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 هانامزدداغ  ارباز                      روز حرف▼

 کترد یجمهور حاضر، آقاسیاب رئیدر غ 0033انتخابات 

. نبود برگزار خواهد شد یانتخابات یهادر صحنه رقابت یروحان

است یانتخابات ر یرا برا یط متفاوتیشرا ،او در صحنه انتخابات

و بازار شایعات و طرح اسامی نامزدهای فراهم آورده  یجمهور

 انتخاباتی را داغ کرده است!

جمهور حاضر در صحنه سینبود رئ -0نکات تحليلي: 

آماده  یافراد مختلفحضور  یط را برایشرا ،یانتخابات یهارقابت

. کرده استجاد یا یانتخابات یهاتوازن در رقابت یساخته و نوع

ت در یخود را مستعد موفق یشتریامر موجب شده تا افراد بن یا

 یبرا متعدد یشوق و شور نامزدها یده و با نوعیانتخابات د

ت ین وضعیم. ایمواجه باش یدان رقابت انتخاباتیحضور در م

که  استدر کشور  هایجمهوراستیردور دوم  انتخاباتبرخالف 

قابل  قبلاز حاضر  جمهورسیرئ یروزیپ هاآندر  باًیتقر

ن یر چنیکه در طول چهار دهه اخ طورهمان است؛ ینیبشیپ

مختلف  یاسیس یهاشیحضور افراد متنوع با گرا -2 بوده است.

د به یست و باین یمذموم اقدامدر عرصه انتخابات در ذات خود 

 یرشتیتعداد بنکه یکشور توجه کرد. ا یبرا یفرصت مثابهبهآن 

نند که یبین توان را میدر خود ا یتیریو مد یاسین سیاز فعال

 یانسان یروینت از استعداد بالقوه یدان شوند، حکاین میوارد ا

کشور  ین افراد بر شور و شوق انتخاباتیر اوحض ؛ وکشور دارد

 یدهازنام عنوانبه یمختلف یهانام ن روزهایا -0 .دیافزایم

شود. یده میشنمختلف  یادر رسانه یفراوان وتابآببا  یاحتمال

عات یشا ،ن اخباریاز ا یاد توجه نمود که بخش عمدهیبا

زمانه تا د یآن باتحقق  یبرااست که  هاییزنیگمانهو  یاحتمال

 یاسامست یهنوز معلوم ن .منتظر باشیمکاندیداها  نامثبت

اگر  -0 .ورود به انتخابات را دارندل یاندازه تما تا چه شدهدهیشن

د یتوجه گردد، با یانتخابات یبه تکثر نامزدها یانیاز منظر جر

ست که بتواند صحنه تکثر ا یانیروز انتخابات، جریپگفت 

را خود کنترل کرده و آنان  یاسینامزدها را در اردوگاه س

ق در صحنه نگه یدق یم کاریبر تقس یط و مبتنیمتناسب با شرا

پایگاه  یسازفعال با ،شدهحساب ایبرنامهبر  یداشته و مبتن

به سبد آنان  یرأ موقعبهانتقال و جریان آن نامزدهای  یرأ

 یرأن سبد یترنیبا سنگرا  یینامزد نها تیدرنها، یینامزد نها

 یتیرین مدیاما اگر چن؛ پیروز گرداند یاسیدان رقابت سیم در

نباشد، حاصل  یاسیس یدر اردوگاه یاسیدر صحنه رقابت س

جز  اینتیجهبوده و  یگروهدرونتکثر موجود، تفرق و رقابت 

 )نویسنده: مهدی سعیدی(نخواهد داشت. و ناکامی ف یتضع

 

 

 !ندينشيمپاسخگو در مقام مدعي وقتي                      روز گزارش▼

طی دو کشور  ییاصالحات و اعتدال که قوه اجرا یاسیس انیمهم جر هایاستراتژیاز  یکی

 یمدع گاهی، فرار به جلو و قرار گرفتن در جااندداشته اریدر اختدوره ریاست جمهوری را 

 است. ییپاسخگو یجابه

 یکاالها یبرخ یبرا دیخر یملت شاهد صف طوالنکه  یطیدر شرا -0 :یخبر هایگزاره

دولت  یهااستیاز س دیبه تمج جمهورسیمعاون اول رئ ،یریاست، اسحاق جهانگ یاساس

-2 .«میساخت یدالر تلف شد، نه بابک زنجان کیدر فروش نفت نه : »گویدمی رداخته وپ

کشور  یشتیو مع یمشکالت اقتصاد ،طلباصالح یاسیفعاالن ساز و  اقتصاددان «یمحسن رنان»

