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▼ حرف روز
واکنش بازار ارز به خبرهای خوش

www.hadinews.ir
کانال معیار در سروش @meyar.pb

افزایش قیمت ارز در هفتت هت ی اخیتر موجت دتت ت د ر
رکورده ی ب یی را ب ثب برس نت و در ک نت هت ی  31و 32
هزار وم نی برای مت ی هرچنت کو ه ،ب قی م نت .افزایش قیم
ارز موج ت افتتزایش قیم ت در ب زاره ت ی متتوازی نی تز دتتت و
رکورده یی ب یی در ب زار طال و سک و ختودرو و  ...بت ثبت
رسیت.
نکات راهبردی :از هم ن ابتتا ک است رت افزایش قیمت
ارز در ب زار ا ف ق افت د ،فع ن اقتص دی أکیت دادتنت کت
این افزایش قیم ه ریش اقتص دی نتارد و هیج ن ت و جو
منفی در ب زار متار قیم ه را صعودی کرده اس  .مضت
بر فض ی هیج نی در ب زار ،اعالم خبره ی مربوط ب حریم
 18ب نک ایرانی و گسترش فض ی سوداگری ب عث دتت ت
ب زار ارز ب ر دیگر روزه ی پرنوس نی را بت ختود ببینتت بت
ورود ب نک مرکزی و اعالم خبره ی مثب  ،ورق در ب زار ارز
برگش و متار قیمتی نزولی دت .برخی از اقتام ت در این
بخش عب رت انت از -1 :عرضت روزانت  50میلیتون د ر در
ب ت زار متشتتکز ارزی و افتتزایش س ت خ خری تت ارز وس ت
صرافیهت ع متز م متی بتر کنتتر و کت هش ارز حلیتز
می دود .آن طور ک ب نتک مرکتزی اعتالم کترده ،افتزایش
ض یی نیز بترای ارز وجتود
عرض در ب زار موج دته
نتادت ب دت ب عنوان نمون در روز دودنب همتین هفتت
 75میلیتون د ر وست ب زارست ز در بت زار متشتتکز ارزی
عرض دت ،امت کمتتر از یتکمیلیتون د ر خریتتار وجتود
داد  .عالوه بر ب زار متشکز ارزی ،عرض ارز در نیمت نیتز
افزایش محسوسی دادت اس  -2 .صت درکننتگ ن هتم در
روزه ی اخیتر حتتود  150میلیتون د ر بت ست م ن نیمت
زریق ارز دادتت انتت -3.خبرهت ی مربتوط بت آزادست زی
داراییه ی ایران در عراق و کره جنوبی نیتز ع متز بعتتی
أثیرگذار بر دی نزولتی قیمت ارز بتود .آزادست زی 5.5
میلی رد د ری من بع ایران در عراق خبر م متی است کت
بعت از سفر اخیر رئیسکز ب نک مرکزی ب عراق اعالم دت.
 -4بردادت دتن حریمه ی سلیح ی از هفت ج ری نیز
از دیگر سیگن ه ی مثبتی بود ک ب زار ارز را ح تأثیر
قرار داد و ب عث دت خریته ی هیج نی فروکش کنت.
نکته تحلیلی :بسی ری از اقتص ددان ن بر این ب ورنت ک نرخ
فعلی ارز واقعی نبوده و ن هیج ن ت ک ذب و فع لی
مخرب سودجوی ن سب افزایش دته اس  .در چنین فض ی
ملت بعت از فروکش کردن نرخ ارز ،ب نک مرکزی ب صمیم
جتی و ب دق و مراقب  ،عرض و ض را متیری نم یت
مجتداً سوداگران در این عرص یک زی نکننت.

