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  حرف روز ▼

 ًَساى داهٌِ

 ٍ بَرس سبسهبى رئیس «دٌَّی دّقبى هحوذػلی»
 ٍ 3 هٌفی ٍ ۶ هثبت بِ ًَسبى داهٌِ تغییز بْبدار، اٍراق

 تزیي هْن اس را هؼبهالتی گزُ دستَرالؼول ببسًگزی
: گفت ٍ کزد اػالم بَرس سبسهبى هذیزُ ّیئت تصویوبت

 هذیزُ ّیئت بِ بَرس، ػبلی ضَرای هصَبِ اسبس بز»
 صَرت بِ ًَسبى داهٌِ تب ضذ دادُ اجبسُ بَرس سبسهبى
 سِ اس بؼذ هَضَع ایي اسآًجبکِ. یببذ افشایص تذریجی

 داهٌِ اردیبْطت ابتذای اس است، اػوبل قببل کبری رٍس
 بزقزار اردیبْطت پبیبى تب ٍ ضَد هی اػوبل جذیذ ًَسبى
 ٍ تذریجی افشایص بِ ًسبت بَرس سبسهبى سپس. است

 پس ًَسبى ًبهتقبرى داهٌِ. کٌذ هی گیزی تصوین هجذد،
 سْبم ببسار کبرضٌبسبى ببایٌکِ ٍ فزاٍاى قَسٍ  کص اس

 ۵۲ رٍس اس بَدًذ، دادُ ّطذار آى پیبهذّبی درببرُ
 سْبم خزیذٍفزٍش ًَسبى داهٌِ ٍ ضذ اجزایی هبُ بْوي

 درصذ ۶ هثبت تب ۵ هٌفی بِ درصذ ۲ هٌفی ٍ هثبت اس
 .کزد تغییز

 ًبهتقبرى، ًَسبى داهٌِ اجزای -1: تحلیلی ًکبت
 بَدى دار اداهِ ٍ کزد تز هتزاکن رٍس ّز را فزٍش ّبی صف

 بَدى پبییي دلیل بِ فزٍش فطبر ضذ ببػث ًَسبى داهٌِ
 قذرت خزیذاراى ٍ ًگزدد تخلیِ سْبم هٌفی درصذ هیشاى

 را ًوبدّب اغلب کِ فزٍش صف کزدى جوغ بزای چٌذاًی
 کبر ًَسبى داهٌِ هضبفبً -۵. ببضٌذ ًذاضتِ ضَد، هی ضبهل
 ّن گیزاى ًَسبى چَى بَد، کزدُ سخت را گیزاى ًَسبى
 -3. اًذ بزداضتِ گیزی ًَسبى اس دست ٍ ًکزدُ طوغ دیگز
 در ببسارگزداًبى ًقص ایفبی یب ٍ خزیذٍفزٍش ػذم

 ایي  دٌّذُ ًطبى سهبًی پزٍسِ در ّن هختلف ًوبدّبی
 در ًقطی ببسارگزداًبى گذضتِ هبُ یک در کِ بَد

 ًذاضتِ خَد تؼْذات ایفبی ٍ فزٍش ّبی صف کزدى جوغ
 سپزی را رٍسّب خَد فزٍش صف در ًوبدّب اغلب ٍ

 ٍظبیف تزیي اصلی اس یکی کِ درصَرتی. کٌٌذ هی
 ضًَذگی ًقذ افشایص سزهبیِ، ببسار در ببسارگزداًبى

 ریسک ضًَذگی ًقذ ػذم ایٌکِ حبل ٍ ّبست سْن
 .است افکٌذُ سبیِ سزهبیِ ببسار بز کِ است بشرگی

 ببسار یک ًوبد کطَری ّز در بَرس: راّبزدی ًکتِ
 فزٍضٌذگبى ٍ خزیذاراى تؼذاد سیزا است؛ کبهل رقببتی

 در کبهل طَر بِ اطالػبت است، سیبد بسیبر آى در
 تَسط قیوت ّوِ، اس تز هْن ٍ دارد قزار ّوگبى دستزس

