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 رینظیاز فرصت ب م؛یادهیقلّه رس نیقدر است؛ ما به ا مبارکه یالیقدر و ل امیّماه رمضان، ا قلّه

 خودتان و همه برای .می[ استفاده کندیتوسّل و تضرّع و دعا و طلبِ از پروردگار عالم ]با

و  دیدرخواست کن د،یو از خدا مطالبه کن دیتان دعا کنو کشورتان و جامعه تانینیادران دبر

 www.basirat.ir                                           (21/21/2022) .دیبه اجابت باش مطمئن

  رانياقتصاد ا یهاشاخص يجيبهبود تدر         روز حرف▼

 اریروند بس ریچند سال اخ یط رانیمهم اقتصاد ا یهاشاخص

 الب اسالمی،بعد از انقرا تجربه کرده است! نرخ تورم در  ینامناسب

 یکیدرصد را تجربه کرده است که  02 یمقطع رقم باال 1تنها در 

 ترینبزرگ. شاخص بورس دولت روحانی بودمربوط به  هاآناز 

 ی! رشد اقتصادتانقالب تجربه کرده اس خیخود را در تار زشیر

به اذعان مراکز معتبر و ... .  دیرس زیدرصد ن 5.9 یبه منف رانیا

از  یاریروند بس، زدهمیکار آمدن دولت س یرو با ،المللیبین

سرعت بهبود  کنیکرده است ول رییتغ یمهم اقتصاد یهاشاخص

 ه انتظارات مردم را برآورده کند.نبوده است ک ایگونهبهها شاخص

حدود  2022تورم ماهانه در سال  نیانگیم -2 نکات تحليلي:

مشابه در سال  درصد کمتر از رقم 2.5 تقریباًدرصد بوده که  1.91

در شش ماهه دوم سال گذشته تورم  نیبوده است. همچن 2955

که  یاگونهبه. کم تجربه کرد بیرا با ش یمداوم نسبتاً  یروند کاهش

 کهیدرحال ،دیرس صددر 90.3به  اسفندماه انینرخ تورم در پا

درصد محاسبه شده است.  02.1برابر با  2022تورم سال  نیانگیم

را  یبه بعد روند صعود 1212از سال  رانیا یتصادروند رشد اق -1

 1212در سال  رانیا یرشد اقتصاد کهیدرحالتجربه کرده است. 

و در سال  9.9ابر با رب 1212بوده است، در سال  -0.2معادل

و  ی. آمار بانک جهانشودیم ینیبشیپدرصد  3حدود  1211

شد ر کنیاست ول وتاگرچه متفا زیپول ن المللیبینصندوق 

نرخ  -9. دهدیرا نشان ماقتصاد ایران شاخص رشد  یجیتدر

برابر با  2955درصد، در سال  22.3برابر با  2951در سال  یکاریب

 تمامی -0درصد بوده است.  5.1برابر با  2022، و در سال 5.9

بهبود  2955نسبت به نیز  2022در سال  رانیا یتجار یرهایمتغ

 اردیلیم 90.1از صادرات کشور که  ایگونهبهشته است دا ینسب

 دهیرس 2022دالر در سال  اردیلیم 01.9به  2955دالر در سال 

 ،که داشته ییزهایوخافت رغمبهنیز  هیشاخص بازار سرما -9است. 

و پانصد هزار واحد عبور کند و  ونیلیمکیمرز توانسته است از 

  ست.فته اای شیافزا دوارکنندهیام ایگونهبهحجم معامالت خرد 

روند بهبود را  یاقتصاد یهاشاخص یحال در :پاياني نکته

 برنامه ،2022انتهای  تا زدهمیکه دولت س کنندیتجربه م

را با حدود  تیو مسئول کردیدولت گذشته را دنبال م یاقتصاد

 ؛گرفته است لیبودجه تحو یتومان کسر اردیلیهزار م 092

 یبرخ ؛تفوق حاد قرار داش تیدر وضع ییکرونا طیشرا

در آبان  یاساس یکاالها نیکارشناسان انتظار وقوع بحران در تأم

دولت که با برنامه  2022در سال  رودیانتظار م را داشتند! 2022

 یاقتصاد یهاسرعت اصالح شاخص ،شده است یگذارلیر دیجد

 رییتغکه اقشار مختلف مردم شاهد  ایگونهبه یابد، شیافزا

 )نویسنده: علی کارگر( ند.خود باش شتیمحسوس در مع

 

