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، روندمیآیند و می هادولت .انددر افغانستان سر کار آمده هاسالدر این  هادولتانواع و اقسام 

نوع رابطه ما با  .ملّت افغانستان هستیم طرفدارملّت افغانستان است؛ ما  ماندیمقی آن که با

 (60/60/0066) .با ما بستگی دارد هاآنهم به نوع رابطه  هادولت
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 هيبازار سرما بيفراز و نش              روز حرف▼

 لیو اوا یرتدوره کوتاه صعود در  کی از بعد تهران بورس بازار

 انیجبران ز اگرچه .از نزول شده است یدی، وارد فاز جدردادم

دولت منتخب  هایوعدهبورس از  تیسهامداران و بهبود وضع

 و مچنان ادامه داردهبازار  از اینروند خروج پول اما  ؛بوده

دالر،  ندهی، آرمایهسبازار  اسبمن نیادیبن طیشرا باوجود

بازار دچار  ، همچنانهاشرکتو گزارش مناسب  یانتظارات تورم

 !و عدم تعادل است یکرخت

 یمعامالت نیقوان ثیبورس تهران از ح -0 تحليلي:نکات 

، هاحقوقیدست  یفعل طیشرا .ستااصالح  ازمندین شدتبه

ها و سهامداران بزرگ را باز گذاشته تا در ، بازارگردانهاصندوق

 دیخر ایکاذب فروش  هایصف جادیبه ا ،نیضعف قوان هیسا

 اننوس ایکد به کد  هایعملیات قیاز طر نکهیا ایبپردازند و 

سهامداران خرد  هیو سرما تأمینخود را  یمنافع حداکثر ،یریگ

 ویژهبه هاشرکت یسهام برخ یکه در تابلو یامر ؛رندبب غمایرا به 

 یشترب تبیمشهود است. مص کامالً یشیو پاال ییخودرو گروه در

 هب زیبازار ن و صندوق توسعه گردانبازار یهاصندوقآنجا است که 

 جادیاز ا یریجلوگرونق دادن به معامالت و ر دخود  یذات فهیوظ

برای تحلیل درست وضعیت  -2 .کنندنمیعمل  نیسنگ هایصف

ارز  فیتکل نییدر اقتصاد مثل تع نیادیابهامات بن کنونی بورس،

ر د هازنیگمانهبودجه امسال و  یکسر تیوضع ،یحیترج

گرفت.  دهیناد دینبا زیدر بازار را ن یدستور هاینرخ خصوص

علت شده  دیمز زیسازمان بورس ن تیریدر مد رییتغ نکهیضمن ا

 نشده تیالزم بر سازمان تثب یو منطق یکارشناس گیریجهتو 

از  یراحت نیبه ا ۹۹سال  زشیثر از رأمت اعتمادیبی -3 است.

با  دهندمی حیترجچنان همان سهامدار ؛کندنمیبازار دل بر 

نقد شوند و نگاه  شتریب هامقاومتدر  ،کمتر پذیریریسک

موضوع سبب  نیرا دنبال کنند که ا گذاریسرمایه مدتکوتاه

زمان  ی، چند ماهبرگشت به حالت تعادل یتا بازار برا شودمی

علت شده تا  دیمز زیدر بازار ن یاوراق دولت ادیعرضه ز -0 ببرد.

 ونیسیکم رئیس ؛از رونق خارج شوند هاشرکتسهام  معامالت

 .اندکرده هیخصوص از دولت گال نیدر ا زینمجلس  یاقتصاد

مردم شده است و با  یاز زندگ یجزئ بورس امروزه ياني:پانکته 

در کشور  دارسهام ونیلیم ۰6به  بیاحتساب سهام عدالت، قر

بر  ماًیمستق ،بازار نیدر ا بیفراز و نش هرگونهوجود دارد. لذا 

 است. تأثیرگذاروجهه نظام و اعتماد مردم به کارگزاران دولت 

و نظارت بر  هیمابازار سر نیاصالح قوان قیاز طر بایستمیدولت 

خود  یاصل لیرا فراهم کند تا قطار بورس بر ر یطیشرا ارکان آن،

را متوجه  یادیز یصورت منافع اقتصاد نیکه در ا ردیقرار گ

 لی محمدی()نویسنده: ع دولت و مردم خواهد نمود.

