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 شرفتيپ ميپارادا رييو تغ زدهميدولت س       روز حرف▼

روزها  نیاست که ا یامسئله هاارانهیدر نظام پرداخت  رییتغ

قرار  تأثیرجامعه را تحت  یافکار عموم ،یگرید زیاز هر چ شیب

 هیقوه مجر کردیگردش در رو دهندهنشانکه  یامر ؛داده است

است. در « سازوکار»به سمت اصالح  «وسازساخت»از تمرکز بر 

 توانستیم زدهمیدولت س -2 گفت: دیمطلب با نیا حیتوض

 ی، بر الگو«سازوکار» پرمخاطرهاتخاذ مدل  یجابه

 هادولت یهمواره برا که ی؛ موضوعدیتمرکز نما« وسازساخت»

ذائقه مردم عادت  نکهیخاصه ا ؛برخوردار است یادیز تیاز جذاب

 یرا بر اساس عدد اجرا هادولت تیموفق زانیم کرده است تا

 وسازساختاز متد  یرویپ ،نی. عالوه بر اندینما یابیارز هاپروژه

بزرگ  هایشرکتو  مانکارانیاز پ ایزنجیره تیرضا توانستمی

در  یعمران یهاپروژه یمجلس که دنبال اجرا ندگانینما ،یدولت

 و واردکنندگان، تولیدکنندگان، هاحوزه خود هستند، بروکرات

 ... را به دنبال داشته باشد.

 یدر حال کلنگ زن یدولت نیاست که مسئول هاسال -1

 جهیاما نت ؛در کشور هستند یو عمران یساختریز یهاپروژه

ساخت تعداد  رغمعلیاست.  امدهیت ناز آن به دس توجهیقابل

 م،یاز گذشته با بحران آب مواجه هست شیب سد، ما یادیز

اما در  ؛بوده یصعود ،توسعه یهاپروژهحجم  نکهیبا ا واقعبه

 زین گرید یبرخ است و یدر سطح نازل وریبهره هاآناز  یاریبس

ها سازوکار چراکه ؛هستند برداریبهره تیمعطل و فاقد قابل

ها شهامت سازوکاراصالح  -3 است. یاساس رادیدچار ا

 تیکه رضا وسازساختبرخالف تمرکز بر  چراکه ؛خواهدمی

، مستلزم هاسازوکاراصالح ، دست زدن به دارد یرا در پ هاخیلی

است که از  یفساد قدرتمند هایکانونشدن با  ریدرگ

خالف بر نی. عالوه بر اشوندمیمنتفع  یفعل بویمع یهاسازوکار

دارد، اصالح  ینییپا سکی.. که ر، پل و .و سد بزرگراهساخت 

با تجربه کم و قبول  یریقدم گذاشتن در مس یعنیها سازوکار

 هاینمایشبا  یتناسب چیکه ه هاییفعالیتانجام  سکیر

 تیمحبوب مدتکوتاهممکن است در  یندارد و حت یستیپوپول

 کاهش دهد. شدتبهدولت را 

نه در  ،هادولتتوجه داشت مشکل عمده  دیبا پاياني:نکته 

 یاجرا یهازمیو مکان سازوکارهابلکه در  ،گذاریسیاست

 میاصالح و ترم هازمیمکان نیا که یاست و تا زمان هاسیاست

 نخواهد داشت. یدر پ اینتیجه هازیرساخت جادیا ،نگردند

و  هاپیچیدگیبا همه  زدهمیلت سدو رسدمیکه به نظر  یموضوع

 آن مصمم است. یبر اجرا ،دارد به همراهکه  ییدردسرها

 )نویسنده: حسین حسینی نژاد(

 

 
 

 
 

 
 

