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 جهان زهيتاريليخطر م       روز حرف ▼

 لیتر از خود کرونا در جهان تبد مهم یا پساکرونا به مسئله امروز

 کیهر  نظران مسائل مختلف، و صاحب شمندانیشده است. اند

پساکرونا از جهان  یانداز چشم میخاص در حال ترس ینظر از نقطه

حاکم بر  یالملل نیو نظم ب یکه از نظر ساختار یهستند؛ جهان

 خواهد بود. یفعل هانمتفاوت از ج یادیتا حدود ز، آن

 یمهم یها از حوزه یکی الملل نیاقتصاد ب ـ2 :يليتحل نکات

کرونا قرار  روسیو وعیش یمنف یامدهایپ ریاست که تحت تأث

اروپا و  ژهیو جهان، به یگرفته است. اکنون تمام کشورها

اند.  مواجه شده یاقتصاد یها و آمارها با تنزل داده کا،یآمر

ضرر را از  نیشتریاست که ب یمهم یاز جمله کشورها کایآمر

 قیتزر یکه حت یطور است، به دهید روسیو یریگ همه

نتوانسته است بازار  زیفدرال رزرو ن یدالر از سو ها  ونیلیتر

 دیسقوط شد ان،یم نیرا از رکود نجات دهد. در ا کایآمر

رکود  بر علت شده و بر حجم دیمز زیصفر ن رینفت به ز متیق

در پساکرونا  د،یـ بدون ترد 1 افزوده است. کایآمر یاقتصاد

مواجه خواهند  یا سابقه یب یو اروپا با بحران اقتصاد کایآمر

جبران  یو اروپا برا کایدر پساکرونا، آمر شود یم ینیب شیپشد. 

 هیکرونا و در سا روسیاز و یناش یاقتصاد یاز ضررها یبخش

به  ،یمختلف اقتصاد یها گسترده در عرصه یها یورشکستگ

به  کینزد ـ9پرسود است، رو آورند.  یافزار که بازار فروش جنگ

 عیر دست صنادر جهان د حاتیدرصد از سهم فروش تسل ۸۵

ها و  کشور در ماه نیا. کاستیمتحده آمر االتیا یساز اسلحه

را در مناطق  یحاتیتسل یها فروش استیس یآت یها سال

خواهد داد؛  شیافزا ا،یآس غرب  صخصو مختلف جهان، به

اروپا با دامن  یحتو  کایوجود دارد که آمر زیخطر ن نیالبته ا

« کردن زهیتاریلیم»محدود در جهت  یها یریزدن به درگ

منجر  یحاتیتسل یاز جهان که به رونق بازارها یمناطق خاص

 گام بردارند. شود، یم

خود را در  انیهمواره مشتر ینظام زاتیتجه :یراهبرد نکته

تجارت و  یها از راه یکیسراسر جهان دارد، صادرات اسلحه 

 ینیب شیپ رو نیا قدرتمند است؛ از یکشورها یکسب درآمد برا

 یها از راه یکیعنوان  به ینظام حاتیفروش تسل شیافزا شود یم

در  ،یناخالص داخل دیتول شیو اروپا و افزا کاینجات اقتصاد آمر

در  نیبنابرا رد؛یکشورها قرار گ نیا یخارج  استیدستور کار س

و ایجاد شدن جهان  زهیتاریلیبه نام م یا دهیدوران پساکرونا با پد

برای فروش بیشتر همچون ایجاد داعش، درگیری های ساختگی 

 بود. میمواجه خواهسالح از سوی امریکا و اروپا 

 يعرضه سهام دولت نيتر بزرگ                      روزگزارش ▼

از سهام دولت به مردم از  یبخش ی، واگذار2911در سال بودجه دولت  نیاز منابع تأم یکی

 یو بانک یا مهیب ،یشگاهیپاال از سهام یحرف فروش بخش زیبورس است و از سال قبل ن قیطر

بر اساس »دولت اعالم کرد:  ئتیدر جلسه ه یروحان جمهور سیرئ نکهیتا ا د،یرس یبه گوش م

 میوزارت اقتصاد خواه یاقدام مهم از سو کیشاهد  ندهیآ یها و هفته وزهادر ر ها، یزیر برنامه

خواهد بود که شامل عرضه سهام « ETF»سهام در قالب صندوق  یبود که واگذار

سهام را  نیتومان ا ونیلیم 1تا سقف  توانند یاست... مردم م یا مهیو ب یمهم بانک یها شرکت

 .«دنشو یهم برخوردار م فیکنند که از تخف یداریخر

 ،«عرضه بزرگ یبرا یونیلیم ۵ نیکم» تریبا ت« اقتصاد یایدن»ـ روزنامه 2: یخبر یها گزاره

