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 0010ورد تورم در آبر              روز حرف▼

از  یکه برخ زدهمیماه از دولت س ۵اکنون و بعد از گذشت  

از تورم در  یحداقل بینیپیش کی توانمی، نداشدهابهامات رفع 

 داشت. ندهیآسال 

به سه بخش  رانیمشکل تورم در ا میدانیم تحليلي:نکات 

 -1 ؛شودمی میتقس یستمیس هایشوکو  یانتظار ،یساختار

و خلق اعتبار  هابانک یناتراز مختلف هایدوره: در یساختار

 هایدولتبودجه در  یکسر گریو از طرف د طرفازیکنامولد 

 هراندازه. اندکردهتورم  دیتول ،اندداشتهکه  یشدت تناسببهمختلف 

بهبود  زین طی، شرااندشدهدو شاخص  نیمهار ا به موفق هادولت

بر روند تورم  زیدولت ن یدرآمدها شیافزا نکهیاست. ضمن ا افتهی

 هایهزینهمنظر با توجه به کاهش  نیبوده است. از هم تأثیرگذار

درآمد  دیچنانچه روند تول نده،یسال آ یدولت در بودجه انقباض

 یدستورات بانک زمانهمو  باشد ریاخ هایماههمچون 

 تورم شبه کاه دواریام توانمیشود،  جراا سرعت به جمهوررئیس

ثر از أدر کشور مت یاز مشکالت اقتصاد ی: بخشیانتظار -2 بود.

 گیریجهت تناسببهوزن آن است که  هاتحریمو  یاسیس یفضا

 یبر رو مستقیماً تفاوت بوده، لیکنم خارجه، استیدر س هادولت

مذاکرات  یاست. هرچند فضا تأثیرگذار یمال ینرخ ارز و بازارها

 ؛است هاتحریمرفع  یمثبت است و دولت در حال تالش برا نیو

 نیو و غرب، رانیا انیم کیتیژئوپلو  یتیهو تناقضات لیاما به دل

خصوص دولت  نیباشد. در ا هاتحریمرفع  داریپا حلراهد توانمین

 الببه دن ،در اقتصاد یاسیکاهش اثرات انتظارات س یبرا زدهمیس

و  ایمنطقه ،یلمغفول مانده در عرصه داخ هایظرفیت سازیفعال

 یاسیوزن انتظارات س احتماالً دیلذا در دوره جد ؛المللی استبین

: یاقتصاد هایشوک -0 در اقتصاد در حداقل خود خواهد بود.

جامعه  یسازاقناع، بدون ندهیدر سال آ یحیقانون ارز ترج یاجرا

قیمت د توانمی ،پیدا و پنهان سودجو در کشور یهادستهار مو 

موضوع شاخص تورم را باال ببرد.  تینها درکاالهای اساسی و 

 یهایریگموضعموارد و  یدر برخ یاقتصاد میت یهماهنگنا

 موارد دامن زننده بر ازجمله زیدولتمردان ن یاقتصاد دهینسنج

 .ستا اقتصادی هایشوک

 20 ریدر چهار دهه اخ رانیتورم در ا نیانگیم نرخ پاياني:نکته 

 یسنجاقتصاد یهامؤلفهتورم و  نیانگیم برفرض. درصد بوده است

و با  یدرصد 23تورم  ،یاقتصاد هایشوکگفته شد، بدون آنچه  و

 شودمیبرآورد  ،یحیقانون حذف ارز ترج یفتن اجرانظر گردر 

باشد. البته  درصد 03 حوش و حول ندهینرخ تورم در سال آ

را که منجر به  یاارانهی یهاتیحمادولت در بخش  یهااستیس

 دهیناد در مهار تورم توانمیرا ن خواهد شد دیبهبود قدرت خر

 سنده: علی محمدی()نوی گرفت.

 

 

 
 

 
 