 !أسيمثلث                                  روز گزارش▼

ه ساز  بیاز هجمه و تخر یانبوه با ،یبزرگ اقتصاد یبا دست بردن به جراح زدهمیس دولت

سال در دولت  ۸ جماعت نیا .است دهیمواجه گرد هاینااصالحات و کارگزار ها،یریتدب ضلع

از  یبخش بزرگ لیکه خود دل هستند «یأسیمثلث »همان  و اندبودهصاحب نفوذ  وحانیر

نکردند  یاقناع اذهان عموم یبرا یتالش ،ییپاسخگو وقتبهنابسامان موجود هستند و  طیشرا

 یسوارموج ،موج به راه افتاده یرو توانندیو تا ماند و حاال سالح نقد به دست گرفته

 !زنندیما جگر و خود را مطالبه کنندیم

با عنوان  یادداشتی اردیبهشت ماه( طی 10یروز )داعتماد  روزنامه -2 :یخبر هایگزاره

و  یدر دولت روحان یمشاور ارشد اقتصاد« زاهد اضیف»به قلم « بداند! دیبا سیرئ کیآنچه »

 ،کرده بودم که بدون توافق برجام ینیبشیپمن »شت: نو ۸۸فتنه  شدگانبازداشتاز 

نشده،  ریمن آن است تا د شنهادیپ !دیبه نوروز نخواهد رس یبدولت انقال نیا عسلماه

در فرجام  تی. با موفقدیگره بزن یالمللنیب یهادر عرصه قیرا به توف موردنظراصالحات 

 وزنامهر -1 .«دیبرگردان هاآنسامان را به  نیمردم ا یحلقه مفقوده در زندگ د،یام ،برجام

به قلم « زده!زنگ یبا چاقو یجراح»با عنوان  یادداشتی طینیز دیروز  یاسالم یجمهور

دولت  ی، همان چاقودولت موردنظر یاقتصاد یجراح یچاقو»نوشت:  ،«یمهاجر حیمس»

و گسترش فقر را به  یفاصله طبقات دیو تشد یزنگ زده و آثار تورم هاستمدتنهم است که 

 منزلهبه ،شودیمکه از آن سخن گفته  یابا گستره همآن ارانهی. ادامه پرداخت استبار آورده 

