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 هاي عبور از رکود نشانه         روز حرف ▼

هاي اخیر اقتصاد ایران بر اثر اعمال راهبرد فشار  در سال

سابقه  هاي بیحداکثري و به راه انداختن جنگ و تحریم

ها و  تدبیريسو و برخی مشکالت، بی اقتصادي دشمن از یک

هاي داخلی از سوي دیگر، با رشد منفی مواجه مدیریت سوء

ترین بیماري اقتصادي  رکود تورمی به مثابه خطرناكشده و 

آماري که بانک جهانی . گیر جامعه ایران شده است گریبان

اقتصاد ایران  9حدود منفی ) رکود(اعالم کرده، حاکی از رشد

المللی  در سال جاري است؛ با این حال این مرجع اقتصاد بین

رکود  بینی کرده است اقتصاد ایران در سال آینده، از پیش

خارج شده و رشد حدود یک درصدي را تجربه کند که البته 

شود و رویکردهاي کلی حرکت  هاي آن هم دیده می نشانه

کشور در بخش اقتصادي نیز نویدبخش وارد شدن اقتصاد 

  .ایران به دوره ثبات و غلبه بر مشکالت است

بورس اوراق بهادار ایران که کارشناسان بارها کمبود 

هاي اخیر ارزیابی  ترین چالش آن در ماه زرگنقدینگی را ب

کردند، هم اکنون با ورود بسیار خوب نقدینگی، رکوردهاي می

در حال . جدیدي را با اختالف بسیار زیاد به ثبت رسانده است

 100حاضر و از ابتداي سال جاري، رشد شاخص حدود 

هاي باالتري از آن  درصد است و همچنان انتظار فتح قله

اند  هاي تولیدي افزایش سرمایه داشته بسیاري از بنگاه. رود می

دهی رهایی  و بخش تولید در بسیاري از صنایع از کابوس زیان

این یعنی رونق تولید به معناي واقعی کلمه . پیدا کرده است

در حال تحقق است و تولیدکنندگان اعتماد به نفس بیشتري 

  .اند پیدا کرده

ها نیز جمهوري اسالمی  در فروش نفت و دور زدن تحریم

ایران توانسته سیاست دشمن براي به صفر رساندن فروش 

نفت را ناکام بگذارد و بیش از یک میلیون بشکه نفت و 

. میعانات را به فروش برساند و این میزان روند افزایشی دارد

توانسته است نوسانات بازار ارز را به حداقل  نیز بانک مرکزي

  . ت اقتصادي را فراهم کندهاي ثبا رسانده و زمینه

اگرچه وجوه دیگر اقتصاد ایران مانند تورم و بیکاري، در 

سال آینده به تالش و جدیت بسیار بیشتري نیاز دارد و الزم 

بینانه  هاي هوشمندانه و واقعاست دولت و مجلس با طراحی

راهکارهاي غلبه بر این معضالت مزمن اقتصادي ایران را 

توان امیدوار بود که با عبور از رکود و  یعملیاتی کنند، اما م

ساز براي اقتصاد ایران، زمینه حل و فصل این مشکل مسئله

کافی . الزم براي رفع دیگر معضالت اقتصادي نیز فراهم شود

است دولت به منزله فعال این میدان با تصمیمات نادرست 

 .مرتکب اشتباه نشود

  

 !دي 5هاي  واقعیت                      گزارش روز ▼

دي ماه، تنها دستاورد دشمنان ملت ایران حیرت و تعجب  5شنبه،  در غروب آفتاب روز پنج

آنها که در ! تر از این رو شدند و چه شکستی تلخ باره با واقعیت جامعه ایران روبه آنها به یک! بود

شوب به پس اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین توانستند ساعاتی در چند نقطه کشور آ

هاي خود درباره جامعه ایران  ها و توهم پا کنند، در چهلمین روز حوادث رخ داده، در دروغ

سازي ایران  غرق و خود پیش از همه باور کرده بودند که پنجم دي ماه شاهد آغاز پروژه ویران

ها و  اعتنایی مردم به همه فراخوان تفاوتی و بی خواهند بود؛ اما در روز موعود در برابر بی

