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 عزم جزم دولت برای تحول اقتصادی       روز حرف▼

قتصاد و معیشت مردم مدیریت ناکارآمد دولت دوازدهم در حوزه ا

مشکالت اقتصادی و تغییر سریع انتظار حل  تا باعث شده است

این برای  .شاهد باشیماز دولت جدید ا راساسی در این حوزه 

خواهی با دقت تمام و بدون توجه به سهمجمهور رئیسمنظور، 

به مجلس معرفی خود را  برخی جریانات سیاسی، تیم اقتصادی

 .ده استشرسد با اقبال نمایندگان نیز مواجه کرد که به نظر می

 .در حوزه اقتصاد استخواهی تحول ویژگی این تیم، ترینمهم

تیم اقتصادی دولت متشکل از معاون اول  -2 نکات تحلیلی:

هاد ، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر ججمهوررئیس

 کلرئیس درنهایتو  وبودجهبرنامهکشاورزی، رئیس سازمان 

با  ،بانک مرکزی است که محوریت این تیم برای هماهنگی بیشتر

برنامه وزرا و معاونین  - 1 .است جمهوررئیسمعاون اول 

صاد دهد که حل مشکالت آنی اقتاقتصادی دولت، نشان می

وزیر  .ته استنظر قرار گرفکشور بیش از سایر موضوعات مد

در  واحد مسکونی میلیونیکپیشنهادی مسکن، برنامه ساخت 

ی بزرگ در این حوزه محسوب طول یک سال را دارد که تحول

های ایجاد تنوع در روشوزیر پیشنهادی نفت به دنبال  ؛ودشمی

 ،مختلف هایظرفیتبا  نفت و گاز هایفرآوردهفروش نفت و 

 نیز وبودجهبرنامهرئیس جدید سازمان ؛ همسایگان است ویژهبه

 دارد تا تورم از ناحیه بودجه کنترل شود ایهبرناماعالم کرده که 

های گذشته، کسری ترین عامل تورم در سالاصلی کهدرحالی)

وزیر پیشنهادی  ؛(بودجه و استقراض از بانک مرکزی بوده است

بحث حمایت واقعی از بازار  ،خود اظهارنظراقتصاد، در اولین 

 ؛د به این بازار را مطرح کرده استسرمایه و بازگرداندن اعتما

 ،آبخیزداریی اوزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تحصیالت دکتر

کشاورزان برای  توانمندسازیبه دنبال مدیریت منابع آبی کشور و 

های استقبال کمسیون -3 ...عرضه کاالی خود در بورس است و 

ی اقتصادی دولت این ارهای وزگیریتخصصی از کلیت و جهت

دهد که تغییر وضع اقتصادی موجود با سرعت نوید را می

واکنش بازار سرمایه نیز نسبت به  .دور از انتظار نیست قبولقابل

 .مثبت بوده است ،های اقتصادیتغییرات احتمالی شاخص

شفاف است، عزم روشن و  ،در این مقطع آنچه نکته راهبردی:

دولت برای تغییر اساسی در حوزه اقتصاد است ولیکن به معنی 

 .آن نیست که مجلس از وظیفه بررسی و نظارت خود عدول کند

به وزرا حق مجلس  بررسی صالحیت وزرا و دادن رأی اعتماد

 ،بحث و بررسی نمایندگان مجلس حتی اگر بعد از اما ؛است

تماد مجلس را بگیرند، بازهم در بخشی از این افراد نتوانند رأی اع

که دولت به دنبال تغییر بنیادین در حوزه  گزاره تحلیلیاین 

 )نویسنده: علی کارگر( .داردنوجود  تردیدی ،اقتصاد است

 

 

 

 
 

 

 افغانستان در کانون توجهات                         روز گزارش▼

است و  یالمللنیو ب ایمنطقههمچنان کانون توجهات  دادهرخبحث تحوالت افغانستان و اتفاقات 

روشن شدن موضوعات  یوجود دارد که برا ریتحوالت اخ رامونیپ سؤاالت یراستا برخ نیدر ا

 .پرداخته شود هاآنبه  دیبا

 رییهستند که طالبان نسبت به گذشته تغ دهیعق نیبر ا یاریبس -2 های تحليلي:هگزار

گفت که فقه مدنظر طالبان همان فقه  دیبا سؤال نیدر پاسخ به ا .و موضع داده است تیوضع