 
 

 
 

 
 

 !به لبنان چراغ خاموشبازگشت                      روز گزارش▼

 هیحاش یعرب یکشورها ریعربستان و سا یاسیروابط س یایشاهد اح ریاخ یهاهفته در

 در رد،یگیلبنان صورت م یرخداد که در آستانه انتخابات پارلمان نی. امیبا لبنان هست فارسجیخل

ضمن  اشیاو متحدان منطقه یعربستان سعود ،هو در شش ماه گذشت نیازاشیپاست که  یحال

 قرار داده بودند. یو اقتصاد یاسیس دیلبنان را تحت محاصره شد ک،یپلماتیقطع روابط د

 در برنامه ، سیاستمدار لبنانی«یقرداح»در آبان ماه سال گذشته بود که  -2 :یخبر یهاگزاره

و در  «کنندیمن خارجی از خود دفاع مها در برابر دشحوثی»گفت:  ره،یتلویزیونی شبکه الجز

تجاوز و تعدی است؟  ،کنید رویکرد عربستان و امارات نسبت به یمنآیا فکر می سؤالپاسخ به 

سخنان   -1«. طور است و این جنگ بیهوده با یمن باید متوقف شودقطعا همین»پاسخ داد: 

ان نشده بود و اظهارات وی بار لبن یرساناطالعزمانی بیان شده بود که او هنوز وزیر  یقرداح

 یاو محافل رسانه یاجتماع یهادر شبکه یااظهارات که بازتاب گسترده نیدیپلماتیک نداشت. ا

 فارسجیخل هیحاش یعرب یکشورها یعربستان و برخ دیکرد، با اعتراض شد دایپ یعرب یکشورها

و متحدان  اضیر جهیدرنت. دیمواجه گرد شوند،یم فیتعر یدر ائتالف متجاوز سعود ینوعبهکه 

این بحران  دیبر لبنان و تشد دیاعمال فشار جد یبرا «یابهانه» را یاظهارات قرداح اشیامنطقه

و روابط  دهکشور فراخوان نیرا از ا شانیلبنان، سفرا ریضمن اخراج سف جهیدرنت کشور قرار دادند؛

و  یقرداح یز گذشت زمان استعفاچند ماه ا باوجود  -9 .کردندرا قطع  روتیبا ب کیپلماتید

اما  ؛جلب نظر عربستان کردند یبرا یادیز یمارس تکاپو 20 یگراغرب انیجر یاعضا کهیدرحال

صراحتاً  هایحاصل نشد. بعد از آن سعود روتیو متحدانش مقابل ب اضیر استیدر س یرییتغ

و عربستان اساساً با حضور نبوده است  یقرداح رجاظهارات جو ،لبنان میتحر لیاعالم کردند که دل

بحران  وفصلحل ،یعرب یکشورها ،2022راستا در بهمن  نیاهلل در لبنان مشکل دارد. در احزب

خارجه  ریکه توسط وز یاگانهشروط دوازده یرا منوط به اجرا شانیو بازگشت سفرا کیپلماتید

کرده بودند که خلع  ،ئه شدبه دولت لبنان ارا یااز عربستان و متحدان منطقه یندگیبه نما تیکو

شروط بود که از  نیدر رأس ا یاسیس یاهلل لبنان و کنار گذاشتن آن از تمام روندهاسالح حزب

 ریساو  یسعود یهالبنان از درخواست نکهیاکنون و بدون اهم  -0. شدگرفته  دهیطرف لبنان ناد

 روتیرا دوباره در ب شانیسفراکشورها قصد دارند  نید، اکن تیتبع فارسجیخل هیحاش نانینشخیش

 یریازسرگو  ریشده و با اعزام مجدد سف قدمشیپ یعربستان سعود ،رابطهاین مستقر کنند. در 

