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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

عهدشکنی و بداخالقی کمتر از آمریکا نیستند؛  ازلحاظآمریکا هم کشورهای اروپاییِ همراه با 

 .بازی و حرف زدن طلبکارند؛ همیشه طلبکارندهم مثل آمریکایند لکن در مقام زبان هاآن

را زیر پا گذاشتیم و  تعهداتمانمذاکره را به مسخره گرفتیم و  هاتمدگویا این ما بودیم که 

 www.basirat.ir             (60/60/0066) .کردند هاآنعمل نکردیم؛ این کاری است که 

 !کليد خورد یاقتصاد تيشفاف          روز حرف▼

 تیشفاف جادیگذشته، دولت دو گام مهم در جهت ا روزهای در

به  ناشران سازمان بورس اوراق بهادارالزام  یکی ؛برداشت یاقتصاد

 یالزام بانک مل یگریو د هایشانساختمانو  نیانتشار فهرست زم

بانک  هانباشت انیها زمارآ نیبر اساس ا .یمال هایصورتبه انتشار 

بانک  هیکل سرما درصد ۶۷تومان معادل  اردیلیهزار م 0۶ یمل

 انینشان از ز ،یهفت بانک بورس یمال هایصورت نیاست. همچن

 دارد. ۱۱ در سال هابانک نیا یتومان اردیلیم هزار 00۱

توسط  یبانک مل یمال هایصورتانتشار  -0 نکات تحليلي:

عملکرد  و نظارت بر تیشفاف جادیدر ا یشروع ، نقطهاقتصاد ریوز

 دیگر و یاقتصاد هایبنگاه ریبه سا سرعتبه دیاست که با هابانک

 هایشرکتدر خصوص  -2داده شود.  میتعم یدولت هایسازمان

و  نیثابت و زم هایداراییدر خصوص  یاگرچه اطالع یبورس

بود.  یاطالعات مبهم و کل نیساختمان وجود داشت، اما ا

از  یریبهتر سهامداران و جلوگ گیریتصمیمبه  اخیر سازیشفاف

خواهد  یدر بورس، کمک بزرگ هاحقوقیرانت و تخلفات  جادیا

اساس  نیاقتصاد در کشور ما بانک محور است. بر هم -۷ کرد.

اما  ؛گذاشته شده است هاآنبر عهده  هابنگاه یمال تأمین فهیوظ

 تیبا فعال هابانک متأسفانهنشان داده که  هابانک یمال هایصورت

 فهیظاز و ،...و امالک و  نیمولد مثل زمریغ هایبخشگسترده در 

ر ظلذا به ن ؛اندگرفته( فاصله هابنگاه یمال تأمین) خود یذات

اقتصاد فاصله  یمال تأمینبودن  بعدیتکاز  دیدولت با رسدمی

انباشته  انیز اکهکردن آن باشد. چر چندوجهیبه فکر  گرفته و

به عملکرد  با توجه -0 .دهدنمیرا نشان  یمثبت یرنمادو هابانک

 آمارهاکرد.  شتریسهم بازار را در اقتصاد ب دی، باهابانک فیضع

اقتصاد  یمال تأمیندر  هیبازار سرما یدرصد 2۲از سهم  تیحکا

کرد،  جادیبازار ا نیدر ا توانمیکه  یتیدارد که به نسبت ظرف

 یمال تأمیندر  یل تنوع سازبه دنبا دیاست. لذا با ینییسهم پا

اقتصاد را بر هر دو مقوله بازار و بانک  تیمحور پرداخت و هابنگاه

 ییو توانا تیشفاف ثیرچه از حنیز گ هیبازار سرما -۲ قرار داد.