از خود نشان داده است،  یخاص هایپذیریانعطافگروه  نیاز موارد ا یاریدر بس .است یحنف

مثال طالبان برخالف گذشته خواهان حضور زنان  طوربه .مشهود است کامالًآن  ییادگرایاما بن

 .با پوشش کامل حضور داشته باشند دیخود با نیمواز بر اساسدر ادارات و دانشگاه است، اما 

وجود نخواهد داشت و  هادانشگاهبه بعد کالس مختلط در  نیطالبان اعالم کرد که از ا نکهیا ای

 یداخل یفضا سازیآرامبه دنبال  یطالبان در مقطع فعل -1 .است یکیتفک صورتبه هاکالس

مردم و فراخوان کارمندان و  شیگروه در رابطه با عدم تشو نیا هایبیانیه .افغانستان است

از همه به  شیب یداخل یمتشنج شدن فضا .است یابیراستا قابل ارز نیکارکنان دولت در ا

که  کندمینرم  وپنجهدست یاریبا مشکالت بس نالبته اکنون طالبا .ضرر خود طالبان است

به  یرسم طوربهگروه را  نیا هادولتهنوز  واست  یالمللنیب تیعدم مقبول هاآناز  یکی

 یبرا طیشرا ،شود بیترک یداخل تیعامل با عدم مقبول نینچه اچنا .اندنشناخته تیرسم

خواهد  ینگاه حداکثر کی ندهیدولت آ لیطالبان در تشک -3 .دشوار خواهد بود اریطالبان بس

 غیرازبه یخاص انیالبته اکنون جر .هاجریان ریمتشکل از طالبان با سا یدولت یعنی ؛داشت

وابسته به  کامالً یدولت لیدر جهت تشک یعامل نیوجود ندارد و هم یعبداهلل عبداهلل و کرز

در  یانحصار صورتبه انستاندولت در افغ لیتشک ندهیآگفت  توانمی پس .طالبان است

 هایگیریموضع .است ایمنطقه زداییتنشطالبان به دنبال  -0 .واهد بودخطالبان  اریاخت

 سر یکشور چیجنگ نخواهد کرد و با ه کسهیچطالبان با  نکهیگروه و اعالم ا نیا یسخنگو

افغانستانی  انیعیو ش رانیرابطه طالبان با ا -0 .است یابیراستا قابل ارز نیندارد، در ا جنگ

عزاداری محرم در افغانستان را تضمین  ماین گروه امنیت مراس ؛از ابهام است ایهالههنوز در 

 رادیحضور داشتند و به ااین کشور  انیعیش ریدر مراسمات اخطالبان  هایمولویکرد و 

طالبان هنوز موضع  ران،یبا ا یدو اقتصا یاسیاما در رابطه با ارتباطات س ؛پرداختند یسخنران

افغانستان  یما در بازساز یگروه اعالم کرد که متحد اصل نیا ییاز سو .نگرفته است یخاص

 ؛است گانیاهان روابط گسترده با همسام کرد که خواعال گرید یاست و از سو هیو ترک نیچ

شناخته شدن  تیبه رسم یطالبان برا -6 .رابطه زود است که قضاوت شود نیدر ا فعالًپس 

را  گراییتعامل کردیطالبان رو احتماالًمبنا  نیبر ا .مخالف دارد گرانیبه ارتباط با باز ازین ،خود

 .یو غرب ایمنطقهاعم از  ،مختلف گرانیتعامل با باز یعنی ؛شتدر دستور کار خواهد دا

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(

 !تحقير آمريکا ترينبزرگ                             خبر ویژه ▼

: کشورش در خصوص افغانستان پرداخت و گفت هایسیاستاخیرش به نقد سخنرانی  در ترامپ

 تیبه سر آن آمد؟ وضع ییچه بال کندیو با خود فکر م کاستیآمر یان در حال تماشاجه»

 خیدر تار یخارج استیس یرهایتحق ترینبزرگو  هایشرمسار ترینزرگباز  یکیافغانستان 

 یرا پشت سر خود باق ینظام زاتیدالر تجه اردیلیم ۳3 ییکایآمر یروهاین .خواهد بود کایآمر

 .«تمام دوران شناخته خواهد شد ینظام یهاشکست ترینبزرگاز  یکی نیو ا گذارندیم
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 اخبار ▼

 !وزير امور خارجه ژاپن از سفر به ايرانهدف 

از  .گذشته وزیر امور خارجه ژاپن به ایران آمد و دیدارهای مختلفی با سران کشورمان داشتروز 

ارزیابی  ،صلی نماینده ژاپن در این سفرکه هدف ا شودیممحتوای این دیدارها چنین برداشت 

