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 تنها راه نجات بورس  ينگيبازگشت نقد     روز حرف▼

د کم ررکو 3111تا  3111 یهاسال یکه ط رانیبورس ا بازار

 نیا یرا تجربه کرده بود و شاخص بورس تنها ط یاسابقه

هزار واحد برسد،  87هزار واحد به  17ها توانسته بود از سال

 ریغ یبا رشد 3111و پنج ماه اول سال  3118در سال 

 یگذاشت و حت شیاز خود به نما یدیجد یرکوردها یعیطب

قرار  زیهزار واحد ن کصدیو  ونیلیقله دو م رشاخص کل د

را به  رگید یرکورد زیتا کنون ن ماه وریگرفت. اما از شهر

و  ونیلیم کیتا سطح  زشیگذاشته است و آن ر شینما

 است!  یو شصت هزار واحد ستیدو

 یهاشاخص هینه بر پا رانیا اگرچه بورس ـ3: يليتحل نکات

که بر اساس تورم موجود در کشور رشد کرده است و  دیتول

بازار  نیا یماندگعقب زیآن نسبت به تورم ن شتریرشد ب لیدل

 زشیر لیدل ولی، گذشته بوده است یهانسبت به تورم در سال

 ییاالب اریمتفاوت است؛ وگرنه با توجه به تورم بس یبازار موضوع

نه  یاندهیدر آ هیبازار سرما شود،یدر جامعه مشاهده م که امروز

بورس  ـ1را تجربه خواهد کرد.  یشتریب اریچندان دور رشد بس

برد. یبازار رنج ماین به  ینگینقد وارد نشدندر حال حاضر از 

بازار  نیمردم به ا یاعتمادیمحصول ب ینگینقد وارد نشدن

را  یاعتمادیب نیبه وجود آمدن ا یبرا یاست. دو عامل اصل

نابجا و رفتار  یهادخالت دردولت  فیتوان عملکرد ضعیم

مردم به  قیبا تشو تبزرگ دانست. دول یهایطمعکارانه حقوق

 تینسبت به ماه هاآن یسازو عدم آگاه هیحضور در بازار سرما

بودجه و  یرفع کسر ینگاه کاسبکارانه برا ه،یبازار سرما

 ینقش مهم ی،مواز یازار و بازارهاب نیغلط در ا یگذاراستیس

 07بزرگ تاکنون  یوقحق 31 همچنینکرد.  فایا زشیر نیدر ا

اند و ها، سهام به مردم فروختهمتیتومان در اوج ق اردیلیهزار م

 1ها تاکنون کمتر از متیدارند و در کف ق اریپول را در اخت نیا

از  یبخش قابل توجهاند و دهیتومان سهام خر اردیلیهزار م

این در حالی  .اندبر نگرداندهبازار  را بهخود خارج شده  ینگینقد

تواند یم ی،تومان اردیلیهزار م 37ورود پرقدرت فقط  است که،

 دهد!  رییجهت بازار را تغ

 یاقتصادریو غ یاقتصاد ادیز اریعوامل بس اگرچه :پاياني نکته

بازار  اما ؛دهد رییموجود در بازار را تغ یتواند عرضه و تقاضایم

ورود  ازمندیخود ن یرشد منطق یو برا یفعل طیدر شرا هیسرما

 )نویسنده: علی کارگر( باثبات است. ینگینقد

 

 

 
 

 

 
 

 

 کنند!اينجا هر چيزی بگويي باور مي                        روز گزارش▼

نان قرار از گذشته مورد تاخت و تاز دشم شیفرهنگ کشور ب ،یمجاز یسفانه با ظهور فضاأمت

دشمن  به دست یمتعدد فرهنگ یو دلسوزان به خود آمدند، سنگرها نگرفت و تا مسئوال

 ازها را رفتارها و اقبال یبرخ آن... مثالً یریگبازپس یبرا میفتح شد و ما همچنان مشغول

 میاتفاقات جامعه ده یبرخ یبرا یبه آن نسبت کنجکاو میتوانیکه فقط م مینیبیمردم م

 . کندیم جادیا یسازو نه فرهنگ آوردیم یمردم دارد، نه علم یبرا یسود وگرنه نه

 یهابه خارج از کشور و خبرها و واکنش گریباز کیخواننده و  کیمهاجرت : یخبر گزاره

 یبرخ انیم یلفظ یهایریها و درگمهاجرت نیا رامونیبه اتفاقات پ یمجاز یدر فضا اریبس

 ثرآور بود.أبار و تسفأاست که ت هنرمندان از اخبار هفته گذشته

 ریآور هفته گذشته که هنوز هم ادامه دارد، نشان از عدم ساتفاقات شرم: يليتحل گزاره

 ایگروه  ایفرد  چیهنرمندان کشورمان دارد که هبرخی  انیم یو اخالق یعلم ی،فرهنگ ی،فکر

الگوبودن و  ن،یمابیم فاحترا تیرعا را عالج کند، جز خود هنرمندان. آن تواندینم یمسئول

از توقعات مردم از  کندیم ریرا حق هاآنکه  یدر امور نکردن لتمحترم بودن و دخا

 هنرمندان است.

