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 دامنه نوسان                           روز حرف▼

سازمان بورس و اوراق بهادار،  سیرئ «یدهقان دهنو یمحمدعل»

دستورالعمل  یو بازنگر 3 یمنفو  ۶دامنه نوسان به مثبت  رییتغ

سازمان  مدیرههیئت ماتیتصم نیتررا از مهم یگره معامالت

بورس،  یعال یبر اساس مصوبه شورا»بورس اعالم کرد و گفت: 

سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان  مدیرههیئتبه 

موضوع بعد از سه  نیا ازآنجاکه .ابدی شیافزا یجیتدر صورتبه

دامنه نوسان  بهشتیارد یاز ابتدا است، اعمالقابل یروز کار

برقرار است. سپس  بهشتیارد نایو تا پا شودیاعمال م دیجد

 یریگمیتصم ،و مجدد یجیتدر شیسازمان بورس نسبت به افزا

 بااینکهقوس فراوان و ونوسان پس از کش ن. دامنه نامتقارکندیم

آن هشدار داده بودند، از  یامدهایکارشناسان بازار سهام درباره پ

سهام از  خریدوفروششد و دامنه نوسان  ییاجرا ماهبهمن ۵۲روز 

 کرد. رییدرصد تغ ۶تا مثبت  ۵ یدرصد به منف ۲ یمثبت و منف

 هایصف ،دامنه نوسان نامتقارن یاجرا -0 :يليتحل نکات

بودن دامنه نوسان  دارادامهکرد و  ترمتراکم روز هرفروش را 

 یدرصد منف زانیبودن م نییپا لیباعث شد فشار فروش به دل

 کردنجمع یبرا یقدرت چندان رانداینگردد و خر هیسهام تخل

 -۵باشند.  تهنداش ،شودمیصف فروش که اغلب نمادها را شامل 

چون  ،را سخت کرده بود رانیگدامنه نوسان کار نوسان مضافاً

 یریگطمع نکرده و دست از نوسان گریهم د رانیگنوسان

نقش بازارگردانان در  یفایا ایو  خریدوفروشعدم  -3اند. برداشته

بود که در  نیا دهندهنشان یمختلف هم در پروسه زمان یهانماد

 یهاصف کردنجمعدر  ینقش گردانانماه گذشته بازار کی

تعهدات خود نداشته و اغلب نمادها در صف  یفایفروش و ا

از  یکی کهدرصورتی. کنندیم یفروش خود روزها را سپر

نقد  شیافزا ،هیبازارگردانان در بازار سرما فیوظا تریناصلی

 سکیر نقد شوندگیعدم  نکهیو حال ا هاستسهم شوندگی

 افکنده است. هیسا هیسرما راست که بر بازا یبزرگ

 یبازار رقابت کینماد  یبورس در هر کشور :یراهبرد نکته

 ادیز اریو فروشندگان در آن بس دارانیتعداد خر رایز؛ کامل است

رد و کامل در دسترس همگان قرار دا طوربه اطالعات است،

 زمیتوسط افراد فعال بازار بر اساس مکان متیتر از همه، قمهم

از  هامتیق کتهیدامکان  جهینتدرو  شده تعیینتقاضا وعرضه

کمتر  زمیمکان نیا رسدمیاما به نظر  ،ستیخارج از بازار ن ییجا

با فرمت  رانیو بازار ا گرددمی تیرعاکشورمان  هیدر بازار سرما

 یاساسی فکر ستیبایم و گرددمیاداره  یو رانت اطالعات یاسیس

 دیدر دامنه نوسان بع رییبا تغ صرفاً .بشودمعضل  نیاحل  یبرا

 (یقاسم ی: علسندهی)نو .برگرداند راست تعادل را بشود به بازا

 

 

 متزلزل ميتصم                                         روز گزارش▼

سپتامبر  00تا را  ییکایآمر یروهایاعالم کرد که قصد دارد ن یسخنان یط کایآمر جمهوررئیس

