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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بذر  -یمجاز یفضا یهاوبگاه نیچه مطبوعات، چه ا ما،یچه صداوس -هم یغاتیتبل یهادستگاه

نه، حاال ؛ کنند از اسالم دیرا ناام یاعدّه کیحرف نزنند که  ینپاشند در مردم؛ جور یدیناام

 دیمنتها ناام ستم،یمخالف ن یانتقاد هم بکنند، انتقاد کنند؛ بنده با انتقاد منطق خواهندیم

 www.basirat.ir                                                      (22/50/7931) .مردم را کنندن

 ؟!ميکنينمعبور از پيچ اقتصاد چرا             روز حرف▼

 ؛است یاقتصاد طیبهبود شرا سیزدهم، دغدغه دولت نیترمهم

همه  باوجود که میپاسخ ده سؤال نیبه ا میخواهیم حالنیباا

 ،انجام شده نیشیپ یهادولتکه توسط  یو تحرکات هاتالش

 دیپرسش با نای به پاسخ در ؟میکنینمچرا از مشکالت عبور 

شناگر  دیدر ابتدا با ،عبور از رودخانه مشکالت یبرا ،گفت

 یتاکنون شناگران خوب هادولت متأسفانهو  دیباش یخوب

 ،رودخانه طرفآنبه  دشانیچشم ام ای رونیازا ؛اندنبوده

زدند.  وپادستدر غرقاب مشکالت  هودهیب ایو  شدهخشک

 : ما هنوزراه یهم راه، هم پهنا -7 :نکهیا یعنیشناگر نبودن 

به  ،میباش دیو آنچه که با میدر اقتصاد در مورد آنچه که هست

به آن الگو  میپارادا نیدائم از ا رونیازا. میادهینرسفهم مشترک 

که در  ستهااقتصاد سالو  میپریمشاخه به آن شاخه  نیو از ا

قرار گرفته و  بازار یدولت و دست نامرئ یکشاکش دست مرئ

 وپادست هاارانهیو قطع و وصل  هااستیس در انقباض و انبساط

 شهیهم کهییازآنجا :یبه هر جهت یرفتار بار -2 .زندیم

و  ندهیبه آ دنیشیفرصت اند ،نه است گرو درهشتمان 

 یجهان کنون یهانشانه که گونههمان م،یآن را ندار یهابحران

جهان آینده نیز  یهانشانهبودند،  یدر گـذشته قـابل شـناسای

 ریاما باز غافلگ ؛هستند دنیدقابلو  دایپ ،در زمان حال

. در میهست در حال واکنش دائما   ،کنش یجابه و میشویم

 قا یدقو  میندار ندهیبه شناخت آ یاعالقه هایگذاراستیس

: دست کیشنا با  -9 .میکنیمرفتار  «یبه هر جهت یبار»

 ،صولمح کیبر  هیو با تک یبه سبک دولت یاقتصاد تیریمد

 ،ساده یبه زبان ؛تدست اس کیمثل شنا کردن در رودخانه با 

و بدون توجه به بخش  ییتنهابهاصرار دارند تا  هادولت

به فروش نفت از  و تنها با اتکا یمردم هایرفیتظو  یخصوص

 دریبپذ دیبا ! دولتیشدنان با یتقر یکار ؛عبور کنند تمشکال

و یا بخش  ام بدهندانج توانندینمکه مردم  تنها در اموری

و در  ورود کند دی، بانیست یگذارهیسرماخصوصی مایل به 

 د.کن نظارت دیموارد فقط و فقط با هیبق

 یپادولت نو یتنها راه برا ،امروز طشرای در پاياني:نکته 

خلق  یبرا یداخل ییبر توانا هیعبرت از گذشته و تک ،یسیرئ

 دیتول ؛ستین یشدن دیکه بدون تول یثروت است. خلق ثروت

 رونیب هاانساندانش است و دانش از ذهن  ازمندین ،بخو

هرز را  یهاعلف زدهمیاست دولت س یکاف نیبنابرا ؛دیآیم

که  دید دیخواه ،و خاک را مرطوب نگه دارد دحرص کن

 .شوندیم لیزود به جوانه تبد یلیخ هادانه

 (نژاد ینیحس نحسی)نویسنده: 

