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 ديجد ینظام اقتصاد یالگو ،خانگيلوازمصنعت       روز حرف▼

با ارسال  خانگیازملو دکنندگانیتول از یگذشته تعداد روزهای در

 یانسبت به واردات محصوالت کره ،انقالب به دفتر رهبر یانامه

رئیس به  اینوشتهانقالب در  معظم. رهبر کردند یابراز نگران

 یداخل دیشکستن کمر تول منزلهبهرا  ییادعا نیصحت چن ،دولت

 نیع واردات ادستور من رئیسیموضوع،  نیدانستند و متعاقب ا

 بالغ نمود.کاالها را ا

ترامپ  یامضا کهدرحالی 0۹سال  بهشتیارد -3 نکات تحليلي:

 هایشرکتخروج از برجام هنوز خشک نشده بود، کره و  یبرا

و منع  اصفهان یشیآن با خروج از طرح توسعه پاال یخصوص

آمریکا  یفشار حداکثر استیس با ران،یبه ا خانگیلوازمصادرات 

در ادامه با توقف واردات  هاایکرهشدند. همراه علیه ملت ایران 

در  بلکه ،را بلوکه کردند رانیا هایدارایی تنهانه ران،ینفت از ا

)برای خرید  در طرح کوواکس رانیبعد مانع از ارسال پول ا هایماه

سران  یاقتصاد یعال ی، شوراهاایرهکشدند. رفتار  واکسن کرونا(

 از این خانگیلوازمن داشت تا واردات آقوا در دولت دوازدهم را بر 

به سه سال از خروج  کیدر طول نزد -2 کشور را ممنوع اعالم کند.

فراهم  یداخل دیرشد تول یبستر برا ران،یاز ا ایکره خانگیلوازم

بنگاه  3۰33 به کشور در خانگیلوازم یدیتول یواحدها شد. امروز

از  شیدستگاه در سال، ب ونیلیم 3۰ دیتول که با ظرفیت دهیرس

 ونیلیم 233 درآمدبا و  کنندمی تأمینرا  یداخل ازیدرصد ن ۹۰

ارز  تأمیندر حوزه صادراتی نیز به سبد قابل اتکایی برای  یدالر

 زایبخش ن نیبلوغ کامل ا ی. البته برااندشدهکشور تبدیل  موردنیاز

برای رسیدن  هاایکرهاست. چنانچه خود  شتریو صبر ب تیبه حما

در این تا ده سال واردات  ،خانگیلوازمبه وضعیت امروز در صنعت 

واردات  شیگشا یبرا ریاخ یهازمزمه -0 را ممنوع کردند.بخش 

از طلب  یبخش هیتسو یبرا یاکره انتکاریخ هایشرکتمحصوالت 

واردات  یایدست دالالن و ماف وضوحبه ،رانیا یدالر اردیلیهفت م

 سیئو ر معظم انقالب رهبر تیو با درا رو کرد هیقض نیرا در ا

 تولیدکنندگانسوی این ناحیه تا حدودی از ، نگرانی از دولت

 یدالر اردیلیم 3قاچاق  هیسا گرید دیاما تهد ؛برطرف شدداخلی 

 .دیشیاند یریآن تدب یبرا دیاست که با داخلی دیبر تول خانگیلوازم

نشان  ریماه اخ 23در  خانگیلوازمصنعت  رشد :یبردراه نکته

 یداخل دیاز تول تیحما ،یداد که گام اوّل در حل مشکالت اقتصاد

 ،یتیحاکم یساختارها گرید تیکه در صورت حما یاست. موضوع

در  یخواهد شد که حت یاز نظام اقتصاد ینوع شکل گرفتنباعث 

. اردد یو بالندگ اتیهم امکان ح یرجخا یهاطرف میصورت تحر

 به ازپیشبیش بایستمیهم  یداخل دکنندهیالبته در کنار آن تول

 گذاریسیاستهم با  تیو حاکم محصوالت بیندیشد تیفیکارتقاء 

 دکنندگانیتول نیضمن مقابله با انحصار، روح رقابت را بصحیح، 

 )نویسنده: علی محمدی( زنده نگه دارد.

