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 خوش یواکنش بازار ارز به خبرها       روز حرف▼

 یموجب شد تا دالر ركوردهاا رياخ یهاارز در هفته متيق شيافزا

 یبارا هزارتوماانی 83و  85 هایكانالرا به ثبت برساند و در  يیباال

 شيارز موجاب افازا ماتيق شيافزا ماند. یهرچند كوتاه، باق یمدت

در بازار طا   يیباال يیشد و ركوردها زين یمواز یدر بازارها متيق

 .ديو سکه و خودرو و ... به ثبت رس

ارز  ماتيق شياز همان ابتدا كه استارت افازا :یراهبرد نکات

 نياداشاتند كاه ا دياتأك یفعاالن اقتصااد ،در بازار اتفاق افتاد

 یو جاو منفا جاناتيهندارد و  یاقتصاد شهير هاقيمت شيافزا

 یاست. مضاف بار فضاا ردهك یصعودرا  هاقيمتدر بازار مدار 

بانا   51 ميمرباو  باه ت ار ی، اع م خبرهاادر بازار یجانيه

 گريباعث شد تا بازار ارز بار د یسوداگر یترش فضاسو گ یرانيا

و اع م  یبا ورود بان  مركز ند؛يرا به خود بب یپرنوسان یروزها

 ینزولا یمتايبازار ارز برگشت و مدار ق ورق در ،مثبت یخبرها

عرضاه  -5 از: انادعبارتبخاش  نيااز اقادامات در ا یبرخ شد.

ساف   شيو افازا یدالر در بازار متشکل ارز ونيليم 17روزانه 

بر كنتارل و كااهش ارز  یعامل مهم هاصرافیارز توسط  ديخر

 شياعا م كارده، افازا یكه بان  مركز طورآن .شودمی ليت ل

ارز وجاود  یبارا زيان يیار موجب شاده تاا تفاضااعرضه در باز

 01هفتاه  نينمونه در روز دوشانبه هما عنوانبهنداشته باشد؛ 

 ،عرضاه شاد یمتشکل ارز دالر توسط بازارساز در بازار ونيليم

ع وه بر باازار  وجود داشت. داريدالر خر ميليوني اما كمتر از 

داشاته  یم سوسا شيافزا زين مايعرضه ارز در ن ،یمتشکل ارز

 517حاادود  رياااخ یصااادركنندگان هاام در روزهااا -3. اساات

 یخبرهاا -8.اندداشاتهتزريا  ارز  ماايسامانه ن هب ردال ونيليم

جنوبی نيز در عراق و كره  رانيا هایدارايی یمربو  به آزادساز

 یآزادسااز بود. بر شيب نزولی قيمت ارز تأثيرگذار یعامل بعد

اسات كاه  یدر عراق خبر مهما رانيع امناب یدالر ارديليم 1.1

 -4به عراق اع م شاد.  یبان  مركز كلرئيس ريبعد از سفر اخ

 گارياز د زين یاز هفته جار ی اتيتسل یهاميبرداشته شدن ت ر

قارار داد و  ريبود كه باازار ارز را ت ات تاأث یمثبت یهاگناليس

 فروكش كند. یجانيه یدهايباعث شد تا خر

باورناد كاه نار   نياانان بار اداز اقتصاد یاريبس :يليتحل نکته

مخار   تياكااب  و فعال جانااتينبوده و تنها ه یارز واقع یفعل

ملتهب بعد  یفضا نيست. در چنشده ا شيسبب افزا انيسودجو

و با دقت  یجد ميبا تصم یبان  مركز ،از فروكش كردن نر  ارز

سوداگران در  تا مجدداً دينما تيريعرضه و تفاضا را مد ،و مراقبت

 (یقاسم ی: علسندهينکنند. )نو یتازکهيعرصه  نيا

 

 

 را جدی بگيريم «منکر و نهي از معروفامربه»              گزارش روز▼

 یو نه معروفامربهجهان اس م به خاطر  یالفراكشورمان در ام ورياز جوانان غ گريد یکيشهادت 