ها بازارگردان کردیاما رو ؛دارد یمناسب نسبتاً تیوضع ،یمال تأمین

 ازمندین وی بوده انحصار هیدر بازار سرما هاکارگزاریو عملکرد 

 است. شترینظارت ب

و  هابانکدر  تیشفاف جادای در دولت اقدام :یراهبرد نکته

که با توجه به اعالم نظر توئیتری وزیر اقتصاد، تداوم بورس 

نظارت بهتر بر عملکرد شفافیت و منجر به خواهد داشت، 

و جذب  گذاریسرمایه سکیکاهش ر اقتصادی شده و هایحلقه

 را رقم خواهد زد. )نویسنده: علی محمدی(در اقتصاد  رگذاسرمایه

 

 

 

 
 

 

 کيآتالنت سویآنشکاف در  ديتشد                      روز گزارش▼

 ادی« معامله قرن»که در فرانسه از آن با عنوان  ایبه استرال شرفتهیپ یهاییایردریفروش ز قرارداد

و  سیپار نیب کیپلماتیمنجر به بحران د، اقدام نیلغو شد. ا ،متحدهایاالت فشارتحت شد،یم

 شده است. ،و ناتو هستند تیامن یواشنگتن که هر دو عضو دائم شورا

 یاز گروه صنعت یزلدی – یبرق ییایردریز 02 دیو مهم خر دهیچیقرارداد پ -0 :يليتحل یهاگزاره

امضا شد. ناوال  ایفرانسه و استرال نیب 2600در سال  ورو،ی اردیلیم ۲0به ارزش « ناوال» یفرانسو

 یاتم یهاییایردریبسازد که قرار بود از ز ایاسترال یرا برا« اَتَک» یهاییایردری، زمتعهد شده بود

از اهداف  یکیآرام،  انوسیدر اق نیچ یشوند. مقابله با فشارها دیتول ندهیدر آ یفرانسو ی«راکودابا»

 یاعدف - یتیامن مانیپ لیبود. تشک یفرانسو یهاییایردریز دیاز خر ایاسترال یو راهبرد یاصل

است که باعث  یلیدال ازجمله، (AUKUSموسوم به آکوس ) سیو انگل کایآمر ا،یاسترال جانبهسه

هدف  زین نیاست که مقابله با نفوذ رو به گسترش چ یدر حال نیقرارداد اعالم شده است. ا نیلغو ا

موسوم به از لغو قرارداد  کایدر خصوص اهداف آمر -2آکوس در منطقه است.  مانیپ نیادیو بن یاصل

فرانسه در  اتاز تحرک کایآمر ینگران ،است: نخست ییشناساقابلدو گزاره  ،فرانسه« معامله قرن»

در  ییاروپا ینشان داده شود کشورها نکهیا یبرا ،اروپا هیاتحاد یاروپاست. در نشست قبل هیاتحاد

 ییاروپا یناتو لیهستند، تشک کایمستقل از آمر یاسیو س یتیامن ،ینظام یهااستیحال اتخاذ س

 یتیامن ک،یپلماتینگاه د شبردیو پ تیریمسئول مد نکهیمهم بود. با توجه به ا یاز دستورکارها یکی

اتخاذ  لیرا به دل سیپار ینوعبهدارد  یسع کایاروپا بر دوش فرانسه است، لذا آمر هیاتحاد یو دفاع

با نظر به  ؛است حاتیتسل شدر فرو کایآمر یکند. دوم، انحصارطلب هیتنب شدتبه یاستیس نیچن

برخوردار از  ییایردریز یمتعهد شده که تعداد کایآکوس حضور دارد، آمر مانیدر پ ایاسترال نکهیا

و  کایدر انحصار آمر شتریپ هاآن یکه فناور این کشور( ساخت یاتم حاتی)و نه تسل یموتور اتم

 واگذار کند. ایبه استرال ندهیدر آرا  بود انگلیس

خنجر از »با عنوان  ،قرارداد جانبهکیدر فسخ  کایخارجه فرانسه از رفتار آمر ریوز :انيپاي نکته

در  کایکه آمر دهدیاز افغانستان، نشان م کایموضوع در کنار خروج آمر نینام برده است. ا« پشت

هرچه هست،  درهرحال. کندیاعتنا نم نیز اشییبه متحدان اروپا ،منافع خود شبردیارچوب پچ

 یتیو امن ینظام ،یاسیقدرت س ترینبزرگرو به اتمام است. فرانسه که  کایآمر یرتران بدور

شده است که در حوزه  ییوارد روندها« شارل دوگل»نگاه  لیو ذ یطورجدبهاروپاست،  هیاتحاد

