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 رشد اقتصادی مثبت چرخش          روز حرف▼

اداره  به نقل از بانک مرکزی کلرئیس« عبدالناصر همتی»

رشد تولید ناخالص داخلی در  ،های اقتصادی بانک مرکزیحساب

 بر .اعالم کردمثبت را  با نفت و بدون نفت 11اول سال  ماههشش

رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال  ،گزارش پایه همین

درصد و رشد  +9.1جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

 اعالم شده است.درصد  +9.9 در همین بازه زمانیاقتصادی با نفت 

در فصل تابستان نمود بیشتری داشته باید گفت این رشد  البته

 لهفاصمرکز آمار سوی  اعالمی ازاست و تا حدی با رشد اقتصادی 

های شاخص ترینمهمنرخ رشد اقتصادی، یکی از  حالبااین دارد.

اقتصاددانان سرعت  کهطوریبه ،شوداقتصادی محسوب می

سنجند. این نرخ، از میزان تغییرات پیشرفت یک کشور را با آن می

نسبت  در یک دوره زمانی شده تولیدارزش محصوالت و خدمات 

 .آیدبه دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می

هنوز رشد اقتصادی مطلوب حاصل  اگرچه -9 نکات تحليلي:

نظام سلطه  جانبههمهها و تالش همه فشار رغمعلینشده اما 

شرایط در  و هاتحریم روزافزونگسترش  درآمریکا  الخصوصعلی

دست یافتن به این مقدار از رشد نشان از رشد و  ییکرونا

 توانمیزیادی از اقتصاد کشور است و  هایبخشبالندگی در 

به ارقام  آسانیبه ،و مهار کرونا هاتحریم سازیخنثیامیدوار بود با 

 افزودهارزشدر بررسی رشد  -2 دست یافت. نیزباالتری 

 تأثیرمی که مه هایبخشیکی از  ،های مختلف اقتصادیبخش

 با رشد گروه کشاورزی ،داشتهامسال در رشد اقتصادی  ییبسزا

 هایظرفیتایران از  یکشاورزبخش  بوده است.درصد(  1.9)

نسبت به در این بخش خوبی برخوردار است که با هزینه کمتر 

 اشتغال پایدار و هم به درآمد خوببه  توانمیهم  ،هابخشسایر 

به این بخش نگاه  کهدرصورتیهمچنین رسید.  و قابل اتکایی

 .رودمیباال  کشور ضریب امنیت غذایی صورت گیرد،راهبردی 

باال بردن امنیت غذایی است اقتصاد مقاومتی  هایشاخصهیکی از 

محصوالت واردات چند میلیارد دالری هم  که در نتیجه آن

پایدار برای صادراتی  هایفرصت و هم شودیم کشاورزی متوقف

 .ردیگیمشکل  محصوالت کشورمان

 ،ناو وضعیت تداومی کرو هاتحریممضاف بر  نکته راهبردی:

 و ی و نظارتیمدیریت هایضعف ،جهش نرخ ارزعواملی همچون 

سبب شد تا اقتصاد ایران  دو سال گذشتهکسری بودجه در 

 با .تر شودکوچک 991۱درصد نسبت به سال  99حدود 

و مدیریت صحیح و نگاه به ساخت درونی  هاتحریم سازیخنثی

 خدماتکشاورزی، در بخش  هاظرفیت آزادسازیقدرت همراه با 

 باالتری دست یافت. رشدهایبه  شودمیو معادن 

 (نویسنده: علی قاسمی)

 

 

 !معتبر ديتهد                                        روز گزارش▼

موازنه در عمل  جادیا یدر راستا «هامیلغو تحر یبرا یاقدام راهبرد»مجلس با عنوان  یاماده 1 طرح

نگهبان، حکم قانون و  یشورا بیشد و روز بعدازآن با تصو بیه تصوآذرما 99در  یبه تعهدات برجام

