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  حرف روز ▼

 !سهامداران در بند

، هنوز سال 14حدود  بعد از گذشت «سهام عدالت»
 کمک برای ۸۵ سال در سهامی که ابهامات زیادی دارد.

 از پس نهایتاً بود شده ایجاد ضعیف اقشار به
 و جمهوریریاست پیشنهاد با ،فراوان یهاوقوسکش
با این  رسیدمیبه نظر  شد؛ آزاد انقالب معظم رهبر ابالغ

دی فراانتظارها برای ایجاد درآمدی پایدار برای ا تصمیم،
ما ا باشد،که دارای سهام عدالت هستند، به پایان رسیده 

ها خی کارگزاریدر کنار سودجویی بر هاتدبیریبی برخی
داران مسها لطمه بزرگی به ،فروش این سهام درها و بانک

ا تسی باعث شد اقدام اسابین دو . دراینبازار سرمایه زد و
 حدی بازار سرمایه به آرامش برسد.

ز اعدالت بعد  عرضه بلوکی سهام -1نکات تحلیلی:
ها توسط بانک درصدی و امکان فروش آن 60آزادسازی 

ها باعث شد بازار با واکنش منفی نسبت به و کارگزاری
ی از یک. روند اصالح و ریزش به خود بگیر ،هااین عرضه

اخص از دالیلی که در ریزش اخیر بازار که ش تریناصلی
میلیون و دو میلیون و صد هزار واحد به حدود یک

های های آبشاری شرکتدویست هزار واحد رسید، عرضه
ها با ایجاد ترس در حقوقی بوده است. این عرضه

های فروش را نیز به سمت صف هاآنسهامداران خرد، 
ینکه عرضه سهام سازمان بورس با علم به ا. سوق داد

های عدالت یکی از دالیل اصلی ریزش بورس در ماه
ز اباره انجام نداده و پس گذشته است، هیچ اقدامی دراین

 سه ماه از اصالح، فروش سهام عدالت را گذشت دقیقاً
 . عالوه بر تصمیم دیرهنگام ممنوعیتممنوع کرده است

ممنوع شدن عرضه بلوکی سهام فروش سهام عدالت، 
های متخلف های حقوقی و معرفی شرکتشرکت توسط

که توسط مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است، 
کی از ی -2. توانست چند روز آرام را در بورس ایجاد کند

ترین ابهاماتی که در حال حاضر حول سهام عدالت مهم
های حاضر در وجود دارد، مسئله افزایش سرمایه شرکت

ه مانی که افزایش سرمایه بز؛ پرتفوی سهام عدالت است
دهد، به سهامداران متناسب روش تجدید ارزیابی رخ می

گیرد که سهام جایزه تعلق می ،با درصد افزایش سرمایه
 گراد، یا متأسفانه این مسئله در سهام عدالت وجود ندار

 حق افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی نیز باشد، سهام
 گیرد.ق نمیتقدم نیز به این سهامداران تعل

در چنین وضعیت پیچیده و سردرگم  نکته راهبردی:
ی، اضافه کردن سهام عدالت به پرتفوراهکارهایی همچون 

امکان خریدوفروش سهام عدالت توسط بسترسازی برای 
وزارت سازمان بورس و یا  پاسخگو کردنسهامداران و 

رسیدگی به وضعیت هایی است که برای روش اقتصاد،
وند ین راید در دستور کار قرار گیرد. تداوم اعدالت بسهام 

در  تعدالسهامداران  توان گفتای است که میگونهبه
های توانند از این دارایی خود که سالبند هستند و نمی

 سود کسب کنند. اند، زیادی آن را نگه داشته

 )نویسنده: علی قاسمی(

 

  

     

  

  

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 یهاتیز ظرفاو  میمشکالتمان را در داخل حل کن نکهیبر ا میاصرار دار نیکه ما مسئول نندیمردم بب یقتو
را  نیا کنند؛یمکمکمان  کنند،یتحمّل م د،یایب شیپ شانیهم برا یایسخت کیولو  م،یه کناستفاد یداخل

                                                       (10/02/1397) .کرد یستیبه خارج نبا هیتوجّه داشته باشند که تک دیمحترم کشور با نیمسئول

              گزارش روز▼

 !یاخبار جعل کیکشتار با شل

شوب راذل به آاکه با حضور اشرار و  یمردم ما بود. اعتراض یبرا یخاطرات تلخ ادآوری 139۸آبان  2۵

 هاابانیمردم در خ کهیهنگام شیپ سال کیرا گرفت.  نمازینفر از مردم عز نیشد و جان چند دهیکش

 صاویرتدر  یتجمعات بودند، افراد نیا ریصاوضبط ت یها در پو رسانه کردندیشان را مطرح مخواسته

