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 یاقتصاد یآمارها يناهمخوان      روز        حرف▼

مختلف  ماننفد تفورم، ح فم  یهاو محاسبه شاخص یریگاندازه

كوتفاه  یكار فعال و برآوردها یرویح م ن ،یت ارت، رشد اقتصاد

آمفار در علفوم  یاز كاربردها یاقتصاد یهاو بلندمدت از شاخص

 یانیها كمك شفاداده لیوتحلهیت ز قیاست. آمار از طر یاقتصاد

 رانیف. از آن فا كفه در اكندیم یبهتر اقتصاد یهایریگمیبه تصم

انتشفار نفرر رشفد  یمركفز آمفار متفول ایف یدو نهاد بانك مركفز

 یهفاموضوع باعث شده اسفت تفا نرر نیهم ،باشندیم یاقتصاد

 یهفاتفاوت گریکفدیدو نهاد بفا  نیتوسط ا یاعالم یرشد اقتصاد

 داشته باشد. یریچشمگ

گذاری و و سیاست یزیربرنامهآمارها شالوده  -4 :يليتحل نکات

تر باشفند و هفر انفدازه دقیفق شفوندیمفمحسفو   یریگمیتصم

امفا ؛ گذاری بهتفر خواهفد بفودسیاسفت یینهفا  فهینت ، هیدرنت

 یرا بفا سفردرگم زانیفرو برنامه گذارانسیاست یهای آمارتفاوت

های غلفط من فر گفذاریبه سیاست تواندیمواجه خواهد كرد و م

های تففرین شففاخصاز مهم یکففی ینففرر رشففد اقتصففاد -6شففود.

كففه اقتصففاددانان سففرعت طوریبه ،شففودمحسففو  می یاقتصففاد

نرر،  نیدهند. اسن ش قرار می كشور را با آن مورد كی شرفتیپ

 كیفشده در  دیارزش محصوالت و خدمات تول راتییتغ زانیاز م

مشابه سال قبل از آن به دسفت  یزمان ورهنسبت به د یدوره زمان

 یمرجف  رسفم ،آمفار یملف یهاعمدتاً سازمان ایدر دن -6آید.می

هستند و بر اساس ماده سفه قفانون  یاعالم آمار نرر رشد اقتصاد

  یو تفورم جفزو وظفا یآمار رشد اقتصفاد دیتول ران،یمركز آمار ا

ركفز م یاعالم شده از سو یرو عمدتاً آمارهاازاین ؛مركز آمار است

 است. یالمللنیب یمحاسبات نهادها یآمار مبنا

 ازیفنشیعنوان پنقش روزافزون آمار و اطالعات بفه :یراهبرد نکته

امفروزه بفر  ،هاریزیو برنامفه هایگذاراستیها، سگیریتصمیم ۀكلی

بفدیهی اسفت  یقفدرهیچ كسی پوشیده نیست. امروزه این نقش به

های توسعه اقتصادی، اجتماعی و ریزیها و برنامهگذاریكه سیاست

اختیار داشتن آمار كافی، صفحی،، دقیفق  درفرهنگی كشورها بدون 

آمارهفای منتشفر  یتیوضع نیهنگام، ممکن نیست. حال در چنو به

فاصفله  ایفشده توسط نهادهای متولی آمفار اگفر بفا هفم تنفاق  و 

 ،شفوداعتمفادی باعفث میبی  فادیضمن ا ،داشته باشند یمعنادار

گذاران، وندان، سیاستمداران، مدیران، فعاالن اقتصادی، سرمایهشهر

فضا را ترسفیم و تصفویر  یهای اجتماعی و ... به نحودولت، سازمان

نحفوه  نیفا .باشفد همخوانی نداشفتهجامعه  یهاكنند كه با واقعیت

گیفران و تحلیلگفران، تصفمیم یموجب سردرگم ینوعانتشار آمار به

 رسفدیموضوع به نظر مف نیو برای رف  اشده است  گذاراناستیس

آماری كشور در دستور كار دولفت  اماصالح نظ ستییهرچه زودتر با

 )نویسنده: علی قاسمی( و م لس قرار گیرد.