 ،است که طبق توافق دوحه یدر حال نیخارج کند. ااز افغانستان  (ماهریورشه) یجارسال 

کار  یبعد از رو میتصم نیاما ا؛ از افغانستان خارج شوند بهشتیارد 0۲تا  دیبا آمریکایی یروهاین

 شده است. یمعرف کایآمر یاز سو یدیجد اکنون تاریخنقض شد و  دنیبا آمدن

کشور است  کیدر  ییکایآمر یروهایحضور ن ترینبزرگاشغال افغانستان  -0 :تحليلي هایگزاره

 انیپابه آن گرفته  میتصم، و عدم دستاورد میدانی نکال یهانهیهز لیبه دلکه اکنون واشنگتن 

تنها مدت نه نیا یافغانستان را اشغال کرد، اما در ط سمیبا شعار مبارزه با ترور کایآمر -۵دهد. 

حضور  یاست. حت افتهی شیافزا زین یستیترور هایعملیاتنرفت، بلکه  نیدر افغانستان از ب سمیترور

همچون داعش شده  یستیترور هایگروه یدهسازمان یبرا یمحل آمریکایی در این کشور، یروهاین

در سوریه و عراق، برای گذران عمر تروریستی خود، توسط آمریکا به این  برگشتهبختهای و داعشی

سپتامبر از  00از  ،دیجد ریزیبرنامه بر اساس کایآمر، وجودنیباا -3 .شوندیمکشور گسیل 

 کایتاکنون آمر رایز؛ است به منصه ظهور برسد دیبع میتصم نیافغانستان خارج خواهد شد، اما ا

جلوگیری از  برای شتریب رسدمیبه نظر  میتصم نینکرده است. ا یود را عملاز توافقات خ کدامهیچ

طالبان اعالم کرده که  رایز؛ صورت گرفته است شیروهاین داشتننگهایجاد تنش با طالبان و مصون 

این گروه با آمریکا برای خارج شدن نیروهای  توافقدر  دشدهیقمهلت )که  بهشتیارد 0۲بعد از 

 حمله خواهد کرد. یخارج یروهایبه ن آمریکایی از افغانستان است(

و دیر یا زود خروج  باتالقی برای نیروهای آمریکایی مبدل شده است به افغانستان :يينها گزاره

 دیاما با؛ خواهد بود برزمان ندیفرآ کیاز افغانستان خروج  ،وجودنیباا از افغانستان حتمی است؛ هاآن

در افغانستان  یتیامن خأل جادیمنجر به ا دینبا یخارج یروهاینکته توجه کرد که خروج ن نیبه ا

و  شودمیتروریستی  تکفیری و هایگروهبه قدرت گرفتن  رمنج ایجادشده یتیامن خأل رایز؛ شود

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .خواهد بود تأثیرگذارافغانستان  گانیهمسا تیامر بر امن نیهم

 در آستانه انتخابات «هاتحريم لغو»نگاه حزبي و جناحي به            ویژه خبر ▼

 کشور ایرسانه هایکلیدواژه از یکی به «آن چگونگی و ابعاد و مذاکره» موضوع هم باز روزها این

 سیاست: »فرمودند رمضان مبارک ماه آغاز در خود اخیر صحبت در انقالب رهبر .است شده تبدیل

 صورتبه یا مسئوالن با جلسات در و اعالم عمومی سخنان در هاتحریم و برجام خصوص در را کشور

. بدهند انجام کاریچه باید که است معلوم کشور سیاست بنابراین ؛ایمکرده بیان هاآن به نیز مکتوب

 این در که کنند اِعمال را سیاست همین تا کنند مذاکره بروند که است این مسئوالن تشخیص حال

 .«دارد ضرر کشور برای چراکه ،نشود سایشیفر مذاکره که شود مراقبت باید اما نداریم بحثی زمینه

