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 !ينگيابهام در حرکت نقد            روز حرف▼

 گرانلیکه همواره توسط کارشناسان و تحل یاز موضوعات یکی

 یکیموضوع  نیاست. ا ینگینقد انی، جرشودمیرصد  یاقتصاد

به  یاقتصاد یفضا ندهیآ بینیپیش یبرا ارهایمع ترینمهماز 

 .رودمیشمار 

را  ینگیجذب نقد تیبازار ظرف 6 تا 5 معمولا  تحليلي:نکات 

هستند؛  ینگینقد انیمقصد جر هاآنچند مورد از  ای کی دارند و

 داا یطال، ارز، مسکن، بورس، خودرو و جد از اندعبارتبازارها  نیا

 نیدر تمام ا تقریباا  ینگی. در حال حاضر خروج نقدیمجاز یارزها

 شیشاهد افزا ریاخ یهابازارها وجود دارد! بازار مسکن در ماه

بوده است و  (کم اریبس زانیولو با م)مسکن  متیعرضه و کاهش ق

 متیآن وجود ندارد. ق یکوتاه برا ندهیدر آ یشیافزا اندازچشم

در حال کاهش  ،کارخانه متیق شیافزا رغمبهخودرو در بازار آزاد 

 ینگینقد یبال اریجذب بس تیزار ظرفبا نیا نکهیضمن ا ؛است

 دهیبه هم چسب اریر بازارها را ندارد. بازار طال و ارز که بسیمثل سا

 ندهیبزرگ در دو سال آ یمتیجهش ق اندازچشم ،دنکنیحرکت م

روند  ،نیمذاکرات و تأثیردر حال حاضر و تحت  مخصوصاارا ندارند، 

 03از  شیبا افت ب زین یمجاز ی. بازار ارزهااندداشته یکاهش

 بینیپیش رایز؛ ندارد ینگینقد یراب یتیجذاب ،ریاخ امیدر ا یدرصد

که هر روز و  زیوجود دارد. بازار بورس ن زین یروند کاهش نیادامه ا

خود را حفظ کرده  یهمواره روند منف یاسیهمه تحولت س یدر پ

خرداد سال  41خود از  زانیم ترینپاییناست! و شاخص کل به 

 وخیزهایافت بازهماست که  یدر حال نیا ؛است دهیرس 4033

در  یعنی؛ اندازه کاهش را تجربه نکرده است نیا تاکنونبورس 

فقط  ،میآن بود زشیکه شاهد رشد شاخص و سپس ر 39سال 

 کهدرحالیدرصد شاخص نسبت به اوج خود سقوط کرد  10حدود 

درصد سقوط کرده  53به  کیشاخص کل نزد ،یفعل طیدر شرا

درصد است.  93 یبال هاسهماز  یاریسقوط در بس نیاست. البته ا

 زانیم نیهم بورس از بازار یقیخروج پول حق زانیدر مورد م

فقط  4133 بهشتیارد 13تا  4033بهمن  5که از  کندیم تیکفا

ه این بازار ب یقیورود پول حقشاهد کم  اریبس زانیروز به م 1

ز بازار ا یقیخروج پول حق، ادیز اریسب زانیبه م امیا هیو بق ایمبوده

همواره در  ینگینقد انیجر نکهیا گرید نکته .اتفاق افتاده است

که بازار  یو تا زمان کندیبازارها حرکت م نیب یبازده سهیمقا

 .دهدنمیه آن روی خوش نشان ب ،نداشته باشد شیبرا یجذاب

وجود  ینگینقد یبرا یبازار جذاب چیدر حال حاضر ه :ايانيپته نک

 هیابازار سرم یعنی، بازار ترینجذابدر  یاقتصاد ازنظر اتفاقاا ندارد و 

 ،وجود دارد. با توجه به مطالب فوقخروج پول  دیروند شد زین

و خروج  هیاحتمال را مطرح کرد که اتفاقات بازار سرما نیا توانمی

و  ویبا سنار گریمداخلهنبوده و عوامل  یعیبازار طب نیاز ا ینگینقد

 : علی کارگر(نویسنده) !کنندمی تیریند را مدور نیاهداف خاص ا

 

 

 

 

 
 

 !انتخابات فرصت ساز                                      روز گزارش▼

برگزار  یبا رقابت سه نامزد اصل ،خرداد 5روز چهارشنبه  هیسور یجمهور استیانتخابات ر

 است. تیحائز اهم اریبس المللیبینو  ایمنطقه ،یدر ابعاد داخل هیسور یانتخابات برا نی. اشودمی

است: الف(  تیاهم یاز دو بعد دارا یداخل ازنظر هیانتخابات سور -4 :حليليت هایگزاره

. المللیبینو ثبات در اذهان  تیامن نیو نشان دادن ا هیدر داخل سور داریثبات پا کی جادیا