مسائل  نیکه از ا یندیمستقل کند. برآ کایاروپا را از آمر هیهم فرانسه و هم اتحاد ،یتیو امن یدفاع

شده و  عیتسر اشیهژمون گاهیبا جا کایفاصله آمر دیاست که روند تشد نیا دهدیدست م

 (ندیآخوش دیباز نخواهد گشت. )حم شیخو یهرگز به دوران سابق قدرت و هژمون متحدهایاالت

 !در منطقه یاز شرارت نرم سعود یديابعاد جد                 خبر ویژه ▼

را با  یدیراهبرد جد ،متعدد یارسانه یهاشبکه یسازاست با فعال یچند سال یسعود مرژی

 اخبار .کندیدنبال م یتیو امن یاسیاهداف س یریگیپ یتمرکز بر استفاده از ابزار جنگ نرم برا

 باهدفتوسط عربستان  «نترنشنالیا جانیذرباآ» ونیزیتلو الوقوعبیقر تأسیساز  یحاکموثق 

 260۶ یدر م سعودی است. طلبانههیتجز یکردهایرو دیو تشد یتیقوم یهازدن به شکافدامن

 یاجتماع یهاشبکه تیدر حوزه جنگ نرم با محور یگام مهم ،«مرکز اعتدال» تأسیسبا 

 کرد. تأسیس یرانیاطب ابر مخ یاثرگذار باهدفرا  «نترنشنالیا رانیا» ازآنپسبرداشت و 

افغانستان » ونیزیتلو تأسیساقدام به  زیو در بحبوحه تحوالت افغانستان ن شیپ یچند اضری

 ،«نترنشنالیا جانیآذربا» تأسیس یبرا یسعود متصمی به توجه با اکنون کرد. «نترنشنالیا

 کندیش متال ،یستیونیصه -یغرب یاتاق فکرها دستورالعمل بر بنا میرژ نیمشخص شده که ا

 نرم خود را گسترش دهد. یهاتابعاد شرار

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 !مان مللدر مجمع عمومي ساز رونمايي از دکترين سياست خارجي دولت رئيسي

سازمان ملل  ینشست مجمع عموم نیهفتاد و ششمگفتگوی غیرحضوری در در  یسیرئ اهللتیآ

 یجابه کاآمری» :گفترداخت و ای و جهانی پبه مواضع دولت سیزدهم درباره مسائل منطقه ،متحد

جنگ  دیروش جد م،تحری .دهدیم رییخود را تغ روش جنگ، خود با جهان یروش زندگ رییتغ

 یجمهور استسی. است تیبشر هیعل تیدارو در دوران کرونا جنا میها است؛ تحربا ملت کایآمر

 دانشهی دتمجاه اگر. منطقه است یهمه کشورها یارض تیحفظ ثبات و تمام رانیا یاسالم

 رفتار .اروپا بود یاترانهیمد هیالمهندس نبود امروز داعش همسا یو ابومهد یمانیسپهبد قاسم سل

 و شرط تجاوز است. دیو بدون ق عیتوقف سر منی حلراه ست؛ین سمیمعضل ترور حلراه ینشگزی

 اهد گشت.کشور بر نخو نیبه ا تیامن د،یایبا مشارکت تمام مردم ن یر در افغانستان حکومتاگ

در  آزادی کرده است. لیزندان جهان تبد ترینبزرگ به را غزه ،جانبههمه محاصره امروز

بلکه  شود،یاز عراق و افغانستان خارج نم کاآمری امروز. شودینمجا  گانهیسربازان ب یپشتکوله

 یهاوعده به ما .است یدولت سمیترور التیتشک ترینبزرگاشغالگر قدس  مرژی .شودیاخراج م

 رانیا یو بازدارندگ یدفاع نیدر دکتر یگاهیجا چیه اتمی سالح. میندار نانیاطم کایدولت آمر

آن لغو  جهیکه نت داندیم دیرا مف ییگفتگو رانای .میخواهیخود نم ازحدشیب یزچی . ماندارد

 دیها بارف؛ همه طخورده شکستکامل  طوربه رانیه با ملت الپروژه مقابظالمانه باشد.  یهامیتحر

 یجهان بخصوص کشورها کشورهای همه با مؤثر تعامل دنبال به منبه برجام متعهد باشند. 