 ایهسته پرونده از تا دارند تالش جمهوری ریاست انتخابات آستانه در سیاسی هایگروه هرچند

 که است این شودمی برداشت انقالب رهبر سخنان از اما آنچه ببافند، خود انتخاباتی کاله برای نمدی

 تجربیات از استفاده برای که آنگاه چه ایشان. است «ملی منافع تأمین» بر مبتنی صرفاً  ایشان رویکرد

 نقد را برجام امضای در کردن عجله مانند گذشته رفتارهای برخی اشتباهات، تکرار عدم و قبل

 پیشبرد جز هدفی کنند،می دعا هاآن برای و حمایت کنندهمذاکره تیم از که آنگاه چه و کنندمی

 مصادره دنبال به دائماً برخی متأسفانه که است حالی در این .ندارند ملی منافع تأمین و کشور اهداف

 چه اساس؛ این بر .هستند آن از تبلیغاتی و سیاسی یهاسوءاستفاده و رهبری کالم کردن مطلوب به

 برای را موفقیتی قیمت، هر به که اندتالش در و دارند اصرار مذاکرات در تعجیل بر که گروهی آن

 سؤال زیر را هاتحریم رفع برای نظام هایتالش و زحمات که جناحی آن چه و کنند وپادست خود

 که ندارد اهمیتی هیچ .اندگرفته فاصله ملی منافع و رهبری خط از میزان یک به دو هر ببرند،

 مردم برای آنچه بلکه برسد، نتیجه به ازآنپس یا انتخابات از قبل ظالمانه، هایتحریم لغو پیگیری

 .است کشور کردن ناپذیرتحریم و هاتحریم همه لغو واقعی قطعیت ،دارد اساسی اهمیت
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 اخبار ▼

 توسط آمريکا هاتحريمبرداشته شدن  یدوهواو  يک بام

 در گفتگوها»گفت:  نیوزفاکس با مصاحبه درمشاور امنیت ملی جو بایدن  «سالیوان جک»

 و ملل سازمان امنیت شورای دیگر دائم عضو چهار با واقعی هایتالش و بوده سازنده وین

 شدن برداشته موضوعات تمامی و است انجام حال در دیگر سوی از ایران و سویک از آلمان

 نخواهد بر را ایران علیه هاتحریم آمریکا .دارد قرار میز روی بر ایهسته موضوع و هاتحریم

 .«شد خواهد پایبند خود ایهسته تعهدات به ایران که کند پیدا اطمینان آنکه مگر ،داشت

 از تعدادی با تلفنی گفتگویدر  ،وین مذاکرات اول دور از بعد آمریکا امور خارجه وزارت

-0: از اندعبارتکه  کرده یمتقس دسته سه به را هاتحریم آمریکا که کرد اعالم خبرنگاران

 برچسب با هاتحریم-3 شده وضع ترامپ دوره در که ییهامتحری-۵ برجام با مغایر یهاتحریم

 دوم دسته. است هاتحریم اول دسته لغو آماده امریکا ؛...و موشکی بشر، حقوق تروریسم

 و شوند بررسی برزمان و پرزحمت کار یک در باید و است تنیدهدرهم و حجیم بسیار هاتحریم

 قانونی و مشروع هاتحریم سوم دسته و شوندمی تعلیق احتماالً ،بود برجام با مغایر هاآن در اگر

 دهدمی نشان هاآمریکایی مواضع گونهاین !کرد نخواهد لغو را هاآن وجههیچبه امریکا و است

 .است نشده انجام مذاکرات در پیشرفتی که

 !متعجبم جهانگيری خودمتشکری از: نبوی عباس

 واقعاً »: ، گفتجمهوررئیسن اول با نقد عملکرد معاو جمهوری ریاست انتخابات طلباصالح نامزد

