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 فسادزا یضرورت مبارزه با سازوکارها        روز حرف▼

 یدولت معطوف توسعه اقتصاد یهاکه همه تالش یطیشرا در

دارد؛  یادیز تیاهم زیفساد برانگ یاست، مبارزه با سازوکارها

سازوکارها و  دهدیوجود دارد که نشان م یادیز لیواقع دالبه

 نیا تیاست در اهم یمانع از توسعه اقتصاد وبیمع یهاروش

 است. یضرور یموضوع توجه به نکات

کسب سود  یبرا استیبا کارت س یباز -1 :يليتحل نکات

 ییاست که اقتصاددانان آن را رانت جو یزیهمان چ یشخص

است که منابع به  یاگونهبهسازوکارها  ندیفرا نی. در انامندیم

که  رودیم یکسان بیمولد، به ج یهاشدن به بخش قیتزر یجا

 نهیتا هز آوردیم همفرا یسازوکارها فرصت نیواقع ابرود. به دینبا

 یها و افراد از منابع عمومگروه یبرخ یخصوص الیاهداف و ام

 -8. ردیمنافع ملت را بگ یجا هایطلبگردد و منفعت نهیهز

فساد آن  یبرا زیبرانگوسوسه یغلط عامل یسازوکارها یطورکلبه

تخلف و  تیاست که موقع یرانیمد اناًیاح ایدسته از کارمندان و 

واردات و  یرا دارند؛ تخلف در صدور مجوزها دهسوءاستفا

کاال در گمرک، تخلفات در  صیترخ ندیصادرات، تخلف در فرا

و ها از روش یفساد ناش یو ... همه محصول بسترها عیشبکه توز

 جادیغلط ضمن ا یسازوکارها -3است.  وبیمع یسازوکارها

 هیرماافراد و صاحبان س ،یو رقابت اقتصاد دیممانعت از رشد تول

 شیحفظ و افزا ایبه ثروت و  دنیرس یتا برا کندیم قیرا تشو

و  ینیکارآفر یهااز تالش در عرصه ریغ یگرید ریمس ه،یسرما

فضا غالب منابع به سمت  نیمحصول را دنبال کنند. در ا دیتول

 کیبه  دنیرس -0. کندیم دایسوق پ یو دالل یگرواسطه

مانند  یادیز لزاماتاز فساد ا یساختار بدون رانت و عار

و  یاز انحصار در همه شئونات اقتصاد یاقتصاد، دور یسازشفاف

 integrative) افزاهم یساختارها و نهادها جادیا ،یاسیس

institution،) یبخشعمقرات کاغذمحور و استقرار و کاهش امو 

گذشته در  یهاسالدر  هرچندو ... دارد که  کیدولت الکترون

مجدد و  ینیبازب ازمندین یبرداشته شده ول ییهاقدم هاآنتحقق 

 اشکاالت و خطاهاست. یجراح

نظام پرداخت  یو عادالنه ساز یساز یطرح مردم :يانيپا نکته

که ممکن است به همراه داشته  ینظر از همه نواقصصرف هاارانهی

بوده  نیرانت آفر یاصالح سازوکارها یبرا یباشد، نقطه شروع خوب

 یمبارزه با فساد است. مقام معظم رهبر ریو قدم گذاشتن در مس

 ؛یحکومت یهادستگاه: »ندیفرمایخصوص م نی)حفظه اهلل( در ا

 ادیز دیداشته باشند[ موانع تولقوا ]توجه  ریو چه سا هیچه قوّه مجر

از موانع  یکی شکیو ب« از سِر راه برداشته شود دیبا هانیاست؛ ا

است که غالباً منجر  افتهیسازمان یازهایها و امترانت ر،یمس نیدر ا

 نژاد( ینیحس نی: حسسندهی)نو .شودیم یستمیبه فساد س

 

 
 

 
 

 
 