 زین ایمنطقهاز منظر انتخابات این  -1. سرنوشت خود نییدر تع هیب( مشارکت مردم سور

ملت -دولت کی عنوانبه یغرب یکشورها انیم کشور نیمهم است: الف( ا امیسه پ یدارا

 ریبرخالف سا ،کشور نیدر ا جمهوررئیساست که  یمعن نیگزاره بد نیا ؛شودمیشناخته 

 یعرب یکشورها یبه برخ امیپ نی( اب. شودمیمردم انتخاب  میمستق یرأبا  ،یعرب یکشورها

؛ نباشند هیسور یبرا یتیمشکالت امن جادیو ا دیکه به فکر تهد شودمیداده  ایمنطقهمرتجع 

 ینقش فعال در سوریه یستیترور هایگروه زیو تجه تیکشورها در حما نیاز هم یبرخ رایز

 شودمی لیتبد سالرمردم یاز ارکان مهم دموکراس یکیانتخابات به  نیبا ا هی( سورج داشتند.

انتخابات  -0 دهد. شیافزا یاکشور را در مسائل منطقه نیا زنیچانهد قدرت توانمی نیو هم

 یدشوار برا طیشرا جادیو ا یتیکاهش مشکالت امن نظرازنقطههم  المللیبیناز منظر  ندهیآ

 یخنث هیسور هیرا عل المللیبین هاینقشه مطمئنااانتخابات  نیمهم است. ا اریکشور بس نیا

 خواهد کرد.

تفاوت در بحث  نیمتفاوت است. ا اریبس 1341با انتخابات سال  هیسور دهنیآ انتخابات

بود،  یستیترور هایگروه اریدر اخت هیمناطق سور شتریب 1341آن است. در سال  ینیسرزم

 کی لیدر تشک یعامل مهم نیآزاد شده و هم ،شدهاشغالمناطق  شتریب یاما در مقطع فعل

 است. ریفراگو  یدولت قو

 مدلاین  بر اساس ؛خواهد رفت نیاز ب هیسور یبرا یعرب-یطرح غرب ،مسائل نیکنار ا در

 یاقتصاد یفشارها داومت ساززمینه ،یدولت حداقل کی لی، کاهش مشارکت و تشکشدهترسیم

 نیدر ا یاسیثبات س جادیو ا هیسور تیتقو ،گرید یسو از واهد بود.خر سوریه ب یاسیو س

. بعد از یز خواهد داشتنمحور مقاومت  هایبرنامهپیشبرد  بر یمهم و بلندمدت تأثیر ،کشور

واهد خجبهه مقاومت در منطقه  یروزیپ نیانتخابات دوم نیا ن،یمقاومت در فلسط یروزیپ

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( باشد. ایمنطقهفراتر از مسائل  ارید بستوانمیکه ابعاد آن  بود

 برای غزه و آرمان فلسطين «سليماني حاج قاسم»دمات خ            ویژه خبر ▼

در  یروزه نقش مهم 41کورنت، در جنگ  ضدتانک یهاموشک ،نوشت «یمنیال الخبر» وبگاه

ها چگونه به دست موشک نیاما ا؛ به غزه داشت یستیونیصه میرژ ینیممانعت از حمله زم

هفتم در  یاحسن نصراهلل در مصاحبه دیسؤال را س نیاست؟ پاسخ ا دهیرس نیمقاومت فلسط

 هیوزارت دفاع سور»: دیگویاهلل لبنان محزب رکلیدب .گفت نیادیشبکه الم به 4033 آذرماه

بود که  یکسان ازجمله یمانیسل دیشه .بود دیخر هیها را با پول خود از روسموشک نیا

پس از کسب نظر بشار اسد،  .مقاومت در غزه بود یهاها به گروهموشک نیا لیخواستار تحو

حمد ا .مرا به غزه منتقل کردند اهاهلل، موشکسپاه قدس و حزب یروهایحاج قاسم و ن

خدمت دیگر شهید سلیمانی برای آرمان ز ااخیراا نیز عبدالهادی، نماینده حماس در لبنان 

او بارها به غزه  .غزه بود یهاتونلحاج قاسم سلیمانی از طراحان »: گفت فلسطین خبر داد و

و بوده  در دوران تحریم باریکه یناحیاتی  یهارگه غزه، مخفی یهاتونل .«داشت! وآمدرفت

 .استمقاومت  هایگروهبرابر اشنه آشیل رژیم صهیونیستی در پ
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 اخبار ▼

 ا واقعيت!خيالي تز خوش؛ ابر مذاکرات وينأکيد ت

 صراحتبه» وین،در  کنندهمذاکره هایطرفکه  ظهار داشتا خود در سخنان دیروز جمهوررئیس

ادامه  ییما به مذاکرات تا توافق نها و اندوفق برجام اعالم کرده هامیرفع تحر یخود را برا یآمادگ