 آیدمی همیشه. است بزرگ هایحرف و جسارت اهل خیلی. جهانگیری آقای از کنممی تعجب

 که بگوییم روزی اگر! بله که گویدمی و کندمی آماده درشت پاسخ دو و کندمی جمع را مسائل

 مسئله حد این تا متشکر؟ خود از انسان حد این تا. فالن و دادیم عبور را جامعه هاییدرّه چه از

 در برداشتید؟ قدمی دادید؟ انجام کاری نقدینگی این برای اصالً شما گرفتن؟ شوخی و تعارفی را

 به توجه و روزآمدی با مرتبط شعارهای ترینغلیظ که ایمداشته را کسانی جمهور رؤسای بین

 ادعاهای طبق اگر .نداشتند را خودشان ایمیل یک اداره توانایی امّا دادندمی را جهان تحوالت

 بود، خوب اوضاع و داشت وجود کشور در اقتصادی ثبات خاتمی دولت دوره در طلباناصالح

 «.د؟نبیاور رأی 03۳0 سال در نتوانستند اصالحات جریان موردحمایت کاندیداهای چطور

 !نگذاشته طلباناصالح برای آبرويي روحاني دولت

 طلباصالحروزنامه  مدیرمسئولعضو فراکسیون امید مجلس دهم و  «محمدعلی وکیلی»

در تشریح وضعیت سیاسی جریان اصالحات و کاهش  ،در سرمقاله روزنامه متبوعش« ابتکار»

اثر، شاید تقالهای بی باوجود»شان نوشت: ان در میان بدنه اجتماعیطلباصالحمقبولیت 

طلبان در این انتخابات بروند هواخوری و موضوعیت خاصی در این انتخابات پیدا نکنند. اصالح

 .«طلبان نگذاشته استکنیم؛ دولت حسن روحانی آبرویی برای اصالحمورد میراستش تقالی بی

 ونیلیم ۵۲ که نداشت را هنر این دولت این مانند دولتی هیچ بر اینکه  تأکیدوکیلی در ادامه با 

 نظر رغمبه»: است کرده خاطرنشان وی«. میلیون! سه دو، به برساند ماه چند عرض در را رأی

. است شده دولت این کفایتیبی قربانی مردم، یعنی طلبان،اصالح سرمایه تنها واعظی، امثال

 «.نیز هزینه آن را باید تحمل کنیم را تدبیر نیست. تصمیم خودمان بود و اکنون خودکرده

 شهيدش پيوست ياران به حجازی سردار

 سپاه قدس نیروی فرمانده جانشین حجازی سردار عروج از ایاطالعیه در سپاه کل عمومی روابط

سال، ریاست ستاد مشترک  01 مدت به بسیج مقاومت نیروی فرماندهی. داد خبر قلبی عارضه براثر

کل نیروهای  ، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستادمعاونت آماد ،ن فرمانده کل سپاه، جانشیسپاه

 هایمسئولیتو جانشین فرمانده سپاه قدس پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی بخشی از مسلح 

مدتی مسئولیت سپاه  ،خودخدماتی در کارنامه سردار حجازی  این سرباز سرافراز اسالم بوده است.

 مدافعین به بخشی یاری برای را خود ارزنده تجارب اخیر هایسال و طی داشتنیز  را لبنان در

. فیری به کار گرفتتک تروریسم و داعش با مقابله عرصه در اسالمی مقاومت جبهه به کمک و حرم

آن  سنگرانهمو  رزمندگانو برای علو درجات  ،فرمانده رشید اسالمبرای این  ،متعال از خداوند

