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 رانيو اقتصاد ا کايانتخابات آمر         روز حرف▼

را تجربه  یادیطال نوسانات ز و گذشته بازار ارز یروزها یط

در بازار مسکن وجود دارد و  متیاز کاهش ق هاییتحلیل .کرد

 یدر حال نیاست. ا طیشرا نیمتأثر از ا نوعیبه زیبازار بورس ن

ل عام تواندمی یاقتصاد نیکه از نظر فعال یاست که تنها اتفاق

 .کاستیانتخابات آمر ،دباش ریاخ یدر روزها راتییتغ نیا

بر اقتصاد  هادموکرات یروزیپ ریموضوع تأث -3 :يليتحل نکات

 لیتبد طلباناصالحو  انیاصولگرا نیب یجنجال یبه موضوع رانیا

 ریقائل به صفر بودن تأث انیاصولگرا کهدرحالیشده است. 

 ایگونهبه طلباناصالحند، هست رانیبر اقتصاد ا کایانتخابات آمر

مشکالت  تمامقرار است  ایکه گو کنندمی یاظهار خوشحال

بازار از  یریرپذیتأث -2حل شود!  دنیکار آمدن با یکشور با رو

در دست  رانیاقتصاد ا تیکه کل دهدمینشان  کایانتخابات آمر

تفکر حاکم بر اقتصاد  قتیاست. در حق یبرالیبا نگاه ل ینیفعال

مؤکد مقام معظم  هایسفارش رغمبهنگر است. برون رانیا

موضوع توسط  نیا ،زا( بر اقتصاد درونالعالیمدظله) یرهبر

 -1است.  دهیجامه عمل به خود نپوش ،مسئول هایدستگاه

 تیدر عمل به تعهداتش از دوران حاکم کایآمر یعهدشکن

ت تعهدابه خارج نشدن از برجام،  رغمبهآغاز شد و  هادموکرات

 دیبع زین یفعل طیدر شرا نیعمل نکردند؛ بنابرا نیزخود  یبرجام

 راحتیبه کایحاکمه آمر ستمیو س هادموکرات رسدمیبه نظر 

دولت  استیس کایآمر دیبدهند. دولت جد رانیرا به ا یازیامت

 -4دنبال خواهد کرد.  دیجد یرا به شکل و روش یفعل

درصد  18هستند که حداکثر  نیقائل به ا یکارشناسان اقتصاد

 استیس ازآنجاکهاست و  میما به خاطر تحر یمشکالت اقتصاد

 صورتبه توانمینخواهد کرد  یخاص رییتغ رانیدر قبال ا کایآمر

 یبا رو رانیا یاقتصاد طیتصور کرد که بهبود شرا نیچن یبیتقر

 به صفر خواهد بود. کیو نزد زیناچ اریبس هادموکراتکار آمدن 

 یریرپذیبه موضوع تأث ینگاه صفر و صد: یراهبرد نکته

 نکهیا رغمبهو  ستین قیدق کا،یآمر انتخاباتاز  رانیاقتصاد ا

 کنیلنخواهد کرد  یماهو رییتغ رانیدر قبال ا کایآمر استیس

متأثر از آن باعث  یجهان یروان یکشورها و فضا ریانتظار سا

 نیاما ا، دابیکاهش  رانیا یموانع تجارت خارج یبرخ شودمی

 یمشکل کشور ما را حل نخواهد کرد. برا قطعا   راتییاز تغ زانیم

 تیتقو رانیاقتصاد ا یداخل هایپایه دیبا یحل مشکالت اقتصاد

ارتقاء  ،ی: کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملاز اندعبارتشود که 

 یبا کشورها یروابط اقتصاد قیتعم ،دیش تولیافزا ،وریبهره

 کارگر( ی: علسندهی... )نوو هیهمسا

 

 

 
 
 

 

 

 غربمنطق جهان در  انيب یآزاد                           روز گزارش▼

با  اختالف نیخاص دارد. منشأ ا یفیتعر گفتمان غربیدر  انیب یمقوله آزاد یدر عصر کنون

باطل همراه است  که با یانیمخلوط کردن آن با باطل است. ب ایگم کردن حق  سایرین، در

 شود. باعث رشد انسان تواندینم گاهچیهو  ستین یآزاد وجهچیهبه

و نسبت به  دانندیم انیب یکه خود را مهد آزاد ییاروپا یو کشورها کایامر: یخبر گزاره

 عقیده اظهار و هرگونه هامصاحبه ،هایسخنران ،کنندیممطرح خواسته را  نیکشور ما مدام ا

در انتخابات  شدهیسازماندهبر وجود تقلب گسترده و  ینش مبنیترامپ، معاونان و مشاور

تمام  تریئدر تو نیرا به مردم ندادند. همچن شانیهاحرف دنیو اجازه شن دردنقطع کرا  کایامر

