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 !تورممهار برای  مثبتقدم اولين        روز حرف▼

 هیپا ختهیرشد افسارگس ،دهدینشان م یبانک مرکز یآمارها

مهار  ۸۸ سال نیو فصل آغاز ۸۹ سال یانیپا یهادر ماه یپول

در  ابقسدولت  کهدرحالیکرده است.  دایپ یشده و روند کاهش

 یرفع کسر یپول برا سابقهیکار خود با چاپ ب یانیپا یاهماه

شده بود،  یمال یانضباطیتورم در کشور و ب دیعامل تشدبودجه، 

روند را متوقف کند و  نیدر ماه اول خود توانست ا یزدهمسدولت 

 ۹۸به  کیماه نخست امسال نزد 0در  یکاهش دهد. دولت روحان

 یسیاما دولت رئ ؛اپ کرده بودزا چتومان پول تورم اردیلیهزار م

چاپ نکرد، بلکه  یدیجدپول  تنهانهخود  تیدر ماه اول فعال

حجم  یعنیاز بازار جمع کرد،  زیرا ن یپول هیاز حجم پا یمقدار

بود در  الیر اردیلیهزار م ۹0۱۹که  رماهیت انیدر پا یپول هیپا

 .افتیکاهش  الیر اردیلیهزار م ۹0۹۸مردادماه به 

عدم استقراض دولت از بانک  تیاهم -0 تحليلي:نکات 

و نظام  یاستقراض از بانک مرکز است که جهتازاین یمرکز

و  ینگیرشد نقد دیبه تشد درنهایتاست که  یکردیرو ،یبانک

شاهد  0066 وریشهر آنچه. شودیتورم منجر م جادیآن ا تبعبه

اصالحات در نظام  جادیدر ا ینقطه عطف تواندیم م،یبود

 یدولت از روش اصول یدرآمدها تأمینکشور و  یزیربودجه

 0666کماکان باال بوده و به  ینگیاگرچه رشد نقد -2باشد. 

انتظار داشت به  توانیاما م ؛است دهیرس هزار میلیارد تومان

با سرعت  ینگی، روند رشد نقدیپول هیدنبال کاهش رشد پا

به  یادیز اریبس یبستگ یروند کاهش نیا .فتدیاتفاق ب یکمتر

 کهدرصورتیدارد.  یآت یهادر ماه یعملکرد دولت و بانک مرکز

متوقف  ایبودجه را کاهش  یکسر یسازیبتواند روند پول دولت

در  یتورم کیپ تواندمی درنهایتاست که  یاتفاق مثبت ،ندک

 رینظ یرپولیکاهش دهد. استفاده از منابع غ یآخر سال را اندک

 منابع تأمینروش  نیبهتر ،دولت یهاییفروش اوراق و دارا

از  ماندهباقی هایماهمدیریت کشور در  برای دولت موردنیاز

طی  یپول هیروند کاهش رشد پا کهدرصورتیاست.  سال

 یدرصد برا ۵۹ ری، کاهش تورم به زابدیادامه  آتی هایماه

 .ستیدور از انتظار ن ندهیآ یهاماه

پیش مهار تورم  یبرا یدیسه راهکار کل دولت :یراهبرد نکته

و کاهش استقراض از نظام  یپول هیاستمرار کاهش پا ؛رو دارد

 یها به بازارهابانک شدهخلق ینگیاز ورود نقد یری، جلوگیبانک

 قیمسکن از طر دیمولد مثل تول هایبخشبه  تیهدا و رمولدیغ

از  یریجلوگ و یخصوص یهانظارت بر بانکو  ...و  هیبازار سرما

 هایبخشدر جهت کمک به  هابانکتوسط این  ینگیخلق نقد

 )نویسنده: علی محمدی( .ی کشوردیتول

 

 

 
 

 
 

 !ستيبستن ن قهيخدمت فقط دکمه                       روز گزارش▼

سالم مرا برسان و بگو ، یدیرا د شانیاگر ا رویمیآقا  شیگفت شما که پ دیتا من را د یینانوا شاطر»

از شما  ریو بگو ما غ کندمیدر هر نماز و بعد از هر نماز شما را دعا ، شما یبچه بجستان و همشهر کی

 تیحکا ،«مروزین یماجرا»کارگردان  ،یرضو محمود دیستوسط  جمله فوقبیان  ؛«میرا ندار یکس

هبر معظم ر ،رساندمیسالمش را به آقا ، باواسطه کههنگامیاو  ی است که عاشق آقاست.شاطر جوان

 .دنفرستمیشاطر  یهم برا هیانگشتر هد کیو  دندهمیپاسخ سالم او را  انقالب

 -بهه غربیج یروان اتیو عمل ایرسانه یهااز راهبرد یکیگذشته  انیدر سال -0 :یخبر هایگزاره