به تعهدات در عمل  غربی، بخصوص آمریکا هایطرفسال بدعهدی  6بعد از نزدیک به  .«داد میخواه

، جمهوررئیساین موضع  رغمیعل! ارددجای تأمل دکتر روحانی  یالیخخوشبرجامی، این میزان 

بازگشت کشورمان به تعهدات و از لزوم  کندیمطرف آمریکایی همچنان بر موضع ثابتی حرکت 

در آخرین اعالم نظر خود  کایخارجه آمر ریوز؛ دیگویمالس سخن پبرجام برای  یساززمینه و برجامی

مشخص قرار دهد و سپس از آن  یرا در چارچوب رانیا یابرنامه هسته دیبا واشنگتن» :دیگویم

 رانیاز ا یهنوز اقدام کایآمر .استفاده کند گریتوافق در خصوص موضوعات د یسکو برا کی عنوانبه

مشاهده  یبازگشت به تعهدات برجام منظوربهانجام اقدامات لزم  یبرا لیبر آماده بودن و تما یمبن

آمادگی »مبنی بر وین نیز چیزی خالف گفته دکتر روحانی  عینی مذاکراتوضعیت  .«نکرده است

نیز مجلس  یمل تیامن ونیسیکم یسخنگوعمویی  ؛حکایت دارد «فق برجامو هامیتحرن برداشتبرای 

رفع  هامیاز تحر یادیبخش ز اندرفتهیپذ یغرب یهادر مجلس گفت که طرف یعراقچ»: دیروز گفت

ها را به آن هاییکایمحل مناقشه است و آمر که ماندهیباق هامیاز تحر یاما کماکان بخش مهم ،شود

خروجی  گرباریدکه بود  با این توصیف، باید مراقب .«اندگره زده یو حقوق بشر یامنطقه وعاتموض

در ماجرای ی قول آن را جمهوررئیسکه  هامیتحربرداشته شدن بالمره همه  شابهم ،چنین مذاکراتی

 .نشود، به مردم داده بودامضای برجام 

 نيبين شيعه و س عربستان افکناختالفطرح شکست 

رژیم صهیونیستی با مقاومت  روزهدوازدهدرباره جنگ کارشناس مسائل غرب آسیا  «جعفر قنادباشی»

سیاسی در این  ازنظرنظامی و هم  ازنظرشکست رژیم صهیونیستی هم »فلسطین، اظهار داشت: 

قصد داشتند با حمالت خود به مناطق فلسطین نشین و از  هاآن .جنگ اخیر کامالا مشخص است

وادار به ترک سرزمین خود کنند ولی با توجه به  این مناطق، فلسطینیان را یهارساختیزبردن  بین

ها در برابر رزمندگان مقاومت و حمالت موشکی و پهپادی کاهش قدرت بازدارندگی صهیونیست

ارتش »: فتگوی  .«بس شدمقاومت، این رژیم در فشار سختی قرار گرفت و مجبور به پذیرش آتش

زمینی وارد غزه شود ولی نتوانست که به این  صورتبهخواهد رژیم صهیونیستی اعالم کرد که می

آشکار شدن ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت باعث  .منطقه حمله کند

تقادها نسبت اشغالی به این رژیم و افزایش ان یهانیسرزممهاجر ساکن  یهاستیونیصهتغییر نگاه 

اسماعیل هنیه به  یهانامهقنادباشی با اشاره به  .«این رژیم یعنی بنیامین نتانیاهو شد ریوزنخستبه 

 مأمورآل سعود و جریان وهابی از جانب انگلستان »رهبر انقالب درباره حوادث قدس اشغالی، گفت: 

هزینه شد برای اینکه  همهنیا .باشنددر جهان اسالم می یافکناختالفهستند و پیوسته در حال 

 .«وحدت شیعه و سنی در عراق، سوریه و لبنان از بین برود که در این زمینه هم موفق نبودند

 ما به روابط خارجي، قطع ارتباط با دنيا نيستديدگاه  نيکزاد:

مایش ستاد انتخابات ائتالف جوانان نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، در ه «علی نیکزاد»

انتخاب غلط یعنی اینکه کل اقتصاد  .انتخاب غلط دلیل شرایط فعلی جامعه است» :انقالبی گفت

ریشه تمام  .کشور را در وزارت امور خارجه و موضوعی به نام مذاکره و برجام محدود کنید

 ؛حریم هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده باز غلط استمشکالت کشور تحریم نیست و این حرف که ت

مشکلی مانند مسکن در  .اما وابسته کردن همه موضوعات به تحریم اشتباه بزرگ است

ندارد، صفر تا صد مسکن  هامیتحرربطی به  ،که برای جوانان به آرزو تبدیل شده است شهرهاکالن

