
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
7055آذر  71شنبه چهار 0665 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بروند از یک  توانندمیهایی هم رشد کنند و در برهه توانندمینخبه  هایجوانامروز در کشور ما 

ی کشور ناامید کشور دیگر استفاده کنند و برگردند امّا اینکه ما یک جوانی را نسبت به آینده

که او برود و مهاجرت کند، این را من کنیم، دلسرد کنیم، آینده را تلخ و سیاه به او نشان بدهیم 

 www.basirat.ir              (62/80/0088). دانم که بایستی دنبال کنیمواقعاً یک خیانتی می

 کار کنترل آننرخ ارز و راه شيافزا          روز حرف▼

 تولیدکنندگان نیرا در ب هایینگرانیدر بازار آزاد  رزانرخ  شیافزا

 جادیتورم در بازار ا فزایشاو  الیقدرت ر ندهیو مردم نسبت به آ

نرخ  ندهینسبت به آ یمنف هایزنیگمانه ثیح نیکرده است. از ا

 شده است. شتریرو ب شیپ هایماهارز در 

و  یاسیعوامل س رزانرخ  نییدر تع اگرچه تحليلي:نکات 

 کالیموضوعات مربوط به تکن کنیولدارد،  ینقش اصل یاقتصاد

است. در ماه گذشته دولت  مؤثرارز  یدر تعادل عرضه و تقاضا زین

، یحیترجارز مربوط به حذف  یکردن مباحث فن ایرسانهبا 

 60688 یکالیمقاومت تکنو  داد شیارز را در بازار افزا یتقاضا

 نیا .چند ماه سقف نرخ ارز بود یکه برا یمقاومت ؛دشکسته ش

 نظام ایران اقتصاد رددوم،  .بوددالر  متیق شیگام در افزا نیاول

 یکه در آن بانک مرکز ینظام ارز ؛جود نداردومنسجم  یارز

 یفایا ،کنندهکنترلو  تگریقدرتمند، ناظر، هدا گریباز عنوانبه

نقش،  نیا یفایا یبرا یاست که بانک مرکز یهیکند. بدنقش 

 ینهادها یبانیبازار ارز و پشت رقدرتمند د یهاداشتن بازو ازمندین

 لیتشکنع وامیکی از ارزی  چندگانه یبازارهاوجود  ؛است یتیامن

است که بخش  یاسیانتظارات س ،سوماست.  ینظام ارز نیا

و موجبات  شودمیالقا  یغرب هایرسانهاز آن توسط  یادیز

روه از گ نیآورده است. ا به وجودرا  یو سوداگر بازیسفته

نرخ ارز  شیمبادرت به افزا یمجاز یفضا قیکه از طر سوداگران

 دهیجهت رونیب یو اقتصاد یتیامن هایکانالاز  عمدتاً ،کنندمی

 یرا باز رانیغرب در ا نظامپیادهگروه نقش  نیا. شوندمی

 هایرسانه یبه القا بخشیعینیت شاناصلیو هدف  کنندمی

در خصوص داخلی  زدهغرب هایرسانهو  مرزیبرون یغرب

اکثر بازار کاال  باوجوداینکهاقتصاد به مذاکره است.  سازیشرطی

نرخ بازار آزاد  ؛شودمی تأمین یحیو ترج سنا ما،یارز ن قیاز طر

 یجانیه تأثیر نیشتریبهمچنان مبادله،  زانیم نیزتریناچ باوجود

 د.را بر بازار کاال دار یو تورم

 یخاص تیکه اقتصاد کشور در وضع یطیشرا در راهبردی:نکته 

 دیقرار گرفته است با ندهینسبت به آ یانتظارات منف ثیاز ح

 یو نظام ارز یمال ،یپول هایسیاستدر حوزه  یاقتصاد ماتیتصم

از اقدامات  متأثر اگرچهشود.  ایرسانهاتخاذ و  یشتریب تیبا حساس

به انتظارات  نسبت یو کاذب ندهیفزا یدولت گذشته، نرخ ارز وابستگ

نقش بانک  ،یبا اصالح نظام ارز دیاما با ،کرده است دایپ یاسیس

 ینهادها نهیزم نیرا در کنترل بازار ارز پررنگ کرد و در ا یمرکز

 رامونیپ هابازیسفتهو  یسوداگر هایسرشاخه دیبا زین یتیامن

 )نویسنده: علی محمدی( کنترل و مهار کنند. را دالر

 

