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 دولتسياست ارزی  رامونيپ يمالحظات      روز حرف▼

دولت  تیدرنها ،یحیارز ترج رامونیپ شدهلیتشک یفسادها

 0۰66ارز  ندهیرا بر آن داشت تا در بودجه سال آ زدهمیس

( یدام یهانهادهروغن و ) یاساس یرا از دو رقم کاال یتومان

تومان را  اردیلیم هزار 066حذف کند و در قبال آن مبلغ 

 .دینما ینیبشیپ نفر ونیلیم 06به  ینقد ارانهی زیوار یبرا

بر اقتصاد و  مؤثر اجرای این سیاست حساس و حالنیباا

 معیشت آحاد جامعه نیازمند توجه به نکاتی است.

روند  یضمن بررس دیله اول باهدر و -0 تحليلي:نکات 

ارز  استیس دنینرس جهیکه باعث به نت یگذشته، عوامل

 رسدیمو مرتفع کرد. به نظر  ییشده بود را شناسا یحیترج

برو رو عیحوزه با ضعف کنترل و نظارت در نظام توز نیدر ا

ن یمهم است که چنانچه ا جهتازاینموضوع  نی. امیباش

ممکن است موجب هدر رفت منابع  نشود،ضعف پوشش داده 

 دهدمینشان  هیاول یبرآوردها -۰ شود. دیجد استیدر س

 0۱ الی ۷ تورم تواندمی و روغن، یدام هاینهادهحذف ارز 

ورد مکه در این میان  اینکته. کند حمیلتبازار  هب یدرصد

کاالها  متیق نیانگیم تورم که نجاستیا شودمیغفلت واقع 

و  تأثیردر تورم،  شدهمحاسبه یالهااما همه کا ؛در بازار است

مرتبط  یدر سفره مردم ندارند. روغن و کاالها یکسانینقش 

جامعه را در  نییاز سفره طبقات پا یآن بخش بزرگ با

 یسازآزاد از متأثر یگران نکهینظر به ا درواقع. دگیربرمی

خواهد بود،  درصد ۰66مرتبط با آن تا  یروغن و کاالها

 متأثردر تورم  شدهبینیپیش هاینرخشتر از یب سفره مردم

 نهیتمام تالش خود را در زم دیدولت با -۰ .خواهد شد

کند که تا قبل از  میتنظ ایگونهبه یو مال یپول هایسیاست

تورم و  نده،یآدر بودجه سال  دیجد استیس یاجرا

 -0 .اشدب یو کاهش شدهکنترل ،مرتبط با تورم هایشاخص

و  نیتدو دیبا قتصادیا یجراح نیا ایرسانه وستیپ

ه کردن همرا یالزم برا سازیاقناعاجرا شود تا  درستیبه

جبران حذف ارز  وهیدر خصوص ش -۱ مردم حاصل شود.

 درستیبهجامعه هدف  اوالًتوجه شود که  دیبا یحیترج

استحقاق افراد  تناسببه ینقد هایکمکشود و  ییشناسا

 ؛مداوم باشد دیجد ینگیخلق نقد دینبا اًیثان ابد،ی صیتخص

 میمستق صورتبهدولت اگرچه  هایکمک ینقد زیچراکه وار

 بلندمدتاما در  ؛بخشدمی هبودسفره مردم را ب ایبرههو در 

 هایکمکمردم را کاهش خواهد داد. لذا دولت  دیقدرت خر

 گریخدمات د ایو  یاتیمال هایمعافیت صورتبه دیخود را با

 )نویسنده: علی محمدی( .دیارائه نما

 

 

 
 

 
 

 !نگيزبراسؤال بتيغ                            روز گزارش▼

داد که فارغ  انیبه کار خود پا یدر حال فارسخلیج یمکاره یاجالس سران شورا نیو دوم چهل

 ،ملک سلمان بتیغبار شاهد  نینخست یداشت؛ برا تأملقابلمهم و  هیحاش کیآن  فیاز کم و ک

 .میبود یعربستان سعود تیبا محور یانشست منطقه نیتردر مهم یپادشاه عربستان سعود

کشور باشد و از  نیدارد که پادشاه عربستان در ا ادیبه  یکمتر کس -0 :یخبر یهاگزاره

مالقات  هاآنبا  ایاستقبال نکرده  کنندیکه به عربستان سفر م یمقامات غرب ای یعرب انیهمتا

 یجلسات داخل نیتردر مهم یحت کهطوریبه یدر انظار عموم یشاه سعود بتینداشته باشد. غ

روزها در  نیا برانگیزسؤالاز مسائل  یکیبه  شود،ینم دهیاو داز  یاثر زین بستانعر یاو منطقه

ظاهر  یشده است. در دو سال گذشته، ملک سلمان دو بار در انظار عموم لیتبد یافکار عموم

