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 انتخابات مجلس و اقتصاد        روز    حرف ▼

این  بین سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و

 اقتصاد سیاسی هايمؤلفه در فضایی مانند ایران که پیوستگی

جمهوري اسالمی  .شود آن پررنگ است، بیشتر دیده می در

 اردیبهشت امسال رویکرد سیاسی خود را تغییر داد 18ایران از 

بازار و . و گزینه مقاومت را بر امید بستن به غرب ترجیح داد

اقتصاد ایران واکنش مثبتی به این تغییر نشان داد و ثبات 

هزار تومان به کانال  18نسبی اقتصادي، کاهش قیمت ارز از 

  . را تجربه کرد... هزار تومان، رشد شاخص بورس و 12

دوم اسفند در انتخابات  بدون تردید، تغییر ترکیب مجلس

است که نه تنها کشور ترین تحوالت سیاسی  یکی از بزرگ ماه

فعاالن اقتصادي در داخل و خارج از کشور آن را دنبال 

هاي اقتصادي دنیا به دلیل تأثیرگذاري  کنند، بلکه قدرت می

فرایندهاي سیاسی ایران بر اقتصاد جهانی، این رویداد سیاسی 

را با دقت بررسی أي صندوق ر در پايملت ایران  رو حضو

  .کنند می

بر اساس یک تفکر سنتی که دولت بازار را  ،در بعد داخلی

کند، بخشی از جامعه نگاه  فقط تا قبل از انتخابات کنترل می

به ویژه اینکه در  صاد ایران در آینده نزدیک ندارند،مثبتی به اقت

د کم آثار خو آستانه سال جدید قرار داریم و تورم ساالنه نیز کم

در این شرایط مسئوالن باید به مردم اطمینان . دهد را نشان می

این کار . هد داشتدهند فرایندهاي کنترل بازار ادامه خوا

احتکار خانگی یا کمبود احتمالی برخی کاالها در تواند مانع  می

بینی  بازار شود و این تصور غلط را که آثار منفی آن قابل پیش

تواند  ازمدت تغییر ترکیب مجلس میاثر کند؛ اما در در است، کم

هاي  ریزي کشور، حمایت از بنگاه با اصالح ساختار بودجه

رفاه ... تولیدي و اصالح قوانین مالیات، گمرك، نظام بانکی و

پذیر حمایت کند؛ از  اقتصادي را افزایش دهد و از اقشار آسیب

را تواند آثار و برکات زیادي  رو انتخاب هوشمندانه مردم می  این

  .به همراه داشته باشد

د، که رویکرد مقاومت را تحکیم ببخش تشکیل مجلسی

هاي اقتصادي  المللی نیز در مقابل تحریم تواند در عرصه بین می

اي تصمیم بگیرد  هاي داخلی و منطقه دشمن با تکیه بر فرصت

هاي اقتصادي را کاهش دهد و در مواردي به صفر  و تأثیر تحریم

نی نفت به انتخابات ایران چشم دارد و بازار جها. برساند

کشورهاي اروپایی نیز در آرزوي تشکیل مجلسی هستند که 

موارد  این. برگرداند 1398اردیبهشت  18ایران را به قبل از 

ایج تصمیم و نت یازدهماهمیت انتخابات مجلس  اي از گوشه

  .  دهد نشان میبر اقتصاد را  مردم

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  قاسم سلیمانی  سردار شهید حاج نامه وصیت گزیده   روز گزارش ▼

 که است وقتی دستانم ثروت خدایا/ .شدم بلند و افتادم و دویدم دینت، از دفاع براي خدایا

) س(فاطمه فرزندان بر اشک از مرا که سپاس خدایا/ .گرفتم دست به دینت براي سالح

 همراهی نیازمند او. بینم می تنها و مظلوم را اي خامنه اهللا آیت حضرت/ .نمودي مند بهره

 دید بانی دیده برج یک از سربازتان/ .شدم )ره(کبیر خمینی سرباز که سپاس خدایا/ .شماست

 امروز حکیم مسیر در مرا که شکرگزارم خدایا/ .رود می بین از دین ببیند، آسیب نظام اگر که