 یگذاشته و سخنان شیگو خود را به نماودر چند گفت ،کندیمهاجرت م یگریباز خانم

دار به خروج که او را وا دیگویم یی. او از فشارهاستیکه درست و غلطش مشخص ن دیگویم

هر  یبوده که هر کس یطور ریاخ یهامسئوالن در سال یسفانه رفتار برخأاز کشور کرد. مت

. اعتدال در رفتار و عمل دانندینم تیواقع ازآن را دور و  کنندیمردم باور م ،کندیم ییادعا

است.  هیالزمه برخورد مسئوالن در قوه قهر یاخالق اسالم یریکردن به مرّ قانون و بکارگ

آنان اثر  به نظام و مردم و فاسد خواندن نانینشخارج یهاافراط مسئوالن کمتر از تهمت

بر  یسخن از فشار روح یباعث شده وقت هاآنافراط  یو گاه یندارد. غفلت مسئوالن فرهنگ

همه مردم آن را باور  ،دیآیم انیرفتار کودکانه به م کی ایغفلت  کی دلیلبه  گریباز کی

که با هر اشتباه حکم  کنندیم یزندگ رانیبه نام ا یدر جهنم کنندیو حس م کنندیم

در آن  تواندینم یفرد با استعداد چیبه شدت محدودند و ه شود،یم دهیبر هاآن یبرا یزندان

 ! )نویسنده: سیدحسین خاتمی(کند یزندگ

 ردندا يربط مياز مشکالت ما به تحر يليخ                   ویژه  خبر ▼

 نأالشمیعظ امبریبه مناسبت والدت پ یونیزیتلوزنده و  سخنرانی در انقالب رهبر معظم

 های دشمن، فرمودند:خواهی، با تکریم ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر زیادهاسالم

 یستادگیا بوده، مردم انصافاً هااینو  میو تبعات تحر میمشکالت تحر نیکه ا یمدت نیدر ا»

در عین حال، رهبر  «.و مشکالت را تحمل کردند و از خودشان استقامت نشان دادندکردند 

دلیل دانسته و مورد و بیهای حوزه اقتصادی کشور را بیسامانیها و بیگرانیمعظم انقالب

کشور نگاه  رونیبه ب است که مطلقاً نیا یو اصول حیاقتصاد نگاه صح نهیزم در»فرمودند: 

است که ما عالج  نیبرقرار باشد مهم ا دی. ارتباطات بامیمان را قطع کنابطهر نکهی. نه امینکن

 کی دیدر داخل کشور است. با ،. عالج در درون خود ماستمیخودمان نخواه رونیرا از ب

از مشکالت  یلیخ .ردیاقتصاد انجام بگ نهیدر زم افتهیشده و سازمان  یزیرتالش برنامه

 ریاخ یهایاز گران یاری. بسهاستیارد. مربوط به ناهماهنگند میهم به تحر یما ربط یکنون

عالج کنند.  یبا هماهنگ نمسئوال یستیعالج بشود و قابل عالج است. با دیندارد. با هیتوج

تا پوشک بچه.  دیریبگ یفرنگاز گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه یگران دیکنیشما نگاه م

وجود ندارد و اگر  هایگران نیپشت ا یاستدالل چیاست. ه یلیدلیب یهایگران هااین یگران

 «.اش قابل کنترل استهمه هااینباشد  یها هماهنگدستگاه نیچنانچه ب

 



 

 

  
 

 اخبار ▼

 جريمه ورود غيرقانوني به کشور چقدر است؟

از کشورها  یلیبرخالف خ» :اعالم کردناجا  یفرمانده مرزبان «یگودرز یاحمدعل» پیسرت سردار

 یمرز شیپا یکنترل از دور برا یهاستمیو س زاتیهوشمند بوده و از تجه شانیمرز وارهیکه د

کشور حراست  حدودوثغوراست که از  یانسان وارهید نیما ا یاز مرزها یلیدر خ ،کنندیاستفاده م

 یبوده و هست اما با توجه به همراه نبودن برخ دستور کارمرزها در  یگرچه هوشمندساز کند؛یم

کشور حراست  یبودن مرزها، عماًل مرزبانان با خون خود از مرزها طرفهکیو  هیهمسا یرهاکشو