▼گزارش روز

«امربهمعروف و نهی از منکر» را جدی بگیریم
د دت یکی دیگر از جوان ن غیور کشورم ن در امال رای ج ن اسالم ب خ طر امرب معرو و ن ی از
منکر نش ن داد ک علیرغم وطئ ه ی متعتد ددمن ن اسالم و ان الب در کمرنگ کردن ارزشه ی
اسالمی ،هنوز کم نیستنت انس نه یی ک اج زه نتهنت ارزشه ی ع دورایی ان الب ب فرامودی سپرده
دود .پ ستار بسیجی محمت محمتی از بسیجی ن پ یگ ه م وم بسیج انص را م م ران ،بیس و
رانپ رس مورد
هفتم م رم ه  ۹۹حوالی س ع  1۹در درگیری ب  7نفر از اراذ واوب ش در منط
ضربوجرح ب چ قو قرار گرف و ب د دت رسیت.
گزارههای خبری -1 :علیاکبر بختی ری رئیس دفتر دادست ن کز کشور ب حضور در منز د یت
محمتی گف  :دادست نی در حم ی از آمران ب معرو و ن هی ن از منکر متع ت اس و ب
اراذ واوب ش ق طع ن برخورد کرده و اج زه نخواهت داد امنی و آس یش مردم را مختوش کننت -2
ق نون حم ی از آمران ب معرو پس از د دت «علی خلیلی» در س  ۹4ب صوی مجلس رسیت
و پس از  4س  ،وس دول ابالغ دت .همین رونت صوی و ابالغ میزان ع ت و ارزشگذاری بر
واج بر زمین م نته امرب معرو را از سوی دول نش ن میدهت .در م ده  10این ق نون آمته اس :
وزارت آموزشوپرورش ،وزارت علوم ،ح ی ت و فن وری ،س زم ن صتاوسیم ی جم وری اسالمی،
وزارت فرهنگ و ارد د اسالمی ،س زم ن بلیغ ت اسالمی ،س زم ن بسیج مستضعفین ،د رداریه و
س یر ن ده و دستگ هه ی فرهنگی مکلخانت درای اق م امرب معرو و ن ی از منکر و ب بردن
سطح آگ هیه ی عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطالعرس نی فراهم کننت .بر اس س
م ده  11ق نون فوق :قوه قض ئی مکلخ اس ب منظور سریع در رسیتگی ب جرائم موضوع این ق نون،
دع ویژهای را اختص ص دهت .همچنین بر اس س این ق نون ،آمران ب معرو و ن هی ن از منکر
مشمو حم ی ه ی قض یی موضوع م ده ( )4ق نون حم ی قض یی از بسیج مصوب 1371/10/1
مجلس دورای اسالمی میگردنت.
نکته راهبردی :امیر مؤمن ن علی علی السالم در مورد اهمی امرب معرو میفرم ینت« :فِ نَّ الَّل َ
سُبْح ن ُ لمْ یَلْعَنِ الْ ِرن الْم ضِیَ بَیْن ایْتیکُمْالَّ لِترْکِ ِمُ الْ مْر بِ لْمَعُرو ِ وَالنَّ ْیَ عَنِالْمُنْکرِ فلعَن اللَّ ُ
السَُّف ءَ لِرُکُوبِ الْمَع صی وَ الْحُکم ءِ لترْکِ التَّن هِی» ختاونت مردم گذدت را لعن نکرد و از رحم
خود دور نس خ  ،مگر ب ج آنک امرب معرو و ن ی از منکر را رک کردنت .ازاینرو ،ختاونت
سفی ن را ب واسط گن ه نش ن و دان ی ن را ب واسط رک ن ی از منکر لعن کرد( .ن جالبالغ
خطب  ،1۹2صفح  )3۹٦امیرالمؤمنین ب ج مع اسالمی ذکر میدهنت ک رک این واج ال ی
عواق ن گواری ب دنب خواهت داد .

(نویسنته :علی ق سمی)
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▼اخبار
سخنگوی قوه قضاییه :سخنگوی دولت بیاطالع است
«غالمحسین اسماعیلی» ،سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات امروز ربیعی که گفته بود الزم است قوه قضاییه در موضوع توهین برخی نمایندگان
مجلس به رئیسجمهوری ورود کند ،به نظر میرسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشئتگرفته از بیاطالعی ایشان از اصالحیه قانون مجازات اسالالمی
میباشد .با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماههای پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده ،دایره شمول جرائم قابالل گششالت ،توسالعه
یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسالمی ازجمله ماده  ۶۰۹این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جالرائم قاباللگششالت ،قالرار
گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مشکور میباشد .بر اساس قانون دادستان نمیتواند بدون اعالم
شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید .بدیهی است در صورت اعالم شکایت برابر ضالواب و مقالررات قالانونی رسالیدگی
خواهد شد».