 چنان آن بپذیر مرا خدایا/ .دکر ایران پشتوانه را اسالم امام،/ .دادي قرار عزیز  اي خامنه اسالم،

 و فرزندان با/ .نکنید تضعیف را انقالب و دین مناظرات، و ها رقابت در/ .باشم تو شایسته که

 ترجیح امور سایر بر را فقیه والیت سیاسی، مسائل در/ .بودم مأنوس همیشه شهدا مادر و پدر

/ .ام رفته شما میان از الهی یرتقد به امروز/ .بماند والیت با همیشه کرمان دارم دوست/ .دهید

 و ادب چشم به شهدا فرزندان به/ .کنید احترام کشور و اسالم از دفاع براي را مسلح نیروهاي

 دچار را شما دشمنان، فشار/ .کنید آشنا شهدا تصاویر و نام با را تان فرزندان/ .بنگرید احترام

 والیت حرمت/ .است )س(طمهفا حسین  بر اشک گوهر چشمانم، ثروت خدایا/ .نکند تفرقه

 و الحرام اهللا بیت ببیند، آسیب اسالمی جمهوري خیمه اگر/ .بدانید مقدسات حرمت را فقیه

 قرارگاه امروز،/ .نکنید رها را والیت خیمه اسالم، نجات براي /.دید خواهد آسیب قرآن

 جاماندگی راريق بی از خدایا/ .دارم دوستت که دانی می خدایا/ .است ایران )ع(علی بن حسین

 پر خودت به عشق از را وجودم سراسر که خواستم همیشه خدایا/ .ام گذارده ها بیابان به سر

 خندیدم دینت، از دفاع براي خدایا/ .ام جامانده شهدا کاروان از هاست سال عزیز خداي/ .کنی

/ .کن متصل آمدند، سویت به که اي قافله به مرا خدایا/ .گریاندم و گریستم خنداندم، و

 .شوم دیدارت شایسته که چنان آن بپذیر، پاکیزه مرا خداوندا

  طلبان تا یکی دو روز آینده لیست نهایی اصالح      تا انتخابات ▼

 عالی شوراي عضو و ایران آموختگان دانش همبستگی حزب دبیرکل »شریف احمد«

 واحد لیست یک تهران در طلبان اصالح است قرار آیا اینکه طلبان درباره اصالح گذاري سیاست

 گذاري سیاست عالی شوراي مصوبه طبق«: گفت کنند، ارائه مجلس انتخابات براي

 معرفی را خود نامزد توانند می دارند، نامزد مجلس انتخابات براي که احزابی طلبان، اصالح

 که طلبی اصالح احزاب آینده روز دو یا یک تا حداکثر است قرار«: داد ادامه او ».کنند

  ».کنند عرضه را خود نهایی لیست گرفته، قرار تأیید مورد آنها هاي مزدنا

  نجات اقتصاد ایران است» ایران سربلند«هدف 

 انتخابات درباره اسالمی انقالب نیروهاي ائتالف شوراي رئیس »حدادعادل غالمعلی«

 ري، شمیرانات، تهران، انتخابیه حوزه مردم به خطاب اي در نامه مجلس، دوره یازدهمین

 نیروهاي ائتالف شوراي سوي از که »سربلند ایران« فهرست«: کرد تأکید پردیس و اسالمشهر

 که است مجلسی تشکیل هدفش اند، شده معرفی حضورتان به مجلس انتخابات براي انقالب

  ».سازد محقق را »ایران اقتصاد نجات« شعار بتواند

  نامزد به ازاي هر کرسی در تهران 45رقابت 

 در نامزد 45 کرسی، هر ازاي به تهران استان در«: گفت تهران استاندار »بندپی محسنی«

 بسیار رقم این که کنند می رقابت یکدیگر با اسالمی شوراي مجلس دوره یازدهمین انتخابات

 هاي حوزه در ها نامزد باالي تعداد وجود. است انتخابات این در کشوري میانگین از باالتر

 ارزشمندي تأثیر مردم مشارکت افزایش و آن کردن رقابتی بر تواند می نتهرا استان انتخابیه

 ».باشد داشته

 



 
  