گذشته نسبت به مدت مشابه در سال  ماهههفتدر  ،طبق آمار ،رمجازیبحث اتباع غدر . کنندیم

اسفند تا امروز با وجود آنکه هشت  3از  گفت دیبا .میابودهمواجه  یدرصد 11 شیاگذشته با افز

اتباع  یرقانونیغاند، اما ورود از کشور خارج شده  یاز اتباع خارج یکرونا وجود داشته و تعدادماه 

از  یلیخ ،شودمیطبابت  یکرونا به طور مجان یماریب رانیدر ا چون است. افتهی شیبه کشور افزا

سوخت در کشور ما ارزان است و  متیق گریوارد کشور شدند. از طرف د زهیانگ نیافراد با ا نیا

 شیازپشیبرا  نیمتجاوز رشیاست که پذ یو کشاورز وسازساخت نهیوجود کار در زم گریمورد د

از کشور ما رد شده و به کشور ثالث  خواهندیم نیاز متجاوز یگفت برخ دیبا البته کرده است.

 مهیداشته و جر یما کهنگ نیانگفت قو دیبا. میدهیصورت هم اجازه عبور نم نیبروند که ما در ا

 یلذا هر خارج ،ستیبازدارنده ن مهیمقدار جر نیهزار تومان است و ا 17تا  17 نیورود به کشور ب

اتباع  یبرا یتا پنج سال زندان گرید یدر کشورها مینیبیاما م ؛وارد شود دهدیبه خود اجازه م

 «.شودیمو اجرا  فیتعر رمجازیغ

 نيست؟ ينگخالوازمچرا کسي مشتری 

 یخانگلوازمبازار »گفت:  یخانگلوازم یدر رابطه با گران یخانگلوازم هیاتحاد سیرئ ،«یاکبر پازوک»

 نی، از همانددادهخود را از دست  دیقدرت خر دارانیباالست که خر هامتیق قدرآنراکد است، 

 دیخر یتقاضا درصد کاهش 07تا دو ماه گذشته حدود  کی. در شودینم یو فروش دیخر ،یرو

 یخانگلوازم آورسرسام متیپرده از راز ق یخانگلوازمها با فروشندگان مصاحبه .میداشت یخانگلوازم

دالالن و  نیپخش، بلکه ا یهافروش را نه شرکت یهامتیق ند،یگویم فروشندگان برداشته است.

ها درباره کاال صحبت با شرکت یوقت ندیگوی. فروشندگان مکنندیم نییها هستند که تعواسطه

ها را انبار کاال نیاما مشخص است ا م،یفروش ندار یبرا ییکه ما کاال ندیگویم هاآن م،یکنیم

ها هم دالالن و واسطه نیو ا کنندیرا به بازار عرضه م هاآنها دالالن و واسطه قیو از طر اندکرده

هم  یخانگلوازمدر بازار  متیق شیافزا ی. حتدهندیم شیرا افزا هامتیهرگونه که صالح بدانند ق

 یرانیا یهادر برند هامتیق شیاست که افزا نیهم شده است. نکته جالب توجه ا یاکنون ساعت

 متیق شیاز افزا یریجلوگ یبرا ییهاتالش ریاخ یهاماه در هم است! یخارج یهااز برند شتریب

عامالت در سامانه تجارت انجام شده است، اما ثبت م ایمانند طرح شناسه کاال و  یخانگلوازمکاذب 

ها نتوانستند مانع ها و تالشراهکار نیا کهنیادر بازار مشخص است،  وضوحبهکه  یزیآن چ

نو موجب شده  یخانگلوازمبرای خرید  هاخانوادهکاهش توانایی  .«شوند هامتیو کنترل ق شیافزا

 درصد افزایش یابد. 10ته نسبت به سال گذش یخانگلوازماست آمار تعمیر 

 بايد باشد!هزار تومان  41 ريدالر ز

مصلحت  صیمجمع تشخ رخانهیدب یو نظارت راهبرد یابیمرکز ارز سیرئ ،«یلیجبرائ اسری دسی»

 6. است حیصح تیریمد کیتفکر غلط و فقدان  کیو ارز حاصل  ردال گرانی»معتقد است:  نظام

 ؛میدالر واردات داشت اردیلیم 36و حدود  یرنفتیات غدالر صادر اردیلمی 31 ،11 سال اول ماه

بوده  نای ما کشور در . روالدالر است اردیلیم 1حدود در صادرات غیرنفتی ما  یتراز منف یعنی

 م،تحری . بامینداشته باش یکار یرنفتیو به ارز صادرات غ میکن تأمین یاست که واردات را با ارز نفت