 يبرجام یآزمون و خطا پرتکرار الِيسر               روز گزارش▼

 یطرح از سو نیا یو ضرورت اجرا تیتوسط دولت که عقالن یشروع طرح تحول اقتصاد با

فرصت را  ،عامالن وضع موجود یبرخ ،قرار گرفته دییتأمورد  قتصادیان کارشناسا اطبهق

فرار به جلو با بندِ دوباره مشکالت کشور به خارج و گره  در حرکت دیشمردند تا شا متیغن

 یرا از اذهان و افکار عموم شیخو یریتدبیبو  یعملیب راثیم، مردم به برجام ونانآبزدن 

 !ندیپاک نما

آفتاب  تیدر سا یادداشتیدر  ، سخنگوی دولت تدبیر و امیدیعیرب یعل-1 :یخبر گزاره

 یهابود؟ هر چه بود آن روز هامیفشار تحر ریز یدولت روحان دیحاال قبول کرد»: وشته استن

ظالمانه  یهامیمرگبار تحر ریتأثاز  یوقت تر،شیاست. پ یمنصف یقاض خیسخت گذشت و تار

در به  ATFFو  میتحر یاز همبستگ زینشاط و روان جامعه و ن شت،یمع ،یزندگ دیدر تهد

 دهیها به جان خرانواع برچسب سکیر دیبا شد،یها سخن گفته مخطر انداختن جان انسان

، یعباس عبد -8 .«شودیم یها جاربر زبان اندکاندک شد،یها آنچه انکار مروز نی. اشدیم

را  رانیاامروزِ اقتصاد  مسئلهل پاسخ به ح»در روزنامه اعتماد نوشت: نیز  طلباصالحتحلیلگر 

 دیرا با رانیامروز ا یبه حل مسائل اقتصاد دیام متأسفانهدنبال کرد.  یدر دانش اقتصاد دینبا

بدون حل  نکهیتر ا. از همه مهمستیباز ن زیوجو کرد که راه آن نجست استیس دانیدر م

 .!«نخواهد داشت یانداز روشنبرجام چشم

 شورکنبودن اقتصاد  زادرون ،یمشکالت اقتصاد ز دالیل مهما یکی -1 :يليتحل یهاگزاره

 یهااستیساز  یرویپ جهیاست که خود نت یرونیب یهاتکانهآن از  دیشد یریرپذیتأثو 

توسط  یسازادهیپو  یزیرطرحالبته با  -پول یالمللنیبو صندوق  یبانک جهان آلودغرض

 ریتأثطرح مجدد  -8. ستا -توسعه یهابرنامهدر قالب  یو اعتدال یکارگزاران یهابرالینئول

دولت قبل  یتوسط سخنگو یدر حال ،مشکالت نیدر تداوم ا ATFFبه  وستنیبرجام و نپ

به دشمنان  دیاتکا به کدخدا و ام جهینت ،در کشور یشتیامروز مع یکه تنگنا شودیم هئارا

 یهاپرداختشیپسند مخدوش و با همه  نیا یاجرا یفردا ازبوده که  رانیملت ا تیموجود

 هاییکایآمرتوسط  یاقتصاد شیگشا چیه ،دولت سابق نی، به اذعان خودِ مسئولیرانیطرف ا

و  استیاز اقتصاد به س یباز نیزم رییتغ -3. راهم نشدف یرانا یبرا هاآن ییاروپا یو شرکا

 2نگاه در  نیا یاست که خروج یدر صورت یداشتنِ مشکالت اقتصاد یاسیس حلراه یِادعا

د که در پی آن ش یمذاکرات برجام نهیاز حد به تک گز شیتوجه بموجب  ،سال گذشته

هر چه بیشتر  یکاریو ب ومیب یهاتیظرفدر داخل و رها کردن  یریتدبیبو  یعملیب شاهد

 بودیم. شورک کردهلیتحصجوانان 

با کدخدا و  بستنِ دیبا ام ،دولت قبل «به غرب دوارانهیام نگاه» رتکرارپ الِیسر :يانيپا نکته

تالش  بر درون و هیتک یجابه ومنجر شد  «چیه»د وربه دستا، تیدرنها ،مؤدب یهادموکرات

 هب ،یعنوان سند باالدسته ب یو عمل به طرح تحول اقتصاد یدر تحقق اقتصاد مقاومت

ستکباری امذاکره با نظام  زیبه م اقتصادی و مشکالت لئزدن مسا وندیپو  یسازیشرط

از  انرژی منابع ارزان نیتأمبه  یدارهیسرما خواهادهیزنظام  نیمبرم ا ازیبا توجه به ن انجامید.

