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 شکست قمارباز            روز    حرف ▼ 

ها علیه ایران  ترامپ براي اجراي مرحله آبان تحریم

را به کشورهاي مختلف فرستاده است و برایان  نمایندگانی

هوك، رئیس کارگروه ایران در دولت آمریکا سفري چند 

اي را به هند، لوکزامبورگ، فرانسه و بلژیک براي  مرحله

این در حالی است که . روع کرده استبحث درباره ایران ش

هاي خبري  به گزارش فوربس، برخالف آنچه در گزارش

هاي  شود، مشتري ها به آن اشاره می منتشر شده و در رسانه

بزرگ نفت خام ایران، مانند هند، اروپا، چین و ژاپن 

هاي  همچنان در سطحی قابل توجه و با استفاده از روش

کنند و با وجود فشارهاي  د میگوناگون، از ایران نفت وار

آمریکا، صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر نسبت به 

کم دو میلیون بشکه در روز  آگوست رشد داشته و دست

کند همزمان آشوب داخلی در  آمریکا تالش می. بوده است

اي ماشین تبلیغات خود را  ایران را نیز دنبال کند و به گونه

ر در آبان ماه در یک شورش برد که گویا کشو پیش می

شود؛ اما در همین زمینه نیز ناموفق  گیر گرفتار می همه

گویا : نوشت» تایمز نیویورك«اي که روزنامه  است، به گونه

برخی مقامات آمریکایی امیدوارند ادامه تحریم به شورش در 

جمهور آمریکا بر سر ایران ماه  قمار رئیس. ایران منجر شود

رسد؛ اما با وجود مشکالت  ف خود میآینده به نقطه عط

اقتصادي در ایران، تحلیلگران معتقدند حکومت ایران سقوط 

کوشد ایران را ملتهب و  در حالی که ترامپ می. نخواهد کرد

هاي  هاي رسانه آماده یک انقالب جدید معرفی کند، گزارش

آمریکایی حاکی از آن است که وي نه تنها در متقاعد کردن 

کسی به  دیگراز این پس  بلکه خود موفق نشده؛پیمانان  هم

جمهور  رئیس. دنبال تأمین اهداف با ابزار آشوب نیست

آمریکا به دلیل شکست در مقابل ایران بیشتر یاران اولیه 

خود را عوض کرده است، افرادي که با این اندیشه همکاري 

با وي را شروع کردند که نظام اسالمی را ساقط کنند، ایران 

ه بیرون کرده و سوریه را در دست داعش قرار را از سوری

دهند یا اینکه حشد الشعبی در عراق را شکست داده و در 

؛ اما اکنون که ...اي داشته باشند و انتخابات عراق برگ برنده

کند، تنها کسانی  ترامپ به دستاوردهاي اندك خود نگاه می

تعداد و  هاي تروریستی کم اند گروهک که براي وي مانده

اي  هاي ترقه اي هستند که با عملیات روانی و فعالیت اکندهپر

البته اگر . درصددند اهداف آمریکا را در ایران دنبال کنند

ها و  سازي اخبار این گروهک آقاي ترامپ متوجه جعلی

شان شود، به زودي آنها را هم کنار  فقدان دستاوردهاي

 .گذارد می

 

  

 

 

 
  

 طلبی آثار سوء منفعت                       روز گزارش ▼

هاي شمالی کشور بار دیگر  انتشار تصاویر یک دستگاه خودروي پژو پارس در جاده

خودروي حاضر در ! ها و افکار عمومی قرار داد شوراي شهر تهران را در کانون توجه رسانه

المال براي اعضاي  با هزینه بیت 1396هایی است که سال  این تصاویر یکی از همان خودرو

حاال با فاصله بیش . شوراي شهر تهران خریداري شده و اعتراضات فراوانی را برانگیخته بود