و  اساسبی. منطق چنین اقدامی نیز حذف شدآمریکا مربوط به تقلب در انتخابات  هایپیام

و  آمریکایی هایرسانهمستدل نبودن چنین ادعاهایی عنوان شده است؛ ولی در عوض همین 

ساعته و با تمام توان خویش به دنبال جا انداختن شعار  24، 00توئیتر در ماجرای فتنه 

 بودند! تقلب در انتخابات ایران و حمایت از مدعیان آن اساسبی

 ریاخ چهار سالاست و در  گودروغلجوج، عنود و  یفرد ترامپدرست است که : يليتحل گزاره

نیز  ییو اروپا آمریکایی یهارسانه این روزهای استیاما س ؛درو کرد یکاشت و طوفان یباد

و خفه کردن صداهایی است که در نقد ساختار و سیستم فاسد  انیب یدلخواه از آزاد ریتفس

جمهور ها بلند شود، چه حتی توسط رئیسشود، چه این صداها از حلقوم ملتآمریکایی بلند می

حق و  اریمع یوقت اما ،خود در حال آرام کردن فضا هستند الیها به خرسانه نیا دیشا امریکا!

 تیاز نظر انصاف و انسان کای. انتخابات امردجز گسترش خشونت ندار یعوض شود، محصول لباط

ها در مورد متفاوت رسانه یارهایگذاشت. مع ادگاریما به  یانبوه را برا ینمره صفر گرفت و تجارب

 یغرب یهارسانه یبرپمپاژ خ دندیفهمگان را رسوا کرد و هم هاآن انیب یمانند آزاد یامسئله

که  هر چیزیبا  هاآناست.  داری غربو ترویج نظام سرمایه ایکلمه حق از دن برچیدن یفقط برا

 چیاز ه این کار یو برا کنندیمبارزه م ،دهد رقراانسانیت درست  ریانسان را در مس تواندیم

ها در مشکالت رسانه نیا یهاکه استدالل دندی. مردم ما به چشم خود دستندیفروگذار ن اقدامی

 اریهوشخیاالن نیز خوشباشد که  ؛کشورمان چگونه است و در مورد کشور خودشان چگونه

 )نویسنده: سید حسین خاتمی( .ندریگو درس  دهش

 !قاجاری مديران                                           ویژه  خبر ▼

پرسش که وزارت  نیدانشگاه تهران در پاسخ به ا یاسیاستاد گروه علوم س ،«یکوشک محمدصادق»

 یدر امور اقتصاد تواندیو پالرمو چگونه م FATFمانند  یو مسائل هامیبا وجود تحر امور خارجه

است که  یزمان یبرا دیکه شما مطرح کرد یمسائل نیا» :، گفترا داشته باشد ینقش فعال یالمللنیب

 ی. امروز کشورهاستیمناطق ن نیکه فقط ا ای. دنمیبخر ییکاال یشمال یکایاز اروپا و آمر میما بخواه

و خدمات داشته باشند. ما امروز  مبادله کاال رانیمختلف با ا یهاهستند که حاضرند در قالب یادیز

 ازیموردن یکشورها کاالها نیو از ا میصادر کن یو مهندس یدانش فن شورهااز ک یلیبه خ میتوانیم

در  همآن م،یو موفق هست میکنیم جادیا روگاهیپروژه ن النکایدر سر یوقت ما .میخودمان را وارد کن

 نیا میتوانیحاال با انجام پروژه م م،یدیخریم یو چا میفروختینفت م دیکه در گذشته با یطیشرا

 یهایهمکار ریدر الجزا یمانند برق و مهندس یمختلف یهادر عرصه یحت ما .میرا انجام بده دیخر

به  دتوانیکه نم دیبگو رانیمثل ا یکشور باشد قرار اگر. میرقم زد یخوب یهاو آورده میداشت یخوب

 یکایکاال از آمر تواندیچون نم ،خودش را حل کند یو پالرمو مشکالت اقتصاد FATFخاطر 

را در حد قطر و  رانیسطح ا انیآقا .میبگذار یبوتیو ج میبده رییو اروپا بخرد، اسمش را تغ یشمال

. ما میو کاال بخر مینفت بفروش دیکردند که فقط با جادیتصور را ا نیتنزل دادند و ا یعربستان سعود

 .«دوران قاجار است یهامانند نگاه انینگاه آقا یول میاستفاده کن هامیاز فرصت تحر میتوانیم



 

  
 

 اخبار ▼

 چه بود؟ ريبا دو وز جمهورسياختالف رئ یماجرا

مقابله با و  هامتیکاهش ق: »نوشت هایمهار گران یدولت برا ماتیدرباره تصم دنیای اقتصاد