 

 م؟يچه کن یبا فجاز                                     روز گزارش▼

اوقات دولت و  شتریب .میاندهو خوا میا( نوشتهیم از ی)فضا یف از یهابیدر مورد آس بارها

هرروز شاهد . مایهپرداختدر این عرصه خودمان وظای  و كمتر به  میارا مقصر دانسته نیمسئول

فراگیری این فضای غیرواقعی، اما اثرگذار بر زندگی بشر و تبعات و تلفات ناشی از آن بر 

هم  اهویپره یفضا نیبه ا معتاد گونه همه ما ی. وابستگها، جوانان و كودكان هستیمخانواده

فضا آگاه  نیفرزندانمان را در مورد ا گذاردیكه نم یعوامل از یکیو مطمئناً  ستیانکار نقابل

 است. آنخودمان از  هیرویاستفاده ب های ف ازی قان  كنیم،و بتوانیم آنان در برابر آسیب میكن

زنده  یگفتگو كیشده كه در  پخش یم از ینوجوان در فضا كیاز  یلمیف راًیاخ :یخبر گزاره

 و دیگویمسخن آن  رامونیمسته ن و اتفاقات پ یهالمیبه ف لشیزن فاسداالخالق از تما كیبا 

 ی. او جمهورشودیم مانیپش یم از یشدت از رفتار خود در فضابه ،آن زن پس از گفتگو

 ،شودیراف نوجوانان مباعث انح نکهیو از ا داندیحق م یخودش دارا دانستنرا در مفسد  یاسالم

 یطراح ییهاچالش یافراد یدر ف از یتازگنبود. به ریتنها اتفاق هفته اخ نی؛ اما الرزدیبه خود م

و  ،یخانواده الفاظ قب اعضایتا در مقابل پدر و مادر و  كنندیم كیاند كه در آن جوانان را تحركرده

 ها بفرستند.آن یرا براو خانواده  نیواكنش والد لمیو ف رندیكار گ به كیرك

فقط  میمانند قد ،در خانه دارند و حتی كودكی نوجوانجوان و كه  یكسان :يليتحل گزاره

هم خطرناک  یواسطه رسور و نفوذ ف ازبلکه خانه را به دانند،یاز خانه را ناامن نم رونیب یفضا

 یهاده است. اگر در سالكر زیتنها ما را خسته كرده، بلکه مستأصل ننه یم از یای. دننندیبیم

توبه كند، اكنون  یتا روز داشتینگه م یو آن را مخف شدیمرتکب م یگناه یگذشته فرد

و علناً به  مختلفی گناه كرده هاتیتوجكند كه با ای مخاطبش را تربیت میگونهفضای م ازی به

. سؤال دهدیبها م ایشدن گناه و كنار رفتن پرده ح یكه به علن یستمیسكند، آن افتخار 

رها كردن؟  ایمحدود كردن، كنترل كردن  ردن،كرد؟ مسدود ك دیاست كه چه با نیا یاساس

توان گفت كه قطعاً اما این را میسؤال پاسخ دهد؛  نیبه ا تواندیطورقط  نمبه یاحتماالً كس

 ست؛گیری و اجرا برای در امان ماندن از خطرات ف ازی به عهده دولت نیتمامی وظای  تصمیم

 باید سهم خودمان را در این فضا بدانیم و به آن عمل كنیم. )نویسنده: سید حسین خاتمی(

 شد ممنوع درازی به ذخاير مليدست                          ویژه  خبر ▼

به  یوبودجه م لس از ارسال نامه مقام معظم رهبربرنامه ونیسیمك عضو ،«زنگنه محسن»