از یک سال یکی از همان خودروها در اختیار یکی از اعضاي خانواده ناهید خداکرمی، عضو 

ها  طلب تهران در سفري شخصی بوده و تصاویري از اوراق شده آن در رسانه شوراي اصالح

طلب به این ماجرا این بوده است که  تنها واکنش این چهره اصالح منتشر شده است و

المال حساس هستند، باید بگوییم ماشین بیمه است و  چقدر خوب است مردم به بیت«

  !و به همین سادگی از ماجرا عبور کرده است »ها پرداخت خواهد شد خسارت

ردي به جز نماینده المال در اختیار ف خودروي بیت قرار گرفتن که اما واقعیت این است

شوراي شهر و آن هم براي کارهاي شخصی و در ادامه دفاع از عملکرد خود با جمالتی 

ما مردم وقتی مشاهده کنیم ! اعتماد عمومی است نشانه رفتن ،...چون اتومبیل بیمه است و

هاي شوراي  المال که باید در خدمت شورا باشد و در مسیر مأموریت خودروي متعلق به بیت

و  شود و برخی مسئوالن اوراق تبدیل می هاي شمالی به قرار داشته باشد، در جاده شهر

المال را براي  منصبان تنها به فکر منافع شخصی و خانوادگی خود هستند و بیت صاحب

توانیم به عملکرد دیگر مسئوالن اعتماد کنیم؟ و  اند، چگونه می منافع خود به خدمت گرفته

عتماد از اعتبار ساقط شد و بدبینی به مسئوالن شکل گرفت، پذیرش فراتر از آن وقتی این ا

تر اعتبار  منصبان نیز آسیب خواهد دید و به معناي دقیق قوانین دیگر مصوبات این صاحب

ناپذیري  هاي جبران ادامه این روند خسارت وقانون در جامعه با تردید مواجه خواهد شد 

  .خواهد داشت

 »بورس نفت«کارشکنی مافیا در تشکیل           ویژه       اخبار ▼

اظهار  ،کید بر تشکیل بورس نفتتأرئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی با 

بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده است که نفت ایران را بفروشد و دالر حاصل از : داشت

هاست و از  تحریماین امر راهکاري براي دور زدن . آن را از هر جاي دنیا به کشور بازگرداند

در ابراهیمی  محمدرضا پور .کند ها در ایام تحریم جلوگیري می به وجود آمدن بابک زنجانی

سال پیش نیز چنین راهکاري مطرح شد و با حضور و کمک وزراي  10حدود : گفت ادامه

اندازي شد؛ اما مافیایی در بدنه وزارت نفت وجود دارد که  نفت و اقتصاد وقت بورس نفت راه

زمان مانع اجراي این طرح شد؛ این مافیا قیمت نفت در بورس  آنمخالف این طرح است و 

را تا حدي باال برد که عمالً بخش خصوصی براي خرید نفت ورود نکرد و طرح شکست 

در حال حاضر هم نگران هستیم که بار دیگر آن مافیا فعال شود و : اظهار داشت وي .خورد

. رس نفت تعیین کند که مانع از ورود بخش خصوصی شودقیمت نفت را به نحوي در بو

به این مسئله ورود  خواهیم می زنگنه بیژن آقاي شخصاز : تصریح کرد سپس پورابراهیمی

 .کند و بورس نفت را تشکیل دهد
 

ها منتشر شد مبنی بر اینکه عباس  در حالی که چندي پیش خبري در برخی رسانه ◄

و شهرسازي از سمت خود در این وزارتخانه استعفا داده و احتمال دارد  آخوندي، وزیر راه

جمهور پرویز فتاح را براي تصدي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی  رئیس

درباره این موضوع با بنده صحبتی نشده : گفت)ره(رئیس کمیته امداد امام خمینی. کند

 .است

  



  
  

 