  تؼییي تقبضبٍ  ػزضِ هکبًیشم اسبس بز ببسار فؼبل افزاد
 اس خبرج جبیی اس ّب قیوت دیکتِ اهکبى درًتیجِ ٍ ضذُ
 در کوتز هکبًیشم ایي رسذ هی ًظز بِ اهب ًیست، ببسار
 بب ایزاى ببسار ٍ گزدد هی رػبیت کطَرهبى سزهبیِ ببسار

 ٍ گزدد هی ادارُ اطالػبتی راًت ٍ سیبسی فزهت
. بطَد هؼضل ایي حل بزای اسبسی فکزی ببیست هی

 بطَد را تؼبدل است بؼیذ ًَسبى داهٌِ در تغییز بب صزفبً
 . بزگزداًذ ببسار بِ

(قبسوی ػلی: ًَیسٌذُ)  
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 هتشلشل صوینت

11تبساآهشیىبییًیشٍّبیداسدللذوِوشداػالمػخٌبًیطیآهشیىبخوَْسسئیغ

ؿْشیَسهبُ)خبسیػبلػپتبهجش وٌذخبسجافغبًؼتبىاص( طجكوِاػتحبلیدسایي.

ایياهبؿًَذ؛خبسجافغبًؼتبىاصاسدیجْـت15تبثبیذآهشیىبییًیشٍّبیدٍحِ،تَافك

آهشیىبػَیاصخذیذیتبسیخاوٌَىٍؿذًمنثبیذىآهذىوبسسٍیاصثؼذتلوین

 .اػتؿذُهؼشفی

تحلیلیّبیگضاسُ یهدسآهشیىبییًیشٍّبیحوَستشیيثضسيافغبًؼتبىاؿغبل-1:

تلوینهیذاًی،دػتبٍسدػذمٍوالىّبیّضیٌِدلیلثٍِاؿٌگتياوٌَىوِاػتوـَس

اهبوشد،اؿغبلساافغبًؼتبىتشٍسیؼنثبهجبسصُؿؼبسثبآهشیىب-2.دّذپبیبىآىثِگشفتِ

تشٍسیؼتیّبیػولیبتثلىًِشفت،ثیياصافغبًؼتبىدستشٍسیؼنتٌْبًِهذتایيطیدس

اػتیبفتِافضایؾًیض ثشایهحلیوـَس،ایيدسآهشیىبییًیشٍّبیحوَسحتی.

دسثشگـتِثختّبیداػـیٍؿذُداػؾّوچَىتشٍسیؼتیّبیگشٍُدّیػبصهبى

گؼیلوـَسایيثِآهشیىبتَػطخَد،تشٍسیؼتیػوشگزساىثشایػشاق،ٍػَسیِ

افغبًؼتبىاصػپتبهجش11اصخذیذ،یضیسثشًبهِاػبعثشآهشیىبٍخَد،ثبایي-3.ؿًَذهی

آهشیىبتبوٌَىصیشاثشػذ؛ظَْسهٌلِثِاػتثؼیذتلوینایياهبؿذ،خَاّذخبسج

اػتًىشدُػولیساخَدتَافمبتاصوذامّیچ ثشایثیـتشسػذهیًظشثِتلوینایي.

صیشااػت؛گشفتِكَستًیشٍّبیؾداؿتيًگِهلَىٍطبلجبىثبتٌؾایدبداصخلَگیشی

ثبگشٍُایيتَافكدسلیذؿذُهْلتوِ)اسدیجْـت15اصثؼذوِوشدُاػالمطبلجبى

حولِخبسخیًیشٍّبیثِ(اػتافغبًؼتبىاصآهشیىبییًیشٍّبیؿذىخبسجثشایآهشیىب

 .وشدخَاّذ

صٍدیبدیشٍاػتؿذُهجذلآهشیىبییًیشٍّبیثشایثبتاللیثِافغبًؼتبى:ًْبییگضاسُ

ثشصهبىفشآیٌذیهافغبًؼتبىاصخشٍجٍخَد،ثبایياػت؛حتویافغبًؼتبىاصّبآىخشٍج

ایدبدثِهٌدشًجبیذخبسخیًیشٍّبیخشٍجوِوشدتَخًِىتِایيثِثبیذاهبثَد؛خَاّذ

گشفتيلذستثِهٌدشایدبدؿذُاهٌیتیخألصیشاؿَد؛افغبًؼتبىدساهٌیتیخأل

افغبًؼتبىّوؼبیگبىاهٌیتثشاهشّویيٍؿَدهیتشٍسیؼتیٍتىفیشیّبیگشٍُ

.ثَدخَاّذتأثیشگزاس

 (فشّبدیهحوذسهب:ًَیؼٌذُ)
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                         اخبار▼