بار غربی دیپلماتیک  یهاخنده ،گرید ییمنطقه از سواز بازار مصرف  یبرداربهرهو  سوکی

بیرون به  یخطتکنگاه سمت به عزتمندانه خودباوری  مسیرباور ایرانی از دیگر قصد انحراف 

 شخص استم ریسم کهیدرحال ؛ددشمن بیرونی دار نگاهمیناحصل و تأمین نیاز از ماز مرزها 

 )نویسنده: جواد خسروی( است و بس. نگربرون یزادرونهمانا اقتصاد  ،مطلوببرنامه و 
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 اخبار ▼

 به عمان در دولت رئيسي ادرات گازصپروژه احيای 

شمسی روی میز قرار گرفت و  22های ابتدایی دهه گزینه صادرات گاز به عمان در سال

بین وزیران نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این  23 اسفند در آن نامهتفاهم نخستین

میلیون  32میالدی صادرات گاز به عمان را با  8222قرار بود ایران از سال  نامهتفاهم

میلیون مترمکعب  ۰2میالدی به رقم  8218در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال  مترمکعب

 1۱میان دو کشور، قرار شد برای  8213توافق سال  اساس برهمچنین  .در روز افزایش دهد

به  فارسجیخلمیلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر  82سال روزانه 

رد دالر برآورد شده بود که درآمد ساالنه کشور از این محل بیش از یک میلیا. عمان صادر شود

میلیارد دالر نصیب کشور  32تا  8۱سال مدت قرارداد، درآمدی بین  8۱طی  بیترتنیابه

بست شده بود، ای در زمینه صادرات گاز که دو دهه دچار بنبزرگ منطقه پروژهاین  .دشمی

ایران بتواند به صادرات گاز  کهیدرصورتباید توجه داشت که  .ه استاحیا شددر دولت رئیسی 

رده آو دست بهایران سهم مهمی در بازار جهانی صادرات انرژی  درواقعبه عمان مبادرت ورزد، 

بر اساس توافق دیگر  .است و لذا صادرات گاز ایران به عمان از این منظر بسیار مهم است

میان ایران و عمان، قرار است میدان هنگام توسط دو کشور توسعه پیدا کند. میدان هنگام 

 .شودترین نفت ایران از این میدان تولید میتنها میدان مشترک ایران و عمان است و سبک

گام، هم الیه گازی دارد و هم الیه نفتی که بخشی از الیه نفتی آن توسعه پیدا کرده میدان هن

 .اندو اکنون ایران و عمان برای توسعه فازهای بعدی آن، توافق کرده

 !در منطقه محيط زيستي گره کور؛ هيترک دسازیس

در حال  ،معروف منطقه مانند دجله و فرات یبا توجه به قرار گرفتن بر سرچشمه رودها هیترک

 تیبرابر ظرف ۱ ،«گاپ»پروژه  لیبا تکم هاترک .است هاآناز  یتیو استفاده امن یسدساز

« داپ»موسوم به  یو پروژه سدساز اندکرده یسدساز هارودخانهین ا یبر رو ،دجله و فرات

 ستیزطیمحکارشناس  ،پوری. باغخاننجام استارس در حال ا ضهباالدست حو یبر رو زین

 هیعل یتیابـزار امن عنوانبهاستفاده از آب  یبرا یجد اریبرنامه بسـ هیمعتقد است که ترک