  اخبار ▼

 گذاري ارزي ان ارز از سپردهاستقبال دارندگ

نوسانات نرخ ارز برخی از دارندگان آن را براي فروش یا نگهداري ارزهاي خود مردد 

ها با شرایط جدید اعالم شده،  گذاري ارزي در بانک کرده و به همین دلیل، اکنون سپرده

گونه که  هاي به عمل آمده، آن طبق گزارش. نظر بسیاري را به خود جلب کرده است

هاي  گذاري ردم از سپردههاي گذشته استقبال م گویند، طی هفته متصدیان ارزي شعب می

اند تضامین الزم را به  ارزي باال بوده و البته دولت و بانک مرکزي نیز تالش کرده

ها  ها ارائه دهند تا جاي نگرانی از بابت سپرده گذاران براي ارزهاي پرداختی به بانک سپرده

گذار  پردهها، در صورت انصراف س بر اساس ضوابط اعالم شده به بانک. وجود نداشته باشد

گذاري شده اقدام  ها موظفند بالفاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده پیش از سررسید، بانک

درصد و  4درصد، دالري  3هاي یورویی سالیانه  کنند؛ ضمن اینکه در این طرح براي سپرده

ها را  شود که بانک مرکزي اصل و سود این سپرده درصد سود پرداخت می 2درهمی 

 .تتضمین کرده اس

  کنیم با این رویه فقط داریم وقت تلف می

: محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس درباره بالتکلیفی چند وزارتخانه گفت

هنوز هیچ یک از اسامی که در حال حاضر مطرح هستند، رسمی نیست؛ چون تصمیمات «

قرار باشد همین  اگر«: وي افزود» .دولت درباره تغییر کابینه مانند تصمیمات بازار ارز است

رود و تغییري رخ نخواهد  تیم بماند و چند سرباز به آن اضافه شود، قطعاً کاري از پیش نمی

جا کردن اشخاص نیست؛ بلکه ما تغییراتی الزم داریم که بتوانند  منظور از تغییر، جابه. داد

که فردي  ؛ بنابراین، این تغییر تنها در صورتی رخ خواهد دادکنندها را نیز عوض  رویه

آنچه مسلم است اینکه با این روش دولت، فقط . جانشین شود که خود آدمی راهبردي باشد

گذرد، فشار اقتصادي بر مردم بیشتر  در حال وقت تلف کردن هستیم و هر روز که می

 ».هاي مسئوالن هستند کاري شود و مردم در حال تاوان دادن به ندانم می

  واهد دادسلمان تاوانش را خ غروري که بن

فعال سیاسی اردنی با اشاره به ناپدید شدن جمال خاشقجی، فعال » لیث شبیالت«

یافته  سعودي در کنسولگري عربستان در استانبول ترکیه، آن را عملیات ترور سازمان

 باکه  نتیجه غرور جوانی استآنچه بر سر جمال خاشقجی آمد، «: توصیف کرد و گفت

وزیر  اعم از بازداشت نخست گوناگون جنایات پس ازکا سکوت غرب و در رأس آنها آمری

مرحله پساترور «: شبیالت تأکید کرد» .مواجه شدمنتخب لبنان یا جنگ ضد یمن 

خاشقجی را به همه جهان  قتل خاشقجی همانند قبل آن نخواهد بود و عربستان تاوان

حمله تهدید کرد و وي قطر را به . کند مهابا حرکت می عهد سعودي بی ولی. خواهد پرداخت

کند و این تهدید فقط با پشتوانه غروري  هم اکنون همین تهدیدات را ضد کویت تکرار می

  ».کند است که او را نابود می

  هاي تکراري بولتون درباره ایران دروغ

جمهور آمریکا در آستانه سفر به روسیه و حوزه  جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس

میالدي است و براي تسکین ما کاري انجام  1979ان کشور سال ایران هم«: قفقاز گفت

بولتون که . او مدعی شد، حکومت ایران دشمن آمریکا و یک تهدید است» .نداده است

اي طوالنی در حمایت از مخالفان نظام ایران به ویژه گروهک منفور منافقین دارد و  سابقه