هاي توئیتري، از فرانس  دشمن که از رویترز تا بات! شان سخت حیران شدند هاي ریزي برنامه

ماندگان دیکتاتوري پهلوي تا منافقین جنایتکار مقیم آلبانی  هاي سعودي، از باقی تا شبکه 24

وگو بر روي آنتن  زبان هزاران ساعت برنامه و گفت هاي فارسی را بسیج کرده بود و رسانه

کرد چنین  رستادند و هزاران دروغ ریز و درشت ساخته و پرداخته بودند، هیچ فکر نمیف

سی، اینترنشنال و صداي  بی هاي پایانی پنجم دي خبرنگاران بی اما در ساعت! اي بگیرد نتیجه

شان پاك کرده و به هوشیاري و   را از صفحات» وعده ما پنج دي ماه«آمریکا بدون سر و صدا 

آنها با تغییر تاکتیک تالش ! دابیر نیروهاي امنیتی و انتظامی اعتراف کردنددقت عمل و ت

گونه القا کنند که جمهوري اسالمی با امنیتی کردن فضا، اجازه اغتشاش و ناآرامی  کردند این

این یک واقعیت پذیرفته شده در همه جاي جهان است  و نگفتند که! را به هیچ گروهی نداد

روانی و حتی جانی مردم را به   اي آشوبگر امنیت روحی، دهد عده میکه هیچ نظامی اجازه ن

تر پنجم  ؛ اما واقعیت بزرگهستندمردم امنیت حق  ازاع فکلف به دم طر بیندازند و پاسدارانخ

دهند دشمن  اند و هرگز اجازه نداده و نمی دي این است که مردم ایران در برابر دشمن ایستاده

نیز ها و فساد و ناکارآمدي  مسئولیتی ها و بی تدبیري البته از بی به اهداف شومش دست یابد؛

اند و از دولت و مجلس و قوه قضائیه نیز مطالبه  مردم در مقابل دشمن ایستاده. گالیه دارند

  ! جدي  رسیدگی به امور را دارند

  هزاران حساب کاربري وابسته به سعودي علیه ایران   ویژه اخبار ▼

 6هاي  از مرور پیام پس» Responsible Statecraft«نگار اندیشکده خبر» الی کلیفتون«

ها  متوجه شده محور این پیام ،توئیتر آنها را حذف کرده به تازگیحساب کاربري که  هزار

. جمهور آمریکا براي تغییر حکومت ایران بوده است رئیس» دونالد ترامپ«درخواست از 

هاي حقوق بشري  سازي جنایت به دنبال موجه ،بر این افزونشده  هاي کاربري حذف حساب

» جمال خاشقجی«زدایی از این کشور در ماجراي ترور  عربستان سعودي در یمن و مسئولیت

شرکت توئیتر اعالم کرد هزاران حساب کاربري وابسته به ! اند نگار منتقد سعودي بوده روزنامه

الی کلیفتون . ذف کرده استحکومت عربستان سعودي را به دلیل نقض قوانین این شرکت ح

اند،  میلیون پیام در توئیتر منتشر کرده 29که بیش از  را هاي کاربري این حساب است، نوشته

 .کنند میاداره  ،که شرکتی مستقر در عربستان سعودي است» سماءات«

پادشاه واقعی  »سلمان محمدبن«با اشاره تلویحی به اینکه » تایمز نیویورك«روزنامه ◄ 

هاي  کند هیچ تضمینی براي کمک سلمان احساس می بن«: ن است، تصریح کردعربستا

این رسانه  ».آمریکا وجود ندارد، به همین سبب رویکرد و استراتژي خود را تغییر داده است

  هاي اخیر و پس از حمالت پهپادي و موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو، طی ماه«: نوشت

ها با  دنبال کاهش تنش ا تغییر دیپلماسی این کشور بهعهد سعودي ب ولی» سلمان بن محمد«

تایمز، کاهش اقدامات خصمانه علیه ایران و قطر را از دیگر  نیویورك» .اي است رقباي منطقه

  .سلمان اعالم کرده است نتایج تغییر راهبرد بن

 



  