 
 
 

 
 

 
 

 اروپا هياز اتحاددو چهره متفاوت  ران؛يو ا هيروس یهاميتحر         روز گزارش▼

 یکشورها ه،یروس یپرداخت گاز به روبل از سو االجلضرب نییپس از تع ترز،روی از نقل به

آن را فراهم کردند. بر  یماه سازوکار الزم برا کیاز قطع گاز، در کمتر از  یریجلوگ یبرا ییاروپا

 یهامین نقض تحربدو توانندیم هیواردکننده گاز روس ییاروپا یهاشرکت ،سازوکار نیاساس ا

اعالم کرد  یتازگبهصربستان نیز دولت  اروپا، پول گاز را به روبل پرداخت کنند. هیو اتحاد مریکاآ

 .اندوستهیپول گاز به روبل روسی پکشور اروپایی دیگر به جمع پرداخت  3که عالوه بر این کشور، 

دو وجه مختلف از  ،رانیا یهامیتحرو  هیروس یهامیتحردر تقابل با  -7 :یخبر یهاگزاره

از بحران  متأثر یهامیتحرکه در  ییاروپا هیاتحاد ول،ا ؛مشاهده کرد توانیماروپا را  هیاتحاد

کنند و  جادیا یحساب ارز ،تا نزد گاز پروم بانک کندیمخود را موظف  یهاشرکتام تم ن،یاوکرا

از  یکی عنوانبهبانک  نینزد ا خود را یتوسط مسکو، منابع دالر شدهنییتعسازوکار  کیبر اساس 

شرکت  خود را به یبده روبل، افتیدر قیو از طر ندینما یگذارسپرده ه،یروس یخصوص یهابانک

که در زمان  عهدات برجامی نمایان شدتاروپا در مقابل  هیاتحاد گریوجه د کنند. هیتسو پروم گاز

تا در توافق ردند کرا مجاب  رانی، ااریبس یهاوعدهبا تروئیکای اروپایی از برجام،  ریکامآخروج 

را  نستکسیو ا spv یمالطرح کانال  صرفا   ،چندماهه یدوره زمان کیبعد از  و بماند یاهسته

 شدند،ن یاتیعمل یمال یهاکانال نیا تنهانه ،یسال و اند کیبعد از  زین انی. در پاادندد هادشنیپ

از  نیو دروغ نینماد ییاقدام به رونما د،یاز قبل هماهنگ شده با کاخ سف یویسنار کیبلکه در 

در  یفعلنسبت به طرح  ،رانیاروپا به ا یشنهادیکه طرح پ میدقت کن -2. ردندکسازوکارها  نیا

 یکانال مال ،نکهیا شتریب حیتوض ؛داشت ترنییپا یسطح و سازوکار مراتببه ه،یبحران گاز با روس

spv دینما یداریرا خر رانیتجارت کند و نفت و گاز ا ما یمستق رانیقرار نبود با ا ستکسنیو ا، 

 کردیموپا منتقل ار هیبه اتحاد (ایشرق آس یکشورها مثال ) گرید یهاکشور دررا  رانیبلکه منابع ا

که در چارچوب  شدیم یمتقاض دیرا با ییکاالها ،ییاروپا یمنابع در کشورها نیاز ا زین رانیو ا

به  رانیبا ا هکه در مواجه ییکه اروپا نجاستیا یاساس سؤال -9 !بودیماروپا  هیخواست اتحاد

 توافق طفره نیاز ا کایامراز برجام در قبال خروج  رانیا یمختلف، از انتفاع اقتصاد یهابهانه

کنند؟  جادیا رانیا یبرا هیتجارت با روس ستمیهمچون س یسازوکار توانستندینم ای، آرفتندیم

واشنگتن  نیدر زم صرفا   ،یاهستهتوافق  نهیاروپا در زم هیاتحاد شخص است؛م سؤال نیپاسخ ا

 بود. هاآن یمواظب خدعه و بدعهد شهیهم دیبا ییاروپا یاکیئترو با اتمذاکر. لذا در کندیم یباز

موضوع مهم را آشکار ساخت که  نیا ه،یروس یهامیتحرمواجهه اروپا با  نوع :يلتحلي گزاره