متعدد دشمنان اس م و انف   در كمرنگ كردن  یهاتوطئه رغمياز منکر نشان داد كه عل

انف   به  يیعاشورا هایارزشكه اجازه ندهند  هايیانسان ستنديهنوز كم ن ،یاس م هایارزش

انصاراالمام  جيمفاومت بس گاهيپا انيجياز بس یم مد م مد یجيبس پاسدار شود. سپرده یفراموش

در منطفه  واوباشارابلنفر از  0با  یريدر درگ 5۹ساعت  یحوال ۹۹ مهرماهو هفتم  ستي، بتهران

 .ديبا چاقو قرار گرفت و به شهادت رس وجرحضر تهرانپارس مورد 

 ديدفتر دادستان كل كشور با حضور در منزل شه سيرئ یاريبخت اكبرعلی -5: یخبر هایگزاره

با منکر متعهد است و  از انيناه معروف وه آمران ب از تيحما در یگفت: دادستان یم مد

؛ مردم را مخدوش كنند شيو آسا تيقاطعانه برخورد كرده و اجازه نخواهد داد امن واوباشارابل

مجلس  بيبه تصو ۹4در سال  «یليخل یعل»پس از شهادت از آمران به معروف  تيقانون حما -3

. همين روند تصويب و اب غ ميزان تعهد و توسط دولت اب غ شد ،سال 4و پس از  ديرس

اين  57در ماده . دهدمیرا از سوی دولت نشان  معروفامربهبر واجب بر زمين مانده  گذاریارزش

 صداوسيمایسازمان  ،یو فناور فاتي، وزارت علوم، ت فوپرورشآموزشآمده است: وزارت قانون 

 جيسازمان بس ،یاس م غاتيسازمان تبل ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اس م ،یاس م یجمهور

 معروفامربهاقامه  طيشرا اندمکل  یفرهنگ هایدستگاهنهادها و  ريو سا هاشهرداری ن،يمستضعف

آموزش و   يخصوص را از طر نيدر ا یعموم هایآگاهیاز منکر و باال بردن سطح  یو نه

در  عيتسر منظوربهمکل  است  هيئقوه قضا :فوق قانون 55بر اساس ماده  فراهم كنند. رسانیاط ع

 نيا بر اساس همچنينرا اختصاص دهد.  ایويژهشعب  ،قانون نيبه جرائم موضوع ا یدگيرس

( قانون 4موضوع ماده ) يیقضا هایحمايتاز منکر مشمول  اني، آمران به معروف و ناهقانون

 .گردندمی یاس م یمجلس شورا 5/57/5805مصو   جياز بس يیقضا تيحما

فِانََّ الَّلَه » :نديفرمایم معروفامربه تيدر مورد اهم الس معليه یمؤمنان عل ريام :یراهبرد نکته

الْمُنْکَرِ فَلَعَنَ اللََُّه عَنِ یَلِتَرْكِهِمُ الْامْرَ بِالْمَعُروفِ وَالنََّهْ الََّاکُمْيديْ ا نَيْبَ  یَالْفِرَنَ الْماضِ لْعَنِيَسُبْ انَهُ لَمْ 

از رحمت  عن نکرد ومردم گذشته را ل خداوند« یَو الْ ُکَماءِ لَتَْرکِ التََّناهِ یمَعاصالسَُّفَهاءَ لِرُكُو ِ الْ

، خداوند روازايناز منکر را ترک كردند.  یو نه معروفامربهمگر به جهت آنکه  ،خود دور نساخت

 الب غهنهجاز منکر لعن كرد. ) یترک نه واسطهبهرا  انيگناهانشان و دانا واسطهبهرا  هانيسف

 یواجب اله نيترک اكه دهند تذكر می یجامعه اس م به اميرالمؤمنين؛ (8۹٣صف ه، 5۹3خطبه

 ناگواری به دنبال خواهد داشت. عواقب

 هقوسه از سران  «محسن رضايي»انتقاد                            خبر ویژه ▼

بر استفاده از ظرفيت جلسات سران قوا  تأكيددبير مجمع تشخيص مصل ت نظام با  «م سن رضايی»