 هیاول یها عرضه نکته توجه کرد که تاکنون نیو به ا یرا بررس هیاول یها مشارکت در عرضه زانیم

بار،  نینخست یبرا ه،یعرضه اول نیکننده داشته است و فقط در آخر نفر شرکت ونیلیم 1 ریز

مردم و بدون  شتری. دولت با هدف مشارکت بدینفر رس ونیلیم 1/1 مشارکت به حدود زانیم

 زانیها م بانک ینترنتیآنها و از درگاه ا یکد مل قیقصد دارد از طر یاستفاده از کد بورس

عرضه بزرگ شرکت  نینفر در ا ونیلیم ۵حدود  شود یم ینیب شیدهد. پ شیمشارکت را افزا

کل کشور و مصوبات  2911قانون بودجه سال  1ره بند الف تبص 1جزء  یـ در اجرا1کنند. 

عرضه را اعالم کرد؛ به  نیا اتیجزئ ییوزارت اقتصاد و امور دارا نه،یزم نیدر ا رانیوز ئتیه

 یسینو رهیپذ بهشتیارد 92تا  21و از  ETF یها صندوق قیعرضه از طر نیصورت که ا نیا

که  یا داشته است، به گونه یزیانگ رشد شگفت ریاخ یها ـ شاخص بورس در هفته9. شوند یم

است. ورود  دهیرا به خود د یدرصد ۸1از  شیرشد ببورس تاکنون  یسال جار یفقط از ابتدا

 مقطع بوده است. نیشاخصه بورس در ا نیتر خُرد مردم به بازار بورس مهم یها هیسرما

توازن و به وجود آمدن  موجب به هم خوردن یبه هر بازار ینگیهرچند هجوم نقد: يليتحل نکته

سرگردان در  ینگیو نقد هیسرما یمحل برا نیخطرتر اما بازار بورس کم شود، یم داتیتهد یبرخ

و هم  ETF یها در قالب صندوقسهام  یهم درباره نحوه واگذار ،دولت میجامعه است. تصم

است؛ اما  تأیید قرار گرفتهمورد  یاز جانب اغلب کارشناسان اقتصاد ،بازار بورس زا تیحما

و دانش مردم نسبت به بازار بورس و نقش آن در  یسطح آگاه دیروند با نیادامه ا یبرا

 نیکه ا یدر بازار نشوند؛ خطر یا وارد طعمه افراد حرفه تا افراد تازه ابدیاقتصاد کشور ارتقا 

 .شود یاحساس م شتریروزها ب

 ها دموکرات سراب در مذاکره عطش                ویژه خبر ▼

 تصویرسازی حال در داخلی انیگرا غرب آمریکا، 1111 سال انتخابات به شدن نزدیک با روزها این

 در را انتظار و صبر راهبرد ،یا رسانه یها برساخته بر اساس ها آن. هستند ها دموکرات چهره از واهی

 بر اساس که انتظاری و صبر راهبرد ؛اند گرفته پیش در آمریکا کنونی دولت خصمانه اقدامات برابر

 گرفته شکل مذاکرات مجدد آغاز و برجام به او بازگشت و دموکرات یک کارآمدن روی واهی خیال

 را ها دموکرات تا اند تالش در مدام ،خواهان جمهوری از ها دموکرات جداسازی با جریاناین  .است

 این خدمت در نیز یا رهیزنج یها رسانه. بزنند جا برجام و ایران قبال در رفتارش و ترامپ مخالف

 برجام به آمریکا شوند؛ برنده ها دموکرات» تیتر با آرمان روزنامه زمانی و اند درآمده استراتژی

 سازندگی روزنامه در زاده نقیب احمد دیگر روز و رود یم ها دموکرات استقبال به «گردد برمی

 صورت آن در برسند، پیروزی به ها   دموکرات آمریکا در و بیاورد شانس ایران اگر: »سدینو یم

.هاست نیا از فراتر ماجرا اما.« شد خواهد بیشتر طرف دو برای مطلوب مذاکره احتمال



 

  

 اخبار ▼

 «کنيم کار گذارند ينم» تکراری و نما نخ ترفند
 اصالحات جریان» :گفت آرمان روزنامه با مصاحبه در ۵۵ فتنه محکومین از «تاجرنیا علی»

 های برنامه آزادانه کامالً صورت  به که ندارد را امکان این هم قدرت عرصه در حضور از بعد حتی

 کاندیداهایی طلبان اصالح .دارد وجود دهم مجلس و فعلی دولت در آن مثال. ببرد پیش را خود

