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 نیاز براساس خرید

 
 و ها کمپین :جم جام

 «گفتن نه» برای ها درخواست
 نابجا و غیرضرور خریدهای به

 کاالی از حمایت با منافاتی
 صدای بلکه ندارد ایرانی

 های قیمت به اعتراض
 را تورم که است یافته افزایش

 در ثباتی بی ثباع و برد می باال
 به توجه با.شود می اقتصاد

 به اخیر های گرانی که این
 گردد برمی ارز نرخ نوسانات

 واردات دالر قیمت افزایش با
 از را خود اقتصادی صرفه
 زمان همین در و داد دست

 از داخلی تولیدکنندگان
 و کردند سوءاستفاده فرصت

 افزایش را خود های قیمت
 دیاقتصا موجود شرایط. دادند
 سیاستگذاری ضعف از نشان

 و منطق بدون که دارد دولت
 روند ها قیمت کافی دلیل

 و گرفتند خود به فزاینده
 زمینه این در هم کسی هیچ

 خودروسازان. دهد نمی پاسخ
 به قیمت افزایش تقاضای
 بودند داده را رقابت شورای

 از اما شد موافقت آن با که
 نیازهای برخی دیگر سوی
 عنوان به را خودرو اصلی
 پول تا کردند بازگو آپشن

 دریافت خریداران از بیشتری
 .کنند

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 !است؟ شده دیکته کجا از بیانیه این

 حزب عضو و اصالحات مدعیان از نفر صد از بیش که است آمده خبرها در  : کیهان
 پادوهای و( ره)امام خورده قسم دشمنان و فراری دار تابلو انقالبیون ضد و کارگزاران

 و مستقیم مذاکره خواستار ای بیانیه صدور با انگلیس و اسرائیل و آمریکا مثلث شده شناخته
 غالمحسین نظیر؛ افرادی! اند شده ترامپ با ایران اسالمی جمهوری شرط و قید بدون

 علی کدیور، جمیله بازرگان، عبدالعلی خیز، سحر عیسی منتظری، احمد کرباسچی،
 که کرباسچی غالمحسین از غیر. هستند بیانیه این کنندگان امضاء جمله از... و کشتگر
 کرد، تلقی سیاسی فعال یک را او توان می منظر این از و است کارگزاران حزب دبیرکل

 نسخه هرجا که هستند اهمیتی بی و چندم دست افراد بیانیه این کنندگان امضاء سایر
 نقش در شود، می پیچیده بوم و مرز این مردم و اسالمی ایران علیه آوری ذلت

 اصطالح به و کرده سیاه را ورقه آنان امضای تا کنند می واردشان صحنه به لشکر سیاهی
 کنندگان امضاء اعتقادی و سیاسی همخوانی ها، حرکت گونه این در! دهد نشان پرطرفدار

 کرباسچی و امام دشمن منتظری احمد. است اهمیت چندم درجه در یا و ندارد اهمیتی
 و بهائیت صهیونیستی حزب حامی سحرخیز و اقتصادی فساد پرونده دارنده و کارگزارانی

 جمع هم دور بیانیه این در که دارند هم با نسبتی چه... و مارکسیست کشتگر علی
 هویت کنار در آن صدور زمانی شرایط و بیانیه محتوای! چرا؟ اما،! هیچ تقریبا! اند؟ شده

 بودن اهمیت بی از بیانیه کنندگان دیکته که دارد آن از حکایت وضوح به کنندگان امضاء
/ بریزد پر عقاب که جایی» اند دانسته می خوبی به و اند بوده خبر با نظام سازی تصمیم در آن
 !؟«خیزد چه الغری پشه از
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 رود می نشانه را کجا روانی جنگ
 و عیان کامالً کشور خارجی حوزه در دشمنان روانی جنگ گسترش به رو البته و مختلف ابعاد اخیر های ماه در  :انایر

 نظر به که رفتاری. بود رفتارها دست این اوج برجام از خروج در ترامپ معمول غیر و غیرمسئوالنه اقدام. است شده آشکار
 مجموعه سرآغاز است قرار سعودی عربستان و اسرائیل مانند آنها دیکنز متحدان و امریکایی دولتمردان چشم در رسد می