 

 
 

 
 

 !هاغربي ایرسانه یباز                         روز گزارش▼

 ونیسیکم کنندههماهنگ« مورا کهیانر»ارشد کشورمان و  کنندهمذاکره «یباقر یعل»

 ی وین مشخص کردند.وگوهاگفت یریگازسر خیتار عنوانبها رروز پنجشنبه  ،مشترک

 رب نیازاشیپ کشورمان کنندهمذاکرهسئول تیم مو وزیر امور خارجه  -0: یخبر یهاگزاره

فتگوهای گذشته در وین شش دور گ بر اساس متن برجام و یرانا پیشنهادی و سنددتنظیم 

وزارت امور خارجه آلمان در  یسخنگو ،«ترزیرو» یبه گزارش خبرگزار -6 دند.وب کید کردهأت

 یکامل بررس طوربهرا با دقت و  شنهادهایما پ»: فته استگ رانیا یشنهادیخصوص بسته پ

ها مذاکره را که قبالً در ماه ییهاتمام مصالحه باًیتقر رانیکه ا میدیرس جهینت نیو به ا میکرد

 زیآمتیموفق انیپا یبرا یاهیپا شنهادهایپ نیبود، نقض کرده است. ا آمدهدستبهسخت 

 ،مذاکراتدور جدید در آستانه شروع  زی. عالوه بر آن وزارت خارجه فرانسه ن«ستیوگوها نگفت

 .ستین یتوافق چیه یبرا یمعقول هیپا رانیا شنهاداتیشد که پ یمدع

برجامی، موجب  یهاطرفذیرش دو سند ارائه شده کشورمان از سوی پ :يليتحل هایگزاره

در زمین ود و این یعنی بازی ش دلب ات بعدیمذاکر یبرا ییاسناد به مبنا نیا خواهد شد تا

 یهاپاسخ مقابل را به ارائهطرف  سندهای ایران بنا قرار گرفتنمسوی دیگر از  ه ایران.ترسیم شد

 یجمهورهمچنین در چنین شرایطی و  کندیملزم م شنهادهایپ نیبه ا یمستند، مستدل و منطق

. ردیبهره گبرای گرفتن امتیازهای بیشتر فشار استفاده نشده خود  یهااز اهرم تواندیم یاسالم

در خصوص  یسازهیحاشبا فرافکنی و  کنندمیتالش  هاغربیکه  ل استیبه همین دالدرست 

 بتکاراییر دهند و ه سمت مسیر مدنظر خویش تغبوگو را گفت ریمس ،ادامه ، درپیشنهادهای ایران

قشه راه مدنظر ن رسیمتغربی و آمریکا برای  یهاطرف -6 .گیرندب رانیا ا از تیم دیپلماسیرعمل 

خویش نیز  ایرسانه یهاتیظرفاز  خویش در مذاکرات و تحمیل فشارها بر جمهوری اسالمی

گفت: که وین درباره مذاکرات  سهفران جمهورسیامانوئل مکرون، رئموضع . بردیمبهره را  تیانه

 هاغربیدعای او یا  «شوداز سر گرفته  یزودهباست  دیو بع نبوده زیآمتیمذاکرات موفق نیا»

به  ییو اروپا ییکایرا با متحدان آمر یاطالعات شیدو هفته پ یستیونیصه میرژ کهنیامبنی بر 

 یتا غنا ومیاناور یسازیغن یسازآماده یبرا یفن یهاگام رانیا دهدیکه نشان م هاشتراک گذاشت

قرار دادن جمهوری  فشارتحتبرای  ایرسانه، از این جنس اقدامات درصد را برداشته است ۰8