 آهزیکا تَسط ّا تحزین شذى بزداشتِ دٍَّای ٍ بام کی

ثبٍالؼیّبیتالؽٍثَدُػبصًذٍُیيدسگفتگَّب:»گفتًیَصفبوغثبهلبحجِدسثبیذىخَهلیاهٌیتهـبٍس«ػبلیَاىخه»
هَهَػبتتوبهیٍاػتاًدبمحبلدسدیگشػَیاصایشاىٍػَیهاصآلوبىٍهللػبصهبىاهٌیتؿَسایدیگشدائنػوَچْبس

داسدلشاسهیضسٍیثشایّؼتِهَهَعٍّبتحشینؿذىثشداؿتِ آًىِهگشداؿت،ًخَاّذثشساایشاىػلیِّبتحشینآهشیىب.
دسٍیي،هزاوشاتاٍلدٍساصثؼذآهشیىبخبسخِاهَسٍصاست.«ؿذخَاّذپبیجٌذخَدایّؼتِتؼْذاتثِایشاىوِوٌذپیذااطویٌبى
ّبیتحشین-1:اصاًذػجبستوِوشدُتمؼیندػتِػِثِساّبتحشینآهشیىبوِوشداػالمخجشًگبساىاصتؼذادیثبتلفٌیگفتگَی
آهبدُاهشیىب؛...ٍهَؿىیثـش،حمَقتشٍسیؼنثشچؼتثبّبتحشین-3ؿذٍُهغتشاهپدٍسُدسوِّبییتحشین-2ثشخبمثبهغبیش
ثشسػیثشصهبىٍپشصحوتوبسیهدسثبیذٍاػتتٌیذُدسّنٍحدینثؼیبسّبتحشیندٍمدػتِ.اػتّبتحشیناٍلدػتِلغَ

ٍخِّیچثِاهشیىبٍاػتلبًًَیٍهـشٍعّبتحشینػَمدػتٍِؿًَذهیتؼلیكاحتوبالًثَد،ثشخبمثبهغبیشّبآىدساگشٍؿًَذ
 .اػتًـذُاًدبمهزاوشاتدسپیـشفتیوِدّذهیًـبىّبآهشیىبییهَاهغگًَِایي!وشدًخَاّذلغَساّبآى

 !هتعجبن جْاًگیزی خَدهتشکزی اس: ًبَی عباس

.خْبًگیشیآلبیاصوٌنهیتؼدتٍالؼبً:»گفتخوَْس،سئیغاٍلهؼبٍىػولىشدًمذثبخوَْسیسیبػتاًتخبثبتطلتاكالحًبهضد
وِگَیذهیٍوٌذهیآهبدُدسؿتپبػخدٍٍوٌذهیخوغساهؼبئلآیذهیّویـِ.اػتثضسيّبیحشفٍخؼبستاّلخیلی
ٍتؼبسفیساهؼئلِحذایيتبهتـىش؟خَداصاًؼبىحذایيتب.فالىٍدادینػجَسساخبهؼِّبییدسُّچِاصوِثگَیینسٍصیاگش!ثلِ

وِاینداؿتِساوؼبًیخوَْسسؤػبیثیيدسثشداؿتیذ؟لذهیدادیذ؟اًدبموبسیًمذیٌگیایيثشایاكالًؿوبگشفتي؟ؿَخی
اگش.ًذاؿتٌذساخَدؿبىایویلیهاداسُتَاًبییاهّبدادًذهیساخْبىتحَالتثِتَخٍِسٍصآهذیثبهشتجطؿؼبسّبیتشیيغلیظ
وبًذیذاّبیچطَسثَد،خَةاٍهبعٍداؿتٍخَدوـَسدسالتلبدیثجبتخبتویدٍلتدٍسُدسطلجبىاكالحادػبّبیطجك