 

 

 
 

 
 

 تور نيفتاد!که در  ایماهي                              روز گزارش▼

 دهیسرویسدر اغلب نقاط کشور دچار وقفه و اختالل در  هابنزینپمپ یروزدصبح  00ساعت 

اختالل در  نیا ،ربطذی یهادر وزارت نفت و دستگاه یتالش مسئوالن فن رغمیعل. دنشد

 صورتبهکماکان  یرسانسوخت تاکنون برطرف نشده و روند سوخت یهاگاهیجا یرسان سیسرو

امکان ارائه سرویس به  وختس هایجایگاهو فقط معدود  انجام است در حالو با نرخ آزاد  نیآفال

 .را دارند اییارانهمشتریان با نرخ 

و  یمحل یهاگزارش این خبر، انتشار هیمعاند از لحظات اول یهارسانه -0 خبری: هایگزاره

گذشته  یهااز هفته اهرسانه نیدنبال کردند. ا یجد صورتبهرا  یمجاز یکاربران فضا یهاگزارش

را  دیجرقه اعتراضات جد ،۹9در آبان  ینیمردم در سالگرد اعتراضات بنز جییدر تالش بودند تا با ته

 یهاهشتک جازیظام در فضای منمخالف  انیجر ازاینپیش. مختلف بزنند یهابه بهانه

با رخداد  داغ کرده بودند. یجازم یرا در فضا میآبان_ادیفر#است و _زنده_آبان#ن، باآ_ماتومیولتا#

 نیقطع بنز عهیانتشار شا ؛یغاتیو تبل یروان اتیخطوط عمل یریگیبا پ انیجر نیا یروز،دصبح 

ارسال سوخت به  یکمبود سوخت و بازخوان ن،یبنز متیق شیافزا یبرادولت  یسازنهیزم ،یاارانهی

به شهروندان،  یدر ارائه خدمات عموم اکارآمدن یدولت عنوانبه زدهمیاز دولت س یینمامقصرلبنان، 

تجمعات در اماکن و معابر  یدعوت به برگزار ،یآغاز اعتراضات اجتماع یبرا یافکار عموم جییته

از اعتراضات  یریانتشار تصاو ،یاموال عموم بیو تخر یتیامن یروهایآموزش برخورد با ن ،یعموم

 یاختالل از سو نیبودن ا یعمد یطرح ادعا ،یابانیتجمعات خ جادیضرورت ا یالقا باهدف ۹9آبان 

 دراز رهبر معظم انقالب  یینمامقصر و کو_ما_نیبنز_یاخامنه# یترییکارزار تو یاندازراه، نظام

تا  دندیکوش نیعرضه بنز یهاگاهیجا یاز صفوف طوالن یریو انتشار انبوه تصاو دادرخ نیا انیجر

 -2 .ندینما جییته ،0066 آبانو آغاز اعتراضات  ین و معابر عموماکحضور در ام یمردم را برا

 اتیعمل خطوط یریگیو پ یابا پدافند رسانه نیز یمجاز یها و کاربران جبهه انقالب در فضارسانه

( تجمعات، یاخبار )احتمال بی، تکذحادثه نیا موثق اخبار و اطالعات عیانتشار سر ؛یاانهرس

 گونهنیا یاز توال یخوانویسنارالتهابات در کشور و  جادیا یضدانقالب برا کیتاکت یو افشا ییرمزگشا

در سراسر کشور،  یرسانسوخت یانبوه از روند عاد یدئوهایو و ریانتشار تصاو، ماه آباناخبار در 