 «یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد» یرافائل گروسکه  ی؛ موضوعشودمیاسالمی تعبیر 

 .«شودینم دییتأ رانیدر ا یدرصد ۰8 یسازیغنکه  میبگو دیبا» رباره آن گفت:د

 شیافزا ایرسانهی نوع شانتاژها نیبا شروع مذاکرات ا دهدیمتجربه نشان  پاياني:نکته 

طرف مقابل  یکاریاسیسدر برابر  ستیبایم یم دیپلماسی کشورمانت یکنل ؛ابدییم

درباره ماندن در برجام و رفع  کایبر شروط گرفتن ضمانت از آمر یدرستبهو نکرده  ینینشعقب

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( کند. یپافشار هامیتحر یتمام

 زبازار ارر د يساختگ یهامتيقايجاد  زانامرئي  یهادست دفه          خبر ویژه   ▼

 یاسامانه» :اظهار داشت ی پایتختهایصرافبرخی از  یدانیم دیدر بازد یبانک مرکزکل  سیرئ

 .شودیجمع م ندهیماه آ 6ارز تا  دیخر یهاصف ترتیباینبهارز و  انیمتقاض یبرا میکرد یطراح

وجود  ابانیارز در کف خ متیاز ق آنچهو  شودیمشاهده م یمتشکل ارز بازار ارز در بازار تیواقع

 میندار تیمحدود یو بازار متشکل ارز مایعرضه ارز در سامانه ن زانیم دربارهاست.  یدارد ساختگ

دیروز در سخنرانی نیز  جمهوررئیس .«آن است یتقاضا زانیاز م شتریب مایو عرضه ارز در سامانه ن

با  زمانهم اندتالشروز در شبانه یاعده میدار قیدق خبر»خود در دانشگاه صنعتی شریف گفت: 

خود را به ملت  یهامذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته

 .«افراد هستند یمعرف ریگیپ یاطالعات یهاکنند. دستگاه لیتحم

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 در منطقه ينيآفربحرانداعش و تداوم  یاياح آمريکا برایالش ت

 تیامن یعال یشورا ریدب، یشمخان یعل ابانیدربا به تهران  خود یسفر رسم رد هیسورخارجه  ریوز

 یشمخان کرد. تگوگف یتحوالت منطقه و مناسبات دوجانبه با و نیآخر رامونیو پ دارید شورمانک یمل

و عراق و  هیداعش در سور یاز فروپاش کایامر»گفت:  بر منطقهحاکم  طیشرا نییبا تب دارید نیدر ا

است و به  یعصبان شدتبهجبهه شده  نیا یقدرت راهبرد شیجبهه مقاومت که موجب افزا یروزیپ

 -ییکایطرح آمر کیرا  هیدر سور یتیبحران امن جادیا توطئه او .«است دیجد یهاینیآفربحراندنبال 

 بیکل منطقه را دچار آس تیامن تواندیم کهآنخطرناک  یامدهایذکر کرد و نسبت به پ یستیونیصه

به  یستیونیصه میبا محکوم نمودن تجاوز مستمر رژ یمقام معظم رهبر ندهینما کند، هشدار داد.

از منطقه  سمیونیصه یسرطان غدهتنها راه دفع  ز،یقهرآم زیمقاومت و ست» کرد: حیتصر ،هیخاک سور

تهران از مردم و دولت  جانبههمه یهاتیحمامالقات با تشکر از  نیدر ا زینمقداد  صلیف .«است

در  یدیفصل جد هیدر سور یثبات نسب جادیو ا سمیبا شکست جبهه متحد ترور»اظهار داشت:  هیسور

 کایآمر یرقانونیغ ینظام حضور او «.آغاز شده است یمناسبات اقتصاد تیدو کشور با اولو یهایهمکار

به  کایآمر»کشور عنوان کرد و افزود:  نیا یارض تیو تجاوز به تمام تیرا ناقض اصل حاکم هیدر سور

 .«است هیدر سور داریثبات پا جادیاز ا یریجلوگ یبرا یستیترور یهاهسته یایدنبال اح

 ه گفتند؟!چ يسيرئ هب انيدانشجو

شریف بود. در این دیدار  میهمان جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی جمهوررئیسدیروز 

را مطرح  جمهوررئیساز  شانیهاخواستهه و نمایندگان چند تشکل دانشجویی به ایراد سخن پرداخت

در دولت  یدیکل دهیفقدان ا یهانشانه» جلسه گفت:در این  ییدانشجو جیبس ندهینما کردند.