 .«ثیبٍسًذ؟سأی1384ػبلدسًتَاًؼتٌذاكالحبتخشیبىهَسدحوبیت

 !ًگذاشتِ طلباى اصالح بزای آبزٍیی رٍحاًی دٍلت

دسهتجَػؾ،سٍصًبهِػشهمبلِدس«اثتىبس»طلتاكالحسٍصًبهِهذیشهؼئَلٍدّنهدلغاهیذفشاوؼیَىػوَ«ٍویلیهحوذػلی»
»ًَؿتؿبىاختوبػیثذًِهیبىدسطلجبىاكالحهمجَلیتوبّؾٍاكالحبتخشیبىػیبػیٍهؼیتتـشیح تمالّبیثبٍخَد:

هَسدثیتمالیساػتؾ.ًىٌٌذپیذااًتخبثبتایيدسخبكیهَهَػیتٍَّاخَسیثشًٍذاًتخبثبتایيدسطلجبىاكالحؿبیذاثش،ثی
ایيهبًٌذدٍلتیّیچایٌىِثشتأویذثباداهِدسٍویلی.«اػتًگزاؿتِطلجبىاكالحثشایآثشٍییسٍحبًیحؼيدٍلتوٌین؛هی

سغنثِ:»اػتوشدُخبطشًـبىٍی!«.هیلیَىػِدٍ،ثِثشػبًذهبُچٌذػشمدسساسأیهیلیَى25وًِذاؿتساٌّشایيدٍلت
تلوین.ًیؼتتذثیشساخَدوشدُ.اػتؿذُدٍلتایيوفبیتیثیلشثبًیهشدم،یؼٌیطلجبى،اكالحػشهبیِتٌْبٍاػظی،اهثبلًظش

 .«وٌینتحولثبیذساآىّضیًٌِیضاوٌَىٍثَدخَدهبى

 پیَست شْیذش یاراى بِ حجاسی سزدار

.دادخجشللجیػبسهِثشاثشػپبُلذعًیشٍیفشهبًذُخبًـیيحدبصیػشداسػشٍجاصایاطالػیِدسػپبُولػوَهیسٍاثط
ٍپـتیجبًیآهبد،هؼبًٍتػپبُ،ولفشهبًذُخبًـیيػپبُ،هـتشنػتبدسیبػتػبل،10هذتثِثؼیحهمبٍهتًیشٍیفشهبًذّی
اصثخـیػلیوبًیلبػنحبجؿْبدتاصپغلذعػپبُفشهبًذُخبًـیيٍهؼلحًیشٍّبیلوػتبدكٌؼتیتحمیمبت
ًیضسالجٌبىدسػپبُهؼئَلیتهذتیخَد،خذهبتیوبسًبهِدسحدبصیػشداس.اػتثَدُاػالمػشافشاصػشثبصایيّبیهؼئَلیت

ػشكِدساػالهیهمبٍهتخجِْثِووهٍحشمهذافؼیيثِثخـییبسیثشایساخَداسصًذُتدبسةاخیشّبیػبلطیٍداؿت
ٍسصهٌذگبىثشایٍدسخبتػلَاػالم،سؿیذفشهبًذُایيثشایهتؼبل،خذاًٍذاص.گشفتوبسثِتىفیشیتشٍسیؼنٍداػؾثبهمبثلِ
 .خَاػتبسینػشثلٌذیٍهَفمیتػضیض،آىػٌگشاىّن
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ًبِه◄ ٍص ًیؼتیس َْی ْپبدیاثشلذستایشاى:ك ص/اػتؿذُپ ٌِج)دیٍش صسُط(یىـ ًبِهِوؿذثشگضاسحبلیدساستؾٍس ٍص ًیؼتیس َْی ٍصالن»ك ایشاىًَؿت،«پؼتخش
ْپبدیصهیٌِدس ْپبدیاثشلذستِثاخیشّبیػبلدسپ ْیضاتایيحتیٍؿذُهجذلپ ذهیكبدسساتد ـشِیایي.ٌو ْپبدًوبیؾِثً خذیذصیشیيثخؾِث«22-ووبى»پ
ْپبدایيًَؿت،ٍوشداؿبُسآى ْپبدؿجِیپ َثبل»یب«سیپش»آهشیىبییپ نگل َلی»ایتشوِیخجشگضاسی.اػت«ٍّب ػبهبًِدٍاصسُطایيدسًَؿت،گضاسؿیدسًیض«آًبت