 االن همین تا ترامپ اقدام از قبل های ماه از بودیم شاهد آنکه چه. باشد دیپلماتیک حوزه در کشورمان به مستمری حمالت
 به ماست، ملی امنیت وعموض با تنگاتنگ و مستقیم ارتباط در و داخلی مسأله یک که ایران موشکی بحث مانند موضوعاتی

 صادر ایران داخل مقصد به که نیز افکنی اختالف متعدد های پیام. است شده معرفی کشور کننده ثبات بی عامل یک عنوان
 البته و پررنگ مثال. اند شده دیده تدارک کشورمان علیه خارج در که هستند روانی های جنگ دیگر های نمونه از شود، می

 ایرانی شهروندان به خطاب صهیونیستی رژیم وزیر نخست نتانیاهو، قبل هفته سخنان توان می را ها پیام نوع این ساز حاشیه
 و مدیریت سوء از  ایرانی کودک ها میلیون اینکه ادعای با ویدئویی انتشار ضمن او که جایی. دانست آب موضوع درباره

 .کرد خواهد کمک شماری بی های ایرانی جان حفظ به اسرائیل بشردوستانه عمل ابتکار که شد مدعی برند، می رنج کفایتی بی
 .است کرده دریغ خود مردم از را آب ایران حکومت که بود مدعی یادشده ویدئوی در همچنین او
 

 ایران اقتصاد تهدید علیه دیپلماسی
 توان ینم( نیست که) نباشد او سلف و روحانی بین تشابهی وجه ورزی سیاست و شخصی وجوه در اگر  :شرق

 قیمت رشد و ملی پول مقابل در ارز برابری نرخ افسارگسیخته افزایش ویژه به و کشور اقتصادی شرایط فراوان های مشابهت
 آن در. یافت کاهش سوم یک به ملی پول ارزش که مقطعی کرد؛ انکار را نژاد احمدی جمهوری ریاست از ای دوره با مسکن
 از منبعث های تحریم امنیت، شورای های نامه قطع المللی، بین مناسبات در ایران توضعی از ناشی اقتصادی های شوک مقطع،

 اگر حتی رسد می نظر به. داد قرار اقتصادی بست بن در را کشور آمریکا ثانویه های تحریم و کشورها همه تقریبا تبعیت و آن
 این توان نمی بدانیم، کشور اقتصاد در راخی های شوک اصلی علت را روانی جنگ و باشیم موافق جمهور رئیس سخنان با

 خارجی سیاست حوزه در کشور شرایط با مستقیم ارتباط در جمهور رئیس مدنظر روانی جنگ که کرد انکار یا کتمان را نکته
 زا ناشی های تحریم تعلیق در او دار نیش سخنان و برجام اکراه با توأم تمدید و ای هسته توافق به ترامپ تند حمالت. است

 آزاد جریان و بانکی تبادالت. شد خارجی گذاران سرمایه ورود از مانع که بود او روانی جنگ و تهیه آتش واقع در آن،
 با نهایت در و کرد رو روبه مشکل با همچنان گیرد، قرار عادی مسیر در برجام از پس رفت می گمان که را پول انتقال و نقل

 برای کشور اقتصاد در مثبت تحول هرگونه برای راه ثانویه، های تحریم اعمال به تهدید و برجام از رسمی خروج
 قرارگرفتن و مقطعی های بحران از رفت برون برای «الزم شرط» اگر. شد مسدود جهان با اقتصادی مبادالت سازی عادی
 است. مقاومتی اداقتص گرو در اند،  کرده تأکید آن بر انقالب رهبر که چنان منطقی رشد مسیر در اقتصاد های چرخ
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 پیروزی راه/ روز گزارش

 و یمن «الحدیده» بندری شهر محاصره : بصیرت
 امارات جنایت ترین تازه خانواده هزار پنج آوارگی

 همراهی با که است سعودی ائتالف و عربی متحده
. است گرفته صورت اروپایی کشورهای و آمریکا
 با یمن کشور به متجاوزان که است ماه یک حدود
 ارتباط و تنفس راه تنها که ـ الحدیده بندر اشغال هدف

 عملیات ـ است بیرون با یمن مقاومت نیروهای
 وابسته نظامیان شبه ابتدا در. کردند شروع را ای گسترده

 الحدیده استان جنوب از توانستند امارات و عربستان به
 نزدیکی تا هوایی، پوشش با ساحل امتداد در و

 اما کنند؛  پیشروی( کیلومتری 03 فاصله) الحدیده
 پیشرفت اجازه آنها به دیگر ها یمنی که هاست مدت
 متجاوزان بر را بسیاری تلفات و خسارت و نداده