 

 

 
 

 
 

 دارد؟! رانيبا ا ييزدابه تنش یازيعربستان چه ن              روز گزارش▼

 یخارج استیمشترک با مسئول س یگذشته، در کنفرانس خبر یدر روزها یسعود وزیر خارجه

است و  یهمچنان در مرحله مقدمات رانیگفتگوها با ا» :کرد تأکید یاظهارات یاروپا ط هیاتحاد

 زبانیمکشورش هم که عراق  جمهوررئیس. «فراگیردکه مسائل مورد اختالف را  میدواریام

 دهیرس یخوب هایپیشرفتبه  گفتگوهااین نموده که  تأکیداست،  اضری –تهران  یگفتگوها

 میکننده تو ارشد مذاکره یاصل یاز اعضا یکیکه  زیدر عراق ن رانیا ریسف یمسجد رجیاست. ا

 حالدرعینبرسد.  یقطع جیکرده که گفتگوها به نتا یدواریبا عربستان است، ابراز ام یرانیا

بر انجام مذاکرات  یمبن اضری نیز با استقبال از اعالم رانیدر امور ا کایدولت آمر ژهیو ندهینما

 یهایها و رفع نگرانوگوها به کاهش تنشگفت نای»، اذعان داشته، رانیا دیبا دولت جد میمستق

ایران و  مابینفیسفیر انگلیس در عراق نیز از گفتگوهای  .«کندمیکمک  یابلندمدت منطقه

گفتگوها میان این دو  رسدمی، به نظر وجودبااینعربستان در این کشور حمایت کرده است؛ 

 برخوردار است. ایالعادهفوقاهمیت  کشور همسایه، برای عربستان از

در  کیو عربستان دو کشور بزرگ و استراتژ رانیا یاسالم یجمهور -3 :يليتحل هایگزاره

دو  نیدو کشور در تحوالت منطقه و نقش مهم ا یراهبرد گاهیهستند. جا منطقه و جهان اسالم

 کیروابط دوجانبه را به  یایبهبود و اح ،یگریاز هر زمان د شیب ،یجار یهادر کاهش تنش

و اسناد و قرائن موجود  ریتحوالت چند سال اخ یبررس -2کرده است.  لیتبد «یاساس تیاولو»

در مناسبات دوجانبه داشته  ینیآفررا در بحران «ینقش اصل» یاست که دربار سعود نیا یایگو

 یهارفع تنش یخود را برا یتهران همواره آمادگ ریاخ یهااست که در سال یحال در نیاست. ا

به  یمنته یهادر ماه خصوصبه زین یمانیسل دیشه یکه حت ایگونهبهموجود اعالم داشته است، 

که  طورآن اضیروابط دو کشور انجام داده بود که از جانب ربهبود  یرا برا ییهاشهادت، تالش

 نیترمهم اض،ری –. بحث بر سر بهبود مناسبات تهرانقرار نگرفته بود موردتوجهمعقول باشد،  دیبا

 متحدهایاالتتوسط  شانیبه عراق بود که با ترور ا یمانیسل دیشه یسفر خارج نیدستور کار آخر

و  یامنطقه ،یداخل لیبنا به دال -2مسکوت ماند!  یمدت یموضوع برا نیا ،رژیم صهیونیستیو 

 یعربستان سعود یبرا ،یجار یهامناسبات دوجانبه و رفع تنش یایاح« ضرورت» ،یالمللنیب

که  دنیکار آمدن با یو رو کایدولت آمر رییتغ ،«المللنیسطح ب»است. در  رانیاز ا شتریب مراتببه

استمرار  ،«سطح منطقه»در  ؛از عربستان ندارد قدتمام تیبه حما یقاداعت گریهمانند ترامپ د