ایستادگی پکن در برابر تهدیدات ضد ایرانی آمریکا
نمایندگی دائم چین در «وین» در پیامی در صفحه توییتر خود ،بر پایان محدودیتهای تسلیحاتی ایران تأکید کرد و نوشت« :طبال قععناماله  ۲۲۳۱شالورای
امنیت سازمان ملل ،در تاریخ  ۱۸اکتبر  ۲۷( ۲۰۲۰مهرماه) ،محدودیتهای انتقال تسلیحات و ممنوعیت سفر علیه ایران منقضی شده است و نمایانگر تکمیالل
اولین مرحله از اجرای قععنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است .این توافقاتی که بهوضوح در قععنامه شورای امنیت سازمان ملل آمده است باید صادقانه مورد اجرا
قرار گیرد .چین به برجام پایبند باقی میماند» .بیانیه نمایندگی دائم چین در وین در شرایعی معرح شده است که از بامالداد یکشالنبه و بالا منقضالی شالدن
محدودیتهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ،مقامهای آمریکایی ازجمله «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا ،تهدیدها علیه کشورهای دیگر در خصوص
هرگونه معامالت تسلیحاتی با ایران را آغاز کردهاند .پامپئو روز یکشنبه با صدور بیانیهای در خصوص فروش هرگونه سالح به ایران علیالرغم منقضالی شالدن
محدودیتهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ،هشدار داد و گفت« :بر همین اساس ،صادرات برخی سالحهای متعارف به ایران نقض قععناماله
 ۱۹۲۹شورای امنیت به شمار میرود ،ضمن آنکه خریداری هرگونه سالح یا اقالم مرتب از ایران ،نقض قععنامه  ۱۷۴۷شورای امنیت خواهد بود» .روز دوشنبه
«ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین نیز تهدید وزیر امور خارجه آمریکا را «کامالً غیرقابلتوجیه» دانسالت و گفالت« :ایالاالتمتحالده خالود یکالی از
فروشندگان سالح است و در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله میکند .این آمریکا است که به هرجایی سالح و مهمات مالیفروشالد و در راسالتای منالاف
ژئوپلیتیکی خود ،تجارت نظامی میکند و حتی آشکارا در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله میکند».

استیضاح روحانی غلط است!
درست در بحبوحه پشیرش قععنامه  ۵۹۸بود که یکباره میرحسین موسوی شوکی ناگهانی به بدنه اجرایی و مدیریتی کشور وارد کالرد .میرحسالین اسالتعفا داد و
بالفاصله در جایی نامعلوم مخفی شد .امام امت در جلسهای با حضور کارگزاران اجرایی کشور ،ضمن طرح موضوع استعفای نخستوزیر ،نظر حضار جلسه را جویالا
شدند .آیتاهلل خامنهای رئیسجمهور وقت کشور ،گرچه دلخوشی از کمکاریها و کارشکنیهای پیاپی موسوی نداشت ،اما صالریحاً از امالام راحالل خواسالتند بالا
استعفا مخالفت کنند! چرا؟! چون قععنامه و نوع پایان جنگ محصول عملکرد ،مشاکره و عملیات روانی میرحسین موسوی و همقعالارانش بالود .حالال میرحسالین
میخواست زیرکانه از بازیای که ترتیب داده بود خارج شود و کارنامه سیاسی خود را از قععنامه و تبعات آن تعهیر کند .این برای آینده سیاسی میرحسالین هالم
قععاً مؤثر بود؛ اما میرحسین باید میماند و جور عملکردش را میکشید و تجربه ملی از قععنامه نیز شکل میگرفت .امروز هم در بزنگالاه تجرباله عملالی ملالت از
برجام و درست زمانی که ملت باید با هزینههای سنگینی که داده بفهمد حاصل دل بستن به غرب ،چیزی جز روزگار بد امروز نیست .امروز اصالحطلبان غالربزده
همه آبروی خود را در قمار برجام روی میز گشاشتند؛ وعدههای دروغینی نظیر میوه و آفتاب و آب برجام! حال که موعد رسواییشان فرا رسیده ،یک استعفا و هالر
نوع آشوبی میتواند ذهنیت مردم را به سمتوسوی دیگری منحرف کند تا این طیف ،باز هم در قامت طلبکار و مصلح اجتماعی ظاهر شوند.
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▼ اخبار کوتاه
◄ نتانیاهو ادعای امارات برای توجیه سازش را رد کرد« /بنی مین نت نی هو» نخس وزیر رژیم ص یونیستی در جری ن است ب
گوریون اعالم کرد ک اجرای طرح الح ق کران ب ختری ب اراضی ادغ لی برای زآویو م م اس  .این در ح لی اس