مذاکرات نداشته باشند،  ریدر مس یاندازسنگدر  یچنانچه بخواهند و سع ییاروپا یکشورها

 یسازوکار جادیا یکی ؛را فراهم کنند رانیا یاقتصاد موجبات انتفاع توانندیم قیحداقل از دو طر

عمل به همان  یگریو د ؛فراهم کردند هیتجارت با گاز روس جهتکه  یستمیهمچون س جدا،

از تعهدات  ییاروپا یاکیامتناع تروئ درواقع شده است. فیتکل هاآن یکه در برجام برا یتعهدات

 )نویسنده: علی محمدی( !ستین شیب یوغدر کا،یامر یهامیتحرخود در برجام به بهانه 

 !شوديم تررهيتژيم صهيونيستي رو  هيروسروابط              خبر ویژه▼

و  هیخارجه روس ریوز انیم ریاخ یبگومگوهاپس از »عنوان کرد که  یگزارش در ومعاری روزنامه

 گرانلیلاز تح یراستا برخ نهمی در .«دانست لیرا دوست اسرائ هیروس توانینم گرید ل،یاسرائ

 دخالت کوتاه کند. هیرا از سور هاستیونیممکن است دست صهروابط این تیرگی  ،معتقدند

 قطعا خارج خواهد کرد و  یطرفیبرا از حالت  هاآن ن،یبه سود اوکرا یستیونیصه میرژ ممستقی

 دیبابگذارد.  میمستق ریتأثکشور  نیمقاومت در ا و تحرک هیبر مسئله سور تواندیاتفاق م نیا

 .شودیبه کجا ختم م هاستیونیو صه هیروابط روس دیمنتظر ماند و د
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 اخبار ▼

 قيمت کاالهای اساسيبرای کنترل لت دو طرح

 زدهمسی دولت اقداماتبکه خبر به تشریح شدر برنامه صف اول دیشب  جمهورسرئی اول معاون

 یریگموضع نتریکوچک با گذشته در» پرداخت و گفت: هامیتحر یسازیدر عرصه خنث

اند که متوجه شده هاآنما امروز ا کردیم رییتغ یاقتصاد یهاشاخص کا،یآمر جمهورسیرئ

در عرصه  یاقدامات خوب زدهمسی دولت. ستین نیآفرچالش هاآن یهایریگتحرکات و موضع

 ،داشت اریکه در اخت منابعی همان با و استقراض بدون تدول ؛داشته است هامیتحر یسازیخنث

 برخی را به نقطه مناسب برساند. یاساس یکاالها تیظرف سه تا چهار ماه توانست وضع

هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و  ۰5دالر به  متیکه ق کردندیم ینیبشیاقتصاددانان پ

کار دولت  لاوای در کرد. دایثبات پ یاقتصاد یهاکه صورت گرفت، شاخص یمال یهاشیگشا

درصد  90ته به حدود سال گذش انیرقم در پا نیدرصد رشد داشته اما ا 05نرخ تورم  ،زدهمیس

 ۰255ارز  با حذفکاالهای اساسی قیمت کنترل سیاست دولت در  ،در ادامهمخبر «. دیرس

گرفته شده که طبق مصوبه در نظر  یاارانهی ،ینان سنت برای» برشمرد: گونهنیاتومانی را 

 یمبلغ زین گرید یاساس یکاالها یو براپرداخت شود  یکیالکترون کاالبرگ صورتبه دیمجلس با

 یقبل از آزادساز هانهیهزکمک نای .دشو جبران هامتیق شیماهانه در نظر گرفته شده تا افزا

 یهادهک یبرا ،داتیتمه نای کنار در خواهد شد زیبه حساب سرپرستان خانوار وار ،هامتیق

 .«در نظر گرفته شده است زیجامعه سبد سهام ن نییپا

 تيتا واقع ليگندم؛ از تخ يجنگ جهان

 نیگندم را تأم یصادرات جهان سومکی با  یتقر رفتههمیرو نیو اوکرا هروسی ئو،فا گزارش به

 نیبه کمتر اهیس یایخود، صادرات گندم در بنادر در هیبه همسا هیو از زمان حمله روس کنندیم

