
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
9655 آبان 91شنبه چهار 0465 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 نظراختالفرا به میان مردم نیاورید، چون  نظراختالفکه آقایان  کنممیتوصیه  مؤکداًمن 

، تأثیرات واقعی خودش را در محیط اقتصادی شودمیاقتصادی وقتی به مردم منعکس 

به مشکالت واقعی در بازار کار مردم و در  شودمی؛ یعنی آن مشکالت توهّمی تبدیل گذاردمی

 ww.basirat.irw                                                (60/60/0066) .محیط اقتصادی مردم

 بازار ارز برای حساسزمان            روز حرف▼

و  کندمیتجربه  جدیدی را متیق شیافزا ،یهفته جار دالر در

که  ایدفعهآخرین  .کردتجربه مجدداً را  هزارتومانی 82انال ک

بر اساس  .سال جاری بود مهرماهدالر وارد این کانال شده بود، 

قرار گرفته است؛ چراکه  یاظهارات فعاالن، بازار ارز در مقطع مهم

 شتریب دارانی، احتمال ورود خرر این کانال ثابت بماندداگر دالر 

 .به بازار وجود دارد

 میمستق یو عمل یتالطم نرخ ارز اثرات روان -0 تحليلي:نکات 

 یارز در زندگ متیق شیعالوه بر آن اثر افزا ؛در نظام اقتصاد دارد

 .است و گران شدن قیمت کاالها و خدمات تورم شیافزا ،مردم

 نیاز ا .کندمیمواجه  دهیرا با مشکالت عد دینظام تول نکهیضمن ا

است و دولت  تیحائز اهم اریبس بازار نیمنظر نظارت و کنترل بر ا

 .نسبت به آن داشته باشد العادهفوقنگاه و برنامه مدون و  کید یبا

ساسیت بازار ح گذشته، روزهای یطنرخ ارز علت اصلی نوسان  -8

دولت سیزدهم با  هرچند .نتایج آن استو  یامذاکرات هسته به

 2اعالم آغاز دور جدید مذاکرات با کشورهای عضو برجام در 

روند مذاکرات ع تأثیرپذیری اقتصاد از آذرماه، سیاست خود را قط

و نتایج آن اعالم کرده است؛ اما واقعیت کنونی کشور خالف این 

 یجابهطی هشت سال عمر خویش، اراده است؛ دولت روحانی 

حل کانالیزه کردن افکار عمومی نسبت به با توجه به توان داخلی، 

 همچنین ومذاکره با  هاتحریممشکالت اقتصادی و برداشته شدن 

، عمالً ریل جهش اقتصادی بازار به برجام و پسابرجام سازیشرطی

 بیرون از مرزهابه  هیسوکیذاکره و نگاه م ر مسیردکشور را 

و اکنون دولت رئیسی راه آسانی برای تغییر این ریل در  نداختا

کرده است  یسع ریاخ یهادر هفته یارز سازبازار -3 .پیش ندارد

 مینهز نیدر بازار شود و در ا نیبا عرضه ارز مانع از نوسانات سنگ

بر این خبرهایی از عالوه  .موفق عمل کرده است دودیحتا  زین

دولت نیز افزایش صادرات نفتی و وصول بیشتر درآمدهای ارزی 

شان دادن تصویری روشن و نعالوه بر  هانیاکه  شودیمشنیده 

بازار ثبات  ردمثبت از وضعیت اقتصادی کشور در آینده نزدیک، 

 .واقع شود مؤثر تواندیمنیز ارز 

از  متأثر یادیز حد تادر مقطع فعلی  ارز نرخراهبردی: نکته 

 نیبنابرا؛ باشدمی تحوالت نیا یو اثرات روان یاسیتحوالت س

 یدر بخش روان صرفاً ،دیجد میتحر ایو  یاسیهر تحول س

ا توجه به ب .شود ارز ازارب ریختگیهمبهمنجر به  تواندمی

 ایدستانهپیشاقدامات  دیدولت با ،ایهستهمذاکرات  یدورنما

روز بتا مانع از  کنترل قرار دادن بازار انجام دهدتحت  یبرا

پیشگیرانه دولت عالوه بر هدایت و  اقدامات .شودی وضعچنین 

 افزایش درآمدهایو  بر تنظیم بازار کاال بایستمیکنترل افکار، 

 .متمرکز شود ارزی

 

 

 
 

 
 

 انصاراهلل در آستانه فتح بزرگ                           روز گزارش▼

 یهاتهیارتش و کم یانصاراهلل با همراه .کندیم یرا سپر یحساس قطعممأرب  ینبرد راهبرد

با شهر  هایریفاصله خط درگ نکیاهم .استدر مأرب  یشرویپ در حالهمچنان  من،ی یمردم

به  لحظهبهلحظهمأرب  یهاو انصاراهلل با ورود به دروازه دهیرس لومتریک 36مأرب به کمتر از 