از یک هیئ

رسمی ام را ی در فرودگ ه بن

ک کشوره ی عربی م ننت ام رات ک دس

ب

ع دیس زی رواب ب رژیم ص یونیستی زدهانت برای وجی این خی ن متعی دته بودنت ک در م بز ،زآویو طرح الح ق را عملی ی نخواهت کرد.
◄ روحانی استیضاح شود ،معاون اول رئیسجمهور میشود!« /امیرآب دی فراه نی» ،عضو هیئ رئیس مجلس گف « :در مجلس ب این نتیج رسیتهایم ک استیض ح روح نی
انج م نشود .اگر اآلن استیض ح رئیسجم ور را دروع کنیم ،رونت آن در حتود  2م ه طو میکشت و ب م ه دهم س
متت  3م ه رئیس دول میدود و بعت از هم ب عطیالت عیت میرسیم و انتکی بعت نیز م ل ک رِ دول

میرسیم ،بعت از آن نیز مع ون او رئیسجم ور ب

م م میدود و اگر نتیج ای داد انج م میدت بن براین م در

مجلس ب این نتیج رسیتهایم ک استیض ح انج م نشود».
◄ سهم  ۲۰درصدی عراق از صادرات کشور« /رامین پو درگ» ،عضو ا ق ب زرگ نی مشترک ایران و عراق در ی ددادتی نود  20« :درصت ص درات کشور م ب کشور عراق
اس  ،ام ارزش ص درا ی م در این متت کرون ک هش ی فت اس  .ب این وجود در م ه گذدت درای ب تر دته و حتود دوازده هزار ک میون ب ر از مرزه ی عربی و حتود
چ ز هزار ک میون از مرزه ی اقلیمی برای ص درات خ رج دتهانت .یکی از مشکالت در این بره  ،قطع دتن رف وآمت بین این دو کشور اس  .م ب یت دیپلم سی ج ری را
در کشور عراق قتر منت کرده و الش کنیم ب زارم ن را در این کشور حفظ کنیم».
◄ واکنش رهبر انقالب به سازش جدید کشورهای عربی /حس ب ک ربری رهبر معظم ان الب در وئیتر نود « :مل ه ی مسلم ن ذل س زش ب رژیم ص یونیستی را ب هیچوج
حمز نخواهنت کرد .آمریک ییه اگر خی

میکننت ک مسئل منط

را ب این دکز حز خواهنت کرد ،ادتب ه میکننت .هر رژیمی ک پش

میز مذاکره ب رژیم غ ص

ص یونیس بنشینت ،موقعیتش در می ن ملتش متزلز خواهت دت».
◄ این آب را رئیسجمهور نوش جان کنند! /نم ینته مردم چ ب ر در مجلس ک ب خود آب آد میتنی آلوده مردم منط اش را ب جلس ب وزیر نیرو آورده بود ،درخواس کرد
رئیسجم ور و اعض ی ک بین از این آب بخورنت!
◄ احکام سیاسی (سؤال  :)۶۵افش گری در حلیزه یی ک موج یأس و ن امیتی مخ طبین دود ،چ حکمی دارد؟ پ سخ :ارائ این نوع حلیزه ج یز نیس و موج کمک
ب ددمن ن خواهت بود م م معظم رهبری متظل الع لی میفرم ینت« :امروز هر کس ک مردم را ن امیت کنت و ب خود ،ب مسئولین و ب آینته بیاعتم د کنت ،ب ددمن کمک
کرده اس )138٦/1/1( .

▼ خبر ویژه
انتقاد «محسن رضایی» از سران سه قوه
«محسن رض یی» دبیر مجمع شخیص مصلح نظ م ب أکیت بر استف ده از ظرفی جلس ت سران قوا برای رفع مشکالت کشور،
گف « :رهبر ان الب ،برای اداره کشور در درای کنونی یک امک ن خوبی را فراهم کرده و ب سران س قوه اج زه دادنت ک در
جلس ت مشترک ب اختی ر ک مز ،برای عبور از درای ج ری کشور صمیم بگیرنت .متأسف ن سران قوا از فرصتی ک رهبر ان الب
فراهم کردهانت ،استف ده نمیکننت .اگر سران قوا ،جلس ت مشترکش ن را جتی بگیرنت و دبیرخ ن دأن را وی کننت و از دیتگ ه
اقتص ددان ن استف ده کننت خیلی زود بر اداره کشور مسل میدونت و ب زار سرم ی و بورس نج ت پیتا میکنت» .رض یی صریح کرد:
«سران قوا ب یت حتاقز هف اقتص ددان را در دبیرخ ن مست ر کننت چون سران س قوه خصص زم را در حوزه اقتص د نتارنت و
اگر دارنت اختال نظر دارنت سران س قوه ب یت جلس ت مشترک را جتی گرفت و این جلس ت را بیشتر برگزار کننت».
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