 یمغرضانه ضدانقالب در فضا عاتیو عدم توجه به شا یاخبار از مراجع رسم یریگیبر پ تأکید

کشور را  یو روان یارسانه یفضا الش کردندت هاگاهیبر عدم کمبود سوخت در جا تأکیدو  یمجاز

عواملی به  عتاًیطب»در تحلیل حادثه گفت: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس  -3 نند.ککنترل 

 «.شودکور است و مدیریت می ،اقدامات گونهنیابهانه حوادث آبان ماه در پی تحرکاتی بودند که 

گران در خصوص  ضای مجازیفدر  شدهمطرحشایعات  به نیز عضو کمیسیون انرژی مجلس ،شریعتی

سوخت و  مینتأاین موضوع نباید موجب نگرانی مردم از »: گفتو  اسخ دادپنیز  شدن بنزین در کشور

 .«ها ندارندای برای تغییر قیمتس و نه دولت برنامههای سوخت شود. نه مجلتغییر در قیمت حامل

هرچند باعث تحمیل فشار روانی کشور،  یرسانسوختحمله سایبری به سامانه  تحليلي: هایگزاره

تگاه سابق دس سیرئ ،نیادلیعاموس در کشور نشد. بروز درگیری و آشوب ب موجبر مردم شد؛ اما 

حمله  جینتا، در صفحه توئیترش با اعتراف به وضعیت آرام ایران یستیونیصه میرژ یاطالعات نظام

 رییرا تغ رانیا ایمنطقهضربه رفتار  نیا ایکه آ» نوشت:و  برد سؤال ریرا ز هابنزینپمپبه  یبریسا

مختص ایران نبوده و  رسانیسوختحمالت سایبری به سیستم ابقه س«. منجر به آشوب شد؟! ایداد 

اهمیت دارد،  چیزی که ، اما آنایمبودهمشابه  آمریکا و انگلیس نیز شاهد موارد اخیر در هایماهطی 

 سروسامانمتولی  عنوانبه، وزارت نفت رسدمیبه نظر  .وع حوادث استمدیریت صحنه در پس این ن

انع متوانسته است بخش زیادی از مشکل به وجود آمده را حل کند و  ،سوخت هایجایگاهدادن به 

 )نویسنده: اکبر کریمی( روان ملت بر اثر این حادثه شود. ازپیشبیشملتهب شدن 
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 اخبار ▼

 کنندميا بزرگ ر FATF غربگرای داخليريانات ج :فريدون عباسي

مورد  3۹بند دارد که  00حدود   FATF» :فتگ FATF ر خصوصد مجلس عضو کمیسیون انرژی

توانیم از مزایای شفاف بودن مبادالت شود که بر اساس آن ما میاجرایی میآن در جمهوری اسالمی 

و اختالس در سیستم بانکی کشور انجام نشود.  یشوئپولبانکی استفاده کنیم تا قاچاق مواد مخدر و 

در تعریف تروریسم است، کشورهایی که  همآنفقط دو مورد محل اختالف است،   FATFدر بحث

سپاه را تروریسم معرفی  کنندمیبر جمهوری اسالمی فشار وارد   FATFربرای عضویت ایران د

کنند تعریف می هاآنرا بپذیریم طبق تروریسمی که   FATFاند، با این اوصاف اگر عضویت درکرده

اهلل لبنان و ما حزب ازنظر .نیروی نظامی کشور باید حسابش را ببندد و حقوق پرسنل را نپردازد

گوید و در مقابل تروریسم می هااینبه   FATFجزو جبهه مقاومت هستند اما اتحادیهانصاراهلل یمن 

 صهیونیستیبیشترین ترورها را رژیم  کهدرصورتیکند را یک کشور مثبت تلقی می یستیونیصهرژیم 

ها و گیرد توسط آمریکاییمواد مخدر که در دنیا صورت می هایقاچاقانجام داده است. بیشترین 

