاییبرهه در هم کنی مهدوی مرحوم اهلل آیت چون ایبلندمرتبه شخصیت

 اما دارند، سلیقهاختالف خود جناح درون در هم طلباناصالح البته. کند راضی اتحاد به را اصولگرایی

 تفاهم و نظر اشتراک به الزم مواقع در هستند، منسجمی کیالتتش و سازمان دارای هاآن چون

دور  انتخاباتی، شرایط به بنا و هستند محروم منسجم تشکیالت از اصولگرایان متأسفانه اما ؛رسندمی

 آخر هایثانیه در و دهندمی دست از را طوالنی بسیار زمان کهدرحالی همآن. شوندمی جمع هم

 «.رسندمی بندیجمع هب اتحاد به رسیدن برای

 کوتاه اخبار ▼

 /انسان 9۷۱ خون با کاسبي و سپاه عليه «غرب» با «شرق» همسويي ◄

 روزنامه اوکراینی، هواپیمای اهیجعبه س بررسی نتایج اعالم از پس

 برای دستاویزی را آن ضدانقالب، هایرسانه با همسو شرق

 عنوان با گزارشی رسانه این .داد قرار سپاه علیه گشاییعقده

 برای و کرد یک تیتر را «دوم وشکم با نهایی شلیک» ورزانهغرض

 سرنشینان بودن زنده به هم چند بار مخاطبین، احساسات تحریک

! قبلی هدف با هواپیما انهدام گویی؛ کرد اشاره اول، شلیک از پس

 به اول موشک اصابت عدم لیبه دل دوم موشک و گرفته صورت

 پروتکل مطابق سامانه، کهیدرحال ؛شده است پرتاب هدف،

 از پس آن کردن عملیاتی و کندمی شلیک موشک دو ،دیپدافن

 به منجر اول، موشک اصابت از فارغ و ناخواهخواه خطا، تشخیص

 .است شده دوم موشک شلیک

 سخنگوی ،«فرهنگیدکتر » /واگذاری کار به نااهل! ◄

 هاواگذاری در افراد اهلیت به توجه»: گفت مجلس رئیسههیئت

 برخی متأسفانه. ندارد آن به چندانی توجه دولت که است موضوعی

 ،هاواگذاری به مربوط هایحوزه در اجرایی هایدستگاه

 گرفته هاکارشکنی این جلوی باید و دهندمی انجام هاییکارشکنی

وی افزود:  «.شود انجام وقفهبی اساسی قانون 44 اصل اجرای تا شود

 و هاکوتاهی گذشته در که کسانی بازرگانی هایکارت لغو»

 «.است مجلس کار دستور در اندداشته جبرانرقابلیغ هایارتخس

 نمونه که «فتح موشک» ايران/ موشکي جديد سرباز ◄

 آتش قدرت است، فاتح خانواده هایموشک شده سازیکوچک

 به موشکی یگان برای زنینقطه و دقت کنار در را بیشتری

 شرمنت موشک این از رسمی اطالعات هنوز .آورد خواهد ارمغان

 قطر متری، 4 حدوداً طول توانمی ظاهرش بررسی با اما نشده،

 آن برای کیلوگرمی 0522 حدوداً  وزنی و متریسانتی 82 حدوداً

 نمایشگاه در گذشته شنبهپنج فتح موشک. گرفت نظر در

 .شد رونمایی دفاع وزارت ساخت بالستیک هایموشک

 کرونا/ بحران در ترامپ دولت عملکرد از آمريکا مردم نارضايتي ◄

 از نفر هفت آمریکایی، ده هر از»: گزارش داد «انانسی»

 شرمساری احساس کرونا بحران در آمریکا ولتد عملکرد

 جمهوررئیس که باورند این بر آمریکا مردم درصد 60 .کنندمی

 بیشتری اقدامات تواندمی کرونا بحران حل به کمک برای آمریکا

 در کشور این وضعیت از هم هاآمریکایی درصد 7۶ .دهد انجام

 «.هستند عصبانی کرونا بحران

 معاند هایکانال مطالعه و عضویت :(82احکام سياسي )سؤال  ◄

بستگی به : پاسخ دارد؟ حکمی چه سیاسی اطالعات کسب جهت

 از استفاده اگر یطورکلبهمقررات مربوطه دارد و  ضوابط و

انحراف  مانند) مفسده مستلزم آن مانند و اجتماعی هایشبکه

 و اسالم به ضرر باطل، مطالب و اکاذیب نشر فساد، ترویج ،فکری

 و قوانین برخالف یا ،باشد گناه ارتکاب خوف یا بوده( مسلمین

 تشخیص و نیست جایز باشد، اسالمی جمهوری نظام مقررات

 .باشدو مسئولین می مکلف عهده بر موضوع