 یارز ریذخا ،داشته هایسعود یبرا نهیدالر هز اردیلیم 0۰3از  شیکه تاکنون ب منیجنگ 

انصاراهلل  یهاموشک تیررسکشور را در  نیامراکز نفتی و پاالیشگاهی عربستان را نصف کرده و 

نئوم  یدالر اردیلیم ۰33و پروژه  2303 یانداز اقتصادچشم ،«یخلسطح دا»و در  قرار داده است

است  یسه مؤلفه مهم ،یرنفتیبه غ یگذار از اقتصاد نفت یعربستان برا یاقتصاد یهابرنامه ریو سا

 .تنگذاشته اس یباق رانیبا ا ییزداجز تنش یاعربستان چاره یکه برا

 یمنافع راهبرد یر دو سطح منطقه و داخل داراو عربستان د رانیروابط ا یایاح :یراهبرد نکته

ریاض برطرف شده و  -با توافق تهران موجود در منطقه، یهااز تنش یااست. بخش عمده یمتعدد

اقتصاد  ازپیشبیشنظامی و اقتصادی همچون جنگ یمن که موجب فرسایش  هایباتالقریاض را از 

ستان در منطقه و جهان و بتکفیری عراصالح چهره خشن و  .دهدمی، نجات شودمیعربستان 

 نتایج راهبردی توافق ریاض با تهراناز  ،یرنفتیبه غ یاز اقتصاد نفت این کشورروند گذار  لیتسه

کرده و بنای  تأکیدایران همواره به توافق و دوستی میان کشورهای همسایه نظام اسالمی است. 

ن دخالت خارجی عنوان کرده است و با امنیت و پیشرفت منطقه را همکاری میان همسایگان، بدو

انتخاب مسیر صلح  هایزمینههمکاری با کشورهای همسایه در دولت رئیسی، توسعه سیاست اعالم 

 (ندیآخوش دی)حم. فراهم شده است ازپیشبیشو دوستی برای عربستان 

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !و ارمنستان رانيامهم توافق 

. وارد تهران شدهیان لبرای دیدار با امیرعبدالارمنستان  وزیر خارجه( مهرماه 32روز دوشنبه )

کرد و وزیر  یارمنستان قدردان یارض تینسبت به تمام رانیا کردیاز رو انیرزودر این دیدار، می

 رانیمناسبات ا یگران خارجمداخله یداد برخ منخواهی اجازه»ز گفت: امور خارجه کشورمان نی

 هایخواهیزیادهقرار بدهند. منطقه ما تحمل  تأثیرارمنستان را تحت  ازجمله گانیبا همسا

توسط اهل منطقه و بدون مداخالت  دینخواهد داشت. مشکالت منطقه با وجههیچبهرا  دیجد

سه  این سفر درنتیجه، یراه و شهرساز ریمعاون وزم بنا بر اعال«. شود وفصلحل یخارج

که کشور ما را از مرز نوردوز به  یشمال به جنوب دوریکر ،اول ؛مهم گرفته شد میتصم

باز  دیبا حتماً ،و راه ارتباط با قفقاز است کندیارمنستان و از آنجا به کشور گرجستان متصل م

 یبرادر کریدور شمال به جنوب،  هاسواریری موقت، جاده عبو صورتبه ،دوم نگه داشته شود.

 (کیلومتر 23به طول )از آن  دونقطه که یمیمحور قد استفاده شود و یتیترانز هینقل لیوسا

 کیشود تا انجام  یدیجد یطراح است، ملحق شدهخاک آذربایجان  به، باغقرهبعد از درگیری 

 هینقل لیوسا یکه برا ییهافتاریگرسوم،  .بازگشایی شود یمیمحور قداین در  نیگزیراه جا

در بخش  میبتوان میدواریام»کرد:  تأکیدخادمی  شود.حل  ،جادشدهیا روانیدر محور ا یتیترانز