 منيدر  دنيخطرناک با یباز                    روز گزارش▼

بر روی کاغذ اعمال شد،  ،از روی کار آمدن ه فاصله چند هفتهباز شعارهای بایدن که یکی 

 ،سیاست تشویقی تروریستی بود. آمریکا با این یهاگروهبرداشتن انصاراهلل یمن از لیست 

رژیم سعودی را  ینوعبهخود ساخته و  یهااستیسو  هاحرفداشت تا انصاراهلل را خام تالش 

 یهااتیعملو  هایمنی میدانی یهاشرفتیپاز باتالق جنگ یمن خارج سازد؛ اما 

ولت مردمی داخیر  نظامی دی، بخصوص حمالتآنان علیه مواضع ائتالف سعو زیآمتیموفق

مجالی ، ردیگیمورت ص پاسخ به متجاوز واست دفاع مشروع یسکه در ادامه  ،یمن به امارات

باقی نگذاشته  ایمنطقهاز سوی آمریکا و عوامل وابسته دیپلماتیک انصاراهلل برای فریب 

لیست خودساخته  صاراهلل بهاز بازگرداندن مجدد جنبش مردمی ان ییهازمزمه رونیازااست؛ 

 .شودمیتروریستی در آمریکا شنیده 

 ندگانیو نما دیاز کاخ سف متحدهاالتیاامارات در  ریسف «بهیالعت وسفی» :یخبر یهاگزاره

 یهادرخواست کرده است، از طرح درج مجدد نام انصاراهلل در فهرست سازمان کایکنگره آمر

در پاسخ  ینشست خبر کیدر نیز  کایآمر یجمهورسیرئ دنیبا جود. نکن تیحما یستیترور

 ستیبر بازگرداندن انصاراهلل به ل یبندرباره درخواست امارات م «هیالعرب»خبرنگار  سؤالبه 

 یرا بررس سمیترور ستیبه ل هایما بازگرداندن حوث»گفته است:  ،یستیترور یهاگروه

اعالم  تریدر توئ یپست یط ز،یدر واشنگتن ن تسفارت امارا دن،یاظهارات با ی. در پ«میکنیم

. میکنیموضوع استقبال م نیا یبر بررس یمبن کایآمر جمهورسیاز اظهارات رئ»کرده است: 

 ،یرنظامیو کروز به سمت اهداف غ کیبالست یهاموشک کیکل موضوع روشن است؛ شل

 .«!منیملت  یحل براراه یرهایتداوم تجاوزات و منحرف کردن مس

 رغمبه دنیکه با دهدینشان م منیجنگ  ریسال اخ کی تحوالت :يليتحل یهاگزاره

 یکیلجست یهاتیتوقف حما قیاز طر منیدادن به جنگ  انیبر پا یخود مبن هیاول یهاوعده

بلکه همچنان به تجارت سالح  ،انجام نداده نهیزم نیدر ا یکار موفق چیه تنهانهاز عربستان، 

همان  قاًیدق ایدنب. دهدیادامه م منی ندهاز مواضع عربستان در خصوص پرو تیو حما

 نیبا ا کرد؛یدنبال م کایآمر یدولت قبل ، رئیسدونالد ترامپکه  کندیرا دنبال م یاستیس

 قرار دادن یبرا دیکاخ سف تالشدموکرات!  دنیبود و با خواهیتفاوت که ترامپ جمهور

شود، اقدام  یعمل کهیدرصورت یستیترور یهادوباره انصاراهلل در فهرست موسوم به گروه

 ،یاسیس ،یدانیخواهد داشت و بر روند تحوالت م یدر پ یمهم یامدهایاست که پ یخطرناک

 یدولت رسم کی کلانصاراهلل به ش نکهیاثر خواهد گذاشت. با توجه به ا منیدر  ...و  یانسان

مناطق  دوسوماز  شیکشور و ب نیا تیاز جمع یو بخش بزرگ ضور داردح منیدر  یو قانون

آن  هیفشار عل دیهرگونه تشد کنند،یم یزندگ یدولت نجات مل یتحت لواآن قابل سکونت 

 یهااز ورود کمک یریجلوگ ،یگرسنگ ،یماریب ،یقحط ،یاقتصاد یفشارها شیموجب افزا

خواهد کشور در محاصره کامل است،  نیکه ا یطیدر شرا همآن به یمن ...بشردوستانه و 

 یعنیانصاراهلل  دنینام ستیاست. ترور منی یتحوالت داخل یاصل گریشد. انصاراهلل باز

. با دانندیخود م یرا دولت قانونکه انصاراهلل  منیدرصد مردم  03از  شیدانستن ب ستیترور

 نیدر ا یاسیو س یدانینشده و روند تحوالت م فیتضع اراهللانص تنهانهاقدام مجدد،  نیا

عامل  کی عنوانبهنخواهد کرد، بلکه اقدام مذکور  رییتغ یکشور به نفع ائتالف سعود

 هیعل ژهیو یهااتیعمل دیتشد هتجانصاراهلل  از هایمنیاکثریت  درخواستبرای « محرک»

 را منیبحران  یاسیس وفصلحل یعمل نموده و هرگونه روند گفتگو و مذاکره برا ،متجاوزان

 (ندیآخوش دیخواهد کرد. )حم فیتضع

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 به مردم چه گفت؟ جمهوررئيس

ه با مردم سخن زند صورتبه جمهوررئیسشبکه یک،  21بعد از خبر ساعت ( ماهبهمن ۵)دیشب 

سخنان رئیسی در این برنامه زنده چکیده مجریان رسانه ملی پاسخ گفت.  سؤاالتگفت و به 

البته در دو سه سال  دیشده است که با ییبال یتومان 0233ارز  -1»: ز این قرار بوداتلویزیونی 