 نی. عربستان همچناستبا لبنان  یاسیروابط س یایصدد احدر ،روتیخود در ب کیپلماتید تیفعال

 !بدهدن دالر به لبنا ونیلیم 99به ارزش  یانسان یهاگرفته که کمک میتصم

پس از شش ماه  ،یعرب یعربستان و کشورها یسفرا تیفعال یریازسرگخصوص  در :يليتحل گزاره

 کیپلماتیو د یاسیاست: اوالً تحرکات س یضرور ریلبنان، توجه به دو نکته ز هیعل یهجوم نیکمپ

تراف به اع ژهیوبه ،آن در قبال لبنان یاعربستان و متحدان منطقه «ینیبواقع»از  یحاک ،مذکور

 اً یثانکشور است.  نیا یو خارج یاهلل در معادالت داخلحزب یو راهبرد حذفرقابلیغ گاهیجا

و  یاسیبا تحوالت س ارتباطیبه لبنان را ب نانینشخیش گریعربستان و د یبازگشت سفرا توانینم

، ورهیبا فواد سن، چند روز قبل روتیدر بمستقر شده عربستان  ریلبنان دانست. سف یانتخابات پارلمان

تماس گرفته است. او در پارلمان این کشور  نخست وزیر اسبق لبنان و رهبر فراکسیون المستقبل

کرده و به نظر  نییتع یو مقامات مختلف لبنان هاتیبا شخص دارید یبرا ییهابرنامه نیهمچن

 شودیم تیتقو یمانز هیفرض نی. اشودیانتخابات لبنان آماده م در میمستق دخالت یکه برا رسدیم

که  انددهیرس جهینت نیفارس به ا جیحوزه خل یفاش کرد، کشورها یتیکو کیپلماتیمنبع د کیکه 

به  ،لبنان یاسیتحوالت مهم س هیمنافعشان خطرناک است و در سا یاز عرصه لبنان برا هاآن یدور

 (ندیآخوش دیگذاشت. )حم یکشور را خال نیعرصه ا دینبا ،در آستانه انتخابات ژهیو

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 کننديمذاکره م هاييکايبهتر از آمر هايرانيهاآرتص: ا

مذاکره  هاییکایبهتر از آمر هایرانیاست که ا نیا هایلیباور اسرائ ،هاآرتص نوشته روزنامه

این  اهد بود.در ادامه مذاکرات مثمر ثمر خو هاآن یبر مواضعشان برا هاآن یو پافشار کنندیم

موافق حفظ نام سپاه در فهرست  دیکاخ سف یهامقامهمچنین مدعی شد،  صهیونیستیرسانه 

قرار است  و موضوع است نیمخالف ا کایاما وزارت خارجه آمر ؛هستند «یستیترور» یهاسازمان

این همه کش و قوس دادن  .«مورد اعالم کند نیخود را در ا میتصم دنیبا ندهیآ یدر روزها

ای طرف آمریکایی در بیان موضع خود در قبال خواسته های ایران، نشان می دهد که گفتن ه

بعد از اعالم قدم بعدی ایران  نگران دولت بایدنبرای طرف آمریکایی سنگین است و « نه»

به نظر می رسد آمریکایی ها با احتیاط با این موضوع برخورد  به همین منظور، ؛مخالفت است

خواهند کرد و به جای رد کامل خواسته های ایران و یا پذیرش کامل آن، پیشنهادهایی گمراه 

کننده با القای پذیرش خواست ایران ارائه خواهند داد که نمونه آن در اخبار روزهای اخیر مطرح 

کایی با برداشتن نام سپاه از لیست گروه های تروریستی موافق شد که ادعا شده بود، طرف آمری

کرده است، به شرط آنکه بازوی برون مرزی آن )نیروی قدس( همچنان در این لیست باقی 

و همچنان که  بماند! البته اگر آمریکا چنین پیشنهاداتی نیز ارائه دهد، به اذعان رسانه های غربی

مواضع برحق  ازایران همچنان گروه مذاکره کننده ، کرده اند مقامات ارشد کشورمان بارها اعالم

 آمد و مبتنی بر خطوط قرمز ترسیم شده، اقدام خواهد کرد.خواهد ن کوتاه کشورمان

 همه تالشي که صرف پر کردن چاه بدهي های دولت روحاني مي شود!