موضوع دیدارهای  نیتریمحور چراکهجدید ایران در موضوع برجام بوده است؛  نگاه دولت

و وزیر امور خارجه  عالی امنیت ملیدبیر شورای  ،، رئیس مجلسجمهوررئیسبا  وتوشیمیتس

خارجه  ریوز داریدر د جمهورسیرئ حالنیباا .، مسئله برجام و آینده آن بوده استکشورمان

ان را گوشزد ایربه  اپنژبدهکاری ضمن تأکید بر افزایش سطح روابط تجاری با این کشور، ، ژاپن

 .«ستین ریپذهیتوج یژاپن یهابانکدر  رانیا یهاییدارا یدر آزادساز ریتأخ»: و گفت کرد

خاطر عمل نکردن به تعهدات خود ه ب دیبا هاییکایآمر»در خصوص برجام نیز تأکید کرد: رئیسی 

گی با دبیر شورای عالی امنیت دیدار موتهدر  .«جهان پاسخ دهند یبه افکار عموم ،در برجام

بر ضرورت گسترش کیفی  ،با اشاره به سوابق طوالنی روابط بین دو کشورنیز شمخانی ملی، 

شمخانی با تبیین  .از طرف ثالث تأکید کرد تأثیرپذیریدون دخالت و ب نیمابیفمناسبات 

رویکردهای کشورمان در خصوص برجام، نقض تعهدات و خروج غیرمسئوالنه آمریکا از برجام و 

راه »های ترامپ توسط دولت بایدن را عامل اصلی شرایط کنونی ذکر کرد و گفت: تداوم سیاست

 .«تحقوق حقه ملت ایران اس تأمینکا، توسط آمری ایجادشده بستبناز  رفتبرون

 از زبان اصالحاتاصالحات 

که به وکالت خاندان هاشمی شهره پیدا  طلباصالحفعال سیاسی  «محمود علیزاده طباطبایی»

جریان »غییر هویتی این جریان گفته است: ت ودرباره اوضاع فعلی جریان اصالحات رده است ک

امام موافق بود اما  یآرااصالحات یک جریان متدین، مذهبی و انقالبی بود که از ابتدای انقالب با 

جمعیت  خصوصاًجریان اصالحات باید با مردم و  .اندله گرفتهکم از این پیشه خود فاصامروزه کم

 .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم اعتقاداتی دارند .اش را اصالح کندانقالبی و مذهبی رابطه

اصالحات این فاصله را میان  .جدا کرد فرهنگشانشود مردم را از اسالم دین مردم است و نمی

های طلبان باید بازنگری کرده و در جمعاصالح: »علیزاده همچنین گفته است .«مردم ایجاد کرد

چهره روشنفکری گرفته و از مذهب دوری کنند، از مردم فاصله  کهاین .مذهبی حضور پیدا کنند

ان به طلباصالححمالت  .«شان را مردم و مذهب اصالح کنندطلبان باید رابطهاصالح .گیرندمی

 ،اوج گرفت طورجدیبهحاکمیت دولت اصالحات  هایسالاعتقادی مردم که در  هایبنیان

 .دبو هاآننشانگر آینده این جریان یعنی اوضاع کنونی  خوبیبه

 شما را یهاپول، نه ميخواهيمنه ابتکار عمل شما را به امريکا: خطاب  حسن نصراهلليد س

نبردی که علیه مقاومت و »ت: ی سخنانی اظهار داشطیکشنبه  یروزداهلل لبنان حزب کل ریدب

شود و سفرایی که مریکا در بیروت اداره میهمه نیروهای ملی واقعی آغاز شده است، از سفارت آ

 .«داند، فرماندهان واقعی کسانی بودند که در این نبرد علیه مقاومت جنگیدنآمده 1550از سال 

اهلل گفت که سفارت آمریکا و سفیر این کشور در بیروت در همه امور لبنان از حزب کل ریدب

کنند و دست روی هر نفت دخالت میتعیین مسئوالن گرفته تا تصمیمات مربوط به سوخت و 

سید حسن گفت که دومین کشتی حامل مشتقات نفتی تا چند روز دیگر از  .گذارندچیزی می

سید حسن نصراهلل سفیر آمریکا در بیروت را خطاب  .لبنان حرکت خواهد کرد مقصد بهایران 

که مانع کمک کشورها به  خدمت به لبنان هستی، به دولتت بگو دنبال بهاگر »قرار داد و گفت: 