هاي  زنی از سخنان ضد ایرانی و تهمتآنها شرکت کرده، در بخشی دیگر   بارها در همایش

جمهور آمریکا از توافق برجام خارج شد و  به همین دلیل رئیس«: غیرمستند گفت

ما حداکثر فشار را بر رژیم ایران وارد . هاي اقتصادي در حال اعمال مجدد هستند تحریم

  ».ایران، کشوري خطرناك در منطقه و جهان است. کنیم می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

راي عالی ترابري کشور پیشنهاد سازمان راهداري شو◄ 

اي کشور به  ونقل جاده کرایه حمل براي تعیین نرخ

این طرح پس از . کیلومتر را رسماً تصویب کردـ   تن

هاي سازمان  اعتراضات خرداد ماه رانندگان وارد برنامه

راهداري شد و مسئوالن این سازمان پس از چند ماه 

آن را لحاظ کردند که با تصویب بررسی، سرانجام کلیات 

  این این شورا نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید؛ به 

هاي رانندگان در طول  ترین دغدغه ترتیب یکی از اصلی

  .هاي گذشته وارد مرحله اجرایی شد ماه

آبان اوضاع بهتر  13پس از : صادق زیباکالم گفت◄ 

رانی از خواهد شد براي اینکه اآلن هر چیزي هست، نگ

آبان چه  13همه منتظرند ببینند . آبان است 13همان 

مثالً دالر چند خواهد شد، حاال وقتی . اتفاقی خواهد افتاد

آبان برسد و در نهایت اتفاق خاصی نیفتد که معتقدم  13

اتفاق خاصی نخواهد افتاد، این اثر روانی از روي جامعه 

اي رخ بدهد  آبان قرار نیست فاجعه 13. برداشته خواهد شد

و پس از آن یک آرامشی حاکم خواهد شد و این آرامش 

 .بسیاري از مسائل را حل خواهد کرد

در یادداشتی با » اینترست نشنال«نشریه آمریکایی ◄ 

ایاالت متحده توان : اشاره به وضعیت سوریه، تصریح کرد

سیاست ایاالت متحده . تأثیرگذاري در این کشور را ندارد

نها ناامیدکننده، بلکه متناقض و حتی ت در سوریه نه 

سردرگم است، اکنون واشنگتن توان این را ندارد که 

. اهللا، روسیه و ایران را به خروج از سوریه وادار کند حزب

اند و  پیمان دمشق بوده ها هم این سه طرف براي مدت

بیشتري نسبت به آمریکا در آینده سوریه ] و نقش[منافع 

  .دارند

امور خارجی شوراي فدراسیون روسیه رئیس کمیته ◄ 

مسکو از سازمان ملل و سازمان منع گسترش : گفت

زمینه  در خواهد تا تحقیقاتی را تسلیحات شیمیایی می

هاي فسفر سفید در سوریه  استفاده ائتالف غرب از بمب

اگر استفاده : تأکید کرد» کنستانتین کساچف«. آغاز کنند

سوریه تأیید شود، این  ائتالف غربی از بمب فسفر سفید در

مسئله باید موضوع تحقیقات جدي سازمان منع گسترش 

  .تسلیحات شیمیایی و شوراي امنیت سازمان ملل باشد

وزیر توسعه » ماري کلود بیبو«به گزارش آناتولی، ◄ 

اي با اشاره به مواجهه آوارگان  الملل کانادا در بیانیه بین

مواد غذایی، اعالم فلسطینی با فقر، بیکاري و کمبود شدید 

کرد کشورش براي آوارگانی که در غزه، کرانه باختري، 

میلیون دالر کمک  5/62برند،  لبنان و اردن به سر می

گفتنی است، آمریکا چندي پیش . کند انسانی ارسال می

هاي خود به آژانس کاریابی و امدادرسانی آوارگان  کمک

  .فلسطینی را قطع کرد
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