 .شودمی ترکیشهر نزد نیکامل ا حفت

 لومترمربعیک 0366از  شیتاکنون ب ،«یروزیبهار پ» اتیدر قالب عمل -0 :یخبر یهاگزاره

 درآمده منیمأرب و شبوه آزاد شده و به کنترل انصاراهلل و ارتش از مناطق تحت اشغال 

 «هیالعبد»بر منطقه « الجوبه» یگذشته ائتالف جنبش انصاراهلل پس از آزاد یدر روزها .است

تمام مناطق حومه، مرکز  یمعناست که انصاراهلل با آزادساز دانب نیا .است افتهیتسلط  زین

 یروهایبه ن یگریاز هر زمان د شیشهر مأرب را از سه جهت محاصره کرده و عرصه را ب

انصاراهلل در نبرد  یبرتر باوجود -8 .تر کرده استتنگ یو مزدوران سعود یمنصور هاد

 .شودمی شتریب اتیعمل نیب یهاقفهو کُند است و بعضاً یشرویاما همچنان سرعت پ ،مأرب

 لیبا قبا یزنیرا قیاست که از طر نیا به دنبال یطورجدبهبدان خاطر است که انصاراهلل  نیا

از کشتار  یریو با جلوگنظامی  یریاستان سکونت دارند، بدون درگ نیکه در ا یفیو طوا

به مرکز  یمنته یو اصل یفرع یهاجاده یگذارنیالبته م .شهر را فتح کند نیا ،انیرنظامیغ

 یکی -3 .ستین ریتأثیب اتیعمل یدر کند زین یوابسته به منصور هاد یروهایمأرب توسط ن

 ریهم شده و مس هایگذشته باعث وحشت سعود یکه در روزها یاسیاز تحوالت مهم س

)حزب  یمنیشش حزب  سابقهیکامل مأرب را هم هموارتر کرده است، اقدام ب یآزاد

( در ستیالیو حزب سوس یحزب بعث، حزب الرشاد، حزب ناصر ،یکنگره عموم ح،االصال

 ،صادره هیانیهستند در ب یمنصور هاد یاحزاب که حام نیا .مشترک است هیانیصدور ب

اند منصور اعالم کرده حاًیصر من،یدر جنگ  یائتالف سعود «تیریسوءمد»ضمن اذعان به 

 هیانیخورده است! ب یو اقتصاد ینظام ،یاسیبار سدر اداره جنگ شکست فضاحت یهاد

بلکه  ه،اعتراف کرد منیدر مأرب و سرتاسر  یائتالف سعود یبه شکست واقع تنهانهمذکور 

 .برده است نیرا هم از ب یسعود یاسیس تیثیح

 یدانیتحوالت م« مرکز ثقل»آن، به  الوقوعبیقر یدر مأرب و آزاد هایریدرگ :پايانيسخن 

است  کینزد منی تختیبه صنعا پا طرفکیازمأرب که  .شده است لیتبد منی در یاسیو س

قلب »داده است،  یرا در خود جا منی یو گاز یاز منابع نفت یاریبس گریو از طرف د

 یاز آزاد یریبا هدف جلوگ یتوان ائتالف سعود تمام .رودیکشور به شمار م نیا «یاقتصاد

با ابعاد حائز  یامأرب که منطقه یآزاد .شهر متمرکز شده است نیاکنون در امأرب هم

 کیعمق استراتژ قیاست، ضمن تعم یکیتیو ژئوپل یکیژئواکونوم ،یکیژئواستراتژ تیاهم

 هفتبه  کینزد انیو پادر اشغال خاک یمن  یباعث شکست کامل سعود ،منیانصاراهلل در 

 آیند()نویسنده: حمید خوش .خواهد شد نآدر  یسعود تکاریائتالف جنا یافروزسال جنگ

 !تو رفل يستيونيصه ميرژ یراهبرد ساتيصدها تأس تيموقع           ویژهخبر ▼

که قصد داشته  یزمان یستیونیصه میخبر داده ارتش رژ «یاسکا نتلیا» یکاربر حساب

 ینظام یهاگاهیپا ییایجغراف تیکرونا را منتشر کند، به اشتباه موقع شیاز مراکز آزما یفهرست

 یو نظام یتیامن گاهیه صدها پاافشا شد لیفا .حساس خود را به اشتراک گذاشته است یتیو امن

 یهاپناهگاه ،یتیاماکن امن ،ییایدر یرویبنادر ن ،یدبانید یهابرج ازجمله یستیونیصه میرژ