 یدستور توقف اجرا 9919 بهشتیارد 99در  یمل تیامن یعال یاالجرا به خود گرفت. شوراالزم

دولت در  یاپنج مرحله یهادر توافق برجام را صادر نموده بود که منجر به گام رانیتعهدات ا یبرخ

 یهاها و در پاسخ به طرفگام نیدر ادامه ا زیمجلس ن ریقانون اخ شد. یکاهش تعهدات برجام

شدن آن،  یطرح در مجلس تا بعد از قانون نیا یاز زمان بررس کنیلانجام گرفت؛  رمتعهدیغ ییاروپا

 ئتیه یاعضا یمحترم و برخ جمهورسیمطرح شد و رئ هایدولت یاز سو یفراوان یهاثیوحدحرف

عاقالنه در  قیدولت در ادامه طر حالنیقانون اعالم کردند. باا نیخود را با اصراحت مخالفت دولت به

در کشور  یدرصد 21 یسازیغن ،«هامیلغو تحر یاقدام راهبرد»قانون  9گرفت و مطابق ماده  شیپ

 یدهایاقدام مؤثر دولت ام نیقانون را نشان دهد. ا نیا یبه اجرا هیقوه مجر یبندیزد تا پا دیرا کل

دولت را نقش بر آب کرد و  یقانون مجلس از سو یاحتمال یبرجام در عدم اجرا ییاروپا یاهطرف

 نشان داد. یغرب یهارا به طرف رانیمنافع ملت ا یریگیاتحاد درون نظام در پ

از  یدیاند و مرحله جدکرده افتیرا در رانیا یاسالم یمعتبر جمهور دیتهد یغرب یهاطرف حال

که  نندیبیخود م یرو شیمجلس را پ ریقانون اخ 7و  ۱مطابق ماده  رانیا یکاهش تعهدات برجام

را  امدر برج یفراتر از پروتکل الحاق ینظارت یهایدسترس گریماه د کیبر اساس آن دولت تا کمتر از 

سه کشور  یتعهدات از سو یاسفندماه مکلف است در صورت عدم اجرا مهیمتوقف خواهد کرد و تا ن

خود  یاکنون نگراناز هم ییاروپا یها. طرفدیرا متوقف نما یداوطلبانه پروتکل الحاق یاجرا ،ییاروپا

 استیمسئول س «جوزپ بورل( »ید 29شنبه )بامداد سه دهند؛ینشان م یبعد یهاگام یرا از اجرا

تعهد محکم و »از توافق برجام، بر  جانبهکیدر خروج  کایآمر ریتقص رشیاروپا با پذ هیاتحاد یخارج

رافائل » زی( نید 22)کرد. روز دوشنبه دیتأک رانیا یاسازمان از توافق هسته نیا« مداوم تیحما

در حال حرکت به سمت  یادیبا سرعت ز رانیا نکهیا انیبا ب یاتم یآژانس انرژ رکلیمد «یگروس

 یبراها درباره قصد آن رانیا یاز سو یاهیهنوز به من اطالع»است، افزود:  یدرصد 21 یسازیغن

داده نشده است. مصوبه مجلس  یپروتکل الحاق لی)بازرسان آژانس( ذ یدادن به دسترس انیپا

من  یبرا نیباشد. ا مآن مصم یدولت هم در اجرا رسدیقانون است و به نظر م کی یاسالم یشورا

ه جهت نقشه را ای یتوافق کمک ینوعبه هیفور کمیوستیتا ب میتوانیکننده است. باور دارم منگران

 .«میابیدست  یاها به توافق هستهحاصل کردن از بازگشت تمام طرف نانیاطم

کردن  فیتوص« قبولو قابل ییعُقال ،یدرست، منطق»با  ید 91، رهبر معظم انقالب :يانيپا نکته

گفتم که تعهّد که برجام مطرح شد، بنده  یاز اوّل»فرمودند:  ،یمجلس در لغو تعهدات برجام میتصم