 خبر داد 4199بودجه  حهیدر ال یبرداشت از صندوق توسعه مل زانیم نییتع یجمهور برارئیس

در صورت  ،بودجه كل كشور حهیال میپس از تقد ،م لس بر اساس عُرف هرساله سیرئ»: و گفت

از مقام معظم  ،ینفت از صندوق توسعه مل یدرصد سهم شركت مل 69از  شیبرداشت دولت ب

 .«است شانیا دأییت ازمندین یندوق توسعه ملچراكه برداشت از ص كند،یم  یكسب تکل یرهبر

درصد به  63از  یكاهش سهم صندوق توسعه مل ،جمهوررئیسبه ای نامه دررهبر معظم انقال  

 یبرا ملی توسعه صندوق سهم -4» را م از ندانسته و مرقوم كردند: 4199در بودجه درصد  69

درصد منظور گردد و  63که در روز، بش میلیونیكو مازاد بر  یگاز عاناتیفروش نفت خام و م

از محل سهم دولت از مازاد مذكور  یشده دولت از صندوق توسعه مل دیسررس التیتسه هیكل

تأمین شدند، در  یاز صندوق توسعه مل 00كه در بودجه سال  یمصارف هكلی -6 پرداخت گردد.

 یصندوق توسعه برا تأمین گردند. برداشت از مناب  یاز محل مناب  بودجه عموم 4199بودجه 

 .«ستیم از ن 4199مصارف بودجه 



 

 

  
 

 اخبار ▼

 برگزار خواهد شد؟ چگونه 9211انتخابات 

به روش  4199در خصوص امکان برگزاری انتخابات نگهبان  یشورا یسخنگو ،«ییكدخدا عباسعلی»

اگر  ،هست در سالمت انتخابات یاتیكار مهم و ح كیاخذ رأی  نکهیا لدلی به»پستی، توضی، داد: 

 دیبا ،ان ام شود گریمختل  د یهاوهیش ایاز راه دور و  كیاخذ رأی الکترون ای یصورت پستبخواهد به

 ،به قانون شود لیارائه و تبد یی،هاشنهادیپ نچنی اگر به قانون در م لس شود. لیاقدام تبد نیا

آن است كه سالمت مردم  نگهبان به دنبال یشورا راینگهبان قطعاً استقبال خواهد كرد، ز یشورا

ستاد انتخابات وزارت  یسخنگو در همین زمینه، موسوی، .«شود نیهمچون سالمت انتخابات تضم

 رایز ست؛یجهان مرسوم ن یك ا چیدر ه باًیتقر ینترنتای انتخابات» گفته بود: شیكشور دو روز پ

 ،یرو ترج نید شد؛ از همفراهم نخواه نترنتیبستر ا قیاست كه از طر یانتخابات موضوع مهم تیامن

روز انتخابات بود،  شیما هم افزا شنهاداتیاز پ یکی است. یکیصورت الکترونانتخابات به یبرگزار ،ما

 نیا یاسالم یم لس شورا یعنیگذار اما اگر قانون ،روز برگزار شده كیها در انتخابات یاگرچه تمام

به  ازین ،گرفته شود میتصم نیخواهد بود؛ البته اگر ا اجراطرح قابل نیقانون را اصالح كند، ا

 یاخذ رأی را به حد است كه شعب نیما ا نیگزجای راهکار .رددا یشتریب یكارشناس یهایبررس

 چهی در تر بتوانند رأی دهند.شود و دوما مردم راحت یریشعب جلوگ یكه اوالً از شلوغ میده شیافزا

 .«بینی نشده استپیش یپستصورت قانون ما انتخابات به یجا

 آوری به توان داخلي از سر استيصال و بدعهدی طرف خارجي!روی

رضا »سال آغاز شد.  ۷پارس جنوبی پس از  44عملیات حفاری نخستین چاه فاز  دوشنبهروز 

، معاون توسعه و مهندسی شركت ملی نفت ایران در این مراسم رسمی كه با حضور وزیر «دهقان