بنادر صادرات گندم متوقف  نیاز ا یو گاها  در برخ دهیسال گذشته رس 75حجم خود در طول 

شان ن کاگویگندم در بورس ش یمعامالت آت شروع بحران گندم در جهان. یعنی نیو ا شده است

 یانتظارات براو است  دهیسال گذشته رس 7۰سطح خود در  نیگندم به باالتر متیق ،دهدیم

اند در اعالم کرده کایدر آمر یالمللنیب مطالعاتی مؤسسات وجود دارد. زین متیق شتریب شیافزا

 ابدی شیر افزادال 05.7۰ اتممکن است  هامتیق اه،یس یایصورت بسته ماندن صادرات گندم از در

گندم و  دکنندگانیاز تول یکی عنوانبه نچی نشود. ینزول هامتیق نیا دیمد یهاو تا مدت

مسئله موجب  نیگندم کرده است ا دیخرشیپاقدام به  اکنونهمواردکنندگان گندم از  نیتربزرگ

پول  نیشتریهرکس ب ،دیجنگ خر نیو در ا دیبه چشم آ شدتبهتا کمبود گندم در جهان  شودیم

لبنان، سومالی، همچون  کشورهایی اکنونهم .آوردیبه دست م یترراحتگندم  ،را پرداخت کند

اغلب کشورها  زیدر اروپا ن .با مشکل کمبود گندم مواجه هستند یبیل و ، تونسمصر، ترکیه، سوریه

طوالنی مردم برای  یهاصفیز شاهد نلندن  رد یحتروزها  نیاکه  ییبا مشکل مواجه هستند تا جا

 یزود نیکه به ا ستین یمشکل نیمعتقدند ا گرانلتحلی .ستیمه یو مجان یاارانهی یغذا گرفتن

که پول داشته  ییکشورها دیاست و شا دهیرس زانیم نیبه بدتر جاهمهگندم در  ریحل شود. ذخا

 و درست. نهیمصرف به شرطبه همآنبحران عبور کنند،  نیباشند بتوانند از ا

 بود اريبس یاخامنه اهللتيتشابهات پدرم و آمطهری: 

 یمطهر دشهی» تلویزیون گفت: در برنامه دستخطاستاد دانشگاه تهران  «یمطهر مجتبی»

 یاش براو دار و دسته یموافق نبود رجو نیهم یو برا شناختیرا م نیمنافق قیدق صورتبه

و مقام  یی)ره(، عالمه طباطبا ینیامام خم ،یمطهر دشهی .ندیایاستقبال از امام )ره( به فرودگاه ب

 هیفقتیوال ،یاستاد مطهر دگاهدی از قائل هستند. یذات تیجامعه اصالت و هو یبرا یمعظم رهبر

رابطه  نیترقیعم یاخامنه اهللتیو آ مطهری استاد در همه امور. هیفق ریو نظارت فراگ تیهدا یعنی

 .مینیحضرت آقا در مشهد بنش یهاصحبت یپا کردیم هیبه ما توص شهیپدرم هم را داشتند و

 تشابهات بودند. یاخامنه اهللتیآ دیرس مارستانیدر ب یمطهر دیشه نیکه بر بال یفرد ننخستی

 دیرشد شهفرزند ا«. تیو خالق ینیبدر روشن ژهیوبهاست؛  ادیز اریبس یاخامنه اهللتآی و پدرم

منطبق  یبا برادرم عل یاسسی تفکرات لحاظ به»ش نیز گفت: ر کوچکدادرباره مواضع بر یمطهر

 هیتوص علی به مادر و من معموال  را قبول ندارم. هاآناز  یاریبس ،و ضمن احترام به نظراتش ستمین