طرف مقابل  دیبا م،یکه ما بنا است بکن یها در مقابل کار ما؛ هر کاردر مقابل تعهّد؛ متناظر، کار آن

. هرچند «ردیانجام بگ یستیاوّل کار انجام نگرفت، حاال با نیهم متناظر با آن کار را بکند؛ خب ا

ها و طرف ریسا یاز سو یبندیپاو عدم  رانیدولت ا یتعهدات از سو یتماماً اجرا یگذشته برجام

منفعته. الزمه  یریضرر را هر موقع بگ یجلو وفمعرقولاما به دهد؛یرا نشان م رانیمتضرر شدن ا

به دور از  کسان،یمحکم بر حق ملت با اتخاذ مواضع  یستادگیا ،یبرجام یهاطرف ریمتعهد کردن سا

 اکبر کریمی( )نویسنده: مجلس است. یقانون راهبرد یدر اجرا یو حزب یانیطرح اختالفات جر

 بين مردم باشيد و مشکالتشان را رفع کنيد: رهبر انقالب فرمودند بافيقال           ویژه خبر ▼

های داخلی از سفرهای استانی وی، آفرینی برخی رسانهجنجال رئیس مجلس در واکنش به

و  دیبدان تیرا اولو یاستان یسفرها نیبنده فرمودند که حتماً ابه رهبر انقالب »اذعان داشت: 

و مردم در  دیسخت مردم را بدان طیشرا د،یمردم باش نیاست که در ب نی. اساس انقالب ادیبرو

 هیها روح. رفتن شما به آننندیقوا را کنار خود بب یسخت، مسئوالن، مخصوصاً روسا یروزها

 .«دیها را رفع کنتا مشکالت آن شودیو باعث م دهدیم



 

  
 اخبار ▼

 باغپس از جنگ قره گانيبا همسا يخارج ضرورت توسعه تجارت

ارمنستان  میاعمال تحر لیسازمان توسعه تجارت اعالم کرد به دل یصادرات یمعاون توسعه بازارها راًیاخ

از  یواردات یقلم کاال 2221است واردات  لیوزارت خارجه ارمنستان ما ه،یساخت ترک یکاالها یبر رو

آمار  تهیاز سوی کم هآمار اعالم شد نیکند. بر اساس آخر نیزگیجا رانیساخت ا یرا با کاالها هیترک

است.  دهیدالر رس اردیلیم 7.9سال گذشته به  2در  یدرصد 71کشور با رشد  نیارمنستان، واردات ا

دالر  ونیلیم 921با صادرات  رانیارمنستان است و ا یتجارت خارج یاصل کیدرصد، شر 91با  هیروس

سوم  گاهیکشور را به خود اختصاص داده است و در جا نیاز واردات ا یدرصد ۱.1سهم  2191در سال 

مربوط به صادرات برق و  رانیاز صادرات ا یمیاز ن شیقرار دارد. ب نیو چ هیصادرکنندگان بعد از روس

دالر کاال به ارمنستان صادر کرده  ونیلیم 2۱2 حدوددر  2191در سال  هیاست. ترک یمواد خام معدن

 لی. هرچند تمادهدیم لیرا تشک هیترک یسبد صادرات یبخش اصل یو صنعت یمصرف یاست که کاالها

صادرکنندگان  یبرا یفرصت تجار کی یرانیبا محصوالت ا یاهیمحصوالت ترک ینیگزیارمنستان به جا

دهد که امکان از دست مشابه نشان می یخیتار یهافرصت در یرانیعملکرد تجار ا یاما بازخوان ،است

 ینظام یمایو بعد از ساقط شدن هواپ 2192در سال  رانیا؛ ستیدور از ذهن ن یابازار منطقه نیرفتن ا

 یاست برا یتجربه هشدار نیاستفاده کند. ا هیصادرات به روس، نتوانست از فرصت هیتوسط ترک هیروس

 تواندینم رانیا ،یو نظارت یکالن صادرات استیس کیوزارت صنعت و اقتصاد که بدون  گذاراناستیس