  اخبار ▼

 تهدید به استعفا فراتر از کذب است

جمهور به استعفا را  امی توئیتري شایعه تهدید رئیسرئیس سازمان برنامه و بودجه در پی

: اش نوشت در حساب توئیتري» محمدباقر نوبخت«. فراتر از کذب و مضحک خواند

خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند،  اردیبهشت امسال ترامپ رسماً اعالم کرد می«

ها در داخل و  را برخیدانم چ البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید، اما نمی

متأسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارند هدف ترامپ حتماً در سال آینده محقق خواهد 

جمهور براي تصویب کلیات  تهدید به استعفاي رئیس«در همین راستا دروغی، چون ! شد

اند که فراتر از کذب و مضحک بودنش،  را منتشر کرده! »در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه

آیا نمایندگان محترم مجلس چنین . اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است

  »!شوند؟ هاي تخیلی می راحت مرعوب تهدید

  دستگیري یک گروهک تروریستی در اهواز

در اهواز با اعالم خبر دستگیري اعضاي یک  فرمانده انتظامی خوزستان» زاده سردار عباس«

با اشراف اطالعاتی و هوشیاري نیروي انتظامی، دستگیري : گروهک تروریستی، اظهار داشت

اعضاي یک گروهک معاند، ضد انقالب و شرور که با مدیریت چندین شبکه مجازي اقدام به 

ت اعتراضی مردم کردن امکانات اغتشاش و تحریک تجمعا تشویش اذهان عمومی و فراهم

این مقام ارشد انتظامی . اهواز کرده بودند، در دستور کار پلیس امنیت اهواز قرار گرفت

اقدامات اطالعاتی و پلیسی درباره شناسایی اعضاي این گروهک انجام شد و پس از : افزود

ز آسا به دست پلیس امنیت اهوا هماهنگی قضایی و اشراف الزم در اقدامی غافلگیرانه و برق

  .دستگیر شدند

 برانگیز مبلغ اماراتی درباره سوریه سخنان تأمل

جمهور سوریه و ارتش  رئیس» بشار اسد«یک مبلّغ معروف اماراتی سخنان عجیبی درباره 

اي موضع  درجه 180امارات، بیان کرده که تغییر » ابوظبی«این کشور در شبکه تلویزیونی 

من در آغاز این بحران، «: گفته است» م یوسفوسی«. دهد امارات نسبت به اسد را نشان می

دادم و از گروه جنایتکار جبهه النصره و ارتش آزاد حمایت  به اسد و ارتش سوریه دشنام می

کردم، اما  هاي جنایتکار حمایت می کنم که در گذشته از گروه کردم؛ البته اعتراف می می

بودم حتماً علیه جبهه النصره، اآلن اگر در سوریه ! اکنون مخالف هر نوع خونریزي هستم

 ».جنگیدم احرار الشام و تمام مزدورانی که به نام دین، سوریه را ویران کردند، می

  !واردات گوشی همراه به کشور سه برابر شد

دهد، در هفت ماهه نخست  جدیدترین آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت نشان می

ی ثبت شده در سامانه همراه نسبت به مدت امسال، تعداد گوشی همراه مسافري و واردات

طبق این آمار در هفت ماهه نخست . مشابه سال گذشته هر یک نزدیک به سه برابر شده است

ثبت  »همتا«فقره گوشی همراه مسافري در سامانه  200هزار و  195امسال سه میلیون و 

شده در این سامانه فقره گوشی همراه ثبت  400هزار و  109شده که نسبت به یک میلیون و 

گفتنی است، مصرف کشور . درصد افزایش داشته است 188در مدت مشابه سال گذشته، 

  .هزار دستگاه تلفن همراه است 500هزار تا یک میلیون و  200میلیون و  1ماهیانه حدود 

  انتقاد سردار نجات از تقطیع و تحریف سخنانش

اي، ضمن انتقاد از تحریف و  ر نامهمعاون فرهنگی سپاه با انتشا» سردار حسین نجات«

بنده به مدت یک «: تقطیع سخنانش در یک رسانه در همایش مداحان در مشهد، نوشت

هاي شگرف نظام جمهوري اسالمی و سپس افول  ساعت صحبت کردم؛ ابتدا پیشرفت

میلیون گرسنه  50همچنین ضمن اشاره به وجود . وار آمریکا و غرب را تشریح کردم موریانه