 یاست. حسن روحان نهیکاب یاقتصاد ریبه دو وز جمهورسیموضوع فرمان دوباره رئ یفروشگران

صمت و  ریوز ،ینیحسرزم رضایدولت به عل هیئت کشنبهی یدر جلسه شامگاه گریبار د کی

 «یفروشو مقابله با گران هامتیکاهش ق»دستور داد تا در جهت  یکشاورز ریوز یکاظم خاواز

 زین یدادگستر ریوز ییآوا رضایعل ،یصمت و کشاورز یاز وزرا ریاقدام کنند. البته غ یطورجدبه

در  یخواسته گام یصمت و کشاورز یاز وزرا یدر حال یروحان فرمان بوده است. نیمخاطب ا

خود  فیاز وظا یهاست در بخشدو وزارتخانه سال نیبردارند که ا هامتیکاهش ق یراستا

 نیکاهش ا ینبوده و دو وزارتخانه برا اثریبازار ب میکه بر روند تنظ یمناقشه دارند؛ چالش

 رسما  یکه البته روحان افتندیبازار دست  میتنظ تیریدم یبرا یه به تفاهمماآبان لیها، اواچالش

 میو تنظ تیریتفاهم دو وزارتخانه بر سر مد دییأروز پس از ت کیبا آن مخالفت کرد. او درست 

موضوع واکنش نشان داد و  نیماه امسال به اآبان 0 خیدر تار یعنی ،یبازار محصوالت کشاورز

ماجرا  یبه آن معناست که روحان نیدولت شد. ا یخواستار مطرح شدن موضوع در ستاد اقتصاد

 .«دولت ارجاع داده است یرا به ستاد اقتصاد

 منفعالنه صبر و انتظار کرديرو

 دکریدولت همچنان رو متأسفانهنشان داد که  کایآمر ریمواجهه دولتمردان با انتخابات اخ نوع

 شیرا در پ ییکایمردم با اخم و لبخند مقامات آمر شتیمنفعالنه صبر و انتظار و گره زدن مع

 یسپر یاز هفت سال از آغاز به کار دولت روحان شیاست که ب یدر حال نیا گرفته است.

تا  14اقتصاد را معطل مذاکره گذاشت؛ از تابستان  14تا  12از سال  یشده است. دولت روحان

 1۹ بهشتیتا ارد 1۹برجام توسط دولت اوباما نشست؛ از زمستان  یانتظار اجرادر  1۹بهمن 

را  ییمسئله برجام اروپا زین 1۹ بهشتیترامپ نشست. از ارد تبرجام توسط دول یمنتظر اجرا

قلم،  کیموجب شد که تنها در  بارخسارت کردیرو نیا به انتظار نشست! بازهممطرح کرد و 

در  یارهیزنج یهاو رسانه دولتمردان !یهزارتومان 12به دالر  میدیرس یتومان 1188از دالر 

 کایبه مذاکره و توافق با آمر زیآب خوردن مردم را ن یهمه امور کشور و حت ریهفت سال اخ

 08 یال ۹8داشتند که  دیتأک 12از سال  شیپ فیط نیاست که هم یدر حال نیا گره زدند.

 18 یال 28حداکثر  هامیدولت است و تحر تیریسوء مداز  یدرصد مشکالت کشور ناش

 !است میدرصد در بروز مشکالت سه

 يمناطق آزاد با دستگاه پوز بانک تيمعاف دور زدن

 ونیلیم میحدود هشت و ن»: گفت مجلس یاقتصاد ونیسیکم سیرئ ،«یمیپورابراه محمدرضا»

 هاآن یبرا یبه نام فعال اقتصاد یتیهو چیه هاآندرصد  48کارتخوان در کشور وجود دارد که 

کارتخوان( که در کشور  مکلف بوده تمام یمرکز بانک است. یجد ینگران کی نیو ا ستیوارد ن

امکان رصد  جهتنیازاداشته باشد تا  یبدهد و ارتباط با فعاالن اقتصاد کتایهستند را شناسه 

اخذ شده که بتوانند تراکنش آن  ییهاکارتخوان آزاد مناطق در اکنونوجود داشته باشد.  تیفعال

 «.دهندیموجوه انجام  وانتقالنقل ،اما در خارج از مناطق آزاد ،دنمنطقه را انجام ده

 ديجد یکايآمر یرو شيپ یهاافرز از چالش نيگزارش فار

فراتر از سالمت  کایامروز آمر یداخل هایچالش»نوشت:  «افرز نیفار»نشریه علمی آمریکایی 