ذ َاییپذاٌف َهیّ ػِؼتبُصث ٍالفمبس»یبفِتَت َاًبییِو«هدیذ»ٍ«ر ؿهتخشیتت ٍصّبیَه ًٍوبییداًسذ،ساوش ِثلبدسػبهبًِدٍّشایشاى،استؾّبیهمبمگفِتِث.ؿذس
ذافدادىلشاسّذف ؿهٍیظُِثپؼت،استفبعدسّا ص،ّبیَه ذوٍش  .ّؼٌت

ى600ٍاسدات◄ ُددالسهیلیبسد3ِثًضدیه99ػبلدسّوشُاتلفيٍاسداتدلیكهیضاى!/آهشیىبییّوشُاتلفيدالسیهیلَی ّضاس620حذٍدثیيدسایيِواػتَث
ؿی ؿیٍاسداتهیضاىایي.داسدٍخَددالس600ثبالیَگ ٍدالوچشی،َگ ى670حذ َساصسااسصدالسهیلَی ـبىّبثشسػی.وشدخبسجـو ذهیً هجلغاصدالسهیلیبسدًینّد
 !اػتؿذُػبلآىدسثبصاسًیبصدسكذ4كشفبًتأهیيثشایاپلآهشیىبییثًشذٍاسداتكشفًیض98ػبلدسٍاسدات

هؼیاصوؼیّشًذاسددلیلی:»گفتػبًصذگیوبسگضاساىدسخَدحضثیّنّبؿوی،فبئضُِثخطبة«ػطشیبًفشهحوذ»!/ػبلویهشوضًىيفىش◄ ثشایخَدؽِوَه
َد نخ َادُیبوشدُفشّا نٍاثشایػیبػیًظبمٍخًب ٌّؾِثچِّشًاذ،وشُدفشّا ذهطشحسػذ،هیر َسٌٍو ذتل ذفبئُضخًبن.اػتػبلنهشوضٌو سأیهيِوگفٌت
َرِوثضسگبىثشخیهثلهگش.افتذهیاتفبلیچًِذّیسأیؿوبهگش!ًذُختدّن؛ًوی یًف هغاگشٍداًسذوالهیٍهؼٌَ ـبىثگیًشذَه ٌٌذ،هیتجؼیتّوفىشًا و

ٌیيٍّؼتیذ َلؼیتیچ  .«داسیذ؟ه

ىحذدسگوشویػبهبًِ:هیشػلین◄ َهبػَی ىًظبستوویِتسئیغ/اػتاداسیات ـَسگوشویػبهًبۀخبیگُبًَد،اكلوویؼَی ىحذدسساو َهبػَی كیفاداسیات َت
ًٍذُتؼذاد:»گفتٍوشد نّبیپش ّبثشًظبستدسحتیػبهبًِایيلبثلیتػذمثیًبگشتخلفبت،ٍلبچبقْه َص توذیذگوشن،تأهللبثلٍػدیتالذامیه.ثبؿذهیهد

ٌش420ّبیًبِههوًبت َاصموبًتی َدُّبآىتشخیقپیگیشیٍخًبگیل َستیدسایيٍث ّبیٍاسداتِواػتك ٍُوبال َاصماصخوِل4گش ػبلًینٍدٍحذاللی،خًبگل
ٍستدلیلِثِواػت َلیذاصحوبیتهش ٌَعاسصی،رخبیشحفظٍداخلیت  .«اػتهو