صفرا در  سهیبرداشتن ک یانجام عمل جراح یکه برا 0۰11 ریشده است: نخست در ت

 اضیبه ر 0066که خرداد  سیخارجه انگل ریبا وز داری. دوم، ددش یبستر اضیدر ر یمارستانیب

فرانسه به عربستان که در نوع خود  جمهوریرئیسمکرون  ریدر سفر اخ یسفر کرده بود. حت

 یبا پادشاه عربستان برخ میمستق دارید قیاز طر توانستیم و شدیم یابیسفر مهم ارز کی

برطرف  یده بود را تا حدودبه آن دچار ش یخارج استیدر س اضیکه ر یخارج یهاچالش

 راًیاخ سیانگل نیکه روزنامه گارد یگزارش بنا بر -۰بود.  بیملک سلمان همچنان غا د،ینما

 تختیخارج از پا ،کرونا وعیش دیاز زمان تشد ویژهبهمنتشر کرد، بن سلمان در دو سال گذشته 

 یپزشک یهاانجام مراقبت یاسرخ بر یایدر ینئوم در ساحل شمال داالحداثیو در شهر جد

ساله که  ۵۱سلمان »نوشته بود:  درینسایا زنسیب یخبر گاهیپا زین ازاینپیشساکن شده است. 

 یعاتیبر مسند قدرت نشست با شا ۰60۱خود ملک عبداهلل در سال  یمرگ برادر ناتن یدر پ

 ییهابه نشانه متخصص، او مبتال نیروبرو بوده است. به گفته چند اشیسالمت تیدرباره وضع

 .«از زوال عقل است

 ،سلمانمحمد بن یهابا تالش ارتباطیب اه سعودیش بتیهست، غ هرچه :یراهبرد نکته

 یالمللنیو ب یامنطقه ،یداخل گاهیقدرت و جا ت،یموقع «میتحک» یبرا یسعود وانج عهدیول

 یهاسلمان در هفتهبن نکهی. استیعربستان ن یمقام پادشاه یتصد یسازفراهم یبرا ودخ

به پنج کشور  یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس یعال ئتیهو در سطح  یاسابقهیطور بگذشته به

 یعضو شورا یسران کشورها زبانیم اضیسفر کرده و سپس در ر فارسخلیج هیحاش یعرب

 ایخودخواسته  ،برانگیزسؤال بتیغ هیکه در سا دهدینشان م شود،یم فارسخلیج یهمکار

 «یدوفاکتو»و « بالقوه»بن سلمان به حاکم  دملک سلمان، فرزن «یلیتحم» دیناخواسته و شا

در کنار اهداف  اض،یر ریو چه در نشست اخ یاچه در تور منطقهشده است.  لیعربستان تبد

سلمان بن یاصل یهازهیاز انگ یکی ،یاسیمخدوش و شکننده س تیو موقع گاهیبهبود جا گر،ید

 (آیندخوشه: حمید )نویسند بوده است.

 حاج قاسم به ديپلمات شهيد وعدهتحقق              خبر ویژه              ▼

رفت که  دشیشه یبرادران و رفقا یهمانیبه م یدر حال رلویحسن ا دیشه ،منیدر  رانیا ریسف

به  وااز سفر  شیپ کرده بود. افتیحاج قاسم در دیبشارت شهادتش را از سردار شه ازاینپیش

 شانیبه خانواده ا ،دی، حاج قاسم ضمن حضور در منزل شهیاسالم یجمهور ریسف عنوانبه منی

 ین شهید بزرگوارا شیچند روز پ نینهمچ. خواهند شد دیسفر شه نیگفته بود حاج حسن در ا

و  دهدیدر خوابش قرار م یمانیسل دیحضور شه انیضمن تماس با خانواده، پسرشان را در جر

 گرید»قاسم به حاج حسن گفته بود:  حاج .کندیاعالم مبر شهادتش را  یبشارت حاج قاسم مبن

 .«حاج حسن میاست، منتظر شما هست یکاف ایماندن در دن

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ميادهينکشود مهاجرين افغانستاني ديوار هرگز برای ممانعت از ورکشور: وزير 

سازمان  یعال سریکم ،یگراند پویلیدر نشست مشترک با ف آذرماه( ۰1) روز دوشنبه یدیاحمد وح

 یو اروپا به تعهدات مال المللیبین یهاسازمان میانتظار دار»ملل متحد در امور پناهندگان گفت: 

 یو آموزش یدر ادامه با اشاره به ارائه خدمات درمان یدیوح .«خود در حوزه پناهندگان عمل کنند

شهروندان  ریدر داخل کشور مثل سا میمق یاتباع خارج»گفت:  ران،یا میمق یبه اتباع افغانستان

 یواریهرگز د رانیا یاسالم یجمهور .کنندیم افتیمناسب در یو درمان یخدمات بهداشت یرانیا