 .کردندیم کیه سمت مردم شلبو  شده یمخف یها و پشت موانعدرخت یالالبه ازکه  شدندیم مشاهده

 یراندازیت شودیمدعا اکه در آن  لمیف 100 یارذبا بارگ یتیساوب المللنیعفو ب سازمان: یخبر گزاره

 یند و برخمعا یخبر یها؛ رسانهاست کرده یاندازراه ،شده است تأییدبه مردم  یو انتظام ینظام یروهاین

 نیرد اها با کارشناسان متعدد در موخبر را پوشش دادند و ساعت نیا ی نیزجهان مطرح ریغ یهارسانه

به اعدام  المللنیبسازمان عفو  ،خبر نیآن گفتگو کردند. چند ساعت پس از انتشار ا یهالمیو ف تیسا

 داعش در عراق اعتراض کرد. یکمک یروهاین

آن وجود  و اقدامات المللنیبعفو  اصطالحبهسازمان  یهاتیفعالرصد در  یتأملقابل نکات: یلیتحل گزاره

بر ه د دارد و همین نکتاز سردمداران کاخ سفی یمشخص سوگیریو  یوابستگ المللنیبسازمان عفو  -1 دارد:

 حیرا با توض هالمیاز ف یاریبساین سازمان در ادعای جدید خود  -2. دیافزایم آن جانبهکی یهاگزارشطنز 

داده  شی... نما و« ور پرتاب شدهآگاز اشک ظاهراً»، «کردند کیگفت شل بردارلمیف» ،«دیآیم کیشل یصدا»

اهل  سال قبل حال آنکه همان ؛وجود دارد کینامشخص و نامفهوم از شل یریتصاو شیهالمیو در معدود ف

معاند  یهانهکه رسا ییهالمیف ؛دادیماجرا را برعکس نشان م کردند که اتفاقاً یرا بررس لمیف نیانه چندرس

 ...کردندیم کیکه شل نبودند یانتظام یروهاین نیا بودمشخص  بازهماما  ،کرده بودند عیتقط

 )نویسنده: سید حسین خاتمی( 
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                         اخبار▼
 

 سال! 7بر فکر خام بعد از گذشت  تأکید

رداشتن بو  مید رفع تحرخو رانیاز مد ارانه،یاعانه و  یجابه رانای مردم امروز»: مجلس نوشت سیرئدکتر قالیباف، به  یانامه طی وبودجهرنامهبرئیس « نوبخت باقرمحمد» دکتر

ر برداشتن ت کشور را دالج مشکالود که عبگفتنی است همین تفکر از ابتدای دولت تدبیر و امید مطرح «. کنندمیطلب  یمل را با حفظ عزت رانیاقتصاد ا یزور از گلو یزانو

ین دولتی وز برخی مسئولت سال از این فکر خام! هنبعد از گذشت هف رسدمی. به نظر کردمیو راهکار برداشتن این مانع را مذاکره با کدخدا توصیف  کردمیعنوان  هاتحریم

ید همچنان ا حل کند، بارشکالت کشور مکت را سامان دهند. اگر با این عقیده مجلس بخواهد توسط دشمن دارند تا بتوانند امورات ممل هاتحریمامید واهی به برداشته شدن 

 ،ک کندکم د،یمردم بگشا شتیاز مع یاگره خواهدیکه م یگریارگان د ربه مجلس و ه دیبا رانیدولت ا وبودجهبرنامه سیرئبرداشته شود!  هاتحریمدست روی دست بگذارد تا 

ی از مشکالت لت و عامل بخشعان را که تنها بر ملت ایر هاتحریمو  دیایب رانیملت ا هیکشور عل نیا یدارو جنگ خزانه کایدولت آمر یفشار حداکثر نیکمپ یاریبه  نکهینه ا

 !کند ن را در ادامه سیاست تحریمی مسممو کارآمد جلوه دهد تا دشم صددرصدی گونهایناقتصادی کشور است، 

 ترامپ برای ایرانیانترس از جنگ؛ آخرین سوغات 

 ریخامطلع شد که ذ بازرسان آژانس قیاز طر کایامر دولت آنکه از پس. اما مشاورانش مانع شدند ،بود رانیبه ا ینظام حمله دنبال به ترامپ» :نوشت تایمزنیویورکروزنامه 

او را  هاآنشد، اما  رانیا ایهسته تأسیساتبه  یمات ارشد دولت، خواهان حمله نظامبا مشاوران و مقا ایجلسهترامپ در  جمهوررئیسبرابر شده،  12 رانیشده ا یغن ومیاوران

رتش به ترامپ استاد مشترک  سیرئ یلیسرپرست وزارت دفاع و ژنرال مارک م لریم ستوفریرکخارجه،  ریپمپئو وز کی، ماجمهوررئیسپنس معاون  کیما منصرف کردند.