طی روزهای گذشته حواشی زیادی درباره منابع ارزی وارد شده به کشور مطرح می شود و تحلیل 

کذب بودن این ادعای دولت که می گوید ارز بیشتری وارد های مختلفی در خصوص صحت و یا 

کشور شده است، از سوی برخی چهره های جریان اصالحات و منتقدان دولت مطرح می شود. سوال 

اصلی منتقدین این است که اگر این منابع به کشور آمده و می آید، پس چرا اثر آن در کنترل گرانی 

در پاسخ به این سوال،  دولت یسخنگو «یجهرم بهادری»و در سفره مردم مشاهده نمی شود؟! 

: عمده محل خرج منابع ارزی بازگشتی به کشور را بدهی های انباشه دولت روحانی برشمرد و گفت

منابع آزادشده  شود،یدولت پرداخت م نیدولت گذشته در ا یتومان بده اردیلیهزار م 22 ماهانه»

روشن است. مثال  گرانی عوامل .شودیم دهیه ارث رسگذشته که به دولت ب یهایبده هیصرف تصف

 «.مدت استزا است و آثار آن بلندمتور دیکه به دولت به ارث رس اردیلیهزار م 0 ینگیحجم نقد

 !رانيقمار در ا يگردش مال؛ ومانت ارديليهزار م 15

ت و به واسطه تومان اس اردیلیهزار م 9از  شیب یفارس یبندشرط یهاتیساالنه وبسا مالی گردش

از کشور خارج  هاتیوبسا نیا قیدالر ارز از طر اردیلیم 2.9تا  کی نیافراد، ب یمشارکت باال

 ومانت اردیلیهزار م 93 یبه عدد باورنکردن ،یهزارتومان 19عدد با احتساب دالر  نی. اشودیم

افراد که در واقع  نیهستند؛ ا ینستاگرامیا یهادارد که همان شاخ ییهابازار دالل نای .رسدیم

 یرا طراح تیسا یهاتمیالگور یطور کنند،یم غیهستند و آن را تبل یشرط بند یهاتیسا ریمد

 یدرصد شانس برنده شدن برا 9و تنها  شودیبرنده م تیدرصد مواقع سا 59که در  کنندیم

 .رودید مافرا نیا بیباخت هم به ج نیاز ا یادیمبلغ ز نیوجود دارد. بنابرا دگانشرکت کنن

وجود  شانیبرا یتیممنوع چیباز هستند و ه نکاریا یکشور برا یبانک یهاهمه درگاه نکهیا تربعجی

 است. یشوم دهیپد نیمواجهه با چن یبرا تیجامعه دولت و حاکم میتصم ازمندیندارد که ن

 ا چه بود؟ه ينيفلسط ديموشک جد

سال گذشته بدنبال  یها یریطبق روال مرسوم در درگ ،ریپس از تحوالت اخ یستیونیصه میرژ

ها برگ برنده خود را رو کردند که موجب  ینیبه غزه بود که فلسط ییبا حمالت هوا ییپاسخگو

بر  پرتاب استرالها استفاده از موشک دوش ینیها شد. برگ برنده فلسط ستیونیصه ینیعقب نش

شده و استفاده  تیرو نیدر فلسط بارنیاول یبود که برا رژیم صهیونیستی یجنگنده ها هیعل

 یروین یبرا یتواند زنگ خطر یدوش پرتاب استرال م یها به موشک ها ینیفلسط زی. تجهدیگرد

سوی واسطه از  292 فلسطینی ها محسوب گردد. حماس اعالم کرد که یستیونیصه میرژ ییهوا

 ها شده اند. ینیفلسط ییاند که ملتمسانه خواستار عدم پاسخگو هکرد افتیدر یستیونیصه میرژ