 از بیش دیگر بار میان این در آنچه اما. کردند تحمیل
 مدعیان سکوت است، گذاشته نمایش به را خود پیش

 که آنها است، صلح مدعای پر حامیان و بشر حقوق
 به حمله غذا، بحران وبا، بیماری شیوع پیشتر

 بر که آنها گرفتند، نادیده را مدارس و ها بیمارستان
 گویا و بستند چشم مردان و زنان و کودکان کشتار
 در سعودی جنایتکاران و یمن نام به کشوری اصالً

 سکوت هم بار این که است طبیعی ندارد، وجود جهان
 بگیرند، نشنیده را یمن مردم مظلومیت صدای و کنند
 رقم را نابرابر تقابل این نتیجه مدعیان این سکوت ولی

 زد، خواهد رقم یمن ملت را نتیجه  بلکه زد، نخواهد
 و ها سعودی تجاوز برابر در هاست سال که ملتی

 درون قدرت به اتکا با و ایستاده حامیانش و پیمانان هم
 در که ملتی کرد، وارد دشمنانش به را مهلکی ضربات

 آرمان از خودش کشور در بحران و جنگ اوج
 منطقه اصلی مشکل با مبارزه و کشد نمی دست فلسطین

 فراموش را صهیونیستی غاصب رژیم یعنی آسیا، غرب
 قدس روز در را نظیر بی و عظیم پیمایی راه آن و نکرده

 برساند اثبات به را موضوع این دیگر بار تا زند می رقم
 که است آنان پوالدین مقاومت و ملت یک اراده که

 دیگران به دلخوشی نه کند، می تعیین را شان سرنوشت
 .دشمنان برابر در خود مسلم حقوق از عدول و

 (1وظایف مسئوالن در قبال مشکالت مردم)/ شیوه تحلیل سیاسی

 حقوق پرچمدار باید قضائیه ی باشید:قوه عمومی حقوق پرچمدار  اول:

 قدرت با مردم حقوق از بود، الزم که ای زمینه هر در و شود جامعه در عمومی

 و عامه حقوق استیفای و احیا... کند مقابله شکنان انونق و متخلفان با و دفاع،

 .دوم  .است قضائیه ی قوه مهم وظایف از مردم مشروع های آزادی از حمایت

 در باید قضائیه ی باشیدقوه داشته قاطعانه موضع المللی بین موضوعات برابر در

 ایتحم یا و تروریسم ها، آمریکایی های مصادره ها، تحریم همچون موضوعاتی

 مسلمانان از حمایت یا و زکزاکی شیخ همچون دنیا مظلوم های شخصیت از

 مخالفت یا و حمایتی نظر و شود وارد حقوقی جایگاه از کشمیر، و میانمار

 (21/4/2931. )شود منعکس دنیا در تا کند اعالم قاطعانه را خود

 

 شکست را ساله ۰۵ رکورد بورس

 سال 03 طول در را شاخص رشد رکورد تهران بورس گذشته روز :قانون

 نقدی بازده کل شاخص بورس، معامالت شدن باز ابتدای از و شکست گذشته

 بازار اصلی نماگر هایی زمان در که ای گونه به گذاشت؛ صعود به رو قیمتی و

 همچنین. رفت باال نیز ۹ و هزار ۲3۲ کانال تا واحدی ۲۶۸۲ رشد با سرمایه

 و شد وارد ۲۸۳ و هزار ۲۶ کانال به رشد واحد 00۳ با وزن هم کل شاخص

 ۲۲۹0 رقم به واحدی 0۹ سابقه کم رشد با نیز ایران فرابورس کل شاخص

 اصلی نماگر سابقه بی رشد شاهد سرمایه بازار بازیگران که ای گونه به. رسید

 پایدار های صف ها گروه بیشتر در و بودند واحدی هزار ۲3۲ کانال تا بازار

 البته. بود افزایش حال در لحظه به لحظه ها سهم قیمت و آمد وجود به خرید

 صورتی در معتقدند کارشناسان. داشت ادامه نیز گذشته روز عصر تا شرایط این

 تا فعلی شرایط در آورد، عمل به را الزم حمایت سرمایه بازار از دولت که

 .دارد وجود سهام بازار در رشد احتمال نیز این از بیش درصد03

 

 