، ادعا کرده انصراف ترامپ بر تأکیدبا وجود  تایمزنیویورک .«گسترده و خطرناک منجر شود اریبس یریدرگ کیبه  تواندمی ران،یا هیلع یهشدار دادند که هرگونه اقدام نظام

 هایثانیهرین در آخ له ایران. البته تهدید به حمعطوف به نطنز خواهد بودم باًیتقر - یبریحمالت سا قیموشک و چه از طر قیچه از طر - رانیا هیاست که هرگونه اقدام عل

که  کردمیا عملی ری این تصمیم لکه زماناگر آمریکا قصد و جرئت حمله به ایران را داشت، نه در وقت اضافه، ب چراکهعمر دولت ترامپ، برای ایران بیشتر حکم طنز را دارد، 

می و پیشرفت توسط ایران شکار شد و هیمنه نظا اشجاسوسییمای پیشرفته سپاه قرار گرفت و یا زمانی که هواپ هایموشکدر عراق هدف  اشنظامیپایگاه  ترینمهم

 تسلیحاتی آمریکا را شکست.

 «یارانه سوم»ای منابع هزینه تأیید

 یکاالها تأمین یمجلس را برا وبودجهبرنامه ونیسیکم یشنهادیپ یمحاسبات درآمدها وانید»: خبر داد مجلس وبودجهبرنامه ونیسیکم س، رئی«حمیدرضا حاجی بابایی»

شتن بار دا به دلیل، شودمییاد « نه سومیارا»پیش از این، این طرح که از آن به  .«کرد تأییدرا  یشنهادیپ یهادرآمد نیداد و ا صیتشخ و قابل تحقق یرا کارشناس یاساس

از محل  شودمیمشخص که گفته  ایهزینهمشخص کردن منابع  خبرهای منتشر شده، مجلس تالش دارد با بر اساسمالی بر دولت، توسط شورای نگهبان رد شده بود. 

شمول این ه هر ایرانی مب« یارانه سوم»این مصوبه مجلس را بگیرد. با تصویب نهایی طرح  تأییدبانکی و عوارض گمرکی است، نظر شورای نگهبان در  هایتراکنشمالیات بر 

 .یابدمیتخصیص هزار تومان اعتبار خرید کاالی اساسی  120طرح ماهیانه 

 !کندیعراق را ترک م به این شرطفقط  کایآمر

به آنان  طیراش 2011ثل سال مگر م ،داد را از عراق انجام نخواهند ییکایآمر انیخودشان خروج نظام اریبه اخت هاییکاآمری» :گفتدر بغداد  رانیسابق ا ریسف، «دانایی فر»

ود دارد که از وج نهیزم نیا وبروند  نرویاز عراق ب دیبا هاییکاآمری باشد. دنیبا ایکه مربوط به ترامپ  ستین یموضوع نیا شود تا مجبور شوند عراق را ترک کنند. لیتحم

 ریخأماه به ت 3-2 ندهیدماه آاق در خرداانتخابات عر یبرگزار رسدمی نظر به کند و آنان مجبور شوند منطقه را ترک کنند. دایپ شیافزا هاییکایفشارها به آمر ییلحاظ اجرا

 .«بود میخواه یپارلمان یاسیس شیو آرا بیدر ترک یدرصد 30 راتییتغ کیشاهد  انتخابات احتماالً یو در صورت برگزار افتدیب
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 کوتاه اخبار ▼

را  «یریگیرأ»که  ییهاکتشر افزارنرم»وشت: ن کایدر آمر یریگیاعتماد رأ رقابلیغ ستمیدرباره سی تیشرکت امن کیمالک  /کایدر آمر «یریگیرأ»اعتماد  رقابلیغ ستمیس ◄

آن شده و  یوارد سرورها تواندیم ،درباره هک داشته باشد یدانش نیکه کمتر یکه هرکس ایگونهبه ،است «یاستاندارد مل»و  «یتیامن یاستانداردها»اند، فاقد داده انجام

 ۵9»، سیستم انتخاباتی آمریکا حاضر به پذیرش احتمال تقلب نیست و «تایمزنیویورک»، به گزارش حالبااین .«دده رییتغ یشده درباره انتخابات را به آسان یآوراطالعات جمع

 .«ناسازگار خواندند یو از نظر فن غیر مستندکشور را  نیا 2020درباره تقلب گسترده در انتخابات  کایآمر جمهورسیرئ یادعاها انتخابات تیامن ارشد کارشناس

 یاتم حاتیا از ساخت تسلر رانیکه نتوان ا یدر صورت»گفت:در مصاحبه با خبرگزاری آلمان  سابق خارجه ریوز، «عادل الجبیر» /شدن یاتمه دنبال عربستان ب ◄