  اخبار ▼

 ابراز نگرانی اروپا درباره معامله قرن

اي  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با طرح خاورمیانه» جوزف بورل«

براي این منظور به طرحی «: افزودجمهور آمریکا موسوم به معامله قرن  رئیس» دونالد ترامپ«

گفته وي، هدف باید این باشد که اسرائیل و  به» .المللی باشد سو با قوانین بین نیاز است که هم

رسمیت شناختن متقابل هم  یک کشور مستقل فلسطینی دموکراتیک و پایدار کنار هم و با به 

روپا شدیداً نگران این مسئله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد ا. زندگی کنند

. هاي بیشتري از کرانه باختري به اسرائیل منجر شود است که این طرح ترامپ به الحاق بخش

وي از رژیم . هاي شوراي امنیت است المللی و قطعنامه گفته وي این در تناقض با قوانین بین  به

گیري بر مبناي معامله قرن ترامپ  جانبه و تصمیم از هرگونه اقدام یک صهیونیستی خواست

  .بپرهیزد

  توجیه ترامپ براي ترور ژنرال سلیمانی نادرست بود

کاخ سفید اخیراً گزارشی رسمی که «: رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت

گذار این  است، به نهاد قانون» نیقاسم سلیما«هاي دولت آمریکا براي ترور ژنرال  حاوي توجیه

گزارش رسمی کاخ سفید با  :اي گفته است در بیانیه» الیوت انگل» «.کشور تحویل داده است

جمهور آمریکا مبنی بر اینکه حمله به سردار سلیمانی  رئیس» دونالد ترامپ«ادعاي نادرست 

گذار ارشد آمریکایی  انونق. انجام شده است، منافات دارد» تهدید فوري«براي جلوگیري از یک 

الوقوع نشده است و این،  اي به تهدید قریب تأکید کرده در گزارش رسمی کاخ سفید هیچ اشاره

جمهور به مردم آمریکا  شده از سوي رئیس دهد توجیه ارائه به کالم ساده و صریح، نشان می

  .هم نادرست است ماده قانونی مورد استناد ترامپ براي توجیه این ترور. نادرست بوده است

  و پالرمو FATFها براي تصویب  فشار روانی آمریکایی

شویی و تأمین مالی تروریسم،  وزیر خارجه آمریکا به بهانه ضرورت مبارزه با پول» مایک پمپئو«

هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کند و بر اساس  مدت«: در پیامی توئیتري نوشته است

ایران باید همین حاال . شویی و تأمین مالی تروریسم بازي کند با پولقواعد جهانی براي مبارزه 

مورگان «همزمان » .کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند

سخنگوي وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر، ایران را به عدم پایبندي » اورتاگوس

شویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس قوانین کارگروه اقدام  ا پولبه تعهداتش در قبال مبارزه ب

هاي پالرمو و تأمین مالی  ایران باید کنوانسیون«: متهم کرده و نوشته است) FATF(مالی 

  ».رو شود روبه FATFتروریسم را تصویب کند یا با تمام اقدامات تقابلی 

  احتمال افشاي جزئیات جدید از ترور سردار سلیمانی

تحقیقاتی که اکنون «: نماینده پارلمان عراق گفت» محمد البلداوي«ه گزارش منابع عراقی، ب

 »سردار سلیمانی«هاي هواپیمایی و کارکنان آن در ترور  در جریان است، شاید نقش شرکت

وي » .نائب رئیس حشدالشعبی را فاش کند» ابومهدي المهندس«فرمانده نیروي قدس سپاه و 

راي جلوگیري از افشاي نتایج تحقیقات فشار زیادي به دولت عراق وارد آمریکا ب«: افزود

طور که ترامپ شخصاً در اجراي ترور سردار سلیمانی و ابومهدي المهندس نقش  همان. کند می

» .داشت، اکنون در جلوگیري از اعالم شدن نتایج تحقیقات عملیات ترور نیز نقش دارد

ایج تحقیقات، نقش عوامل مزدور آمریکایی که در اجراي با اعالم نت«: البلداوي اظهار داشت