 .دهدینقشه نشان م یرا بر رو ییهوا یروهاین یهاگاهیو پا یحاتیتسل یانبارها ،ینظام

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 جز تغيير ريل نيست! یاچاره

در سومین جلسه تبیین رویکردهای تدوین الیحه بودجه  رکشو وبودجهبرنامهیس سازمان ئر

 تورم نرخ هاهزینه کنترل و هابانک مالی انضباط با دارد قصد دولت بیان اینکه  با 0060سال 

کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان »داشت:  اظهار را کنترل کند،

که دیدیم در این دو ماه این روند پیگیری و نتیجه کاهش  طورهمان .است وبودجهبرنامه

ای جز تغییر ریل کشور چاره»ادامه داد:  جمهورسیرئمعاون  .«ای مهرماه شدتورمی نقطه

 .کندآغاز و در تدوین برنامه هفتم ادامه پیدا می 0060ز ساختار بودجه ندارد و این اصالحات ا

عدالتی بین مناطق مختلف کشور ن است که عالوه بر بیازنامتو یقدربهدر حال حاضر توسعه 

ان داشت: میرکاظمی عنو .خوردحتی در میان شهرهای استان هم این اختالفات به چشم می

وی  .«وری متمرکز خواهد بودبودجه سال آینده بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره»

شمار در بودجه سالیان گذشته انتقاد کرد و گفت: آیا امروز کسی های بیاز وجود ردیف»افزود: 

ها باید در برابر ها و استانپاسخگوی وضعیت موجود است؟ در بودجه سال آینده دستگاه

بر اینکه دولت اقتصاد و معیشت  دیتأکمیرکاظمی با  .«گیرند پاسخگو باشندمیاختیاری که 

فعال اقتصادی نباید معطل بماند بلکه باید به »مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد، افزود: 

 .«از نظر ثبات اقتصادی اطمینان داده شود گذارهیسرما

 داغ بازار بورس در مجلس!بحث 

ین او وکالی ملت سخنان مسئولین دولتی در  س روز تماماً بورسی را شاهد بودمجلدیروز 

وزیر اقتصاد در تحلیل وضعیت  .مطرح کردند خود را یهاخواستهو  هادغدغهرا شنیدند و  زمینه

و  ه دولت آقای رئیسیبا رأی ملت بشان کرد که اطرنخم به نمایندگان بورس در دولت سیزده

 366بورس شاهد رشد  تا امروز 0066خرداد  82از ، به بازار ینیبخوشاز  یادرجهبازگشت 

ها آن تیهستند و شکا یمردم در مورد بورس شاک»افزود:  خاندوزی .بوده است یهزار واحد

و  منطقیکه منجر به رشد ب هیمشهود دولت گذشته در بازار سرما تیریسوء مد .است حقبه

 مهیشاخص در ن یدرصد 0۴آن کاهش  یو در پ ۹۹اول سال  مهیشاخص بورس در ن یحباب

برنامه  .بازار بود نیبه ا واردتازهاز سهامداران خرد و  یبخش مهم انیزموجب  ،شد ۹۹دوم سال 

امسال پروژه عدالت و  انیتا پا خواهمیمو نظارت است و از سازمان بورس  یدولت سامانده

 تأکید کرد: در مجلسنیز سازمان بورس  سیرئ .«برساند انینظارت در بورس را به پا ینوساز

 .«داران استاعتماد مخدوش شده همه سهام یثبات و بازساز جادیما ا تیمأمور نیترمهم»

دولت قبل مردم به بازار  یهااستیس بر اساس: »ز گفتدر جلسه دیرومجلس رئیس  قالیباف،

 یهااستیو وابسته به س ستیبازار مستقل ن کی کشور در بورس بازار .بورس اعتماد کردند

 .«ستا تیثبات بورس و شفاف، زارت اقتصادوو انتظار مجلس از  دولت است یاقتصاد

 در کمال آرامش! هاخواستهبرای پيگيری توافق 

جریان صدر با اعالم اینکه تحوالت روزهای اخیر عراق روند تشکیل دولت را تسریع کرده است، 

عصام حسین از رهبران جریان  .داز توافقاتی سیاسی برای تشکیل دولت جدید در عراق خبر دا

بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و هدف قرار  هاتنشتشدید » :صدر در سخنانی گفت

عراق به سمت درگیری  خواهندیمدادن منزل مصطفی الکاظمی، بدین معناست که برخی 

چارچوب  ئتیه شبدوشنبهدر نشست  دیگویمجریان صدر  هرچند .«سوق داده شود

هماهنگی شیعی با سران عراق حضور نیافته است اما نمایندگان چارچوب هماهنگی احزاب 

 ریوزنخست، مصطفی الکاظمی جمهوررئیسدر دیدار با برهم صالح  0066آبان  0۱شیعه عراق، 

عراق برای عبور کشور از بحران جاری به توافقات  فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و