 :مدعی شده است ادامه در تاجرنیا .بود ناچاری روی از کردند انتخاب گذشته مجلس در که را

 من نظر از. است واقف امر این به کامالً هم روحانی و نیست طلب اصالح دولت امروز دولت»

 با و شود می محدود ششم مجلس و [دولت خاتمی] اصالحات دولت به فقط اصالحات دولت

 .«بود سیاسی عرصه دو این در فقط کامل طور به اصالحات جریان تجلی ها آن ایرادات تمام

 ،«کنیم کار گذارند ینم» که تکراری و نما نخ ترفند این با حساب زنگ در همیشه طلبان اصالح

 جریان لیدرهای از «حجاریان سعید» .روند یم طفره خود عملکرد درباره پاسخگویی از

 به» که سؤال این به پاسخ در شرق طلب اصالح روزنامه با مصاحبه در - 1۹ مرداد -اصالحات

 معتقدم من» :بود گفته «کنند؟ برخورد چگونه روحانی دولت با باید طلبان اصالح شما نظر

 کنند ذکر اینکه بر مشروط نیست؛ ما دولت روحانی، دولت بگویند طلبان اصالح شود می

 دولت تعاون وزیر «صوفی علی» گذشته، روزهای در .«است جریانی چه به متعلق دولت،

 را روحانی ،زیبرانگ تأمل اظهارنظری در طلبان اصالح یگذار استیس شورای عضو و اصالحات

 مردم. دهند نمی یرأ ای اجاره نامزد به دیگر ،2111 سال در مردم» :گفت و خواند یا اجاره نامزد

 .«آیند نمی رأی صندوق پای... و ای اجاره ،دوم دست کاندیداهای با دیگر

 رانيا يحاتيتسل ميتحر ديتمد یبرا کايآمر ديطرح جد
در حال آماده  کا،یخارجه آمر ری، وز«پمپئو کیما»که  دیگو یم «مزیتا ورکیوین» ییکایآمر هینشر

 شماربه  یا از توافق هسته یعضو کند یماستدالل است که بر اساس آن واشنگتن ادعا  کیکردن 

 یها میتحر دیتمد یبرا تیامن یطرح، فشار به شورا نیگزارش، هدف از ا نیاساس ا بر .رود یم

 انیشدن به موعد پا کیبا نزد زمان هم است. دتریشد یها میو اعمال تحر رانیا یحاتیتسل

، در حال «پمپئو کیما» یاز سو یاستدالل حقوق نیدر ماه اکتبر، ا رانیا یحاتیتسل یها میتحر

به  حاتیها از صدور تسل منع کشور یبرا دیهرگونه قطعنامه جد» سدینو یم هینشر نیا است. نیتدو

اعالم کرده که موافق  نیازا شیپمسکو  ؛قرار خواهد گرفت نیو چ هیمورد مخالفت روس رانیا

 ،«مزیتا ورکیوین»بر اساس گزارش  «است. رانیفروش سالح به ا یها برا توافق یریازسرگ

 یها طرح شبردیپ یترامپ و پمپئو برا» ندیگو یم اند شدهطرح مطلع  نیکه از ا ییاروپا یها پلماتید

 «!ریخ ایاست  یا کشور عضو توافق هسته نیا ایکه آ کنند یانتخاب م ینشیخود به صورت گز

 ملي موضوع يک برای  ینگار نامه
 نوشتم، ای نامه من»: گفت ،قرآن تفسیر با انس برای شیها ینگار نامه مورد در قرائتی االسالم حجت

 االسالم حجت برای را نامه رهبری، معظم مقام موافقت از پس. خواندند را آن انقالب معظم رهبر

 نهضت حرکت مسئله این. فرستادیم جمعه ائمه یگذار استیس شورای رئیس یاکبر یعل حاج

 برگزیده و شده شناخته ها آن. اند جمعه ائمه ،تواند می که کسی بهترین و شود ملی باید تفسیر

 من نامه همراه به یا دوصفحه ای نامه او. است این هم شان وظیفه و دارند مأموریت و بیان اند، شده

 قرآن تفسیر مساجد در امسال بود بنا که فرستاد رمضان ماه در قرآن تفسیر درباره جمعه ائمه به

 ما به خداوند. بچشانیم مردم به را قرآن شیرینی که کنیم طوری را تفسیر باید. شود مطرح

 «.بچشانیم دیگران به هم و بچشیم را قرآن مزه هم که بدهد را توفیق این

 برهم زدن آرامش در منطقه است انهايي که هدفش سالح

روز  کایآمروابسته به معارضان اعالم کرد که  «هیبان حقوق بشر سور دهید»گروه موسوم به 