است که ارمنستان  نیا گریتوجه دقابل . نکتهردیبگ اریرا در اخت یامنطقه یهااز بازار یسهم قابل قبول

کشور، نقش  نیا یمحصوالت تجار تیبا ترانز تواندیم رانیاست و ا رانای جنوب –شمال  دوریجزو کر

 کند. یکشور باز نیا یدر ثبات اقتصاد یشتریب

 زگشت دوباره به برجامترفند آمريکا از با

نظارت  ئتیه یو از اعضا یمل تیامن یعال یانقالب در شورامعظم رهبر  ندهینما ،«یلیجل دیسع»

که ترامپ از برجام خارج شد  یوقت» ها بعد از برجام گفت:تحریم شیبرجام در مورد افزا یبر اجرا

ما را هم  یکشت 99و  مایهواپ 99کرد.  میرا تحر رانینهاد ا 221شخص و  279تا امروز حداقل 

 یادها را هم به خاطر روابط اقتصها و بانکمثل شرکت ینهاد خارج 991شخص و  9۱کرد.  میتحر

 که قبالً یمیتحر 912 هانیبر ا عالوه .شودیم میتحر 729 هانیکرد که مجموع ا میتحر رانیبا ا

به  کینزد یزیچ کی یعنیرداند؛ ها را هم دوباره برگبود و قرار بود طبق برجام لغو بشوند، آن

صورت  کایما توسط آمر یماهایو هواپ هایاآلن نسبت به افراد و اشخاص و کشت میتحر 9211

است که  ییهامیما جزء تحر یهااز بانک یلیخ هاست،نیهم جزو هم یبانک ستمیس .استگرفته 

را در قالب  هامیتحر نیمدند اآ هانیاست که ا نیکه وجود دارد ا یانکتهدوره انجام شده.  نیدر ا

 ،یازدند؛ شناسه هسته دیجد یهاشناسه شیآوردند، بعد برا دیجد ییاجرا یدستورها کی

 هانیا دیگویم]آمریکا[  که آمده یدیجد یهابرچسب نیبا ا حقوق بشر و ... سم،یترور یهاشناسه

 دیخواهیخب م یلیاست! خ یگرید یهامیتحر هانیو من به برجام برگشتم، ا ستیکه در برجام ن

که  یبحث نی. بعد مثل هممیوگو کنگفت هانیتک اتک یبرا دینیبنش دییایحل بشود حاال ب هانیا

 یکییکی ایدست من است، حاال ب یفشار حداکثر یهااهرم نیا دیگویم ،کردیترامپ دنبال م

 ! عجله هم ندارد.میگفتگو کن

 شوديارانه نقدی در سال آينده چهار برابر مي

 یدر قالب هدفمند کردنهیهز یتومان برا اردیلیهزار م 91۱ ،ارز ریاز محل تسع قیکمیسیون تلف

 یبه کاالها یارز ارانهی ی،تومان 1211با حذف ارز  قیتلف ونیسیکم ده است.بینی کرپیش هاارانهی

در نظر گرفته  یتومان 1211 متیدالر با ق اردیلیم 9 ندهیسال آ یکرد. دولت برا لیرا تعد یاساس

دالر از منابع دولت با عنوان  اردیلیم 9که توجه به آن با شود. یاساس یبود تا صرف واردات کاالها

 جا کند.آن را جابه یالیتواند حجم رمی نرخ ارز راتییتغ ،شودیم عیاشخاص توز نیب ینقد ارانهی

 یتومان 1211دالر  یبر مبنا یارز به پول داخل زانیم نیا لیازاین نرخ تبدخصوص پیش نیهم در

دهد ضرب ارقام فوق نشان میکرده است. حاصل دایپ رییتغ تومان 97211رقم به  نیبود. اکنون ا

 یبوده که با نرخ ارز دولت ینقد ارانهیساالنه  نهیتومان مجموع هز اردیلیم 99۱11ازاین پیش که