کاهش تنش و توقف تحریک فضای : »از اندعبارت هاآن یترمهمکه  اندافتهیمهمی دست 

، حرکت هاابانیخ( در زاتنش) کنندهکیتحر یهاجلوه، پاک کردن تمام هاطرفاز همه  یارسانه

و  یندان عراقبه شهرو بخشنانیاطم یهاامیپو رفع نگرانی در مردم و ارسال  یسازآرامبه سوی 

 .«بازگرداند یهاطرفماد را به همه قانونی برای بحران نتایج انتخابات که اعت یهاراهجستجوی 

 اخبار کوتاه

 یافتیدر یخبرها /شد شتريب یارز یدولت به درآمدها يدسترس ◄

 یهانهیهزاز مصارف و  یبخش تیریاست، ضمن مد یدولت حاک از

نفت و  صادرات شیافزا یبرا یدیدولت، اقدامات مهم و جد

انجام شده که  یاسیمذاکرات س ندیفرآورده بدون توجه به فرا

سه ماه گذشته  یط رانیماهانه صادرات نفت ا شیموجب افزا

 شیافزاهم  یبه منابع ارز رانیا یدسترس نیمچنه .شده است

 ،شد، دولت بدون استقراض نیمنجر به ا تیدرنهاداشته است که 

 .کند تأمینبودجه خود را 

 معاون /بری صادرات غيرنفتيبرای افزايش دو برا یزيربرنامه ◄

با حضور در مرز پرویزخان  وزارت امور خارجه یاقتصاد یپلماسید

صادرات  در شهرستان مرزی قصرشیرین، در جلسه کارگروه

غیرنفتی حاضر شد و شنونده سخنان تجار و مسئوالن منطقه 

صفری در مهدی  .برای رفع مشکالت توسعه تجارت مرزی بود

 یرنفتیصادرات غ ندهیسال آ 0در  میبنا دار» این جلسه تأکید کرد:

و رفع  التیتسه ازمندیموضوع ن نیکه ا میده شیبرابر افزا 8را به 

 .«شودمیآن تالش  یموانع است که برا

 یراه و شهرساز ریوز /برای متأهل کردن مجردها! مسکنرح ط ◄

مسکن بدون  یمل نهضت در مجرد افراد نامثبت امکان» اعالم کرد:

با حضور  یاجلسه ندهیآ وشنبهد .فراهم شده است یسن تیمحدود

در زمان  نکهیو با شرط ا شودمیبرگزار  بارهنیدرا جمهورسیرئ

 مسکن  یدر نهضت مل توانندیشوند م متأهل انیمتقاض لیتحو

 انیمتقاض هیآورده اول نیز ن مسکن وزارت راهمعاو .«نام کنندثبت

 86 را اول تا سوم یهادهک یمسکن برا یدر طرح نهضت مل

 .الم کردعاتومان  ونیلیم 06 ،هادهک ریسا یتومان و برا ونیلیم

 /است يبهتر از شکست نظام راني: توافق بد با ايستيونيصه ميرژ ◄

: رژیم صهیونیستی گفت اسبق ستاد مشترک سیرئ« حالوتس»

 !لیئابرقدرت انجام شود، نه اسرا کیتوسط  دیبا رانیا با مقابله»

 دواریام دیبا .به شکست است یبهتر از جنگ منته رانیتوافق بد با ا

 یبتوانند به توافق برندیم شیکه مذاکرات را پ ییکشورها میباش

 .«را محقق کند رانیا یهاتیبر فعال قیکه نظارت دق ابندیدست 

در  جمهوررئیس /!شودنميهشدار  سايبری با توصيه وامنيت  ◄

از حمالت  یریشگیپ»: تأکید کردشورای عالی فضای مجازی 

 یبریسا یفضا تیامن یبرا دیبا .است یضرور یبریسا

 یبریسا یفضا تیو هشدار، امن هیبا توص .میکن یگذارهیسرما

وجود داشته باشد که بتواند دائماً  یقرارگاه دیبا .شودینم تأمین

 یاحتمال یهارا رصد کند و بروز شود و در مقابل هجوم تیوضع

 .«ها را دفع کندو آن یستادگیا

وزارت اطالعات در  /باند قاچاق اسلحه و مهمات ۸۷انهدام  ◄

 0 یباند قاچاق اسلحه و مهمات ط ۱2: »کرد اعالم ه ایاطالعی

 .اندو منهدم شده ییماهه اول امسال توسط وزارت اطالعات شناسا

 یقبضه سالح کشف شده و با هماهنگ 80۱6 هااتیعمل نیا در

مرجع  لیو تحو ریخصوص دستگ نینفر در ا 860 ییدستگاه قضا

 .«اندشده ییقضا