های توتال فرانسه، شاخه با كنسرسیوم شركت 02قرارداد اولیه این طرح سال »ت: برگزار شد، گف

و پتروپارس ایران امضا شده بود كه متأسفانه  (آیسیپیانسی) المللی شركت ملی نفت چینبین

شركای خارجی كار را ادامه ندادند و مدیریت كار به پتروپارس سپرده شد. وزیر نفت در تیرماه سال 

میلیارد دالر  ۵صحن علنی م لس خسارت یك سال تأخیر در اجرای یك فاز پارس جنوبی را در  02

ساله وزارت وی،  ۷ دوره در تنها گفت توانمی آقای زنگنه،عنوان كرده بود، با تکیه به این اظهارنظر 

 میدان این در قطر و ایران فاز ترینبرداری از این فاز كه مرزیمیلیارد دالر خسارت عدم بهره 6۵

نکته دیگر درباره این پروژه پرحاشیه، انتخا  شركت مسبوق به  .شودمی برآورد است، گازی مشترک

میلیارد  4۵پارس جنوبی است. بیش از  44عنوان رهبر كنسرسیوم توسعه فاز سابقه فساد توتال به

اتی شركت توتال بر پارس جنوبی به دلیل انتظار اقدام عملی 44دالر خسارت از برداشت نکردن گاز فاز 

علت واگذاری این پروژه به شركت فرانسوی و چینی را  02زنگنه در سال  كشور متحمل شده است.

های داخلی در اجرای پروژه و امکان ورود تکنولوژی خارجی عنوان كرده بود، اما عدم توانایی شركت

از نظر ت هیزاتی، ) ش داخلیبا همت بخ قرار شده است، این فاز سال از آن روز، 1و با گذشت  اكنون

چرا باید  ،اگر چنین اقدامی توسط بخش داخلی ممکن بود! تأمین شود (ایفناوری و سرمایه

 شد؟ه میسابقه فساد در ایران دادبا فاز پارس جنوبی را در انتظار شركت  ترینمرزی

 همسويي با اروپا، حتي در موضوعات امنيتي کشور!

های جاسوسی بیگانه، م، از عناصر خودفروخته داخلی و مرتبط با سرویساهلل زدر ماجرای اعدام روح

حق جمهوری اسالمی را برخی كشورهای اروپایی با اقدامی هماهنگ و برای فشار بر ایران، این اقدام به

گرا، برخالف مصال، ملی، بر طبل هیاهوی غربی های غر محکوم كردند. در داخل نیز برخی چهره

 هیحوزه علم نیو مدرس نیطلب م م  محققعضو تشکل اصالح ،«یبدیفاضل م یتقمحمد»نواختند؛ 

دهد. و اروپا را تحت تأثیر قرار می رانیبود كه اعدام زم رابطه ا بینیپیش قابل» :در توئیتی نوشت قم

 فشار ریرا ز استیس نیتا ا فتدیم یاتفاق به سامان رود، رانیا یخارج استیكه س است دامی هرگاه

قابل دفاع  زم فتاد؟یم تأخیر ایگرفت نمی صورت ایاعدام  نیشکال داشت كه اا چه دهد. قرار یرشتیب

 :نیز توئیت زد طلباصالح یاسیتاجزاده، فعال س یمصطف؛ چرا اعدام؟ ،شرایط حساس در ست،ین

 نیاركت آنالمش یهزار نفر برا 6از  شیو اروپا را كه ب رانیا یفوروم اقتصاد برگزاری زم اهللروح اعدام»

شکست برجام  یبرا امروز بود! قبالً  یجواد ظر ینام كرده بودند، به تعویق انداخت! سخنراندر آن ثبت