جا گذاشته شود و او را به عفونت و  ماریدر بدن ب ،زدهزنگ یجراح یکه چاقو ستا نیا

حزب  گذاریسیاست یعضو شورا «ینماز محمدیعل» -3 !«.دیمبتال نما شتریب یرنجور

و  شتریب اراتیو با اخت هیس قوه مجرأکنون در را یسیرئ یآقا: »کندیم انیکارگزاران ب

حل  یاصل دیبداند که کل دیلذا با ؛مختلف نظام قرار دارد یهابخش غیدریب یهاتیحما

صورت  یعتمادسازو ا ییزداتنش دیاست. با یخارج استیحل مسائل س ،مشکالت کشور

 کل ریدب ،یمنصور آذر -0 «.حل شود رانیا یاپرونده هسته هانیاهمه  رأسگرفته و در 

 عیتوز یدولت که در راستا یطرح اقتصاد یدر واکنش به اجرا طلب اتحاد ملتحزب اصالح

از  ءجز نیمردم است. آخر موتین قوت النا»نوشته است:  شود،یانجام م هاارانهیعادالنه 

که  یاز خشم دانمینم. داستیناگفته پ نآ جهیها حذف شود، نتسبد خانوار که اگر از سفره

 .«نه؟ ای دیاست خبر دار انیشهر در جر نیپوست ا ریز

 اساسیبو  ضابطهیبدر نقد امیان دولت روحانی را حامروز که  یزیچ آن :تحليليزاره گ

 شریحتعدم رئیسی در  یمداراخالق، کندیماعمالی دولت رئیسی جری  یهااستیس

 یبا کسر دولت لیتحو دولت است. نیداده شده از دولت قبل به ا لیتحو کشور ضعیتو

مصوب  یحیدالر ارز ترج اردیلیم ۸ ، مصرف تمامیتومان اردیلیهزار م 052از  شیبودجه ب

 22از  شیمانده ب نیزم رب یبندرتبه بی، تصوسال ییابتدا یهاماهدر همان  2022سال 

 زانیم بارتأسف تیوضع ،2022دوم سال  مهیاجرا از ن و 2022سال  لیساله معلمان در اوا

ه ب شورک لیتحو ،در زمان تحویل به دولت به رئیسی انبارها در یاساس یکاالها یموجود

 یطیدر شرا زدهمی. دولت سدر هر روز اییکرون یهاکشته ینفر 022دولت جدید با آمار 

مسکن  وسازساخت یدرصد ۰2کاهش  ،دبیر و امیدتدولت در گرفت که  به دستدولت را 

 اندازچشم یشده برا ینیبشیپساله تا افق  0دوره  نیآخر زدهمیس دولت. رقم خورده بود

 دیرا با اندازچشمتحقق  یگذشته برا یهایرکاکم است و همه( 2020 انیپاساله )ستیب

 : حسین عباسیان(. )نویسندهدیجبران نما
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 اخبار ▼

 و به حاشيه رفتن برجام اروپا از جراحي اقتصادی ايراننگراني 

به  جوزپ بورل ر خصوص سفر اخیرد المللنیباس مسائل کارشن «چشمخوش یمصطف دیس»

شکسته شدن قفل ادعای سرگیری مذاکرات وین و  د از سفرش درباره ازبع یهاصحبتایران و 

جوزپ بورل هیچ پیشنهاد جدیدی از طرف »: گفت ،ام اروپاییمذاکرات از سوی این مق

 خطوط که یزمانحادیه اروپاست و تا وساطت ات دنبال به احتماالا است، بلکه  ها نیاوردهآمریکایی

 قطعااجمهوری اسالمی ایران، رعایت نشود و امتیازات مورد درخواست ایران دریافت نشود،  قرمز

، انرژیبه  نآبر وضعیت وخیم اروپا و نیازمندی  دیتأکاو در ادامه با «. دتوافقی در کار نخواهد بو

 بهاین هستند که  دنبال بهمورا، هردو وکالی اتحادیه اروپا جوزپ بورل و انریکه »توضیح داد: 

مذاکرات وین  حتمااو دیگر کاالها در اروپا، سعی کنند های انرژی وخامت اوضاع قیمت خاطر

 های انرژیبا به درازا کشیدن جنگ اوکراین، فشارهایی که ناشی از قیمت؛ چراکه زنده بماند

این هستند که ایران از  دنبال به، نیبنیدرااما  ؛بر اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر خواهد شد ،است

هم در ارزیابی شرایط جهانی و جنگ اوکراین و های صددرصدی خودش کوتاه بیاید. آن خواسته

نفع ایران است، هم به لحاظ مسائل زمان به متعاقبات آن بر بازارهای اروپا و آمریکا، گذشت

برای ایران کمتر شده و حاال  هرروزاست که شاید مزایای ذاتی برجام،  ایگونهداخلی، وضعیت به

توانست کمک در قبل نباشد؛ چراکه یکی از مزایای آن می اندازهبهها برای برجام انگیزه شاید

حاال بدون احیای برجام، دولت این مهم را انجام داده  های اقتصادی کشور باشد کهانجام جراحی

 «.هاستتحریم زدن دورهای اقتصادی با تکیه بر توان داخلی و انجام این جراحی حال درو 

 يابدميفائو: گراني جهاني مواد غذايي ادامه  ينيبشيپ

گرفته است با توجه به  میگندم در جهان تصم دکنندهیکشور بزرگ تول نیدوم عنوانبه هند

م اعال« کشور ییغذا تیآنچه امن»و  سالیخشک لیو به دل نیاز جنگ در اوکرا یبحران ناش

 ویژهبه یجهان دارانیخر ،بحران گندم در جهان یپ در .صادرات گندم را متوقف کند ،کرده

هند  ت،یممنوع ازاینپیشم از هند حساب کرده بودند. گند تأمین یو مصر بر رو هیترک

 نیبد تُن برآورد کرده بود. ونیلیم 22 یسال جار یصادرات گندم را برا یخود برا گذاریهدف