 کی اگر !ایمافتاده یرنفتیغ صادرکنندگانارز از  تأمین فکر به ه. تازدچار اختالل شد یارز نفت

که دالر را  ستین یدالر گپ اردیلمی 1. هزار تومان است 37 ریدالر ز م،یداشته باش حیصح تیریمد

 33. خوردنمیکه ارزش به کشور برنگردد به درد کشور  . صادراتیهزار تومان برساند 10، 17به 

و جمع  میتقس هادستگاه نیکار را ب دیدولت با س. رئیدارند فیارز تکلدر مورد  دولتی دستگاه

 «.افتدنمیاتفاق در کشور ما  نیاما ا ،کند

 

 کوتاه اخبار ▼

خارجه  ریوز /باغقرهدر  داعشيحضور دو هزار مزدور  ◄

و  باغقره یریشدن درگ المللیبینبا اعالم نگرانی از  هیروس

 از بارها»داعشی(، گفت:  ایهتروریست) نظامیانشبهدخالت 

خود استفاده  یهاتیکه از ظرف میاخواسته یخارج گرانبازی

بر  هاآنانتقال مزدوران گرفته شود که تعداد  یکنند تا جلو

رهبر  .«است دهیاساس اطالعات موجود به دو هزار نفر رس

میان دو کشور  هایدرگیریانقالب در سخنرانی دیروزشان به 

 صراحتبهغربی کشورمان اشاره کرده و همسایه در شمال 

در نزدیکی مرزهای  هاتروریستباید مراقبت کرد »متذکر شدند: 

نزدیک مرز باشند و احساس خطر  هااینما مستقر نشوند. اگر 

 «.برخورد قاطع صورت خواهد گرفت ،شود

« قاسمی»/ کنندنميپيشنهاد بازخواست مديراني که کار  ◄

و اسبق قرارگاه خاتم سپاه معتقد  وزیر نفت دولت دهم رئیس

قانونی برخورد شود. وی  صورتبهاست، باید با مدیران ناکارآمد 

 یتر است. آدم خوب، راحتکندیکه کار نم یریمد»: گفته است

نکرده که بخواهد پاسخ بدهد و  یچون کار ؛رسدیهم به نظر م

که  میداشته باش یدادگاه دبای هم نداشته است. یابرنامه

 .«قرار بدهد یرا مورد حسابرس کنندیکه کار نم یرانیمد

 /به ونزوئال يرانيا یهاموشک یاز باز شدن پا کايترس آمر ◄

به پمپئو درباره ارسال  یادر نامه ییکاآمری گذارقانون چند

اند: ها گفتهآن اند.به ونزوئال هشدار داده رانیا یموشک از سو

 یبرا کایآمر خلوتحیاطدر  رانیا کیبالست یهاحضور موشک»

را  رانیمهار ا یما برا ییما خطرناک است و توانا یمل تیامن

 چنانچه»: اندگفته نامه نگارندگان «محدود خواهد کرد.

 یایدر کو،یپورتور ،در ونزوئال مستقر شوند رانیا هایموشک

قرار  یموشک ررسیو آالباما در ت ایجورج دا،یفلور ،یبکارائ

 «خواهند گرفت.

 سپاه فرمانده /يجنگ یهاربه سپاه به باند فروش سالحض ◄

پاسداران گمنام امام  ،روزیشبانه تالش با»خبر داد:  بندرعباس

 دهیچیپ اتیعمل کیدر  ،بندرعباس هیزمان )عج( در سپاه ناح

 یجنگ یهاو فروش سالح عیموفق به انهدام باند توز ی،اطالعات

 درشهر شدند.  نیا زیخو جرم نینشهیاز محالت حاش یکیدر 

 کنندهتوزیعکشف و افراد  ،سالح و مهمات یتعداد اتیعمل نای

 .«شدند ریدستگ زین

چیست؟  فقیهوالیتمعنای ضد  (:35 سؤالاحکام سياسي ) ◄

ضدیت، یعنى پنجه » :العالیمدظلهپاسخ: مقام معظم رهبری 

اگر بنده به شما  ؛، دشمنى کردن؛ نه معتقد نبودندرافکندن

نباشم، ضد شما نیستم؛ ممکن است کسى معتقد به معتقد 

که در کلمات هست،  فقیهوالیتکسى نیست. البته این ضد 

یم باید حدود این کلمه را یآیه مُنزل از آسمان نیست که بگو

اعتراض به . یک عرفى است هرحالبهدرست معین کرد؛ 

نیست؛ اعتراض به  فقیهوالیت، ضدیت با 44هاى اصلسیاست

اص رهبرى، ضدیت با رهبرى نیست. دشمنى نباید نظرات خ

 (31/1/3186. )کرد
 