 .«شوندیم هامیمان  لغو تحر دیجد یبه سفارت عربستان حمله كردند، اكنون با ابتکارها

 کوتاه اخبار ▼

وزارت  های صهيونيست در کشورهای عربي/تجليل از نفوذی ◄

از مأموران  یاز شمار ،یمراسم یبا برگزار لیاسرائرژیم رجه خا

 نیروابط ب  ادیا یهای گذشته براوزارتخانه كه در سال نیا

حوزه  یخصوص كشورهابه ،عر  یكشور و كشورها نیا

كرد. به گزارش روزنامه  یقدردان ،فارس تالش كرده بودندخلیج

صهیونیستی  رژیم خارجه ریوز ل،یزرایآو ا مزیتا صهیونیستی

كه  یاست كه كسان دهیزمان آن رس» :مراسم گفت نیدر ا

مهم تالش  ییكسب دستاوردها یبرا یهمگان دیاز د رونیب

 کانیافراد پ نیا .رندیقرار گ دیامروز در معرض د ،كردند

 «.بودند لیاسرائ یپلماسید

ز میتا ایآس/ از افغانستان کايآمر ينينشبزرگ عقب روزيپ ◄

در افغانستان،  کاآمری ساله 43 جنگ آفتا   غرو با»: نوشت

دست  ی،خارج یروهاینشینی نآماده است تا با عقب رانیا

 گویندمی كارشناسان كشور داشته باشد. نیباالتر را در ا

خود از  یروهاین دنیكش رونیب یبرا کایهرگونه تعهد آمر

را  نهیتهران خواهد بود و زم یبرا یخوب دبخشیافغانستان نو

فراهم  هیكشور همسا كیدر  رانیگسترش نفوذ ا یبرا

 نهیدو دهه اشغال، ك باًیكه پس از تقر ییكند، جامی

 .«واشنگتن در قلب شهروندان آن است

 حهیال یبررسچقدر است؟/ کشور  هيعلم یهابودجه حوزه ◄

 ندهآی سال بودجه كل رقم ،دهدینشان م 4199بودجه سال 

بودجه  نی  و همچنمختل یها یدر رد هیعلم یهاحوزه

تومان  اردیلیم ۵۵1هزار و  6حدود  ی،اسالم غاتیسازمان تبل

 اریبس یها و مراكز آموزش عالبا دانشگاه سهیدر مقا كه است

تومان هم از م موع  اردیلیم 606حدود  ،رقم نیا. است زیناچ

، یدانشگاه تهران، فردوس ۵ یتومان اردیلیم 312هزار و  6بودجه 

 كمتر است. زیمدرس و دانشگاه تبر تیبتر، یبهشت دیشه

 قوه قضائیه سخنگویهای همچنان خبرساز!/ کارت بازرگاني ◄

كارت  ۷9كه از  ینفره در خراسان رضو 40باند  یاعضا»: گفت

 ،كردندیاستفاده م بضاعتیو ب ریبه نام اشخاص فق یبازرگان

د رف  تعه دیباند كه با نیاز صادرات ا یبازداشت شدند. ارز ناش

 46نفر با  6 نهمچنی است. وروی اردیلیم 4.1كند، م موعاً  یارز

تعهد  وروی ونیلیم 41نفر با  1در آستارا،  یتعهد ارز وروی ونیلیم

در گمرک  یتعهد ارز ونیلیم 4۵4نفر با  ۵در بندرعباس،  یارز

 .«شدند ریدستگ اریدر گمرک شهر ونیلیم 42نفر با  1غر  و 

 یا صری، انتخابات گاهی در (:914 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 در پیروزی از بعد وی و شویممی خاصی فرد مبلغ غیرصری،،

 مدیون ما آیا دهد،نمی نشان خود از مطلوبی عملکرد انتخابات،

ایم؟ پاسخ: اگر داده سوق ایشان سوی به كه هستیم افرادی

ها و معیارها ناخواسته منطبق بر فردی شود، تبیین واقعیت

ی خاصی به دایكاند ازی دارجانبرد؛ ولی با انگیزه ایرادی ندا

بر او اقدام نمودن، جایز نیست ولو  انطباق وها تبیین ویژگی

 عملکرد مطلوبی داشته باشد.