 اخبار کوتاه

 کی /است!شده  يستيونيصهميرژکابوس  ؛ ساعتي که3:24 ◄

 ینترنتیا یهاگاهیپا ،با نام الطاهره یگروه ،خبر داد یرسانه عراق

را از خاک عراق هدف حمله  یستیونیصه میرژ یو سرورها

 نیا جهیکه در نت ندیگویم زبانعبریمنابع  قرار دادند. یبریسا

و شبکه  یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 5کانال  ،یبریحمله سا

 هایرسانه س خارج شده است.از دستر« کان» یلیاسرائ

حمله  نیانجام ا قیاعالم کردند که ساعت دق یستیونیصه

و  یمانیحاج قاسم سل دیکه شه ی( مصادف بوده با ساعت22:12)

 المهندس ترور شدند. یابومهد

 خارج مي شود/وصدا از رکود  سريب راني: اقتصاد ايبانک جهان ◄

 یجیبه روند بهبود تدر رانیاقتصاد ا نکهیبا اعالم ا یبانک جهان

 ؛دادآغاز شده است، ادامه خواهد  1212خود که از اواسط سال 

سر و صدا از رکود دهه گذشته خارج  یب رانیاقتصاد ا»گفت: 

که  رانیاقتصاد ا»آمده است:  ی. در گزارش بانک جهان«شود یم

مواجه  کرونا یدمیثابت نفت و اپ متیق ،یاقتصاد یها میبا تحر

 .«شود یو صدا از رکود دهه گذشته خارج م سر یبوده، ب

با تأیید  نفت ریوز !/سر شدسربهدر کشور  نيو مصرف بنز ديتول ◄

سوخت در کشور پرداخت  ارانهیدالر  اردیلیم 12 این خبر که سالی

 دیتول نهیکشور در زم یشیپاال تظرفی امروز» :گفت، شودیم

شدن به مقدار مصرف در کشور  کیگاز در حال نزدو نفت نیبنز

روز آشکارتر صنعت روزبه نیدر ا یگذارهسرمای ضرورت است.

در صنعت نفت دچار مشکل  دیتول ،فتدیو اگر اتفاق ن شودیم

نصف شود، تعهد مصرف سوخت کشور اگر »: اوجی افزود«. شودیم

 .«دهم لیدالر به دولت تحو اردیلیم 292که ساالنه  دهمیم

 عیشن تیروز قبل از جنا 3 قاًدقی /ر؟يروباه پ ايها  یريتکف ◄

ارشد  لگریتحل« کردزمن یآنتون»شهادت دانش آموزان افغان، 

 یگفت که سازمان اطالعات مخف «پندنتیندیا»به  ییکایآمر

در  یحاتیو تسل یدالر کمک مال ونیلیم 192حدود  سیانگل

قرار داده است  غانستاناف یاسالم یرهبر حزب جنبش مل اریاخت

اگر  حتیزده شود.  دیکشور کل نیدر ا هایناامن قیطر نیتا از ا

ددمنشانه شهادت  اتیعمل تی... هم  مسئول ایاز داعش  یدلقک

انگشت اتهام را از عامل  دینبا ردیبگ دانش آموزان افغان را برعهده

 بزرگ برداشت. طانیو ش ریروباه پ یعنی یاصل

فرمانده  ارتش؛ از بازآماد بالگرد تا خودکفايي در ساخت/ ◄

سازیم و تا پایان سال بالگرد ملی می»اعالم کرد: هوانیروز ارتش 

عالوه بر آن در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین 

 .«بازآماد تجهیزات بالگردی خودکفا هستیم

 یجهاد کشاورز روزی /ممنوع شد یمحصول کشاورز 4صادرات  ◄

 یبا توجه به تحوالت بازارها»: ، نوشتبه گمرکطی نامه ای 

 یجهان یتقاضا شیافزا ن،یو اوکرا هیاز جنگ روس یجهان ناش

در  یکاهش تعرفه واردات ،یکشاورز یکاالها یبرخ یبرا

بازار داخل  ازیو ن متیق میو ضرورت تنظ هیهمسا یکشورها

تا  ازیو پ جانبادم ،ینیزمبیس ،یفرنگر، صادرات گوجهکشو

 .«گرددیممنوع اعالم م یاطالع ثانو