بود که  ربی فاش کردهغمی ژورنال، پیشتر، به نقل از مقا استریتوالروزنامه آمریکایی  .«داردیخود محفوظ م یرا برا یاتم حاتیشدن به تسلحق مسلح اضیمنع کرد، ر

عربستان  در شمال غرب« العال»ه در منطقه دورافتاد تأسیساتریاض اقدام به ساخت تأسیساتی برای تولید کیک زرد اورانیوم کرده است. این روزنامه نوشته بود این 

 .سعودی واقع شده است

 گنالیشدن س یااز شبکه هیماکه فعاالن بازار سر فروشان گرفتار شدند گنالیتله س سهامداران بورس در یدر حال /در کشور! «یاشبکه یفروشگنالیس»رواج  ◄

شبکه خبر  نیدر ا هایو حقوق هایکارگزار یبرخو  سازمان بورس برانگیزسؤاله و نقش یاز ثان یفروشان در کسر گنالیس یاردیلیدر کشور، درآمد م یفروش

 .دهندمی

نگ ج جهیدر نت یمنیکودکان  ندهیشدن فزا یبا اشاره به کشته و زخم «نجات کودکان» هیریخ سازمان /!یمنیز کودکان ا ینسل کاملی دردناک؛ نابود یخبر ◄

 کشور هشدار داد. نیاز کودکان در ا یدرباره نابود شدن نسل کامل ،یائتالف متجاوز سعود

ون حق بد باالتر مقام دستورات از اطاعت لزوم معنای به که شودمی شنیده «اداری یتوال» عنوان به ایمسئلهگاهی از بعضی از مسئولین،  (:82 سؤالاحکام سیاسی ) ◄

است؟ آیا منصوبین رهبری در مراکز اداری مانند خود ایشان دارای والیت هستند؟ پاسخ:  کدام ما شرعی وظیفه و چیست؟ بارهدرایناعتراض است. نظر جنابعالی 

 .ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جایز نیست. ولى در مفاهیم اسالمى چیزى به عنوان والیت ادارى وجود ندارد مخالفت با او در امر ادارى که بر اساس

اشند، به او واگذار شده است، صادر کرده ب فقیهولیاگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صالحیت و اختیاراتى که از طرف  منصوبین رهبری، در مورد(؛ 6۸ س اجوبه،)

 (69 س همان،) .جایز نیست هاآنمخالفت با 

 

   خبر ویژه▼ 

 بودن اروپاه غیرقابل اعتماد ب طلباصالحرسانه اعتراف 

لت ترامپ بر جمهور فرانسه در آخرین اظهارات خود پس از روی کار آمدن جو بایدن عنوان کرده است که رویکرد دورئیس» نوشت: یروزنامه آرمان در مطلب

جمهوری فرانسه این زمانی که رئیس تنگ کرده است... هاآن های سخت علیه ایران، عرصه را برن آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای اروپا پس از خارج شدسیاست

در  نیاند؛ اهای ثانویه هراس داشتههای اروپایی در مبادله با ایران به علت تحریمکند شرکتیشود؛ اینکه عنوان مزند، سخنان ترامپ در ذهن تداعی میها را میحرف

کرده است مناسبات خود را با اقتضا می هاآناند. منافع اند و با ایران تجارت نکردهبه فکر منافع خود بوده هاآنه بلک ،توان بر آن اطالق کرداست که ترس را نمی یحال

تند، ان داشرتباط با ایرای برای سیاست مستقل یا ااراده هاآنکرون به این موضوع توجه ندارد که اگر م» در ادامه نوشت: یارهیروزنامه زنج نیا «.ایران قطع کنند

 نیدولتمردان و فعال یبرخ «.کردندها را نداشتند، حداقل باید اینستکس را فعال میاختیار شرکت هاآنگر اتوانستند از طریق اینستکس با ایران ارتباط برقرار کنند. می

 یادعا در حال نیا اند.بوده رانیاهمواره در کنار  هاییو اروپا کرد جادیا یقیو اروپا شکاف عم کایآمر انیبارها ادعا کردند که برجام م ریاخ یهااصالحات در سال یمدع

به  شیچند ماه پ نی، همنمونه کیدر  تنها اند.و همراه بوده صداهم -ت اوباماهم دولت ترامپ و هم دول -کایهمواره با آمر یرانیاروپا در اقدامات ضدا یکایاست که تروئ

اروپا در  یعملی، بکندیماعتراف  طلبحاصالروزنامه  نیکه ا طورهمان قطعنامه صادر شد. رانیا هیحکام آژانس عل یر شورااروپا، د یکایتروئ یگریو با الب شنهادیپ

 طلبانه بود.عامدانه و منفعت برجام از ترس ترامپ نبود، بلکه کامالً

 

 