 .کندمی دایپ شیتومان افزا اردیلیم رهزا 911مبلغ به  نیا ،دیجد

 کوتاه اخبار ▼

/ ديرا بگو تيواقعتوماني  44۴۴درباره ارز  یري: جهانگيميپورابراه ◄

اخیر معاون اول  هایصحبت مجلس یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

ارز  نییمربوط به تع ماتیتصم جمهور را که گفته بودرئیس

کشور،  یاقتصاد یهماهنگ یعال یدر جلسه شورا یتومان 1211

توصیف کرد و گرفته شد، آدرس غلط به مردم  17در مردادماه 

 یتومان 1211بهتر است درباره ارز  یریجهانگ آقای» :گفت

 رغمیعل 17 نفروردی در دولت .دیرا به مردم بگو هاتیواقع

 نییبه تع میتصم ی،اقتصاد ونیسیمجلس و کم حیمخالفت صر

از  شتریبار آن هر روز بگرفت که آثار زیان یتومان 1211ارز 

چند  ماهفروردین در .شودیم انیگذشته در اقتصاد کشور نما

 یاجلسه د،یگرفت میتصم یتومان 1211ارز  یبل که براسال ق

 .«تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت

 تنها /منطقه در يمانيسردار سلديپلماسي  یاقتصاد یدستاوردها ◄

 یصادرات رسممورد، پس از حضور حاج قاسم در عراق،  کی در

 .دیدالر رس اردیلیم 1دالر به  ونیلیم 911کشور از  نیبه ا رانیا

 هایفروشگاهی/ ارهيزنج یهادر فروشگاه هافتخفي پشت پرده ◄

 11تا  91 متیرا مجبور به درج ق هادکنندهیتول یارهیزنج

 هادکنندهتولی. کنندیمحصوالت م یواقع متیدرصد باالتر از ق

ها فروشگاه م،یمحصوالت بزن یرا رو یرخ واقعاگر ن ندیگویم

 یبرا یارهیزنج یهافروشگاه برخی .رندیگیمحصول را از ما نم

 ونیلیم 921تا  91برند، از کارخانه آن  کیفروش محصوالت 

 .کنندیم افتیتومان در

 رکلمدی /پرونده 4۴۴۴از  شيخودروسازان در ب تيمحکوم ◄

 یهااز مجموع پرونده» :گزارش داد استان تهران راتیتعز

فقره پرونده  2112 های خودرویی درتاکنون شرکت ،ییخودرو

 ،فروشیگران .افتندی تیتومان محکوم اردیلیم 99.7به ارزش 

به اسم صفرکیلومتر و انجام ندادن  یهاخودرو لیتقلب در تحو

 .«خودرو بود یهادر پرونده تیتعهدات، سه محور شکا

گفت:  دولت یسخنگو /ميارده: دالر انبار نکيعيرب ◄

دولت ارز را نگه  ندیگویکه م ناسخن نیاز ا یبرخ انبی

کذب محض  ،که رأی آورد دالر را ارزان کند دنیداشته تا با

. ستیاز آثار و تبعات گفتار خود مطلع ن ندهگوی ظاهراًاست. 

 انتیخ کی ،هم صحت داشته باشد یموضوع اگر اندک نای

 قیموضوع بدون تحق نیا انیشود و ببزرگ محسوب می

 .«بزرگ به ملت و دولت است یجفا

ای که سخنران شرکت در جلسه (:949احکام سياسي )سؤال  ◄

کند، چه حکمی دارد؟ میصحبت  مسلمینخالف وحدت 

هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری که در زمان حاضر سوژه اسخ: پ

بین  و بهانه به دست دشمن بدهد یا موجب اختالف و تفرقه

شرعاً حرام اکید است و شرکت در آن مجلس  ،مسلمین گردد

 .جایز نیست ،اگر تأیید و ترویج آن باشد