 دیجد یگندم و رکورد متیق یجهان شیبه افزا تواندمیصادرات گندم از هند  تیممنوع بیترت

 تأثیرتحت  اریرا بس قایو آفر ایدر آس ریفق کنندگانمصرفمنجر شود و  محصول نیا متیدر ق

و کاهش تولید مواد غذایی در جهان  سالیخشک، طرفازیکوکراین روسیه و اجنگ  قرار دهد.

امنیت غذایی  تأمینرای ب هادولتموجب شده است که احتکار مواد غذایی توسط  از سویی دیگر

اقدام به انبار و  ،کشورهایی هستند که در این مسیر ازجملهو هند . چین افزایش یابد شورشانک

خبر از افزایش تقاضای جهانی مواد غذایی  هازمینه. تمامی این موارد و اندکرده ذخیره مواد غذایی

 نیز (فائو) دسازمان خواربار و کشاورزی ملل متح انکارشناس .دهدمیو گرانی این محصوالت 

 بماند. یباق ییهمچنان در سطح باال هندیتا چند فصل آ ایغذا در دن متیق ،کنندمی بینیپیش

 ت مردمکرميادين نفتي با مشا سرمايه تأمين؛ طرح دو سر برد دولت

با بانک  «گواهی سپرده کاالیی نفت»بندی طرحی با عنوان از جمعنفت معاون وزیر  «خجسته مهر»

که در راستای ایجاد  در این طرح»خبر داد و گفت:  وبودجهبرنامهمرکزی، بورس انرژی و سازمان 

دی را در فروش با قابلیت فروش نفت است، شرکت ملی نفت ایران ابزار جدی یهاروشتنوع در 

مردم و ایجاد  یگذارهیسرمادر این طرح شیوه جدیدی را برای  .بورس انرژی طراحی کرده است

، به این صورت که مردم بتوانند با دارایی خودشان، اوراق میکنیمو دارایی برای مردم ایجاد  اندازپس

موکول کرد.  آینده هبرا جزئیات این طرح اعالم  خجسته مهر«. ار با پشتوانه نفت خریداری کنندبهاد

میلیون بشکه در روز، یک طرح تقلیدی نیست بلکه  5.0طرح افزایش تولید نفت به رقم » گفت:وی 

وی «. هستیم یگذارهیسرمامیلیارد دالر  02، اما برای تحقق آن نیازمند استیک طرح کارشناسی 

ای نزدیک کار است و در آینده توسعهدرحال هاروسسط میدان در ایران تو 5در حال حاضر »افزود: 

اوراق نفتی به مردم توسط  فروششیپطرح  «.شودیمآغاز  هاروستوسعه دو میدان دیگر توسط 

 تأمینتوسعه میادین نفتی را  هبمالی نیاز برد برای دولت و ملت است؛ دولت  -دولت، طرحی برد

از درآمدهای حاصل از افزایش تقاضا برای انرژی در جهان،  اندازچشمنیز با توجه به  ردممو  کندیم