 «.است آغاز شده یدی. دوران جدفشارمیم یرا به گرم هاآنهستم و دست  هیهمسا

 به ذغال ماند! ياهيگذشت و روس زين نيا

نسبت به  ریاخ یبه انتقادات روزها« بگذرد زین نیا»خود با جمله  ینستاگرامیدر پست ا« فظری»

است که روز  یشباهت دارد در حال زرد یینمامظلوم کیبه  شتریاقدام که ب نیخود واکنش نشان داد. ا

را  یدر سازمان شانگها رانیا رشیکه واردات واکسن و پذ یاز کسان یسیرئ میابراه دیسگذشته 

کشورمان گفته بود:  جمهورسیانتقاد کرده بود. رئ ،کردندیم یمعرف FATF رشیوابسته به پذ

را  یکشور به سازمان شانگها وستنیپ یحت ایواردات واکسن  هایکه بعض میشاهد بود متأسفانه»

 یبر موضع خود پافشار زین یدر جلسات رسم یکرده بودند و حت FATF رشیمتوقف بر پذ

آورده است که  یرو یبه شعر و شاعر ،مسئله نیپاسخ به ا گونهچیبدون ه یحال در فظری. «کردندیم

ت کشور در خصوص به مقاما فیظر ینگارنامه ، نماینده مجلسانیخضر یعل زیچند روز قبل ن

خالف  یادعاهاو آن را کرده  یارا رسانه یدر سازمان شانگها تیعضو یبرا FATF رشیپذ تیاهم

 اکنون حالباایندر داخل کشور دانسته بود.  گراغرب انیجر یاسیاهداف س شبردیپ منظوربه، واقع

 یپلماسیه سمت دب یاسیوابسته کردن سالمت مردم به مباحث س یو حت ییگراکشور از غرب هروی

در  رانیا رشیدز واکسن و پذ هاونیلیکرده و با واردات م رییدوست تغ یبا کشورها یفعاالنه و همکار

 کهدرصورتیدولت گذشته  نیمسئول. طعم خدمت هستند دنیمردم در حال چش ،یسازمان شانگها

ه دهند تا دولت عرصه سکوت کرده و اجاز ،خالف واقع خود ندارند یمسائل و ادعاها نیا یبرا یپاسخ

 فراهم کند. یانقالب یهاو عدول از ارزش یکاریاسیس دونبه مردم ب رسانیخدمترا جهت 

 شود؟يبرگزار نم ورکيويدر ن 0+3و  رانيچرا نشست ا

ها با مالقات» :گفت ها در نیویورک،شست برجامیبه خبر ن در واکنشسخنگوی وزارت امور خارجه 

نشست  یبرگزار یبرا یادوجانبه برگزار خواهد شد و برنامه صورتبه ورکیویدر ن 0+0مقامات 

 تیاز آنکه واقع شیب یاجلسه نیچن برگزاری خبر وجود ندارد. 0+0و  رانیخارجه ا یوزرا یجمع

 برگزاری بر تهران بوده است. یدستور کار نیچن لیتحم یبرا کایداشته باشد، تالش اروپا و آمر

مشخص،  یبدون داشتن دستور کار همآن ،یادگاریگرفتن عکس  هدف بانشست  نیا کیسمبل

آغاز مذاکرات  یمدون، در پ یدستور کار ارائهو  میبدون تنظ ،یغرب کشورهای. ندارد یادهیفا

در آغاز  نشدهحساب لتعجی شود. دهیدر افق گفتگوها د یمشخص جیانت نکهیبدون ا همآنهستند، 

در  رانیا تیو هدا یادگاریجز ثبت عکس  ،یبدون آماده کردن دستور کار هدف همآنمذاکرات 

گفتگوهای وین »خطیب زاده اضافه کرد: «. رده استک نییآن را غرب تع ریاست که مس یمذاکرات

 .«رسانده شده است 0+0گرفته خواهد شد و این به اطالع زودی و طی چند هفته آتی از سر به