به  یخرد جمع یانرژ قیتزر» درنهایتو  کندمیکشور  یرا معطوف به ساختار و قانون اساس

جامعه و  از وتارتیره یفضا میترسبا  ی. ونامدمیکرده و آن را حالل مشکالت  زیرا تجو« حکومت

العلل را ماست، علت یرو شیپ یبیوغربیعج یهاخطرات و بحران نکهیا یبا ادعا نده،یآ

 یاستراتژ نیمخالف ا باکالمیاما دکتر صادق ز -0. کندیم یمعرف «یاشکاالت ساختار»

تا هر جا « ور سوارند کیخر را » که داندمی یرا همانند کسان استیس نیاست. او ا طلباناصالح

 .زشت است نیا»: افزایدمیدر ادامه  باکالمیبپرند. ز نییبالفاصله پا ،خورندبرمیبه مشکل  نندیبب

از مردم  29و چه در سال  22چه در سال  طلباناصالح. ما میرا داشته باش هیرو نیا صالً ا دیما نبا

 راهدر وسط  توانیمنمیدهند. ما  یرأ یروحان یو به آقا ندیایکه ب میو دعوت کرد میخواست

اما اگر بد عمل  ،ماست یخوب عمل کرد افتخارش برا یروحان یاگر آقا مییو بگو میکن یزرنگ

 ندارد. یبه ما ارتباط یلیخ ،کرد

در دولت صحبت کرد  هازنجانیاز نبود بابک  یراحتبه توانمی یاسیس یدر باز :يليتحل گزاره

(، جمهورسی)برادر رئ «دونیفر نیحس»دولت همانند  کانیاز نزد توجهیقابلتعداد  کهدرحالی

اسبق  ری)دختر وز« زادهشبنم نعمت»(، جمهورسی)برادر معاون اول رئ «یریجهانگ یمهد»

)پسر عباس  «یآخوند هدیم»(، کار ریوز ،یعتمداری)داماد محمد شر «یرضو یهاد»(، تصم

هر چه به زمان . برندیمسر ه در زندان ب ی.. به جرم فساد اقتصاد. ( وسابق راه ریوز یآخوند

چنین . در ابدییم شیافزا ونیاسیسبرخی  یکاریاسیسبالطبع  ،میشویم کیانتخابات نزد

دهند و  صیسره را از ناسره تشخ دیهستند که با ممرد نیا شرایطی، بصیرت کارساز خواهد بود؛

 زاده(سنده: فرهاد کوچککنند. )نوی انتخاب درست

 مشتريان سابق توسط ايراننفت خريد                    ویژه خبر ▼

نفت خام به  ایسابقهبیاخیر به میزان  هایماهگزارش داد که ایران در خبرگزاری رویترز 

 هایتحریمدولتی هند نیز با فرض کاهش  هایپاالیشگاهچین صادر کرده و  اشاصلیمشتری 

شرکت ملی نفت ایران در  .اندکردهاضافه  2320آمریکا، نفت ایران را به برنامه واردات سال 

اخیر و برای بررسی تقاضای احتمالی نفت خام با مشتریان آسیایی خود تماس گرفته  هایماه

نیاز هند )سومین واردکننده نفت خام جهان(  تواندمیواردات نفت خام ایران  سرگیری از .است

نفت عراق و کاهش مدت برخی از تسویه نقدی که پس از کاهش تولید  هایمحمولهرا به 

که  ه استهندی به رویترز گفت هایمقامیکی از  .قراردادهای کویت افزایش یافته، کاهش دهد

 0-0انتظار دارد که ظرف  ،این کشور که از افزایش اخیر قیمت جهانی نفت خام آسیب دیده

نفت ایران را متوقف هند، چین هرگز واردات  برخالف .ماه آینده نفت خام ایران وارد بازار شود

هزار بشکه در روز( از  039هزار تن نفت خام ) ۰33میلیون و  03ماه گذشته  00نکرد و ظرف 

 .رسید ایسابقهبیژانویه و فوریه به سطوح  هایماهایران وارد کرد که این واردات در 
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 اخبار ▼

 تهای فعلي ارز ماندني نيسهمتي: نرخ

و نیم  دو سالکه در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی، با بیان این «ناصر همتیعبدال»

فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی  نظر ازشرایط کشور  ترینسابقهبیترین و گذشته جزو سخت

بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ها، رغم تمام فشارها و محدودیتعلی»بوده است، گفت: 

های کنونی ارز در بازار نیز نرخ .و درستی انجام داده است یخوببهرغم همه مشکالت ی علیارز

که زمانی همتی با اشاره به این .«ناشی از عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند

اما درآمد نفتی مجموع دو »میلیارد دالر بود، گفت:  93تا  03متوسط درآمد نفتی کشور بین 

 رئیس .«میلیارد دالر بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است 23سال گذشته کمتر از 

هزار تومان رسیده بود و  23به حدود  23نرخ ارز در شهریور »شورای پول و اعتبار ادامه داد: 

رغم تداوم تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، تمام فشارهای و علی اکنون و پس از دو سال و نیم

ایم و در حال حاضر نیز اگر منابع تورمی و جنگ روانی دشمن، افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته

 .«توان کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم ،ارزی خود بانک در دسترس باشد

 9811شايعات درباره ايرادات بودجه 

بر اساس »وگو با فارس، اظهار داشت: در گفتعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 

وی  .«گرفته است 0033 سال بودجه به وسیعی ایرادات نگهبان شورای های انجام شده، پیگیری

 93الیحه،  0کل کشور، شورای نگهبان تا تبصره  0033 در جریان بررسی الیحه بودجه»افزود: 

ایراد گرفته  233شود بر اساس این ایرادات باالی بینی میمورد ایراد اساسی گرفته است و پیش

برای اولین بار است که شورای نگهبان »در ادامه عنوان کرد: نژاد جبار کوچکی .«خواهد شد

عباسعلی کدخدایی در واکنش به انتشار  .«تیعی به الیحه بودجه وارد کرده اسدات وسچنین ایرا

فضای مجازی با موضوع ایرادات فراوان این شورا به بودجه و  هارسانهبرخی اخبار در  این دست

 .«تو مشابه اس سالههمهیشه و این ایرادها مانند هم» یان داشت:، ب0033

 با فوالد مبارکه اصفهان يقرارداد همسر واعظ یماجرا

به اصفهان آمده  جمهوررئیسدفتر  سیرئ»: گفت مجلس رئیسههیئتعضو  ،«یالرگان یموسو»

 نیبا ا یواعظ یهمسر آقا یعنینشدن فوالد  یاسیشود؛ س یاسیفوالد مبارکه س دینبا دیگویو م

تا  دیمجموعه با نیفاسد ا ریکه مد دیبگو گریببندد و از طرف د یمجتمع قرارداد پژوهش

فوالد مبارکه  ،دارد یانتخابات یهانهیهز یپول فراوان برا اآلنکه  ییچون تنها جا ،انتخابات بماند

و  ردیاجازه بگ یاز واعظ حتماً دیجزء را جابجا کند؛ با ریمد کی تواندیصمت نم ریوز .است

و تفحص از فوالد  قیقرار بود در دوره قبل تحق یوقت .جازه را بدهدا نیا جمهوررئیسشخص 

و تفحص انجام  قیتحق نیا دیکردند که اجازه نده نهیآمدند در مجلس هز یبرخ ،ردیصورت بگ

 .«مجتمع مستقر خواهد شد نیو تفحص در ا قیتحق ئتیه ندهیاز هفته آ .شود

 ايران در ایهستهفناوری سرعت يافتن توسعه 

المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ایران با استناد به گزارش آژانس بین دیشبخبرگزاری رویترز 

نی سایت نطنز زیرزمی تأسیساتا در ر m2-IR  سومین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته

 IR-بر اساس این گزارش، ایران چهارمین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته .فعال کرده است

m 2  رویترز  .نطنز نصب کرده، اما هنوز گازدهی به آن را آغاز نکرده است تأسیساترا نیز در

ز المللی انرژی اتمی گزارش داده است که پنجمین آبشار اهمچنین به نقل از آژانس بین

نطنز است و ایران قصد  تأسیساتنیز در حال نصب در  m 2-IRسانتریفیوژهای پیشرفته

 .در نطنز نصب کندنیز دارد آبشار ششم را 

 سياست احمقانه فشار حداکثری!