 یاز خدمات یالمللنیب تیاست که حما یدر حال نیاست و ا دهینکش نیممانعت از ورود مهاجر یبرا

 نیا ییاروپا یهاطرف»کشور خاطرنشان کرد:  ریوز .«است زیناچ دهد،یم گانهیبه اتباع ب رانیکه ا

شدن  لینگران گس جهتازاینو  پذیردمیرا  نیمهاجر رانیا یاسالم یتصور را دارند که جمهور

 لیدل خارجیاع با اتبایران نگاه انسان دوستانه  .ستندیخودشان ن یبه سمت مرزها نیمهاجر

در نظر داشته  دیپناهندگان عمل نکنند و با در خصوصخود  فیبه تکل هااروپاییکه  شودمین

در افغانستان  کایآمر کردیکشور در ادامه به رو ریوز. «اروپاست هامهاجرت نیمهم ا قصدباشند که م

مردم  یها، پولزدهرقم کایدر افغانستان را آمر یکنون طیو شرا تیوضع»اشاره کرد و گفت: 

 .«امروز مردم افغانستان است یهایگرفتار یافغانستان را بلوکه کرده و مسبب اصل

 نه لندن! گذرديم هرانتايران در انگليس: راه امنيت منطقه از سفير 

شنبه( در واکنش به بیانیه انگلیس و )سه یروزددر لندن  شورمانکسفیر « محسن بهاروند»

باعث تأسف است که بعضی از »در صفحه اینستاگرامش نوشت:  ،فارسخلیجکشورهای حاشیه 

کشورهای عربی آغوش باز ایران برای مذاکره، مفاهمه و سیاست همسایگی محترمانه را نادیده 

راه امنیت، دوستی و سعادت  .کنندصادر می گرفته و در لندن علیه ایران بزرگ و مقتدر بیانیه

انگار سیاست و  .گذردمنطقه نه از لندن که از تهران و با مشارکت همه کشورهای منطقه می

دار و فاصله از دوستان واقعی و برادران دینی و طرح ای فقط فرار از تعامل معنیتوانایی عده

وزیران خارجه  «.و سودجویان است افکنانتفرقهر سایه سخنان کلی، مبهم و غیردیپلماتیک د

ای که شامگاه دوشنبه و انگلیس در بخشی از بیانیه فارسخلیجکشورهای عضو شورای همکاری 

در این بیانیه از دولت جدید ایران خواسته شده  .صادر شد به طرح ادعاهای ضد ایرانی پرداختند

المللی پایبند باشند به حاکمیت ملی و تمامیت انین بیننقش مثبتی در منطقه ایفا کند، به قو»

 «.نظامی را متوقف کندهای شبهارضی همسایگان خود احترام بگذارد و حمایت از گروه

 !رانيا وسوريه  ،عراق ردها موج اعتراض

رژیم روابط با  یسازیعاد یبرا فایف نینماد یدر باز ایکیمهدوبه حضور  رانیدر اا هاعتراض از بعد

 ونسیحضور  به خاطر یموج بزرگ هایعراق است. دهیها به عراق هم رسحاال اعتراض ،صهیونیستی

به راه انداخته و خواهان  یباز نیدر ا ون،یفدراس یفعل سیرئبیناو  یمل میسابق ت تانیمحمود، کاپ

از  یتیحما یهم در اقدام هیسور کیالمپ یمل تهیکم اسطوره فوتبال کشورشان هستند. یبرکنار

را از تمام  یجهان، و ستارگان اعراب و داریدر د بیحضور فراس الخط لیبه دل ن،یفلسط

از حضورش در  یاهیانیبا انتشار ب ،هیسور یمل میسابق ت کنیبازاین  محروم کرد. یورزش یهاتیفعال

در داخل کشور  وجودنیبااکرد.  یاشغالگر قدس بوده، عذرخواه میمنافع رژ یکه در راستا یدارید

 سامانه دراعتراضی  یشیپو حالنیبااهیچ واکنش رسمی به حضور مهدوی کیا صورت نگرفته است. 

در وزارت ورزش  یفور یریگیو پ دیام میت یسرمرب یعذرخواهکه خواستار  شدهلیشکت من فارس

 است. یهزارنفر 06ویش در حال رسیدن به مرز پاین امضاکنندگان  .این موضوع شده است

 به خود گرفترو به رشد وضعيت  اقتصاد کشور

ثابت سال  یهامتیق بهعملکرد تولید ناخالص داخلی کشور ، یروابط عمومی بانک مرکزش گزاربه 

هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم  ۷۱۰65۱به رقم  0066در نیمه نخست سال  0۰1۱

شد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره ر .درصد افزایش یافته است ۰5۰ زانیم بهمشابه سال قبل 