 نفت و میعانات نفتی برخوردار خواهند شد. حصال و فروشاست

 اخبار کوتاه

 اقتصاد ریوز /مل کرديمعبرخالف دولت قبل  :خاندوزی ◄

و مقایسه آن با دولت سابق  هاارانهیدر خصوص اصالح پرداخت 

 یمشمول ارز واردات 2300که در سال  ییقلم کاال 10 از» :گفت

اقالم  ،یمانند واردات برنج، واردات چا هاآنقلم  2۸ارزان بودند 

امر  نیمرتبط با گوشت قرمز در دوره دولت قبل حذف شد و ا

آن کاالها بدون وجود برنامه  متیق یچند برابر شیسبب افزا

ارز  تیمورد حما ماندهیباق یقلم کاال ۰ حذف دولت شد. یتیحما

 تیطرح دانست و هدف ما بر حما نیا یرا مرحله کنون یحیترج

دولت  یبرا .کاالها بوده است نیدر کنار حذف ا کنندهمصرفاز 

نفع  کیکشور ما با  ند،یفرآ نیبود که در ا ینیبشیقابل پ

 .«مواجه خواهد شد مدتکوتاه قهیبلندمدت و مض

 /به خودکفايي ايران در مهار کرونا آمريکايي شکدهيانداعتراف  ◄

عملکرد دولت در مهار کرونا  لیتحلبه  یدر گزارش «رنداندیشکده »

 جمهورسیرئ یتحت زمامدار رانیا» :شتدر ایران پرداخت و نو

و مهار  20 دیروزانه واکسن کوو قیروند تزر عیتسر د،یجد

در  نیهمچن رانیگزارش، ا نیا بر اساس. «زد دیرا کلگیری همه

اقدام به ؛ رفت ییبه سمت خودکفا روسیمهار گسترش و یراستا

و  یحفاظت فرد زاتیو تجه یتنفس مصنوع یهادستگاه دیتول

و  یاقتصاد یهامیتحر باوجود نیهمچنکرد.  20-دیواکسن کوو

در  رانیا تیدرصد جمع ۰0مرتبط با واکسن،  یهایورز استیس

 .اندشده نهیواکس 20 دیکامل در برابر کوو طوربهحال حاضر 

بانک  کلسیرئ /0411ارزی  رآمدهایدبانک مرکزی از  بينيپيش ◄

خوب  تیوضع ،یرنفتیغ صادرات حوزه در کهاینبا اعالم  یمرکز

 شتریارز ب تأمینامسال از سال گذشته » کرد: بینیپیش، شده است

 ینفت صادرات و نفت حوزه در»افزود:  آبادیصالحعلی  .«شودیم

نفت به قبل از  دیتول تیظرفو  افتی شینفت افزا متیهم ق

دوست و  یما با کشورها یبرگشته است. روابط بانک هامیتحر

که رابطه  ییکشورها با است. توسعهدرحالبهتر شده و  هیهمسا

 .«ستیمانع تجارت و تعامل ما ن FATF م،یدار یمشخص یهمکار

، «اصانلو احمد» کار دست رئيس داد/ امتناع از عرضه شکر ◄

شرکت  رعاملیمد از برکناری یس سازمان تعزیرات حکومتىئر

 و عرضه شِکرشرکت از  نیامتناع ا ه دلیلبکشت و صنعت کارون 

در جلسه دیروز  جمهوررئیسبر داد. خ یخدمات دولت یوانفصال 

مسئولین با متخلفین  مالحظهبید رخوستاد تنظیم بازار بر بر

خود در ارکان مختلف حکومت تأکید کرده و با  هایزیرمجموعه

با متخلف، کرد، در صورت عدم برخورد  حجتاتمامبدنه دولت 

 برخورد خواهم کرد.با مسئول مافوق خودم 

 /است رانيا محدود کردنراه  نيبهتر کيپلماتيد راه: 7 يج ◄

های آلمان، امریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، کشور خارجه یوزرا

خود  تیحما یاهیانیب یط، صنعتی جهان کشورهفت، او کاناد ایتالیا

 یراه برا نیرا بهتر کیپلماتید حلراهبرجام را اعالم و  یایاز اح

خود بدون  هیانیدر بو دانستند رانیا یامحدود کردن برنامه هسته

خواستند  رانیاز ا ،برجام یدر اجرا یطرف غرب یاشاره به عهدشکن

 خود اجتناب کند. یاهسته یهاتیعالف شتریب تیتا از تقو