در  اسفند( 0۰)المللی مستقر در وین روز دوشنبه های بیننماینده دائم روسیه نزد سازمان

اولیانوف در  .پیامی توئیتری خواستار پایان یافتن سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شد

هایی از آمادگی آمریکا در حال ارسال سیگنال»حساب کاربری رسمی خود در توئیتر نوشت: 

اکنون وقت آن  .کنیمما از این اقدام استقبال می .منظور احیای برجام استخود برای گفتگو به

ای که توافق هستهرسیده است که سیاست احمقانه فشار حداکثری علیه ایران پایان یابد تا 

 .«ای است، به کارکرد نرمال خود بازگرددهای هستهترین مؤلفه رژیم منع اشاعه سالحمهم

 اخبار کوتاه

وزارت  یسخنگو «زادهبیخط» /!ايمنداشتهبا آمريکا ي تماس ◄

در  اسفند( 0۰دیروز ) رانیا یاسالم یامور خارجه جمهور

 یوگوهاگفت» با خبرنگاران، خاطرنشان کرد: ینشست هفتگ

 کایو با آمر میداشت یبرجام یهابا طرف یکینزد اریبس

 ینکات در حال بررس یبرخ رانیدر داخل ا .مینداشت یامذاکره

 هارسانه .بود ریمس نیدر هم فیظر تیتوئ .است لیو تکم

موضوع حساس در بستر خود جلو برود و  نیاجازه دهند ا

 .«خواهد شد رسانیاطالعها به رسانه ،شد یقطع یزمان

افشاگر معروف اسرار آل  ،«مجتهد» /!هيدست به دامان ترک ◄

 یکنون یاضطرار طیعربستان در شرا عهدیول» :گفت سعود

طبق  هیو ترک ردیکمک بگ هیاز ترک منیناچار است که در 

 .شودیکه موجب خشم امارات م ردیپذیامر را م نیا یشروط

 یبیجنگ به اندازه حضور آن در ل نیدر ا هیترک حضور البته

 هایاز سعود کیلجست یهاتینخواهد بود و آنکارا حما نیسنگ

ه با حمالت انصاراهلل در مقابل یخود را برا یکرده و پهپادها

 .«دهدیقرار م هایسعود اریاخت

سازمان  سیرئ /يبه روحان يسازمان بازرس يمرغ یهشدارها ◄

: گزارش دادقوه قضائیه  شورای عالی، دیروز در جلسه یبازرس

 یبرا هشدار 0بازار مرغ از سال گذشته  تیدر مورد وضع»

ارسال شده و به  یکشاورز ریهشدار به وز 2و  جمهورسیرئ

 .«داده شده است زین ییاجرا شنهادیپ 00ها همراه آن

 دادستانبه اتهام فساد اداری/  افزايش مديرمسئوالن بازداشتي ◄

استان کرمان به  ییاقتصاد و دارا رکلیمد»خبر داد:  کرمان

 قاتیدر حال تحق یبازداشت شده و پرونده و یاتهام فساد ادار

و  ریمد 03حدود  یبرا یسال جار یابتدا از .«است یلیتکم

تعداد  نیپرونده شده که از ا لیمعاون، بخشدار و فرماندار تشک

اشت شدند و بودند که بازد رمسئولیمد هاآننفر  23حدود 

 .برگشت داده شده است المالتیتومان به ب اردیلیم 02حدود 

 یروین فرمانده/ ارتش در يهاورکرافت بوم نينخستبکارگيری  ◄

دومنظوره  شناور) هاورکرافت نیارتش از الحاق نخست ییایدر

ارتش، توسط  ییایدر یرویساخت کشور به ناوگان ن (خاکیآبی

 .دادخبر  ندهیدر سال آ یرانیجوان ا نیمتخصص

نفت در  متیق/ عربستان موشک خورد، نفت گران شد ◄

 گیریهمهبار از آغاز  نینخست یبرا ،یجهان یبازارها دیروزمعامالت 

 نیا .افتی شیدالر در هر بشکه افزا 33 یبه باال ،کرونا روسیو

به قلب صنعت  هایمنی یو موشک یحمالت پهپاد جهینت ش،یافزا

 نیا .س تنوره بوده استأر ینفت تأسیسات ازجملهعربستان  ینفت

 .صادرات نفت عربستان دارددر  یاتینقش ح تأسیسات

/ ييکايآمر نيروهای درباره خروجپارلمان عراق  ييگزارش نها ◄

 کی لیو دفاع پارلمان عراق از تشک تیامن ونیسیکم عضو

در خصوص برنامه  ییگزارش نها نیو تدو یعال تهیکم

دادن به  انیکشور و پااین از  یخارج انینظام ینینشعقب

 .پرونده خبر داد نیمناقشات بر سر ا


