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  !امضا ونهمین سی        روز    حرف ▼

 خود، ایرانی ضد اقدامات ادامه در آمریکا جمهور رئیس

 اضطراري وضعیت برقراري اجرایی فرمان بار ونهمین سی براي

 این. کرد تمدید دیگر سال یک مدت به را ایران قبال در ملی

 اسالمی انقالب از پس که آمریکا جمهور رؤساي را تمام قانون

 ایران در براندازي براي )االن تا 58 سال از( اند، آمده کار روي

 یک آغاز نوعی به قانون این امضاي .اند کرده امضا سال هر

 آنکه از بیش و است سال هر آبان در ایران علیه روانی جنگ

 بوده آن صدد در باشد، صرفاً داشته محسوس و واقعی اثر

 و تقابل بابازگشت  روحیه آمریکایی مسئوالن به که است

   .بدهد را ایران

تقابل با ایران نه تنها نتوانسته است فرمان کلکسیون امضا 

سبب تضعیف موقعیت و قدرت نفوذ جمهوري اسالمی ایران 

و محدودیت جغرافیاي انقالب شود؛ بلکه آنها اکنون به 

   .کنند تشکیل بسیج جهانی تحت فرماندهی ایران اعتراف می

 ژئوپلیتیک نفس اعتمادبه« اینکه؛ بیان با واشینگتن مؤسسه

: نویسد براي مقابله با آمریکا افزایش یافته است، می »ایران

 ترکیب اما است، ایران رهبري تحت »اسالم جهانی بسیج«

 بنابراین کند؛ می پیدا بیشتري چندملیتی ماهیت روز روزبه آن

ضد  منافع تواند می باشد بسیج این به وابسته که سازمانی هر

 دیگر و یمن سوریه، افغانستان، در را تهران کاییآمری

 نیازي آنکه بدون حتی ببرد؛ پیش استراتژیک مهم کشورهاي

در  ».باشد داشته ایران جانب از چشمگیري میدانی حضور به

هاي متعددي درباره قحطی در ایران،  هاي گذشته شایعه ماه

 ربرانبرخی کا و ها از سوي رسانه... ا براندازي وسقوط نظام ی

هاي اجتماعی وابسته به آمریکا و ضد انقالب مطرح  شبکه

اي در  ترین حادثه شد، اما اکنون که این روند بدون کوچک

اعتراف  آمریکا اطالعاتی هاي آبان پایان یافته آژانس 13

 حال در ایران حکومت اینکه از اي نشانه هیچ اند که کرده

 که هستند مواجه حکومتی با بلکه ندارد؛ وجود باشد فروپاشی

  .دارد خود کنترل در را شرایط گذشته هاي سال مانند

 شد تمام گران و سخت آمریکایی مسئوالن براي خبر این

 البتهداشتند؛  آبان 13 پسا براي دیگري انتظارات آنان و

رنگی را به  چند ماهه گذشته نتایج کم روانی جنگ در آمریکا

به خرید مازاد بر دست آورد، به نوعی که بسیاري از مردم 

به که البته این جمعیت اکنون (نیاز خود تحریک شدند 

مسئوالن اجرایی و و متأسفانه ) اند اعتمادتر شده آمریکا بی

ظرفیت ظاهر شدند؛ زیرا  اي ما در این جنگ روانی کم رسانه

نتوانستند این قشرهاي متأثر از بیگانه را اقناع کنند که نظام 

هاي آمریکا جلو  ها و نقشه ر از طرحاسالمی بسیار قدرتمندت

  .رود می

  

  

  

  
  

  
  

  !تضاد منافع                              روز گزارش ▼

طلب از فعاالن شناخته شده دوران فتنه در روزنامه  اصالح فعال شریعتی، سعید

 که کنم می گمان و گذاشتیم سر پشت را سختی سال تاکنون«: نویسد طلب آرمان می اصالح

 بتوانند باید مسئوالن لذا باشد؛ ایران ملت براي تري سخت سال ترتیب همین به نیز 98 سال

 باغ در مردم به اینکه .بگذارند میان در مردم با صادقانه و کامل هماهنگی با را مسئله این

 مشکالت دچار کشور. نیست واقعی شود، داده نشان بلبل و گل کشور و دهیم نشان سبز

 کسادي بازار، کسادي نفت، فروش کاهش جهانی، اقتصاد با ارتباط عدم ها، تحریم است،

 و کارمندان حقوق معوقات افزایش وکارها، کسب تعطیلی مالیاتی، درآمدهاي کاهش صنعت،

 گفتیم موکداً هم قبالً که طور همان. کرد فرار آنها از شود نمی که هستند مشکالتی کارگران