  ».شود عملیات ترور نقش داشتند، برمال می

  گردیم مان برمی مان تأمین شود، به سمت تعهدات اگر منافع

ایران تصمیم «: وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد

خصوص تعهدات برجامی، براي کاهش یا بازگشت ما به خواهد گرفت که آیا اقدامات اروپا در 

اگر اروپا منافع اقتصادي ایران را تأمین کند، «: ظریف افزود» .این تعهدات کافی است یا نه

وزیر امورخارجه » .بازگردد 2015اي سال  تهران مایل خواهد بود به سمت تعهدات توافق هسته

دهد،  متناسب با کارهایی که اروپا انجام می ایران آماده است«: ایران بار دیگر تأکید کرد

  » .اقدامات خود را در زمینه برجام کُند یا معکوس کند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 در آمریکا سناي قضائی کمیته رئیس »گراهام لیندسی«◄ 

 حق گرفتن نادیده با مونیخ امنیتی کنفرانس و پنجمین سی

 آمیز صلح ادهاستف براي ایران، ویژه به توسعه حال در کشورهاي

 اي هسته سوخت جهانی بانک«: گفت اي هسته انرژي از

 که شود مشترك اقدام جامع برنامه براي جایگزینی توانست می

 خاطرنشان وي» .کند می محدود را تهران اي هسته برنامه توسعه

 جایگزین خواهد که می را دیدگاهی باید آمریکا دولت«: کرد

  ».دهد ارائه کند، برجام

 کنندگان تولید و فروشندگان اتحادیه رئیس »میري یمرتض« ◄

 لوازم دالري میلیارد 3/3 مالی گردش به اشاره با خانگی لوازم

 دالر میلیارد 2/2 رقم این از«: گفت 1397 سال در خانگی

 مشخص کامالً کشور نیاز آمار اینکه بیان با میري ».است قاچاق

 است این خانگی زملوا نیاز تأمین براي ما پیشنهاد«: است، گفت

 نیاز تأمین پاسخگوي داخلی کنندگان تولید که صورتی در که

 هوشمند شده کنترل واردات طریق از نیاز این نبودند، داخل

  ».شود جبران

 دادن پایان جمله از عواملی، اثر در کرد اعالم »رنو شرکت«◄ 

 میزان گذشته سال ده در بار نخستین براي ایران، در تولید به

 ،»بلومبرگ« گزارش به .است یافته کاهش شرکت این یسودده

 ثبت را گذشته سال ده در سود کاهش نخستین رنو شرکت

 سال را براي پایین عملیاتی سود حاشیه گذاري هدف و کرد

  .است کرده تعیین 2020

 تا تیر هاي ماه بانکی و پولی هاي متغیر آمار مرکزي بانک◄ 

 نقدینگی حجم آمارها، ینا اساس بر. کرد منتشر را 1398 آذر

 ،1398 ماه آذر به منتهی ماه دوازده در افزایش درصد 2/28 با

 رشد .رسید تومان میلیارد 310 و هزار 262 و هزار دو به

 افزایش درصد 2/20 بر بالغ 1398 سال ماهه 9 در نقدینگی

  .است داشته

و از حامیان انتخاباتی آمریکا  سابق خارجه وزیر »کري جان«◄ 

 و کرد انتقاد کشورش در ثروت نامناسب توزیع از» ایدنجوب«

 صاحب ما کشور جمعیت باالي درصد 1 حاضر، حال در«: گفت

 این. است شده حاصل که است درآمدي کل درصد 51 از بیش

  ».نیست دوام قابل وضعیت

 مرکزي بانک به اعتباري مؤسسات و ها بانک بدهی مجموع◄ 

 تومان میلیارد 390 و هزار 111 به )1398( امسال ماه آذر در

 38 ،)1397(ه گذشت سال ماه آذر به نسبت است که رسیده

 کاهش درصد 6/25بر بالغ یعنی تومان، میلیارد 400 و هزار

  .است یافته

 موافقت از نگهبان شوراي سخنگوي »کدخدایی عباسعلی«◄ 

 دوم دور برگزاري براي کشور وزارت پیشنهاد با شورا این

 جمعه روز در اسالمی شوراي مجلس دوره مینیازده انتخابات

  .داد خبر 1399 فروردین 29

 
  .ال کننددنب و 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

 