 اخبار کوتاه

ستادکل  سیرئ !/ييکايآمر انينظام به یسرلشکر باقرپيام  ◄

: نوشت یپیامدر ، صلح یمسلح به مناسبت روز جهان یروهاین

 کارانهتیجناو عملکرد  یستیونیصه -یطلبانه غربصلح رکیس»

 ریصلح را به تصو دیمق فاجعه تهدعالم، ع نقاط یاقصدر  کایآمر

 یجهان یهاقدرت ینظام یمال تأمینو  یگذارهیو سرما کشدیم

 اننظامی و سربازان ندارد. ندر جها یطلباز صلح یهرگز نشان زین

و  خردیاجازه ندهند حاکمان ب کایارتش آمر شیآزاداند

 نیتش اار یفرمانده یهانشسته در اتاق ستیترور تکارانیجنا

و  قیشما و حقا نیب ف،یموهوم و سخ یهایپردازبا چهره ،کشور

سحرشده  نظامادهیفاصله اندازند و شما را پ یالمللنیب اتیواقع

 «.خود قرار دهند! یافروزجنگ یهااستیس

 مرژی خطر» گفت: کل سپاه فرمانده !/پشه شيکمتر از نی خطر ◄

 ترینبزرگ یبرا وقتی پشه است. شیما کمتر از ن یبرا یستیونیصه

 گرید م،یکنیم یسازقدرت ،است کایبشر که آمر ینظام یامپراتور

در معادالت ما حساب  یستیونیصه میکوچک مانند رژ یهاقدرت

 .«میاکرده یاندوزقدرت کایشکست آمر برای .شوندینم

 معاون پنهان است/ هایيارانهدر جامعه،  هانابرابریعلت : يقوام ◄

 ،یمیبخش پتروش یهانهارای احتساب با»: گفت اقتصاد ریوز

پنهان  ارانهیدالر  اردیلیم 06۲دارو و ... حدود  ،یاساس یکاالها

 شیافزا نابرابری آمار، طبق ۱۱ تا ۱6 سال از .شودیپرداخت م

 .«پنهان است یهاارانهیآن،  لیدل ترینمهمکه  افتهی

یل از در آیین تجل جمهورسیرئ/ با جاهليت مدرن! مقابلهراهکار  ◄

مدرن  تیجاهل کیامروز با »پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: 

سالح و قدرت  ،یمدرن مجهز به علم و فناور تیجاهل .میمواجه

 و کنندیخود را به عالم حُقنه م یهااست و نداشته یو نظام یمال

 یمعرف تیتمدن و مدن یهاجلوه عنوانبهرا  کارها نیترزشت

را  تیجاهل نیچهره ا تواندیکه م یمیقدرت عظ آن .کندیم

 .فلسفه عاشورا است انیو ب دانیشه ادی ،برمال کند

شبکه  /يدر مبادالت جهان «وآني»استفاده از  یبرا نيچ برنامه ◄

ارز چینی در  روزروزبهروسیه از قدرت گرفتن  راشاتودیخبری 

 نیچ رودیانتظار م»: مبادالت تجاری خبر داد و در گزارشی آورد

(، روابط RCEP) یاطقهجامع من یمشارکت اقتصاد نامهتوافق

و  تیرا تقو کیفیپاس -ایکشورها در منطقه آس انیم یتجار

 یهادر پرداخت وآنیاستفاده از  یبرا یشتریب یهافرصت

 .«کند جادیا یگذارهیسرما یهاتیدوجانبه و فعال

سودان ناگهان  ونیزیتلودیروز  /نافرجام در سودان یکودتا ◄

کشور  نیدر ا خود را متوقف و اعالم کرد یهاپخش زنده برنامه

در  یرتصاوی ،زمانهم نافرجام صورت گرفته است. ییکودتا

منتشر  هاابانیارتش در خ یهااز حضور تانک یاجتماع یهاشبکه

 هیمنبع بلندپا کیبه نقل از  «یالمشهد السودان» گاهپای .شد

گرفتن  دست به یدر تالش برا یکودتاچ یگروه ،خبر داد ینظام

از  نیز سودان یانتقال یشورا سخنگوی .اندبودهکنترل سودان 

 .ندیایب هاابانیدفاع از کشور به خ یکشور خواست تا برا نیمردم ا