اما در » .دارد مختلف هاي جنبه که مواجهیم جامعه در ياعتماد بی فراگیر بحران با نوشتیم و

 اطالعاتی نهادهاي دارد می اذعان آمریکایی مقامات برخی از نقل به »سی بی ان«مقابل در آن 

 شرایط کنترل بلکه اند؛ نیافته باشد، فروپاشی حال در ایران حکومت اینکه از اي نشانه آمریکا

نویسد؛ مقامات اطالعاتی این  رسانه آمریکایی می این .است نظام اختیار در گذشته چون

 شده، خوانده ایران حکومت برابر در دوام قابل اپوزیسیون یک آنچه«اند؛  کشور اعالم کرده

گیرد این است که  اما آنچه در این میان مورد توجه و سؤال قرار می» .ندارد خارجی وجود

هاي  که شاهدیم در حالی که رسانهاي در این میان وجود دارد  چه موضوعی و چه مسئله

اند ایران را  کنند نتوانسته ها اعتراف و اذعان می هاي اطالعاتی آمریکایی آمریکایی و دستگاه

هاي ضد ایرانی دولت آمریکا معترفند،  ها و سیاست تحت فشار قرار دهند و به شکست تحریم

یب و غریب خود مدام سعی هایی در داخل کشور هستند که با اظهارات عج ها و چهره رسانه

نشینی و  در خالی کردن دل مردم، سعی در فشار بر دولت و مسئوالن کشور با هدف عقب

ها جدا از  آیا منافع این افراد و این رسانه! کوتاه آمدن از منافع ملی و مصالح ایرانیان دارند

هاي کشور و  یتموفق انکارمنافع ایران اسالمی و مردم است که مدام در صدد تخریب امید، 

 ! ارائه تصویري سیاه و ناامیدکننده از آینده ایران اسالمی هستند

  ها از سوي اتباع بیگانه خرید کارخانه          اخبار ویژه      ▼

به دنبال رکود پیش آمده در حوزه صنعت و تولید در طول چند سال اخیر و ناتوانی برخی 

ها  داخت اقساط بانکی خود، به تازگی برخی از بانکاز واحدهاي تولیدي از ادامه فعالیت و پر

ها و تجهیزات موجود در  نسبت به توقیف این واحدهاي تولیدي اقدام کرده و در ادامه دستگاه

کنند که در همین راستا بانک صادرات با تشکیل شرکت  آن را به اتباع بیگانه واگذار می

ان و فروش آن به شرکت صدرا شیمی فریم اقدام به توقیف» سپهر ماندگار«اقماري با عنوان 

هاي این کارخانه به صورت  نی کرده است، به طوري که تجهیزات و دستگاهیک تبعه افغا

از دیگر موارد و مصادیق در . آوري شده و احتمال خروج آنها از کشور متصور است شبانه جمع

با توجه به اینکه . دبري داورزن اشاره کر توان به واگذاري کارخانه سنگ این زمینه می

شوند؛ لذا در صورت بروز  هاي هر جامعه محسوب می ها جزء زیرساخت ها و کارخانه شرکت

نحوه تملک کارخانه از سوي بانک ... مشکالت مالی و ناتوانی مسئوالن از پرداخت اقساط و

دهنده تولید  تواند با تغییر مدیریت، ادامه بلکه می اي وارد کند؛  نباید به کلیت کارخانه صدمه

  . ها باشد ها و کارخانه در شرکت

حضور اتباع بیگانه در بخش مرکزي شهرستان ساوه به ویژه روستاهاي سقانلیق، هریسان، ◄ 

آباد، اوجان و باغشیه شهرستان ساوه افزایش یافته که این حضور نارضایتی بسیاري از  غازم

ن و هریسان افاغنه مجاز و غیر مجاز در روستاي اوجا. روستاییان را به همراه داشته است

جمعیت افاغنه در روستاهاي هریسان با  ،توان گفت افزایش داشته است، به طوري که می

  .جمعیت اهل روستا برابر شده است



   
  