دهند اما بینیم که این کشورها راحت تبادالت مالی خود را انجام میشود اما میا انجام میهاروپایی

خواهد استقالل خودش را حفظ کند و برداشت دیگری از تروریسم یک کشوری مانند ایران که می

دارد  F FATایران باید شفاف به مردم بگوید که مالحظاتی که برابر . دهندمیقرار  فشارتحتدارد را 

خواهد با زورگویی تعاریف خودش را به ما دیکته کند تا ایران می  FATFبه چه علت است. اتحادیه

. کندنمیمشکلی از کشور حل   FATFپذیرفتن .دست از اهداف انقالب و نظام خود بردارد

بر مبنا  گرا در جامعه این موضوع را بزرگ کرده وگرنه اگر مابرخی جریانات سیاسی غرب بازیشلوغ

 .«شودنظر مقاومت حرکت کنیم، مشکلی ایجاد نمی

 لبان از بيانات رهبر معظم انقالبطااستقبال 

از سخنان رهبر جمهوری اسالمی  عالم کرد،ا نسخنگوی وزارت خارجه طالبا« عبدالقهار بلخی»

ای پیرامون ضرورت وحدت اسالمی بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان خامنه اهللآیت ،ایران

هلل با اتحاد اءشاو ان یافتهدستافغانستان از طریق اتحاد به استقالل » بلخی افزود: .کنیماستقبال می

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی  .«کندافکنانه را نیز با وحدت خنثی میهای نفاقتوطئه

 نیب شتریکه خواستار وحدت ب رهبر معظم انقالب آفرینوحدتبیانات  ا استقبال ازبنیز  طالبان

شاءاهلل توطئه دشمنان ان» : با انتشار پیامی در توئیتر نوشت، انددر افغانستان شده انیعیو ش هایسن

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با «. نثی خواهد شدبرای از بین بردن وحدت میان شیعه و سنی خ

بین شیعه و  افکنیاختالفکردند که انفجارهای افغانستان نتیجه  تأکیدمهمانان کنفرانس اسالمی 

کنیم، این است که می تأکیدعلت اینکه ما در جمهوری اسالمی بر وحدت مسلمین زیاد  .سنی است

رق مسلمین، بین شیعه و سنی اختالف ایجاد بشود، شما شود که بین ف  تالش می مرتباًامروز 

سنی بودن و شیعه بودن چند سال است که وارد  مالحظه کنید در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله

 .کنندشیعه و سنی را رها نمی اما مسئله ؛اندشمند، اندمخالفبا اصل اسالم  هاآن نکهیبااشده؛ 

 0055 در ايران گذارسرمايهشورهای ؛ صدرنشين ک«غنا»

دهد که در از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می منتشرشدهجدیدترین آمار 

 000خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد و  گذاریسرمایهمورد  003نخست امسال،  ماههشش

درصد نسبت  ۹ارزش  ازنظردرصد و  99تعداد  ازلحاظمیلیون دالر در کل کشور تصویب شده که 

 9۰ها معادل با مورد از کل طرح ۴0به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طبق این آمارها، 

میلیون دالر، در بخش صنعت، معدن و تجارت  22۴دو میلیارد و  گذاریسرمایهدرصد و با حجم 

با یک میلیارد و  دهد که غنادر ایران نشان می گذارسرمایهبررسی فهرست کشورهای  .بوده است

نیز کشورهای امارات با  بعدازآنقرار دارد.  گذاریسرمایهمیلیون دالر در صدر بیشترین رقم  096

بعدی را به خود اختصاص  هایردهمیلیون دالر  3۴و ترکیه با  ۴۹، هلند با 269، افغانستان با 309

درصد  90سیستان و بلوچستان هدف ماهه امسال استان  0که در  دهدمیآمارها نشان . اندداده

خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و از این منظر در صدر  گذاریسرمایه