معظم  رهبر یمدیریتعملکرد  خریب جایگاه والیت وتو  هاارزش انقالب، فیتحر ،عربی -عبری

خود  یو مطالعات یها و محافل علمشکدهیدر اند هاآمریکاییاست که  یدر حال نیا؛ بوده استانقالب 

خارجه  ریوز سیرا زایکاندول ؛اندکردهتراف اع هبر معظم انقالبر ریبه شکست در مقابل تداببارها 

ها با ذهن نیرا که بهتر ییهانقشه تواندیم رانیرهبر ا» د؛یگویم ترزیوگو با رودر گفت کایوقت آمر

آن را به عهده  یماهر اجرا یانیو مجر دهیکش یطوالن اریبس یها در زمانبودجه نیترشیصرف ب

 ترینبزرگ: »سدینویم زین زینترپرایا کنیمرا «.کند یخنث ساعتهکی یسخنران کیاند، با گرفته

است که نقشه راه را  یاخامنه اهللتیبه نام آ «فیابر حر» کیحضور  رانیدر ا کایمشکل آمر

در  یقام معظم رهبرم تیمحبوب زانیم -2 .«دارند با اعتقاد ختهیو مردم به او اعتماد آم شناسدیم

 یو زندگ دردشناسی ،داریمردم دلیلی جز نیاست و ا لمسقابلآشکار و  یامر عامه مردم، انیم

 مردم، اقتصادی حل مشکالتبر  شانیا أکیدات اصلیتگذشته  انیدر طول سال .نیست شانیاساده 

و  بوده است توان داخلی در گذر از موانع و مشکالت برهیتککشور و حمایت از جوانان و  هش علمیج

ی و اقتصادوضع  ،ودشاجرا  عظم لهمو دستورات  نیکه اگر فرام اندکردهمردم با عمق وجود حس 

به  ضدانقالب انیکه جر ریاخ انیدر سال -۵ داشته باشیم. توانیممی یترقدرتمند اریبس جایگاه علمی

 ،یسازعهیشا ،بزرگدروغ  ؛یارسانه یهاکیتکنبا ، برده است یپ یاامام خامنه تیعمق محبوب

و نخبگان  جوانان ،عامه مردم نیرا در ب تیمحبوب نیکه ا برآمده درصدد یروان جنگو  فیتحر

ممنوعیت در مورد را پس از دستور رهبر معظم انقالب آخر آن  که نمونه کند دارخدشهکشورمان 

این در  دشمن لهیاز ح یبخش ،یلطف اله هب و انگلیسی مشاهده کردیم. ییکایآمر یهاواکسنواردات 

که  دندید ملتو  ، خنثی شدبه ژاپنارسالی آمریکایی آلوده  یهاواکسن شدن یارسانهنیز با  مورد

 حفاظت از جان مردم بوده است. یبرا صرفاً در این موضوع نیز قالب ان میرهبر حک میتصم

 قهیو دکمه  خوانیخطابهبودن به  یکه در خط رهبر مسئولین کشور باید بدانند :يانيپا نکته

و وزرا  یدر عمل بهتر از برخ ،پزدمیبرای مردم نان  هکشاطر نانوا  کی بساچه ست،یبستن ن

 بر تید لبخند رضانتواناجرایی ها بخشنامه و دستور با ده مسئولیو  کندمجلس عمل  ندگانینما

ساده  یسبک زندگ، یمقام معظم رهبرهمچون  شورکدولتمردان  گرا د.خود بنشان انیچهره مشتر

 ریمس نیو اگر در ا واهد شدخحل  یشتریمشکالت مردم با سرعت ب اشته باشند،د ردمیم و

و  اندگذاشتهدر خدمت سنگ تمام  هاآنکه  دانندمیمردم خود  ،بود یهم باق یموانع دمت،خ

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( اند.خاردار نفس خود عبور کرده میحداقل از س

 !با رژيم صهيونيستي روابط یسازیعادناراضي اولين                خبر ویژه      ▼

های آمریکا و سودان یکی از اهداف خود برای ارتباط با رژیم صهیونیستی را لغو تحریم کهدرحالی

آویو، پایتخت این کشور اما یک سال پس از ارتباط با تل ؛بهبود شرایط اقتصادی اعالم کرده بود

گزارش داد که  یزننیوز شبکه تلویزیونی کان راًیاخ .آفریقایی با بحران کمبود نان مواجه شده است

سازی روابط با رژیم صهیونیستی و امضای دولت سودان یکی از کشورهایی است که از نتایج عادی

های گذاریبه سودان وعده سرمایهها مریکاییآ .توافق سازش راضی نیست و مأیوس شده است

 .فاق رخ نداده استتاکنون این اتاما  ؛را داده بودند ین کشوراهای زیرساختی پروژههنگفت در 
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 اخبار ▼