برای اداره كشور در شرايط كنونی ي  امکان خوبی را رهبر انف  ، »برای رفع مشک ت كشور، گفت: 

اختيار كامل، برای عبور از شرايط  مشترک بافراهم كرده و به سران سه قوه اجازه دادند كه در جلسات 

، استفاده اندكردهسران قوا از فرصتی كه رهبر انف   فراهم  متأسفانه .جاری كشور تصميم بگيرند

را جدی بگيرند و دبيرخانه شأن را تفويت كنند و از  مشتركشانسران قوا، جلسات  اگر. كنندنمی

ر سرمايه و بورس شوند و بازاديدگاه اقتصاددانان استفاده كنند خيلی زود بر اداره كشور مسلط می

را در دبيرخانه مستفر  اقتصاددانسران قوا بايد حداقل هفت »تصريح كرد: رضايی «. دكننجات پيدا می

دارند؛ سران  نظراخت فچون سران سه قوه تخصص الزم را در حوزه اقتصاد ندارند و اگر دارند  كنند؛

 .«سه قوه بايد جلسات مشترک را جدی گرفته و اين جلسات را بيشتر برگزار كنند



 

  

 اخبار ▼

 است اطالعبيدولت  یسخنگو: هييقوه قضا یسخنگو

كه گفتاه باود  یعيرب امروز اظهارات واكنش به در هييقوه قضا یسخنگو ،«یلياسماع نيغ م س»

باه  ،ورود كند جمهوریرئيسمجلس به  ندگانينما یبرخ نيموضوع توه در هييالزم است قوه قضا

قاانون  هياز اصا ح شاانيا یاط عبیاز  گرفتهنشئتم ترم دولت  یسخنان سخنگو رسدینظر م

 یانياپا یهااكاه در ماه یرياتعز حبس مجازات كاهش قانون به توجه با .باشدیم یمجازات اس م

از مواد قانون  یو برخ افتهيتوسعه  ،شمول جرائم قابل گذشت رهيدا ده،يرس بيمجلس قبل به تصو

كشور در زماره  یقانون با عنوان هت  حرمت مفامات رسم نيا ٣7۹ماده  ازجمله یمجازات اس م

 یرسام تيشکا ازمندين هييقوه قضا یدگيجرائم ورود و رس نيو در ا تهقرار گرف ،گذشتقابلجرائم 

 هيااز ناح تيبدون اعا م شاکا تواندینم دادستان قانون اساس بر .باشدیمفامات مذكور م هياز ناح

برابار  تياست در صورت اع م شکا یهيبد .ديصادر نما یدگيو رس بيدستور تعف یخصوص یشاك

 «.خواهد شد یدگيرس یضوابط و مفررات قانون

 کايآمر ضد ايراني داتيپکن در برابر تهد يستادگيا

 ی اتيتسال یهاتيم ادود انياخود، بر پا ترييدر صف ه تو یاميدر پ «نيو»در  نيدائم چ یندگينما

اكتبار  51 خيساازمان ملال، در تاار تياامن یشورا 3385طب  قطعنامه »كرد و نوشت:  تأكيد رانيا

شده است و  یمنفض رانيا هيسفر عل تيو ممنوع  اتيانتفال تسل یهاتيمهرماه(، م دود 30) 3737

 وضاوحبهكه  یتواففات نياست. ا تيامن یشورا 3385قطعنامه  یمرحله از اجرا نياول ليتکم انگرينما

باه برجاام  ني. چارديصادقانه مورد اجرا قرار گ ديسازمان ملل آمده است با تيامن یدر قطعنامه شورا

مطرح شده اسات كاه از باماداد  یطيدر شرا نيدر و نيدائم چ یندگينما هياني. ب«ماندیم یباق بنديپا

 يیکاايآمر یهاامفام ران،ياا هياسازمان ملال عل ی اتيتسل یهاتيشدن م دود یو با منفض کشنبهي