 .خارجی مصوب قرار دارد گذاریایهسرمکشور از منظر  هایاستان

 اخبار کوتاه

های رئیس ستاد کل نیرو /در غرب آسيا آمريکاافول  هاینشانه ◄

جشنواره مالک اشتر ازدهمین شنبه( در دو)سه یروزدمسلح 

خدا را شاکریم که بعد از دوران سخت » :، گفتهای مسلحنیرو

تهدیدات گذشته، امروز شاهد دوران افول و ضعف آمریکای 

فرار باقری، ر کسرلش .«ای او هستیمجنایتکار و اذناب منطقه

می آمریکا از عراق های نظاآمریکا از افغانستان، آغاز تخلیه نیرو

هایی از سوریه، انتقال و کاهش تجهیزات پیشرفته و بخش

و  فارسخلیجپدافند هوایی و ضد موشکی آمریکا در حاشیه 

های جنوب به سرزمین هاآنهای دریایی و انتقال کاهش نیرو

جایی قدرت در هایی از افول قدرت آمریکا و جابهچین را نشانه

 .جهان برشمرد

 «مقدمیمصباح» ان تغييرش را ندارد!/که مجلس امک ایمانهمحر ◄

اموال مقامات مصوبه  یمحرمانگ» فت:گ صیعضو مجمع تشخ

ساله بودن  06 به توجه با .مصلحت نظام بوده است صیمجمع تشخ

 القاعدهیعل 0060مجلس تا سال  ص،یاعتبار مصوبات مجمع تشخ

 .«به اموال مقامات را ندارد یدگیامکان اصالح قانون رس

 «یفراهان یرآبادیام» /وزارت نفت! در خواررانتمايندگان ن ◄

دو سابق نفت( در  ریوز)زنگنه  یآقا»گفت:  مجلس سیرئنائب

نفر از  06 ،یو روحان یخاتم انیآقا یهادر دولت تشیدوره مسئول

از  یکی .مجلس را در وزارت نفت استخدام کرد ندگانینما

گرفت  رادیقرارداد ا نیاز ا ها،یبا خارج یدر قرارداد نفت ندگانینما

 مجلس یدر دوره بعد ازاینکهپسو با من شروع به دعوا کرد و 

 .«شد ینفت یهااز شرکت یکی مدیرههیئتبالفاصله  ،اوردین یأر

 هایخبرگزاریاسامی این نمایندگان توسط برخی  فهرست

 .است شده منتشر ،داخلی

های در پی تبلیغات بنگاه !/عخروج ارز از کشور، ممنوتبليغ  ◄

های صوت و خرید ملک در خارج از کشور در برخی از رسانه

تصویر فراگیر، ساترا با ارسال تذکر کتبی، ممنوعیت نمایش 

تبلیغاتی که مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و مالی از 

ساترا  ازاینپیش .های متخلف ابالغ کردرا به رسانه کشور باشد

جهت نظرخواهی اش را نویس دستورالعمل تبلیغاتیپیش

خواهی از ازنظرپس  .نتشر کرده بودم عمومی روی سایت خود

بندی نظرات، این دستورالعمل نهایی و به متخصصان و جمع

 .ر ابالغ خواهد شدهای صوت و تصویر فراگیرسانه

 تیجمع سیرئ /واردات واکسن یدُز ونيليم 055 رکوردبت ث ◄

 گرید نوفارمیدُز واکسن س ونیلیم 0»: اعالم کرد دیروز احمرهالل

احمر هم امروز وارد کشورمان شد و مجموع واردات واکسن هالل

 .«دیهزار دُز رس 3۹6و  ونیلیم 066به 

 بنادر هرمزگان رکلمدی /رانيدر راه ا ياساس یهزار تُن کاال 0۸5 ◄

 یاساس یهزار تن کاال 096که حامل  یفروند کشت 9»: گفت

 نیاند و در همراه افتاده رانیمبدأ به مقصد ا یهستند از کشورها

 .«ماه وارد لنگرگاه بندرعباس خواهند شد