شکاف  یشده و دارا یقطب متحدهایاالت کیکشور است. ما شاهد  نیا یو اقتصاد یاجتماع

 رأیمعتقدند  هاآناز  یاریدادند. بس رأیبه دونالد ترامپ  ییکایآمر ونیلیم ۹8از  شی. بمیهست

 رامونیپ متحدهایاالتمردم  امروز است. یرقانونیغ جمهوریرئیس دنیشده و با دهیدزد اهآن

 هایدیدگاهندارند.  یکدستینظرات  الت،ینژاد و تحص ،یدرآمد هاینابرابریهمچون  یموضوعات

ناسازگار  کامال  یبهداشت هایمراقبتو  سیپل یرویاصالحات در ن ات،یدرباره مال یدو حزب اصل

 «.ستیدور از انتظار ن زین تیشکاف در حاکم ترتیباینبهاست. 
 

 کوتاه اخبار ▼

دکتر  از زبان تحليلگر مصری/مسير صحيح توسعه  ◄

با  رانیا»: دیگویم یمصر لگری، تحل«احمد دیمحمد س»

توسعه  کیتوانسته به  کایامر یهادر مقابل توطئه یستادگیا

 یهایدر فناور ازجمله ؛ابدیدست  یو آبادان ییو خودکفا یواقع

 کیثابت کرده که  رانیا .ینظام حاتیتسل دیو تول یاهسته

 .«است ژهیو گاهیبا جا یاقدرت منطقه

 مهیدر ن کهدرحالی /!خودروساز جهان نيپانزدهم ◄

 12از  شیکرونا ب ریخودرو جهان تحت تأث دیتول 2828نخست 

 28با رشد  رانیخودرو ا دیدرصد کاهش داشته است، تول

از خودروس نیبازه پانزدهم نیدر ا رانیمواجه شده و ا یدرصد

 جهان بوده است.

 /مبه مرد یصور یهافيتخف یها برازد و بند فروشگاه ◄

که  شودیم دهیبعضا  د»: گفت یحکومت راتیتعز سازمان معاون

کننده و  بندیبستهو زد و بند با شرکت  یفروشندگان با همکار

 یکه بعدا  برا کندیکاال را باالتر ثبت م یرو متی، قتولیدکننده ای

 .«دنداشته باش یشتریعمل ب یجذاب، آزاد یهافیاعمال تخف

/ يطاغوت ميرژبه نام دو عنصر  ابانيدو خ یگذارنام ◄

در تهران به نام دو فعال  ییهاابانیخ یگذارنامشهر تهران  یشورا

شهر تهران  یشورا یاعضا رأیبا  کرد! بیرا تصو گراپوچ یفرهنگ

 گریمعبر د کیو  «یتناول زیپرو»معبر در تهران به نام  کیبناست 

 زیپرو شود! یارگذنام« ثالث دیسهراب شه»به نام  زیدر تهران ن

 کیبود؛ او  یپهلو یشاهستماز وابستگان به دربار  ،یتناول

با مضمون  ییهامجسمه یطراح به خاطرساز است که مجسمه

 یبا مضمون جنس یآثار نیو همچن ییگراپوچو  سمیلیهین

ثالث، از سردمداران  دیسهراب شه نیهمچن است. افتهیشهرت 

وت، طاغ میموج نو بود که با بودجه رژ ینمایموسوم به س انیجر

 .ساختیم انهیگراپوچو  شبه روشنفکرانه هیمادرونبا  ییهالمیف

، فتاحسید پرویز  نيازمندان/برای احداث مسکن  ◄

 تورم»: نوشتدر صفحه توئیترش رئیس بنیاد مستضعفان 

افسارگسیخته، فاصله مردم و خصوصا  اقشار ضعیف جامعه را با 

کمک  یمستضعفان برا ادیبنشدن بسیار زیاد کرده است.  دارخانه

 388امداد در مناطق محروم،  تهیکم انیبه احداث مسکن مددجو

 .«کندیم تأمین گانیرا مانیهزار تن س

 بانک آمار اساس بر /!رشد حجم پول پس از انقالب نيباالتر ◄

تابستان امسال نسبت به مدت  انیرشد حجم پول در پا ،یمرکز

رشد  نیکه باالتر دیدرصد رس 08از  شیمشابه سال قبل به ب

 دیشد شی. افزاشودیمحسوب م یالب اسالمحجم پول پس از انق

 است. ینگیزاتر شدن منابع نقدتورم یحجم پول به معنا

 سیاسی مرجعیت آیا پیروی از :(77 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 سپاه بزرگ خانواده برای سپاه در همچون مرجعیت فقهی

اگر منظور اطاعت  سؤالدر فرض : پاسخ است؟ واجب پاسداران

از مرجع در صدور حکم است، عمل به آن بر همه افراد حتی 

 مراجع و خود حاکم واجب است.