رغم تحریم و همه مشکالتی که دارد، به هر  متذکر شدم جمهوري اسالمی علی ،آمریکا در

دهد و این در دنیا  هاي با درآمد متوسط و پایین یکصد هزار تومان یارانه می نفر از خانواده

  ».نظیر است بی

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 کاندیدا براي عارف تصمیم درباره» غالمحسین کرباسچی«◄ 

 آقاي چرا دانم نمی: گفت یازدهم، مجلس اباتانتخ در نشدن

 براي طرحی یک ایشان شاید است، نکرده نویسی نام عارف

 را شان وقت خواهند می و دارند جمهوري ریاست انتخابات

 آورند نمی رأي کردند فکر شاید یا بگذارند، زمینه آن در بیشتر

 هم شاید یا نکنند، پیدا حضور که است این تر سنگین و

 خود با و اند نبرده پیش را مهمی کار مجلس در اند دیده

 اشغال را صندلی یک و بروم مجلس به دارد دلیلی چه اند گفته

  .کنم

 عراق و ایران بازرگانی مشترك اتاق دبیر »حسینی حمید«◄ 

 ماه هشت طی: داشت اظهار عراق به ایران صادرات درباره

 کاالیی دراتصا دالر میلیون 700 و میلیارد 5 از بیش امسال،

حدود یک میلیارد  دالیل کاهش از یکی. داشتیم عراق به

 ارزش که است این گذشته، سال به نسبت مان دالري صادرات

 و ناامنی یافته است؛ از طرفی به دلیل کاهش صادراتی پایه

نقل  و حمل ها به کشور عراق کامیون ،عراق تظاهرات در

  .است کساد بوده عراق بازار و کنند نمی

 ضمن توئیتی در مجلس سابق نماینده »نادران الیاس« ◄

 دولت: نوشت دولت، از سوي 99 بودجه الیحه از انتقاد

 را مجلس هاي مرکز پژوهش کارشناسان دهان خواهد می

: کرد تأکید وي! نشوید مجلس رئیس و دولت مرعوب. ببندد

 مقابل در مردم حقوق از دفاع به مدرس و امیرکبیر اعتبار

 طوري را بودجه و اعتنا کارشناسی نظرات به بود، ها قلدر

 مجبور خواري رانت با مقابله در بعدي مجلس که کنید تصویب

 .دهد تغییر را آن ساختار نباشد

 اصفهان اسالمی انقالب عمومی دادستان »اصفهانی علی«◄ 

محموله  یک ،)عج(زمان امام گمنام سربازان تالش با: گفت

 شورشی، کلت زن ساچمه حسال قبضه 126 از بیش شامل

 مرزهاي از که ـ جنگی  فشنگ 900 و کالشنیکف و کمري

 این کننده وارد متهم پنج ـ کشف و بود شده کشور وارد غربی

  .شدند  قضایی مراجع تحویل و دستگیر محموله

 سرمایه تأمین که است داده هند به کتبی ضمانت آمریکا◄ 

 ارزش به چابهار بندر تجهیزات خرید براي المللی بین هاي بانک

 این توسعه حال در هند .کند می تسهیل را دالر میلیون 85

 توسعه لحاظ به نو دهلی براي بندر این و است ایران در بندر

  میانه آسیاي و افغانستان به اي منطقه دریایی ترانزیت ترافیک

 .دارد اي ویژه اهمیت

 رتوزا تجاري هاي سیاست و اقتصادي امور دفتر مدیرکل◄ 

 ابتداي از ملی توسعه صندوق :گفت تجارت و معدن صنعت،

 اعالم طرح دالر میلیارد 18/41 از 1397 سال پایان تا تأسیس

 میلیارد 26/28 شد، مسدود دالر میلیارد 73/39 کرد، وصول

 انجام قطعی پرداخت دالر میلیارد 2/19 و شده گشایش دالر

  .شد

 

  
  .دنبال کنندو ایتا  سروش هاي  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