 یتردد یکه محور اصل سیرفع مشکل در منطقه گور یحداکثر مساعدت را برا ،رساختیز

 .«میبه عمل آور ،به ارمنستان و منطقه قفقاز است رانیا

 مسکو در سفر به انيرعبداللهيامانتظارات 

 یخود درباره موضوعات یروس یالوروف همتا یبا سرگئ یزنیرا باهدف کشورمان وزیر خارجه

دیروز  ،انهیمسائل خاورم زیو ن یخزر و منطقه قفقاز جنوب یایبرجام، افغانستان، اوضاع در ازجمله

سفر به مسکو  یشورمان براامور خارجه ک ریاز وز شتریالوروف پ وارد مسکو شد. هیئتی رأسدر 

وگو گفت»: گفت در بدو ورود به مسکو انیرعبداللهامی دعوت به عمل آورده بود. هایزنیو تداوم را

نسبت  هیروس مداری انتظار. و افغانستان در دستور کار قرار دارد یمنطقه قفقاز جنوب طیدرباره شرا

در  یستیونیصه میو تحرکات رژ هاتروریستو حضور  کشورها یدر مرزها یاحتمال راتییبه تغ

با توجه به  زنی دوجانبه روابط بخش در حساس باشد. ،است تیصلح و امن هیمنطقه که عل

 میهست نیو به دنبال ا شدهفراهم یخوب نهیزم ،هیدر روس رانیسفارت ا ریاخ یهاماه یهاتالش

در منطقه  طشرای به وجهت با باشد. هاعرصهدر روابط در همه  یسفر، جهش جد نیکه دستاورد ا

 یامنطقه یهااستیس داشت. میخواه بارهنیدرا یجد یوگوهاگفت ،و افغانستان یقفقاز جنوب

 ،بوده و در حوزه منافع مشترک دو کشور کیبه هم نزد اریبس ریاخ یهاتهران و مسکو در سال

 تیامن یبرا تیظرف نیکه ا میدوارامی انجام شده است. یاسازنده یهایهماهنگاقدامات خوب و 

 .«کند دایپمنطقه ارتقاء  یهابخشدر همه 

 ستهاموشکنشريه آمريکايي: ايران دارای مراکز بزرگ و متنوعي از 

، تحلیلگر امور امنیتی و «کایل میزوکامی»در مطلبی به قلم « نشنال اینترست»پایگاه تحلیلی 

سال گذشته  ۰3ایران در  ،دیگویماین گزارش  .به بررسی قدرت موشکی ایران پرداخت دفاعی

این گزارش در ادامه  .کرده است گذاریسرمایههای خود اقدامات مهمی در زمینه توسعه موشک

نویسنده همچنین به  .هاستایران دارای مراکز بزرگ و متنوعی از موشک کهکند می تأکید

به نوشته  .کندایران اشاره می« فاتح مبین»های مایل و موشک ۰0۰رد موشک ضد کشتی با ب  

در مرکز کشور را فراهم و  هاآنهای ایرانی، امکان استقرار وی، افزایش ب رد و پیچیدگی موشک

باید توجه داشت که ایران کشوری بزرگ با  گویدمیوی  .کندرا دشوارتر می هاآنتشخیص 

های یل مربع است که سبب شده این کشور از مجموع ایالتهزار ما 303مساحت تقریبی 

از منظر وی، خط ساحلی  .شود تربزرگ« یوتا»و « واشنگتن»، «اورگان»، «نوادا»، «کالیفرنیا»

و « اورگن»، «کالیفرنیا»تر از خط ساحلی و دریای عمان که طوالنی فارسخلیجمرزی ایران در 

دهد که حتی بدون ابزار شناسایی پیشرفته، می است به ایران این امکان را« واشنگتن»