َّسپلیغسئیغ!/ؿذثشداؿِتساًٌذگیخشائنخشیوِ◄ َاىِثگزؿِتّبیػبلطیِوخشائویتوبم:»دادخجشًبخبسا قٌػ دهًبذُهَؼ لٍَث ـَو دؿذُثشاثشیدٍه َث
ذخَداكلِثًاذ،ؿذُخشیو99ِػبلپبیبىتبٍ ـٌت ْبسماص.ثبصگ تچ ٌِج)هُباسدیجـْ َاًٌذهیهشدم(ؿ ٌٌذهشاخِؼت ٌٌذپشداختساخشیوِاكلتبو هُبدیپبیبىتبٍو

َاًٌذهی1400ػبل ٌٌذاػتفبدُفشكتایياصت  .«و

خبر ویژه ▼
در آستاًِ اًتخابات« ّا لغَ تحزین»ًگاُ حشبی ٍ جٌاحی بِ   

ایوـَستجذیلؿذُاػت.سّجشاًمالةدسكحجتاخیشّبیسػبًِثِیىیاصولیذٍاطُ«هزاوشٍُاثؼبدٍچگًَگیآى»بصّنهَهَعایيسٍصّبث

 ّبدسػخٌبىػوَهیاػالمٍدسخلؼبتثبهؼئَالىیبػیبػتوـَسسادسخلَفثشخبمٍتحشین»خَددسآغبصهبُهجبسنسهوبىفشهَدًذ:

وبسیاًدبمثذٌّذ.حبلتـخیقهؼئَالىایياػتوِاین؛ثٌبثشایيػیبػتوـَسهؼلَماػتوِثبیذچِّبثیبىوشدُیضثِآىكَستهىتَةًثِ

اِػوبلوٌٌذوِدسایيصهیٌِثحثیًذاسیناهبثبیذهشالجتؿَدوِهزاوشُفشػبیـیًـَد،چشاوِ ثشایثشًٍذهزاوشُوٌٌذتبّویيػیبػتسا

ایًوذیثشایوالُاًتخبثبتیخَدّبیػیبػیدسآػتبًِاًتخبثبتسیبػتخوَْسیتالؽداسًذتباصپشًٍذُّؼتِّشچٌذگشٍُ«سد.وـَسهشسدا

اػت.ایـبىچِآًگبُوِ«تأهیيهٌبفغهلی»ؿَدایياػتوِسٍیىشدایـبىكشفبًهجتٌیثشثجبفٌذ،آًچِاهباصػخٌبىسّجشاًمالةثشداؿتهی

وٌٌذٍچِآًگبُوِاصاػتفبدُاصتدشثیبتلجلٍػذمتىشاساؿتجبّبت،ثشخیسفتبسّبیگزؿتِهبًٌذػدلِوشدىدساهوبیثشخبمساًمذهیثشای

ایيدسحبلیاػتوِهتأػفبًِّبدػبهیوٌٌذُحوبیتٍثشایآىتینهزاوشُ وٌٌذ،ّذفیخضپیـجشداّذافوـَسٍتأهیيهٌبفغهلیًذاسًذ.

ّبیػیبػیٍتجلیغبتیاصآىّؼتٌذ.ثشایياػبع؛چِآىگشٍّیوِثشثشخیدائوبًثِدًجبلهلبدسُثِهطلَةوشدىوالمسّجشیٍػَءاػتفبدُ

ًظبمّبیٍپبوٌٌذٍچِآىخٌبحیوِصحوبتٍتالؽاًذوِثِّشلیوت،هَفمیتیساثشایخَددػتتؼدیلدسهزاوشاتاكشاسداسًذٍدستالؽ

تحشین گشفتِثشایسفغ هلیفبكلِ هٌبفغ خطسّجشیٍ یههیضاىاص ثِ دٍ ّش ثجشًذ، ػإال صیش سا لغَّب پیگیشی وِ ّیچاّویتیًذاسد اًذ.

پغتحشین اًتخبثبتیب لجلاص لطؼیتٍالؼیلغَّوِتحشیّبیظبلوبًِ، ثلىِآًچِثشایهشدماّویتاػبػیداسد، ٍناصآىثًِتیدِثشػذ، ّب

 .ًبپزیشوشدىوـَساػتتحشین