به واردکننده داده  ترشیالتفاوت که پمبلغ مابه .کرد ریمردم را غافلگ دیاما نبا شدیگذشته حل م

 به مردم داده شود. یدر قالب کارت اعتبار دیبا ،یتومان 0233ارز  صیپس از اصالح تخص شدیم

بوده، نه ارتباطات  یساالرستهیو مالک انتصابات شا میاوردین یرا اتوبوس یدولت کس نیدر ا -2

نفر  ۵درخواست کردم  یلیبعد از طرح موضوع انتصابات فام .یلیفام یهاو نسبت یو گروه یحزب

 -0 !میها گفتند، ما هم گفتکنم اما گفتند رسانه یریگیمسئول دولت پ عنوانبهکه  اورندیرا اسم ب

وام مسکن و ساخت  -0 جوانان به ازدواج است. قیما تشو یبرقرار است، بنا حتماًوام ازدواج 

با  ها فقط به منافع خود توجه دارند.بانک -۵ کشور. ازیهم وعده ماست و هم ن ونیلیم 0مسکن 

ما  -6 آن برکنار خواهد شد. ریرا اجرا نکند، برخورد و مدکه دستورات دولت  یبانک ایهر شرکت 

از  رفتبرون یاقتصاد راهکارها ری، وز)امروز( صبح فردا. میدولت قبل شد دارراثیدر بورس م

مذاکره  زمانیچاما همه میبریم شیمذاکرات را پ -7 .کندیمشکالت بورس را به مردم اعالم م

درخواست مذاکره  -0 است. هیما ارتباط با روس یهااز راه یکی هامیتحر یسازیدر خنث ست؛ین

را بردارد، سپس از  هامیابتدا تحر کایآمر .هاست مطرح شده استمدت کایاز طرف آمر میمستق

 به .میهست گانمانیبا همسا یاسیما در حال توازن در روابط س -9 .صحبت کند رانیگفتگو با ا

 .«میتوجه داشته باش دیبا هاهیهمسا یو اقتصاد یتجار یهاتیظرف

 کنيمتحمل نميرا  ستاد کل نيروهای مسلح: حضور رژيم صهيونيستي در منطقهئيس ر

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان که شنبه( در دیدار )سه یروزد بعدازظهر، محمدباقریسردار سرلشکر 

های اشغالی آذربایجان که بعد از مدت آزادسازی سرزمین» :به ایران سفر کرده است، اظهار داشت

دو کشور  .ه دهه اتفاق افتاد، موجب خرسندی رهبر معظم انقالب اسالمی و مردم عزیز ایران شدس

های فراوانی از جهت تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی و سایر موضوعات دارند و مشترکات و نزدیکی

سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران هم توسعه روابط با همسایگان است؛ تمام این موارد باعث 

ما همان مقدار که  .تری را با شما داشته باشیمشود که تالش کنیم تا مناسبات بسیار نزدیکمی

نسبت به کشور خودمان حساسیت داریم، نسبت به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان هم حساس 

ها تالش این تروریست .انداند اما نابود نشدهها در سوریه و عراق شکست خوردهتروریست .هستیم

افغانستان، قفقاز و آسیای مرکزی گسترش یابند که با توجه به این موضوع،  ازجملهدارند در منطقه 

مسائل منطقه  وفصلحلسیاست اصولی ما  .های منطقه استها نیازمند همکاری کشورمقابله با آن

عامل در منطقه حضور رژیم صهیونیستی  .های منطقه، بدون دخالت بیگانگان استتوسط کشور

 «.ستاهای منطقه ایجاد تفرقه و تهدیدکننده امنیت و ثبات کشور

 چابهار الملليبين نامهتوافقازبکستان به الحاق 

با حضور هیئت ازبکستان در چابهار »مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: 

 .ن موسوم به چابهار نهایی شدالمللی ایران، هند و افغانستانامه بینمراحل الحاق ازبکستان به توافق

. شودالمللی چابهار اضافه مینامه بینیک ماه آینده در نشستی در تهران، ازبکستان رسماً به توافق

با حضور سران  9۵نامه ایجاد داالن تجاری مشترک ایران، افغانستان و هندوستان خردادماه توافق

نامه که به تأیید و تصویب مجالس هر سه کشور رسیده مبنای این توافق سه کشور امضا شد، بر

ر این افغانستان هم د. ددهاست هند تبادالت تجاری خود با افغانستان را از راه چابهار انجام می

دهد و تاکنون چندین نامه مبادالت تجاری خود با هند را با سهولت بیشتری انجام میتوافق

بار و اقالم صادراتی این کشور به هندوستان از چابهار ترانزیت محموله صادراتی شامل میوه، تره