را به حومه استان الحسکه واقع در شمال  ینظام زاتیحامل سالح و تجه ونیکام ۹1دوشنبه 

خود را از  ینظام زاتیتجه ییکایکاروان آمر نیکرد که ا دیتأکمزبور  گروه فرستاد. هیسور

و « قصرک» یقانونریغ یها گاهیمنتقل و در پا هیعراق به شمال سور «دیالول» یگذرگاه مرز

تانکر  91متشکل از  یکاروان زین شب کشنبهی کایآمر در حومه الحسکه مستقر کرد. «دریتل ب»

اشغالگر  انینظام را از عراق روانه استان الحسکه کرد. اتحامل سالح و مهم ونیو کام

عراق  دیحامل سالح و مهمات را از گذرگاه الول ونیکام ۸1 زین لیآور 2۵ خیدر تار ییکایآمر

 منتقل کردند. هیبه استان الحسکه سور

 کوتاه اخبار ▼

 /نظامي در جهان اول تا چهارم هزينه کنندگان یها رتبه ◄

 مینظا بودجه بررسی با استکهلم صلح المللی بین اندیشکده

 و روسیه هند، چین، آمریکا،: کرد اعالم جهان کشورهای

 1121 سال در .دارند قرار پنجم تا اول های رتبه در عربستان

 هزینه نظامی مصارف برای دالر میلیارد 212۹ جهان کشورهای

 نشان رشد درصد 9.۳ ،112۵ سال با مقایسه در که اند کرده

 برای دالر میلیارد صدها که کشورهایی داد نشان کرونا .دهد می

 بهداشتی های زیرساخت از اند، کرده هزینه خود نظامی بخش

 .نیستند مند بهره ویروس این با مواجهه برای مناسب

 برخی استناد به /قم در عراقي قالبي مجتهد حضور ◄

 در و است دینی مجتهد کرد می ادعا که شخصی ،مجازی منابع

 ازجمله عراق معاند ای ماهواره های   شبکه با خود مصاحبه چند

 نیز الشعبی حشد و عراق شیعی مرجعیت به العربیه و الحدث

 گفته به .کرد دیدار قم در حیدری کمال سید آقای با بود، تاخته

 کل اطالعات سرهنگ المحالوی،مطشر جبار نزار؛ منابعاین 

 سال از که بوده خارجی های فعالیت شاخه از صدام بعث رژیم

 اطالعات سوی از سپس ،شده اردن در امان ساکن بعد به 1119

 جاسوسی نیروهای استخدام به اردن در رژیم صهیونیستی

 1121 سال در آموزشی فشرده های  دوره گذراندن طی و درآمده

 حسن دیس اهلل آیت جدید نام با شیعه روحانی یک کسوت در

 .گردد یبازم عراق به الموسوی

 رژیم فضایی آژانس رئیس /ها صهيونيست کابوس "نور" ◄

 :نشان داد گونه نیانگرانی خود از ماهواره سپاه را  صهیونیستی

 خطرناک ما امنیت برای «نور» ماهواره پرتاب در ایران موفقیت»

 هر به دسترسی به قادر ایران که معناست بدین این .است

 و نور ماهواره پرتاب پیامدهای از [ما] .است زمین کره از ای نقطه

 «.هستیم نگران زمین مدار در آن گرفتن قرار

 سردار /به آسيب ديدگان از کرونا سپاه مؤمنانهکمک  ◄

 فرمایشات از بعد اخیراً»اعالم کرد:  ، سخنگوی سپاهشریف

 در را شغلشان که کسانی به ،مؤمنانه کمک بر مبنی رهبری

 را قرارگاهی دارند  مشکل و بودند داده  دست از کرونا جریان

 تاکنون و کردیم اندازی راه( ع) حسن امام قرارگاه عنوان تحت

 میلیون 9.۸ برای معیشتی بسته هزار پانصد و میلیون یک

 ماه طول در آن سوم و دوم مرحله که است شده  تهیه خانواده

 «.شد خواهد انجام رمضان مبارک

بررسی  درسی ان ان  /کشد يمها طول  احيای آمريکا سال ◄

 که افرادی آمار»گزارش داد: آمریکا  وضعیت بیکاران کرونایی در

 رقم به اند، داده دست از را خود شغل گذشته هفته ۸ در

 که کسانی .است رسیده نفر هزار ۸11 و میلیون 1۳ باورنکردنی

 سر غذایی های بانک به بودند، نکرده کمک تقاضای هرگز

 تا آمریکا احیای برای جنگ کرونا، بر غلبه از پس .زنند می

 به ها سال بلکه ها ماه نه مبارزه این. داشت خواهد ادامه ها مدت

 «.انجامید خواهد طول