در خصاوص هرگوناه  گاريد یكشاورها هياعل دهاياتهد ،کاايخارجه آمر ريوز« پامپئو  يما» ازجمله

در خصاوص فاروش  یاهيانيبا صدور ب کشنبهياند. پامپئو روز را آغاز كرده رانيبا ا ی اتيمعام ت تسل

 یجمهاور هياسازمان ملال عل ی اتيتسل یهاتيشدن م دود یمنفض رغميعل رانيهرگونه س ح به ا

نفا   رانيامتعاارف باه ا یهاسا ح یاساس، صادرات برخا نيبر هم»هشدار داد و گفت:  ،یاس م

مارتبط از  ق ما ايس ح  هرگونه یداريضمن آنکه خر رود،یبه شمار م تيامن یشورا 5۹3۹قطعنامه 

وزارت  یساخنگو «انيجيژائو ل»روز دوشنبه «. خواهد بود تيامن یشورا 5040نف  قطعنامه  ران،يا

دانسات و گفات:  «هتوجياغيرقابلكاام ً »را  کاايجاه آمراماور خار رياوز دياتهد زيان نيخارجاه چا

. كنادیم داخلهم گريد یكشورها یاز فروشندگان س ح است و در امور داخل یکيخود  مت دهاياالت»

خود، تجارت  یکيتيمنافع ژئوپل یو در راستا فروشدیس ح و مهمات م يیاست كه به هرجا کايآمر نيا

 .«كندیمداخله م گريد یكشورها یآشکارا در امور داخل یو حت كندیم ینظام

 !غلط است يروحان ضاحياست

باه بدناه  یناگهاان یشاوك یموساو نيرحسيم بارهي بود كه  1۹1قطعنامه  رشيدر ب بوحه پذ درست

 اماام شاد. یناامعلوم مخفا يیاستعفا داد و ب فاصله در جا نيرحسيكشور وارد كرد. م یتيريو مد يیاجرا

نظر حضاار  ر،يوزنخست یكشور، ضمن طرح موضوع استعفا يیبا حضور كارگزاران اجرا یاامت در جلسه

و  هاایكااراز كم خوشایدلوقات كشاور، گرچاه  جمهاوررئيس یاخامنه اهللتيآ شدند. ايجلسه را جو

  چارا  از امام راحل خواستند با اساتعفا مخالفات كنناد  صري اًنداشت، اما  یموسو یاپيپ یهایكارشکن

و  یموساو نيرحسايم یروانا اتياجناگ م صاول عملکارد، ماذاكره و عمل انيقطعنامه و نوع پا چون

داده بود خارج شاود و كارناماه  بيكه ترت یایاز باز ركانهيز خواستیم نيرحسيقطارانش بود. حال مهم

 ماؤثر قطعااًهام  نيرحسايم یاسيس ندهيآ یبرا نيكند. ا ريز قطعنامه و تبعات آن تطهخود را ا یاسيس

شاکل  زيااز قطعناماه ن یو تجرباه ملا ديكشایو جور عملکاردش را ما ماندیم ديبا نيرحسيم اما؛ بود

 یهاناهيباا هز دياكاه ملات با یملت از برجام و درست زماان یهم در بزنگاه تجربه عمل امروز .گرفتیم

 طلباناصا حامروز . ستيجز روزگار بد امروز ن یزيبه غر ، چ دل بستنكه داده بفهمد حاصل  ینيسنگ

و آفتاا  و  وهيام رينظ ینيدروغ یهاد؛ وعدهگذاشتن زيم یخود را در قمار برجام رو یهمه آبرو زدهغر 

ماردم را  تيابهن تواندیم یآشوب هر نوعاستعفا و   ي ،دهيفرا رس شانيیحال كه موعد رسوا آ  برجام 

 ظاهر شوند. یو مصلح اجتماع کارباز هم در قامت طلب  ،يط نيمن رف كند تا ا یگريد وسویسمتبه 