همچنین  قاومتمسید  .«اهای شما رخواهیم نه پولا را میما نه ابتکار عمل شم .لبنان نشود

توان از کنند، میهای آمریکا همکاری نمیهای حفاری از ترس تحریمگفت که اگر شرکت

ق بود ما کنیم که اگر موافبه دولت پیشنهاد می: »فزوداوی  .های ایرانی کمک گرفتشرکت

ما از حمالت  نظر موردهای شرکت .هایی برای استخراج نفت، گاز و فروش آن سراغ داریمشرکت

 .«دهم بتوانند آن را بفروشن کنند و ترسند و این توانایی را دارند که هم استخراجاسرائیل نمی

 اخبار کوتاه

 /شود زيپره یالحظه ماتياز اتخاذ تصم دي: بايسيرئ ◄

، در هیئت انیبا تیم روحدر آخرین جلسه  جمهوررئیس

متقن و اعتمادبخش بوده و  دیبا مانماتیتصم»گفت:  دولت

و قابل  یثباتیب .مردم باشد یثبات در زندگ جادیآن ا جهینت

جامعه  یآفت برا نیبدتر یاقتصاد طینبودن شرا ینیبشیپ

 یهانهیدر زم ژهیوبه یالحظه ماتیاز اتخاذ تصم دیبا .است

 .«شود زیپره یاقتصاد

 /ميکنيفرار نم يمذاکره منطق زياز مخارجه:  یشنهاديپ ريوز ◄

 خود در مجلس هایبرنامهدر جلسه دفاع از  «امیرعبدالهیان»

همه تالش  .میزنینم گره برجام به را خارجهوزارت»گفت: 

با  .میریگیبه کار م هامیلغو تحر کردن اثریب یخود را برا

نبوده و  یشیبود که فرسا میهمراه خواه یامذاکره

 و حکمت عزت،»افزود: وی  .«منافع ملت باشد کنندهتأمین

و هوشمند مورد  ایپو یخارج استیس چارچوب در مصلحت

متوقف در  یعنیما متوازن است  یخارج استیس .توجه ماست

ها چند بلکه در تمام قاره ،حوزه نخواهد ماند کیمنطقه و  کی

 میخواه فیتعر یخارج استیاول س تیاولو عنوانبهکشور را 

 .«است یاساس تیاولو محور هیهمسا استیاما س ؛کرد

 /هاستمربوط به بانک هايتينارضا ني: پرتکرارترخاندوزی ◄

در جلسه دیروز مجلس، به دفاع از  وزیر پیشنهادی اقتصاد

قاطع از توسعه  تیحما»خود پرداخت و گفت:  هایبرنامه

 عیو توز شیاردادها و افزاشدن قر یالحسنه، واقعسنت قرض

خواهد بود و  یاصالحات بانک تیدر اولو یبانک التیتسه

 ریوز .«بود میها خواهبانک یرهاساز انیشاهد پا یزودبه

در دولت  یریناپذمیتحر شیآرا»: افزود اقتصاد یشنهادیپ

 .میکنیباز م مانانیپبا هم دیجد یرهایگرفت و مس میخواه

 !/اطالعات توسط رهبر انقالب یشنهاديپ ريوز دييتأ اجرایم ◄

رهبر انقالب به من »قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: 

مشخص کرده  یکه قانون اساس ییهاجز بخشگفتند من به

 .کنمیها نمدر کار دولت یدخالت ییموضوعات اجرا ریدر سا

 یهاحوزه تیمسئول یقانون اساس 2۷6و  225 اصول طبق

در همه  .است یرهبر ۀبر عهد یخارج استیو س تیدفاع، امن

کسب  یوزرا از رهبر یدرباره برخ یگذشته و کنون یهادولت

 هایبخش یگفتند که با وزرا یسیرئ یآقا .کنندیاجازه م

مانند وزارت اطالعات از رهبر انقالب کسب اجازه  یتیامن

 .«موافقت کردند شانیکردند و ا

 رعاملیمد /!کيکشور منطقه در حوزه جنگ الکترون نيبرتر ◄

 حوزه در ما» :تگف وزارت دفاع کیالکترون عیسازمان صنا

حوزه  نیا زاتیو تجه میدر منطقه اول هست ک،یالکترون جنگ

 و ساخت یطراح علم .میکنیم دیتول یبوم صورتبهرا 

از  یعنیشده است،  یبوم رانیدر ا کیجنگ الکترون زاتیتجه

 .«میامعکوس عبور کرده یمرحله مهندس