  اخبار ▼

  شد استعفا به مجبور مدیریتی ابهامات با آخوندي

 ملی اعتماد حزب کزيمر شوراي سابق عضو و طلب اصالح سیاسی فعال قائمی، قربانعلی

 قاعدتاً شهردار انتخاب بحث در: گفت تهران شهرداري تصدي نهایی هاي گزینه به اشاره با

 جمله از مسائل، مابقی و شود داده قرار مالك مدیریتی معیارهاي و ها شاخص باید

 تواند می فردي: افزود وي. شود گذاشته کنار سیاسی هاي بندي طیف و ها دوستی ها، رفاقت

 و مردمی مقبولیت از باال، تجربه بر عالوه که بگیرد بر عهده را تهران شهر کالن دیریتم

 در افراد محدودي هستیم شاهد متأسفانه باشد، اما برخوردار حاکمیتی ارکان در مقبولیت

 تصمیماتی نظران صاحب با مشورت بدون و شوند می جمع هم دور شهردار انتخاب با ارتباط

 اعتماد حزب سابق عضو این. زند می آسیب تهرانی شهروندان منافع به که کنند می اتخاذ

 که صورتی در: گفت تهران شهرداري نهایی هاي گزینه میان آخوندي حضور درباره ملی

 از استعفا به مجبور مدیریتی، ابهامات و سؤاالت دلیل  به که را شخصی  شهر، شوراي اعضاي

 بر تخلفی قطعاً کنند، انتخاب تهران جدید دارشهر عنوان به شد شهرسازي و راه وزارت

  .اند کرده اضافه خود قبلی تخلفات

  قرن تا چهار ماه آینده معامله از رونمایی

 کاخ ویژه نماینده ،»گرینبالت جیسون« از نقل رژیم صهیونیستی به تلویزیون 10 شبکه

ژیم ر میان سازش براي آمریکا دولت طرح شده مدعی آسیا غرب مسائل در سفید

 .شد خواهد منتشر زودي به شده مشهور »قرن معامله« به که فلسطین و صهیونیستی

 رژیم تلویزیون 10 شبکه و کرده مطرح لندن در کنفرانسی را در سخنان این گرینبالت

 این براساس. است داده گزارش کنفرانس این در حاضر منابع از نقل به را آن صهیونیستی

 بنیامین« با سپتامبر 26 که دیداري در آمریکا جمهور یسرئ ،»ترامپ دونالد« گزارش،

 تا دو بین را طرح این گفته داشته نیویورك در صهیونیستی رژیم وزیر نخست ،»نتانیاهو

 دسامبر آغاز تا قرن، معامله طرح که به آن معناست این. کرد خواهد منتشر آینده ماه چهار

 دولت پیشنهاد به طرحی نهایی، وافقت یا قرن معامله ،گفتنی است .شد خواهد منتشر

 با رژیم صهیونیستی منازعه پایان براي عربستان، حمایت و صهیونیستی رژیم و آمریکا

  .است ـ صهیونیستی عربی روابط سازي عادي براي اي مقدمه و فلسطین

  !بیندازید آمریکا وضعیت به نگاهی

 سابق اطالعاتی أمورم و آمریکا ارتش دریایی تفنگداران سابق عضو آگوریست، مت

 تحلیلی پایگاه در آمریکا در انتخابات تأثیرگذاري و اهمیت درباره »ملی امنیت آژانس«

 یا شود، پیروز شما حزب و ندهید یا بدهید، رأي اگر حتی :است نوشته »آزاد تفکر پروژه«

 يگیر شکل به ها»بد« به دائم دادن رأي. داشت خواهد تداوم همچنان پلیسی دولت نشود،

 فقیرتر مردم و شود می قدرتمندتر دولت آن، در که است شده منجر ناپذیري اجتناب چرخه

 است کافی بلکه ؛کنید باور باره این در را من حرف] صرفاً[ نیست الزم حال، این با. شوند می