 دهید ریاخ یهاو اقدامات کالن در ماه یاستیس یهامیتصم یبرخ نیدر تناقض ب یروشنبه زدهم،یس

خاص و  یهاشما در انتخابات، چطور قرار است با نگاه یو نظرات اقتصاد هادهیا نکهیا .شودیم

تکه با چهل مِیت نیا انِیم یهماهنگ نکهیشود و ا شما جمع یهیپرحاش یوزرا یفردِ برخمنحصربه

خطاب به  وحدت میدفتر تحک ندهینما«. ماست پاسخِیاتفاق خواهد افتاد، پرسش ب یچه سازوکار

 میت بیحس کنند ترک دیدارد، مردم نبا یبه وحدت گفتمان ازین لیر رییتغ» :گفت جمهوررئیس

 میت بیترک ،یدر بخش اقتصاد مثالً گفت  دیبا متأسفانهناهمگون است. البته که  یبیدولت، ترک

کار دستتان  هایناهمخوان نیا دیب باشظموا یسیرئ یپلنگ است! آقا-گاو-شتر یبیدولت ترک

تان مردم را نسبت به روز از دولت 088 از بعد آنچه» :یان داشتبیز ن یجامعه اسالم ندهینما«. ندهد

 یهاهیبا نظر ینظرانبودن صاحب و یاقتصاد یهابرنامهمشخص نبودن  دینمایاقتصاد نگران م ندهیآ

 ۱0قرمز بورس و دالر  یمردم از شما تابلو یسیرئ یآقا است. تانیاقتصاد میمختلف در ت

 «.تابندیرا برنم یهزارتومان

 وداشتباه ب به خروج از برجامترامپ تشويق : ستيونيژنرال صه

 یهااز مقام یکیکه در چهار دهه گذشته  یستیونیصهمیرژ یهااز ژنرال یکی «لییاسرا بن اسحاق»

 یابمباران برنامه هسته یبرا گرید»: است بوده، گفته میرژ نیا یداخل تیامن نهیدر زم ریگمیتصم

 به ما .هاستیرانیساخت بمب در دست ا یالزم برا یهایاست. امروز همه فناور رید یلیخ ران،یا

 یاهسته تیسا کیاما اگر ما  ؛میدار ساتیتأس یدرباره برخ یادیاطالعات ز یقبل یهایبازرس لیدل

ترامپ به خروج  قی. تشوکندیو دوباره فعال م یسال آن را بازساز کیظرف  رانیا ،میکن بیرا تخر

 یتیوضع نیترشرفتهیپ ،یکنون تیبود. وضع لییاسرا خیدر تار یاشتباه راهبرد نیاز برجام بدتر

 .«است دهیبه آن رس رانیا یااست که برنامه هسته

 ف ارز ترجيحيدولت بر تعيين تکلياراده 

 شدهحساببا مطالعه و  یحیحذف ارز ترج حهیال» :تأکید کرد فیدر دانشگاه شر یسیرئ اهللتیآ

درباره پس گرفتن آن از مجلس، صحت ندارد و خالف  شدهمطرحمطالب  یو ارائه شد و برخ نیتدو

مردم  یاقتصاد کشور و زندگ افتنیسامان  یبرا میدارد و حاضر یبه جراح ازین ما اقتصادواقع است. 