رکزی و المنافع آسیای منامه اضافه شدن همه کشورهای حوزه مشترکافق این توافق .شده است

ترین راه مبادالت ترین و اقتصادیترین، ایمنصرفهبسط آن به قفقاز و شرق اروپاست چراکه به

میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین در کشورهای حوزه اقیانوس هند و کشورهای  0 از شیبتجاری 

زودی المللی بهنکارشناسان بی گواه بهآسیای میانه، قفقاز و شرق اروپا بندر چابهار است و این بندر 

 .«شودجایگزین مسیر کانال سوئز برای تجارت اروپا، آسیا و آفریقا می

 خبار کوتاها

 باتي فرانسه کشيده شد/با اسالم به شعارهای انتخاضديت  ◄

: در صورت گفته است فرانسه یافراط راست انتخابات نامزد

مسلمانان را از گذاشتن نام  ،یجمهوراستیدر انتخابات ر یروزیپ

هرگونه  دنیپوش و بر فرزندانشان ممنوع خواهد کرد« محمد»

حجاب در اماکن  ازجملهد، اسالم باش دهندهنشانکه  یلباس

مجلس فرانسه  نیز چند روز پیش ممنوع خواهد شد. یعموم

ورزشی این کشور را  یهایبازممنوعیت پوشش اسالمی در 

اول تصویب کرد. این کشور در میان کشورهای اروپایی رتبه 

یکی از  کهنیاو جالب  ت با اسالم و نمادهای آن را داردضدی

 را نیز در خود دارد.مسلمان  بیشترینکشورهای اروپایی است که 

 /!شوند مجازات بايد يمانيسل املين ترورع: ييکايآمرافسر  ◄

سازمان ملل و افسر  حاتیبازرس سابق تسل ،«تریر اسکات»

 تمام»گفته است:  ییکایآمر ییایاطالعات تفنگداران در نیشیپ

 یجنگ کارتیجناترور کردند  نیکه دستور و اقدام به ا یکسان

 نینقض قوان کایپاسخگو باشند؛ اقدام آمر دید و باهستن

خاطر سردار  نیبه ا کایجنگ بود؛ آمر نیو نقض قوان یالمللنیب

 جادیا یبرا یحلراهرا ترور کرد که چون او به دنبال  یمانیسل

 .«بود یو سن عهیش نیصلح و ثبات در منطقه و وحدت ب

 /؟!شوکه شدرا زد، رژيم صهيونيستي امارات نصاراهلل ا ◄

 ستیونیصه لگرانیبه نقل از تحل توریالمان ییکایوبگاه آمر

 هیژانو 17هستند. حمله  یقیدر شوک عم هایلیاسرائ»نوشت: 

و جسورانه بود.  زیانگ)انصاراهلل( به امارات، شگفت هایحوث

 یرا نگران کرده و قدرت عال لیاسرائ ها،یو اراده حوث جرئت

 لیاسرائ یبرا یواقع یدیو پهپادها تهد یها در حوزه موشکآن

در  موناید یاهسته ساتیو تأس التیا بندر .رودیشمار مبه

پرتاب  یبرا یعال ییها تواناقرار دارد و آن هایبانک اهداف حوث

به هدف  قیو اصابت دق لومتریک 2333و پهپاد با برد  موشک

حمالت  نیمصون ماندن امارات از ا یبرا یراه چیهرا دارند. 

 .«کوتاه وجود ندارد زمانمدتدر 

 «یدهنو» رداشته شد/بحقوق سربازان  اول برای افزايشدم ق ◄

طبق مصوبه امروز »: گفت بودجه مجلس قیتلف ونیسیعضو کم

و  ونیلیم 0به  ندهیحداقل حقوق سربازان در سال آ ون،یسیکم

 ۵ زین متأهل. حقوق سربازان دیهزار تومان خواهد رس 0۵3

است مصوبات کمیسیون گفتنی  .«تومان خواهد شد ونیلیم

در صحن علنی  ستیبایمبه قانون  شدنلیتبدتلفیق برای 

 آن را تأیید کند. و شورای نگهبانبه تصویب رسیده مجلس 

 يوست/پ يقلم نيانسول دکنندهيکشور تول 5جمع  هب رانيا ◄

 یموفق شده برا «فارمد تانیو» انیبنشرکت دانش تازگیبه

را در داخل  یقلم یهانیانسول ا،یو غرب آس رانیدر ا بارنیاول

 دکنندهیکشور تول ۵به جمع  رانیکند تا ا یسازیکشور بوم

شرکت گفته:  نیا مقامقائم .ونددیآنالوگ در جهان بپ نیانسول

که با  شودیم نیصرف واردات انسول وروی ونیلیم 033ساالنه »

 03 زانیحداقل به م یارز ییجوشاهد صرفه ک،یفاز  یاندازراه

 .«بود میدرصد خواه