 خواستاریم.موفقیت و سربلندی  ،عزیز

 خبار کوتاها

 /روزنامه صهيونيستي: ايران ابرقدرت پهپادی شده است ◄

برگزار شد که روزنامه در حالی رژه روز ارتش  (یکشنبه) دیروز

ه پهپادی در ایران در زمین نوشت،« جروزالم پست»صهیونیستی 

 تجهیزات این حتی و شده مبدل پهپادی های اخیر به ابرقدرتسال

به بخش  «۵۵-کمان »این نشریه به نمایش پهپاد  .کندمی صادر را

آمریکایی  زیرین جدید آن اشاره کرد و نوشت، این پهپاد شبیه پهپاد

نیز « آناتولی»ای خبرگزاری ترکیه است.« گلوبال هاوک»یا « ریپر»

در این رژه از دو سامانه پدافند هوایی بومی تازه  در گزارشی نوشت،

های که توانایی تخریب موشک« مجید»و « ذوالفقار» افتهیتوسعه

های ارتش ایران، هر دو به گفته مقامکروز را دارند، رونمایی شد. 

 ژهیوبه ،ف قرار دادن اهداف در ارتفاع پستقادر به هدسامانه 

 .هستند ،کروز هایشکمو

 میزانتلفن همراه آمريکايي!/  دالری ميليون ۰55 واردات ◄

 دالر میلیارد 3 به نزدیک ۹۹ سال در همراه تلفن واردات دقیق

 دالر ۶11 باالی گوشی هزار ۶۵1 حدود بیندراین که است بوده

 ۶۷1 حدود ،الکچری گوشی واردات میزان این .دارد وجود

 دهدمی نشان هابررسی .کرد خارج کشور از را ارز دالر میلیون

 واردات صرفنیز  ۹۳ سال در واردات مبلغ از دالر میلیارد نیم

 آن در بازار نیاز درصد 0 صرفاً  تأمین برای اپل آمریکایی برند

 !است شده سال

فائزه خطاب به  «محمد عطریانفر»/ !عالمي مرکز نکن فکر ◄

 دلیلی»گفت:  یکارگزاران سازندگ خود در حزبیهمهاشمی، 

 یا کرده فراهم خود برای خودش که موضعی از کسیهر ندارد

 ذهنش به چههر اند،کرده فراهم او برای سیاسی نظام و خانواده

 فائزه خانم .است عالم مرکز کند تصور و کند مطرح رسد،می

 چه ندهی رأی شما مگر! نده خب دهم؛نمی رأی من که گفتند

 کالمی و معنوی نفوذ که بزرگان برخی مثل مگر. افتدمی اتفاقی

 و هستید کنند،می تبعیت همفکرانشان بگیرند موضع اگر و دارند

 «.دارید؟ موقعیتی چنین

 رئیس /است اداری اتوماسيون حد در گمرکي سامانه: ميرسليم ◄

کشور را  گمرکی سامانۀ جایگاه، نود اصل کمیسیون نظارت کمیته

 هایپرونده تعداد» و گفت: توصیف کرد اداری اتوماسیون حد در

 نظارت در حتی سامانه این قابلیت عدم بیانگر، تخلفات و قاچاق مهم

 تمدید گمرک، تأملقابل و عجیب اقدامیک . باشدمی مجوزها بر

 هاآن ترخیص پیگیری و خانگیلوازم کانتینر 0۵1 هاینامهضمانت

 ازجمله 0 گروه کاالهای واردات که است صورتی در این و بوده

 حمایت ضرورت دلیل به که است سال نیم و دو حداقل ،خانگیلوازم

 .«است ممنوع ،ارزی ذخایر حفظ و داخلی تولید از

 ناجا راهور پلیس رئیس رانندگي برداشته شد!/ جرائمجريمه  ◄

 معوق عنوانبه گذشته هایسال طی که جرائمی تمام»خبر داد: 

 جریمه ۹۹ سال پایان تا و بود شده دو برابری مشمول و بود مانده

( شنبه) ماهاردیبهشت چهارم از .بازگشتند خود اصل به ،اندشده

 تا و کنند پرداخت را جریمه اصل تا کنند مراجعه توانندمی مردم

 .«کنند استفاده فرصت این از توانندمی 0011 سال ماهدی پایان