از  کمتر آمریکایی کارگران کل از درصد 50« .بیندازید آمریکا کنونی وضعیت به نگاهی

 سیستم به وصل سیاسی خواص که است حالی در این. دارند درآمد سال در دالر 533/30

 از بیش را خود ثروت گذشته، سال طی دهند، می تشکیل را] جمعیت از[ درصدیک  که

  ».اند داده افزایش دالر تریلیون یک

 ملی پول تقویت اول گام نقدینگی مهار رشد

 تقویت راهکارهاي درباره کیبان و پولی پژوهشکده علمی هیئت عضو ندري، کامران

 پول ارزش تقویت براي راهکار نخستین نقدینگی رشد کنترل :گفت ایران ملی پول ارزش

 ارزش اسکناس، عرضه افزایش با است بدیهی شود، می چاپ پول محابا بی وقتی است، ملی

 ینقدینگ مدیریت ملی پول ارزش حفظ براي قدم اولین بنابراین شود، مواجه کاهش با پول

 :وي افزود. شود مهار و مدیریت کشور پولی بازار ناظر سوي از نقدینگی رشد و باید است

 تقویت نقدینگی، مدیریت توریست، جذب تقویت و ایران در گردشگري هاي جاذبه افزایش

 باشند، داشته را جهان در عرضه قابلیت که کاالهایی فروش و تولید افزایش و کالن اقتصاد

  .شوند مطرح ملی پول ارزش تقویت براي الزم هاي اهرم هجمل از توانند می

  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

جمهوري اسالمی  امور خارجه وزیر ظریف محمدجواد◄ 

 مایک از نقل به آن در که نیوزویک از تصویري انتشار با ایران

 خواهد می ایران اگر«است؛  آمده آمریکا خارجه وزیر پمپئو

 در ،»کند گوش آمریکا هب باید  باشند، داشته غذا مردمش

 پمپئوکه  کنیم نمی فراموش وقت هیچ ما«: نوشت توئیتی

 اعمال براي ناامیدانه تالشی در و آشکارا آمریکا خارجه وزیر

 که گرسنگی، به را ایران مردم ایران، بر آمریکا توهمات

: وي افزود ».کند می تهدید است، بشریت علیه جنایتی

 برخالف که آموخت هدخوا هم او خود، اسالف همچون«

 دهد؛ می ادامه حیاتش به تنها نه ایران آمریکا، هاي تالش

 ادامه پیشرفت به حاکمیتش، حق کردن قربانی بدون بلکه

  ».داد خواهد

 فاش ، در پیام توئیترياي سعودي فعال رسانه ،مجتهد◄ 

 داخلی اي دوره سفر سعودي شاه عبدالعزیز بن سلمان: کرد

 قطعکسالت  دلیل به را کشور این مختلف مناطق به خود

 سعودي شاه: افزود وي .بازگشت پایتخت عربستان به و کرد

 ریاض به او بازگشت و برد سر می به تخصصی بیمارستان در

 به حائل منطقه از که بود قرار زیرا نبود؛ شده ریزي برنامه

 دیگري مناطق از آن پس و کند عزیمت الجوف منطقه

 تصمیم فرزندش سلمان محمدبن اام باشد، داشته بازدید

. بازگرداند ریاض به کسالت، بروز از پس را پدرش که گرفت

سلمان خود سفرها را ادامه  گفتنی است، پس از آن بن

  .دهد می

 اشاره با پولشویی با مبارزه سلماسی، مدیر رجاییفرزانه ◄ 

 هاي تحریم فهرست از مالی مؤسسه و بانک چهار خروج به

 فهرست در تغییري که اعالم پس از روز ندچ: گفت ثانویه،

 وجود به اشتباهی شد گفته شد، اعمال آمریکا هاي تحریم

 ،»ایرانیان حکمت« ،»خاورمیانه« هاي بانک آمریکا و آمده

 از را »توسعه« مالی مؤسسه و »ایران مهر الحسنه قرض«

 آنها از ها کرد و تحریم خارج ثانویه هاي تحریم فهرست

  .شد برداشته

: کرد اعالم هند خارجه وزارت سخنگوي کومار، راویش ◄

 نفتی هاي تحریم از معافیت جزئیات بررسی حال در نو دهلی

 استقبال شده اعطا هاي معافیت از ما .است ایران علیه آمریکا

 هند انرژي امنیت تضمین براي ها معافیت این زیرا کنیم؛ می

تازگی ه دولت هند به کگفتنی است  .دارد اهمیت بسیار

نفت از ایران را به ثبت  بشکهمیلیون  9سفارش خرید 

 .رسانده است

 1397 خرداد تا 1392 خرداد از ساله پنج دوره طی◄ 

 به تومان میلیارد هزار 53 از مرکزي بانک به ها  بانک بدهی

 شتاب پر روند. است یافته افزایش تومان میلیارد هزار 140

 بدهی سهم افزایش ببس مرکزي بانک از ها  بانک استقراض

 هاي  سال در درصد 50 از بیش به مرکزي بانک به ها  بانک

  .شده استاخیر 
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