 جرا نکرد!که دولت روحاني ا ایبودجهاحکام از درصد  06

ا اشاره به بویژه خبری شبکه دو سیما  وگویگفترئیس دیوان محاسبات طی سخنانی در 

، به ذکر مواردی از تفریغ سند نظارت مالی کشور است ترینمهمگزارش تفریغ بودجه  اینکه،

 02 است؛ شده اجرا ۸۸ سال بودجه احکام درصد 2۹» پرداخت و گفت: ۸۸ بودجه سال

 هدف ۸۸ سال بودجه احکام درصد 0۹ .ناقص اجرا شده است ایاجرا نشده  ای بودجه درصد

 قانون .وصول شد ۸۸در سال  یاتیمال معوقات درصد ۹ فقط .است نکرده محقق را گذارقانون

مهرداد بذرپاش  .«اجرا نشده است اصالً ۸۸در سال  یالکچر یهاها و خودروبر خانه اتیمال

 -0/6های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بر اساس گزارش»افزود: 

حسب اهداف  کهدرحالیبوده درصد  ۵0و تورم بیش از  درصد 06، نرخ بیکاری حدود درصد

 ۹سط ساالنه به ترتیب به میزان های مذکور متودر برنامه ششم توسعه شاخص شدهنییتع

 .«تعیین گردیده است درصد ۹و  درصد 06، درصد

 آمريکا در دوره غيبت یامنطقهقدرت ابزار 

به بررسی وضعیت در گفتگویی، عملیات سپاه پاسداران معاون « فروشانسردار عباس نیل»

میدانی آمریکا در منطقه و همچنین موقعیت امروز جبهه مقاومت پس از شهادت سردار 

و گفت:  عامل ناامنی در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی، پرداخت ترینبزرگسلیمانی و مقابله با 

البته این طبیعی است  .اندها در راهبرد، عملیات و تاکتیک دچار شکست شدهامروز آمریکایی»

های عملیات و شود این خطا به حوزهکه وقتی یک کشور در عرصه راهبردی دچار خطا می

فرار آمریکا  .دشوکست آن کشور در هر سه حوزه میتاکتیک نیز تسری پیدا کرده و منجر به ش

وجه این موضوع، اصل  نیترمهمهای منطقه است و ن یک پیروزی بزرگ برای ملتاز افغانستا

اما باید ببینیم بعد از این شکست، وضعیت آمریکا در منطقه ؛ شکست آمریکا در منطقه بود

ها ابزار اعمال قدرت خود آمریکایی .در منطقه چیست هاآنچگونه است و طرح و نقشه جایگزین 

 هاآناند و دنبال ابزارها و افرادی هستند که بتوانند این نقش را برای در منطقه را از دست داده

در  هاآنهای استراتژیک برای انباشت شکست براثرای که تا از مخمصه در منطقه ایفا کنند

متوهمی  یهادولتروی برخی اشخاص و لذا  .آبرومندانه خارج شوند صورتبهمنطقه ایجاد شده 

 ،کنندو روی تفکرات سنتی خود پافشاری می ماندهباقیدارند و در گذشته  یامپراتورکه سودای 

ها به ته وسیده آمریکاییکشورهای منطقه باید بدانند که نباید با طناب پ .اندکرده یگذارهیسرما

ها در این منطقه حذف خواهد شد رود که نقش آمریکاییشرایط منطقه به سمتی می .چاه بروند

صهیونیستی  دهند فقط و فقط برای حفظ امنیت رژیمها انجام میو تمام تالشی که آمریکایی

 .«های این رژیم هم در حال فروپاشی استاست که امروز پایه

 نيازهای کااليي عربستان! تأميناعالم آمادگي ايران برای 

بخشی از نیازهای  تأمیناز آمادگی کشورمان برای  معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت

در زمانی که »ریاض خبر داد و گفت:  -تهران نیمابیفکاالیی و مصرفی عربستان، بعد از توافق 

سعودی حسنه بود، صادرکنندگان ایرانی در بازار این کشور روابط سیاسی میان ایران و عربستان 

تجار  قطعاًمذاکرات میان دو کشور به نتایج مثبت برسد،  کهیدرصورتفعالیت داشتند و امروز نیز 

ای توان برای آن برنامهایرانی توان آن را خواهند داشت که در این بازار بزرگ فعال شوند و می

بازار این »با اشاره به درآمد نفتی باالی عربستان سعودی گفت:  ریفرهاد نو .«ویژه تدارک دید

کشور از نظر کاالهای مصرفی بسیار گسترده است و با توجه به نزدیکی فرهنگی، موضوع حج و 

بقاع متبرکه و حضور قدیمی تجار ایرانی در بازار این کشور، صادرکنندگان ما ذائقه این بازار را 