شد اقتصادی نیمه نخست ر .برخوردار بوده است یدرصد ۰50از رشد  0۰1۱ثابت  یهامتیق به

ترتیب معادل به "نفت"و  "خدمات"های گروه افزودهارزشتحقق رشد مثبت  جهینت درسال جاری 

ترتیب های مزبور بهگروه کهطوریبهباشد، درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می 0۱50و  ۱5۷

 .انداهه اول سال جاری داشتهمواحد درصدی در رشد اقتصادی شش 050و  65۰سهم 

 اخبار کوتاه

 روزنامه هيونيستي/صهاآرتص به مسئوالن  روزنامهحمله  ◄

هنرشان فقط  یلیمسئوالن اسرائ»: هاآرتص نوشت یلیاسرائ

حمله  واقواقمثل سگ  هرروز هست و رانیا هیعل یولفاظ یوراج

 سروصدای و یفقط وراج هااینکه  دانندمیهمه  .دارند رانیبه ا

روزنامه نوشته  نیا .هاوراجی نیا از دیبس کن لطفاً .است یادیز

 و حماس اهللحزباست شما قادر به شکست  دهیفهم ایدن

اراده کنند  انیرانیاگر ا دیدار رانیحمله به ا یآنگاه ادعا ،دیستین

 هرروز میبخواه وجود نخواهد داشت که ما یلیاسرائ گرید

هم  لیاسرائ وزیرنخست ،بنت ینفتال .میحمله داشته باش یاهویه

 و حماسلبنان  اهللحزباول به مقابله با  کردن اهویکارش شده ه

 رانیمثل ا ایمنطقهقدرت  کی هیعل یادیبعد غلط ز دیبپرداز

 «.دیداشته باش

ردار س /نظامي سليحاتت هوش مصنوعي در ساخت گيریبهره ◄

هم » در جنوب کشور گفت: 0۷در رزمایش پیامبر اعظم  سالمی

از فواصل مختلف  قیدق صورتبهسپاه  ییایدر یروین یپهپادها

 کیبالست یهااهداف را مورد اصابت قرار دادند و هم موشک

 شیپ کروز اهداف از یهاو موشک روین دیجد یهادهیعنوان پدبه

مختلف را با دقت صد درصد مورد  طیدر فواصل و با شرا شدهنییتع

و  یاعم از هوش مصنوع دیجد یهایفناور ورود دادند. قراراصابت 

 فیها در طاستفاده از پهپادها در اعماق متعدد و موشک یفناور

 یروین یابیقبول، نشانگر دستقابل یهااز بردها با دقت یعیوس

 .«تکامل قدرت خود است ریسپاه به نقاط درخشان در مس ییایدر

 یروین فرمانده /ييايدر نيسنگ یهاموتور ديبه تول ايراند روو ◄

به  ساخترانیا ییایموتور در نینخست وستنیپ از ارتش ییایدر

 نیسنگ یموتورها دیخط تول» خبر داد و گفت: صنعت کشور

ناو  نیاول یشده و بر رو یاندازراه یرانیتوسط متخصصان ا یزلید

 ۰066موتور با نام مکران  نیا .«نصب خواهد شد یرانیانداز اموشک

اسب بخار توان  ۰066، دشدهیتول یکه توسط متخصصان داخل

 ییایگره در ۰6را تا  ینظام یورهادارد و قادر است سرعت شنا

 بود. ییایگره در 0۱شناورها  نیسرعت ا قبالً دهد.  شیافزا

راه و  ریوز /نيستزا تورم ولتد: طرح مسکن يرستم قاسم ◄

 چراکه ستین زاتورممسکن  یمل نهضت» :مدعی شد یشهرساز

طرح  نیا یاجرا یبرا یبانک مرکز یمانند مسکن مهر خط اعتبار

 یبرا یمرکز بانک مهر، مسکن طرح در در نظر گرفته نشده است.

منابع  نیکه ا یاختصاص داد و زمان یساخت مسکن، خط اعتبار

 اندکردهکارشناسان اعالم  شتریب وارد بازار شد تورم به وجود آمد.

 .«ستیزا نتورم یبانک التیکه تسه

روسیه  جمهورسیرئ !/ستين اعتمادقابل کاي: آمرنيپوت ◄

منظور محدود کردن به کایتوافق با آمر یبرا دهایام»گفت: 

در صورت  یاست و حت فیضع یشرق یگسترش ناتو در اروپا

 شیهابه واشنگتن درباره عمل به وعده توانیتوافق، نم کی یامضا

دورتر از  لومتریمختلف، هزاران ک یهابهانه به هاآناعتماد کرد. 

و  یآماده است اقدامات نظام هی. روسکنندیخود عمل م یمل قلمرو

 .«انجام دهد کایآمر ردوستانهیبه اقدامات غ یعنوان پاسخرا به یفن