دیدگاه ما به »تصریح کرد: نیکزاد  .«به مسائل داخلی ربط دارد و وابسته به عزم مسئولن دارد

یک  رازیغبهروابط خارجی قطع ارتباط با دنیا نیست، بلکه معتقدیم که با همه کشورهای دنیا 

نائب رئیس  .«رژیم غاصب باید روابط فعال داشت، روابطی که بر اساس عزت، اقتدار و قدرت باشد

و مدیریت جهادی اداره کرد، کیه بر جوانان انقالبی شود کشور را با تبر اینکه می دیتأکمجلس با 

کسی که گرین کارت دارد نباید در جمهوری اسالمی مسئول شود، کسی که فرزندانش در »گفت: 

 .«آمریکا ساکن شوند و شهروند آمریکا باشد نباید در جمهوری اسالمی مسئولیت داشته باشد

 اخبار کوتاه

دیروز خبر  /تيم تروريستي در شرق و غرب کشوره سانهدام  ◄

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( انهدام سه تیم تروریستی 

را در  یآموزش نظام، شدهیمتالش میت کی عناصرشد؛  ایرسانه

 ستانیدر سکه  زین گرید میت کی .ستا دهید یکشور خارج کی

گروهک یک  تیبا هدا ،نهدم شدمو  ییو بلوچستان شناسا

در  یستیمستقر در اروپا، به دنبال اقدامات ترور یستیترور

هم  ومس میت .بود یو اختالفات مذهب یافکنتفرقه یبرا، استان

از منطقه کردستان مسلحانه،  یستیو اقدام ترور یاخاذ یبرا

 یدر منطقه مرز یریعراق وارد کشور شده بود که پس از درگ

 .شد ینفر متوار کیکشته و  هاآندو نفر از  ه،یاروم

 هایخبرگزارینقل از به  /با آژانسدولت توافق  دياحتمال تمد ◄

 یمل تیامن یعال یشورا خانهریمقام مطلع در دب کیداخلی، 

 رانیا ماههسهالجل ضرب افتنی انیپا به توجه با» گفته است:

ماه  کی یبرا یمشروط توافق قبل دیبه آژانس، احتمال تمد

 رودیانتظار م ،احتمال نیشدن ا یقطع صورت در .«وجود دارد

فرصت  نیو ا رانیا تیکننده از حسن نمذاکره یهاطرف

روند  ،رانیا یمطالبات قانون رشیاستفاده و با پذ ،مجدد

 .کنند لیبه توافق را تسه یابیدست

 در /شد يرانيبازان ابرق باعث شکست شطرنج يطعق ◄

پرهام مقصودلو  ا،یآس یشطرنج قهرمان یانفراد نیآنال مسابقات

برق در  یروز گذشته با قطع ناگهان ران،ینفر اول شطرنج ا

 گریباز دسه شطرنج .شکست خورد یمغولستان فیتهران، از حر

عنوان به ردیپر یشاد .روز گذشته شکست خوردند زین رانیا

امروز  رو،ین ریوز»نوشت:  بارهنیدراها رقابت نیبرگزارکننده ا

 یمسابقه سال، قهرمان ترینمهمشطرنج در  یهااسطوره

کسب کنند، حضور  دیرا با یجهان هیکه سهم ایآس سالنبزرگ

برق  یقطع لیدلاما به شودیبرگزار م نیدارند که مسابقات آنال

با  هاآن .از دست دادند و شکست خوردند راخود  یهارقابت

 .به محل هتل خود رفتند یاعتراض چیبدون ه انیچشمان گر

روز  43 نیدر ا لطفاامسابقات،  نیکشور در ا یخاطر آبروبه

 .«!دیشطرنج را قطع نکن ونیبرق فدراس

کنندگان در شرکت !/هايسيانگلسپاه در دست پرچم  ◄

 یهاپرچم س،یانگل تختیادر پ یلییتظاهرات گسترده ضد اسرا

 .محور مقاومت و سپاه پاسداران را به اهتزاز درآوردند

« یعلیرضا سلیم»وکالی ملت با رهبر معظم انقالب/ ديدار  ◄

نمایندگان در روز »ر داشت: مجلس اظها سهیرئئتیهعضو 

 به سهیرئئتیهشنبه ششم خردادماه و پس از انتخابات پنج

ر معظم انقالب دیدار خواهند ویدیو کنفرانسی با رهب صورت

 .«داشت

 یهاونیسیکم /؟ي روندم مجلسبه اين هفته  زراوکدام  ◄

عدادی از وزرای دولت ت همانیهفته م نیمجلس ا یتخصص

و  روین و اطالعات، نفت، یامور اقتصاد زرایو .خواهند بود

 سؤالتو به  خواهند بود هامجلسی همانیم وپرورشآموزش

 آنان پاسخ خواهند داد.