 «.!کندیاما او به حرف ما گوش نم ؛خارج از چارچوب نکند یاظهارنظرها میکنیم

 اخبار کوتاه

 یهاحسابهیتسو بانک /يخارج یهابانک رد رانيا یهاسپرده ◄

 رانیا یهاسپرده زانیم ،گزارش اعالم کرد نیدتریدر جد یالمللنیب

 2527ماهه چهارم سه انیدر پا یخارج یها و مؤسسات مالنزد بانک

نزد  رانیا یهاسپردهدالر بوده است. از کل  اردیلمی 0۶9.71 بربالغ

 اردیلمی 1.7و  ورویدالر به  اردیلیم ۶سسات، حدود ؤو م هابانک نیا

 رانیا یهاسپرده. سهم دالر از کل شودیم یژاپن نگهدار نیدالر به 

 دالر اعالم شده است. ونیلیم 730فقط 

در  رانیخارجه ا روزی /ايران از امنيت افغانستاننگراني  ◄

در  یتیو امن انسانی اوضاع ،سازمان ملل رکلیوگو با دبگفت

دولت  لیتشکیف کرد و وصتکننده نگران اریبسرا افغانستان 

. رشمردب یضرور در این کشور را با مشارکت همه اقوام ریفراگ

 فیسازمان ملل به وظاخواستار توجه همچنین ان هیلامیرعبدال

مانع  دینبا نیبحران اوکرا»و افزود:  دشخود در قبال آوارگان 

در افغانستان  یبار انسانفاجعه تیبه وضع یتوجه جامعه جهان

لل صندوق م» ابراز امیدواری کرد:در این گفتگو  گوترش .«شود

از آوارگان  تیدر حما رانیاز ا یشتریب یهاتیمتحد بتواند حما

میلیون  0حدود اساس آمارهای رسمی، بر  .«به عمل آورد

 .کنندیمندگی زدر ایران  هاجرمافغانستانی 

 یروابط عموم رکلیمد جديد برای پرداخت يارانه نان/وش ر ◄

 یهاخوانبه کارت هایینانوا زیتجه» :م کرداعال زنجان یاستاندار

 چیه ،طرح نیا اساس بر ز شده است.هوشمند در استان زنجان آغا

توسط مردم انجام  شدهیداریخرنان  متیدر حجم و ق یرییتغ

. ردیگیصورت م یبانک یهاتوسط کارت دینشده و تنها خر

تا به  شوندیهوشمند متصل م یهاخوانزنجان به کارت یهایینانوا

 .«ردینان به نانوا تعلق گ ارانهی ،فروخته شده یهاتعداد نان یازا

 «گانهی ییرضا وفا» /در دولت سيزدهمدستمزد کارگران  جبران ◄

: فتگ رانیاتاق تعاون ا وکارکسبو  یسرپرست معاونت اقتصاد

 افتین شیا نرخ تورم افزامتناسب ب 35دستمزد کارگران در دهه »

به  یدگیو رس یبا تحقق شعار عدالت محور زدهمیو دولت س

مزد  شیدولت قبل در افزا یکارکم، درآمدکماقشار  شتیمع

 یهانهیهز شیافزا»کرد:  خاطرنشانوی . «را جبران کرد رانکارگ

تا  0 تیدرنها ،مختلف عیدر صنا دیتول یهانهیهز یدستمزد بر رو

 .«دهدیم شیتمام شده کاالها را افزا نهیدرصد هز 75

در  هیروس یتجار ندهنمای /هيبا روس رانيتجارت ا يِرکوردشکن ◄

 2527در سال  هیو روس رانیا یم مبادالت تجارحج» :گفت رانیا

تهران بودم  در هیروس ریسف میسال و ن 75. دیدالر رس اردیلیم ۰به 

اعداد هم  نیاز ا دوارمی. اممیبود دهینرس یرقم نیو هرگز به چن

 ه،یروس هیعل سابقهیب یهامتحری اعمال به توجه با .میعبور کن

 .«شده است جادیدو کشور ا انیم یدر همکار یشتریب زهیانگ

 «الوروف سرگئی» /!يغرب یکشورها روسي برای بخشآرامتجويز  ◄

 خاطر به اگر» :گفت یغرب یخطاب به کشورها هیخارجه روس ریوز

دارم تا  تانیبرا هیچند توص د،یراحت بخواب دیتوانینم نیاوکرا جنگ

رخ  انهیو خاورم قایجنگ در آفر نیا دکنی تصور :دیبا آرامش بخواب

 «.!کاستیآمر ،هیو روس نیفلسط ،نیاوکرا دکنی تصور داده است.