 .مهاجمان را شناسایی کند

 اخبار کوتاه

دیمیتری » آمريکايي اعتماد نداريم/ یهارساناميپروسيه: به  ◄

سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اختالل در « پسکوف

کرد  تأکیدهای اجتماعی آمریکایی که شب گذشته رخ داد شبکه

خود  یسازماندرونبرای ارتباطات  هارسانامیپکه دولت مسکو از 

 یریتأثها هیچ کند و به همین دلیل قطع این شبکهاستفاده نمی

کرد، ما از خطوط ارتباطی  تأکیدوی  ت.روی مسکو نداشته اس

ارتباطی ویژه مرتبط با هر بخش استفاده  یهاکانالدولتی و 

متکی نیستیم و در امور کاری  هارسانامیپما به  عتاًیطبکنیم. می

 .اعتمادی نداریم هاآنبه 

 انینرخ تورم در پا /رکورددار تورم بعد از انقالب يدولت روحان ◄

 ینرخ تورم از ابتدا نای .دهیدرصد رس ۰۵به عدد  3۰33مرداد 

تورمِ باال محصول عملکرد و  نیانقالب تاکنون سابقه نداشته، ا

 نباالتری .است بوده یساله روحان ۵دولت  یزاتورم یهااستیس

مرحوم  یو در دولت سازندگ ۹۰در سال  ازاینپیشنرخ تورم 

 درصد ثبت شده بود. ۰09۰با عدد ی هاشمی رفسنجان

 !/زعفران جهان در صادرات، دوم است دکنندهيتول ترينبزرگ ◄

تن  ۰33تا  ۰03ساالنه  دیبا تول رانیآمارها ا بر اساس کهدرحالی

جهان را به خود  یدیدرصد از زعفران تول 0۰حدود  ،زعفران

قرار دوم و در جایگاه  ایاختصاص داده، اما در صادرات پس از اسپان

کشور اغلب  نیاما ا ؛تن است 092تنها  ایساالنه اسپان دتولی. دارد

 کندمیو با قیمت نازل وارد  یافله صورتبهرا ایران  یدیزعفران تول

به عرضه اقدام  ،یابیبازارو برندسازی  متنوع، هایبندیبستهبا و 

گفت، بخش  توانمی روازاین. کندیم یجهان یبازارهازعفران به 

 .رودمی اسپانیاعظیمی از حاصل دسترنج کشاورز ایرانی به جیب 

 تهیکم سیرئ /!استخراج کرد بورس تهران هايي کهنيکوتيب ◄

از ماجرای کشف  هابررسیدر خصوص اولین  مجلس هیبازار سرما

ای استخراج رمز ارز در ساختمان بورس تهران، گفت: ماینره

به مدت چند ماه در بورس تهران نصب و  3000از خرداد  هانرمای»

با مصوبه  هانرمای استخراج شده است. زین نیکو تیب 0حدود 

کرد  نههزی محل نصب شده بود.شرکت بورس  مدیرههیئت

 .«فع از آن مشخص نشده استتمن و افراد شدهاستخراج نیکوتیب

 سخنگوی /رانيشده ابلوکه یهاپول یمخالفت آلمان با آزادساز ◄

در  یغرب یکشورها یوزارت خارجه آلمان بدون اشاره به بدعهد

شده بلوکه یهاپول یقبال برجام و ضمن مخالفت با آزادساز

، شرطپیشتهران در اسرع وقت و بدون قرار دادن » :گفت ران،یا

 !«.توافق برجام برگردد یایاح یمذاکرات برا زیم به

 الرس» /کشته شد اکرم )ص( امبريهتاک به پ ستيکاتوريکار ◄

موهن  یکاتورهایکار میکه با ترس یسوئد ستیکاتوریکار« لکسوی

مسلمان را موجب شده بود، به  یم جهاناسالم)ص( خش امبریاز پ

 کشته شدند. یاتصادف جاده کیمحافظ در  سیهمراه دو پل

قوه  سرئی /هامتيق يگران یريگيپ یبرا یادستور اژه ◄

 ژهیو یمسئله بررس خواستسراسر کشور  یهااز دادستان هیقضائ

 .دنکن یریگیپ تیرا با جد هامتیق یبازار و گران ینابسامان