 کوتاه اخبار ▼

بنيامين » /نتانياهو ادعای امارات برای توجيه سازش را رد کرد ◄

جريان استفبال از ي  رژيم صهيونيستی در  وزيرخستن« نتانياهو

رسمی اماراتی در فرودگاه بن گوريون اع م كرد كه اجرای  هيئت

مهم  آويوتلطرح ال اق كرانه باختری به اراضی اشغالی برای 

ست كه كشورهای عربی مانند امارات كه ا اين در حالی .است

برای  اندزدهروابط با رژيم صهيونيستی  سازیعادیدست به 

طرح  آويوتلمدعی شده بودند كه در مفابل، توجيه اين خيانت 

 .ال اق را عملياتی نخواهد كرد

 /!شودمي جمهوررئيسشود، معاون اول  ضاحياست يروحان ◄

 در»گفت:  مجلس رئيسههيئتعضو  ،«یفراهان یرآباديام»

 انجام نشود. یروحان ضاحيكه است ميادهيرس جهينت نيا به مجلس

روند آن در حدود  م،يرا شروع كن جمهوررئيس ضاحياست اآلن اگر

 زيبعد از آن ن م،يرسیو به ماه دهم سال م كشدیماه طول م 3

و  شودیدولت م سيماه رئ 8به مدت  جمهوررئيسمعاون اول 

مهلت كارِ  زيبعد ن یو اندك ميرسیم ديع  تيبعد از هم به تعط

 نيبنابرا شد؛یداشت انجام م یاجهيو اگر نت شودیدولت تمام م

 «.انجام نشود ضاحيكه است ميادهيرس جهينت نيما در مجلس به ا

، «پوالدرگ نيرام» /درصدی عراق از صادرات کشور 03سهم  ◄

نوشت:  یادداشتيو عراق در  رانيمشترک ا یعضو اتاق بازرگان

ه كشور عراق است، اما ارزش درصد صادرات كشور ما ب 37»

وجود در  نيبا ااست.  افتهيمدت كرونا كاهش  نيما در ا یصادرات

بار از  ونيبهتر شده و حدود دوازده هزار كام طيماه گذشته شرا

 یبرا یمياقل یاز مرزها ونيو حدود چهل هزار كام یعرب یمرزها

قطع شدن  ،برهه نياز مشک ت در ا یکي .اندشدهصادرات خارج 

در  ار یتجار یپلماسيد ديما با. استدو كشور  نيا نيب وآمدرفت

كشور  نيبازارمان را در ا ميكرده و ت ش كن كشور عراق قدرتمند

 .«ميحفظ كن

حسا   /يعرب یکشورها ديواکنش رهبر انقالب به سازش جد ◄

مسلمان  یهاملت»نوشت:  تريرهبر معظم انف   در توئ یكاربر

ت مل نخواهند  وجهچيهرا به یستيونيصه ميبلت سازش با رژ

 نيكه مسئله منطفه را به ا كنندیم الياگر خ هايیکايكرد. آمر

 زيكه پشت م یمي. هر رژكنندیم اشتباهشکل حل خواهند كرد، 

 انيدر م تشيموقع ند،يبنش ستيونيغاصب صه ميمذاكره با رژ

 «.ملتش متزلزل خواهد شد

مردم چابهار  ندهينما/ !نوش جان کنند جمهوررئيسآب را  نيا ◄

اش را به آلوده مردم منطفه یدنيخود آ  آشامدر مجلس كه با 

و  جمهورسيآورده بود، درخواست كرد رئ روين ريجلسه با وز

 آ  بخورند  نياز ا نهيكاب یاعضا

هايی كه موجب افشاگری در ت ليل (:57 سؤالاحکام سياسي ) ◄

ارائه اين : پاسخ يأس و نااميدی مخاطبين شود، چه حکمی دارد 

بود؛  موجب كم  به دشمنان خواهد ها جايز نيست ونوع ت ليل

 كه كس هر امروز» فرمايند:می یالعالمدظله مفام معظم رهبری

 اعتمادبی آينده به و مسئولين به خود، به و كند نااميد را مردم

 (5/5/581٣) .است كرده كم  دشمن به كند،