که  یاقتصاد اقدام هر .نمیبیمروشن  اریرا بس ندهیآ هایینمااهیس برخالف .میبگذار هیما مانیاز آبرو

خواص  تیرضا دوگانه در .گذاردیم انیرا در جر یدولت بخواهد انجام دهد، مردم و فعاالن اقتصاد

 .«میدهیم حیخواص ترج تیمردم را بر رضا تیعموم مردم، رضا تیو رضا

 اخبار کوتاه

 /!ماندينم پاسخيب يرانيکشت رياختالل در مس :رانياهشدار  ◄

 هرگونه»: گفت در سازمان ملل شورمانک ریسف ،«یارشاد زهرا»

و در  رانیا یاسالم یجمهور یرانیکشت ریاختالل در مس جادیا

 یرقانونیو کاال غ یپزشک زاتیغذا و دارو و تجه تأمین ریمس

حساب خواهد  جانبهکینه شرورا یهامیتحر یاست و خروج

 یکه تالش برا میبود یدیجد اتفاق شاهد گذشته سال از شد.

که نسبت  یخطرناک و استکبار یاستیبود. س رانیسرقت نفت ا

 نیچن میخواهیم یو از جامعه جهان میدهیبه آن هشدار م

 .«را محکوم کند یایرقانونیاقدامات غ

ه نقل از ب !/اندماندهوين در از تيم ديپلماسي ايران که معي ج ◄

 یرانینفر( ا 2، ۵از کارشناسان ) یتعداد محدود منابع آگاه،

وگوها حضور دارند و در آستانه دور تازه گفت نیهمچنان در و

 درهستند.  نیمستقر در و هایهیئت یبا برخ یزنیمشغول را

کارشناسان  انیم یاجلسه دوجانبه یشپروز دو چارچوب  نیهم

 یشنهادیبرگزار شد و در خصوص متون پ یروس هیئتو  یرانیا

 یجلسات مشابه زینمروز انظر صورت گرفت. بحث و تبادل رانیا

با حضور این کارشناسان  نیمستقر در و هایهیئت گریبا د

 .شودیبرگزار م

 تیاستروال» روزنامه آمریکایی /ه کشيد!تعربستان  هماتم ◄

 پیمانانشهم کا،یاز آمر یسعود عربستان»: گزارش داد «ژورنال

حمالت  امقابله ب یو اروپا خواست که برا فارسخلیج هیدر حاش

 کشور موشک بدهند. نیبه ا من،یانصار اهلل  ییو هوا یموشک

 هایموشکشدن از  یعربستان در حال خال یحاتیتسل یانبارها

را  اضیموضوع مقامات ر نیا هستند. «وتیپاتر»موشک ضد 

منجر به تلفات  تواندیم هایمنینگران کرده که حمالت مداوم 

 «.کشور شود نیا یمهم نفت یهارساختیبه ز بیآس ای یجان

 امیلیو» است!/ آميزصلحايران  ایهستهسيا: برنامه رئيس  ◄

در  ایموسوم به س کایآمر یسازمان جاسوس سی، رئ«برنز

 چیسازمان هنوز ه نیموضوع اعتراف کرد که ا نیبه ا ینشست

کردن  یحاتیتسل یبرا رانیا میبر تصم یمبن یشواهد و مدرک

 نکرده است. دایخود پ یابرنامه هسته

اعالم  علوم ریوز !/روندنميسربازی  یدکتر النيالتحصفارغ ◄

به بعد  نیمسلح، از ا یروهایکل ن با ستاد یزنیرا طبق» :کرد

را  یدکترپسا هیامر ،یسرباز یجابه یدکتر انیدانشجو

 یدر راستا یقاتیطرح تحق کی دیافراد با نیا .گذرانندیم

 یسرباز منزله بهطرح  نیکشور ارائه کنند و ا یازهاین

 .«شودیمحسوب م

مشاور مدیرعامل شرکت  ايران در مصرف گاز!/جهاني رتبه  ◄

رعایت نکردن الگوی مصرف در کشور ما »ملی گاز ایران گفت: 

بزرگ  کنندهمصرفچهارمین  اکنونهمای نیست و ما چیز تازه

برابر  2اکنون هر فرد ایرانی حدود هم .گاز در دنیا هستیم

 «.کندمیانگین مصرف دنیا، گاز مصرف می