توان انتظار داشت که در این بخش شدن مذاکرات، می بخشجهینتدر صورت  قطعاً شناسند و می

های گذشته با بسیاری از کشورهای ما در سال»نوری ادامه داد:  .«دتحولی ویژه به وجود آی

و حجم وارداتی  هاآناما با توجه به گستردگی بازار  ؛ایمرابطه تجاری داشته فارسجیخلحاشیه 

های مختلف و ما در حوزه .گسترش یابد شدتبهتواند کنندگان ایرانی میکه دارند، حضور صادر

و در تولید و صادرات کاالهایی که نیازی جدی در این کشورها وجود دارد، بسیار توانمندیم 

 .«توان برای این بخش کارهایی جدی را دنبال کردمی

 اخبار کوتاه

 /ضرورت است کياطالعات  يمل شبکه یانداز: راهيسيرئ ◄

 :گفت یمجاز یفضا یعال یشوراجلسه در  جمهورسیئردیروز 

 دیبا هایماندگعقبجبران  یبرا یمجاز یفضا یعال یشورا»

 یشبکه مل لیتکم یراهبر دیوزارت ارتباطات با .تر شودفعال

 یبرا دیها باهمه دستگاه .کند یریگیپ تیاطالعات را با جد

 یدولت هوشمند برا لیتشک .فعال شوند تالیجیرونق اقتصاد د

است، لذا همه  یانجام امور آنان ضرور لیرفاه مردم و تسه

 تاکنند  یهمکار گریکدیبا  دیبا ینگریها بدون بخشدستگاه

 یاندازو راه لیتکم .انجام شود یکارها و امور مردم با آسودگ

 .«ضرورت است کیاطالعات  یشبکه مل

 /هاهيدر موضوع بورس يتخلف وزارت علوم دولت روحان ◄

 سیطبق آمار رئ»: گفت اصل نود مجلس ونیسیکم یسخنگو

 یدانشجو ۵026روال جذب  ،وزارت علوم انیسازمان دانشجو

 ،یروحان .بوده است یرقانونیغ یشده در دولت روحان هیبورس

 فیو تکل نییتع یبرا یو غالم یفرهاد دانا،یفرج ،یریجهانگ

 .«شدند یمعرف هییبه قوه قضا هاهیتخلف در پرونده بورس

 یمشترک تخصص شیرزما /ر دل کويردمشترک  شيرزما ◄

با  یروزداز بامداد  0066 تیمدافعان آسمان وال ییپدافند هوا

اطالعات  ،یرادار ،یموشک یبوم یهاگسترش و استقرار سامانه

و شبکه  یارتباط یهاسامانه ک،یجنگ الکترون ،ییشناسا

و در روز اول  آغاز شد یمرکز ریدر منطقه کو یبصر یباندهید

 صورتبهندی سپاه و ارتش پداف هایسامانهاین رزمایش 

 .پرداختندمشترک به اجرای مأموریت 

 /بيمارستان دولتي در فروش آزاد دارويک داشتن دست  ◄

با اشاره به برخی اقدامات این  کل کشور یسازمان بازرس سیرئ

 در»: مالی در کشور، گفت هایانضباطیبیسازمان در مقابله با 

هزار  ۱ یمیو وصول از چند شرکت پتروش ییشناسا حوزه

 حدود بانک حوزه در .وصول شده است اتیتومان مال اردیلیم

 ،یسود نقد نیتحت عناو یافتیتومان وجوه مازاد در اردیلیم ۹2

 مارستانیب در .عودت داده شد انیبه حساب مشتر ...کارمزد و 

که قصد فروش به  ییتومان دارو اردیلیم 0۹ ش،یتجر یشهدا

 .«میکشف کرد ،بازار آزاد را داشتند

بنا به درخواست  /رانياز مجروحان انفجار قندوز به ا یانتقال تعداد ◄

قندوز که در  تیوال انیعیاز ش یتعداد ،مسئوالن افغانستان

شده و در  دیشد تیمجروح دچار انیعیمسجد ش ریانفجار اخ

در حال انتقال به  ،وجود نداشت هاآنامکان درمان  تیوال نیا

 یهامارستانیاز ب یکیدر  هاآن یامر مداوا هستند تا ادامه رانیا

 .ردیصورت بگ رانیا زمجه

 کلسیرئ وارداتي/ یهابرنج یفور صيترخبرای  يدستور قضائ ◄

 یبرا یاستان هرمزگان از صدور دستور قضائ یدادگستر

 دیاز بندر شه یبرنج واردات یهزار تن 00 محموله یفور صیترخ

ارسال آن به سراسر کشور با هدف  منظوربهبندرعباس  ییرجا

 .خبر داد هامتیکنترل ق