امر  نیسـد ساخته اسـت! ا ۱2۱ ـریسـال اخ 12داشته اسـت و فقـط در  هیهمسا یکشورها

( ماهبهشتیارد 82شنبه )همجلس شد. روز س یخارجه در صحن علن ریموجب واکنش وز

 یرهایو تأث یدر حوزه سدساز هیکاقدامات تر»مجلس گفت:  یدر نشست علن انیرعبداللهیام

 هیترک ی. در سدسازستیقبول نقابل رانیا یاسالم یجمهور یبرا ،ستیزطیمحآن بر  یمنف

 واسطهبه گردوغبار جادیا هیوزارت خارجه ترک حالنیباا؛ «وجود دارد یفن یهاما ابهام یبرا

از  یناش هاگردوخاکو  توفان منشأکه  ه استکرد اعالم ورا قبول ندارد  هیدر ترک یسدساز

در اسرع  دیاست که دولت با نیاست. آنچه مهم است ا انهیخاورم یهاابانیو ب قایآفر یصحرا

نسبت  یامنطقه یپلماسید شیو افزا ابیقتیحق یالمللنیبکارگروه  کی جادیوقت نسبت به ا

 .دینما تخاذا یجد میمسئله تصم نیبه نحوه واکنش به ا

 نصراهللاز ديد سيد حسن  انتخابات لبنان

ضمن اشاره به  ،لبنان یخود بعد از انتخابات پارلمان ریحسن نصراهلل در اظهارات اخ دیس

 دورازبهکشور  نیا ندهیآ یبرا یاندازچشم ،یبه اهداف انتخابات یابیشکست دشمنان در دست

در وهله  یروزیپ نیاهلل از احزب رکلیدب منظورکرد.  میترس یبندهرگونه اختالف و جناح

در  ،یـ سعود ییکایاست که انتخابات در آن برگزار شد. محور آمر یطیبه شرا نخست مربوط

بعد از  یبود و در وهله بعد یانتخابات زودهنگام پارلمان یبرگزار دنبال بهوهله نخست 

 از .برگزار نگردد یاهلل، تالش کرد اصالً انتخاباتائتالف حزب یروزیپ یاحتمال باال ینیبشیپ

 یآرا دیخر یو تالش برا کایعربستان و آمر یدالر ونیلیم یهانهیبا وجود هز گرید طرف

 تیاکثر اهللحزب ائتالف هرچند .خواستیمحور م نینبود که ا یزیچ جهیاما نت ،یمردم

 یاهلل و جنبش امل به دست آوردند حتکه خود حزب ییرا از دست داد؛ اما درصد آرا یپارلمان

 مقاومت نزد مردم لبنان است. یباال تیمقبول انگریاز دوره قبل بوده و ب شتریب

 اخبار کوتاه

 برق عراق ریوز !/به ايران راقع هایبدهي األجل پرداختربض ◄

را  رانیا یگاز یهایبده یفعل یالدیماه م انیتا پا»: اعالم کرد

به قوانین  خوردهگرهمالی عراق  سازوکار .«میکنیپرداخت م

 آمریکا علیه بانکی یهامیتحر، رونیازا آمریکاست؛ یدارخزانه

 رانعراق به ای یهایبدهکشورمان موجب شده است که تسویه 

فعلی که  قطعمدر ، با مشکل مواجه شود. خرید انرژیبابت 

رو به پایان است، طرف عراقی  عراق مهلت قرارداد گازی ایران با

نشان دادن با  اصطالحبهو  خود یهایبدهتالش دارد با تسویه 

 ان را فراهم آورد.، زمینه بستن قرارداد دیگر با ایریحسابخوش

 منصفانه برای احيای برجام است/ حلراهايران به دنبال  قطر: ◄

 روزیر امور خارجه قط، شبکه خبری الجزیره به نقل از آل ثانی

 حلراهسران ایران به ما خبر دادند که آماده یک »گزارش داد: 

وی همچنین گفت «. ای هستندبینابین درباره پرونده هسته

ای ایران، باعث افزایش که یافتن راهکار برای حل پرونده هسته

ورود  .خواهد شد فارسجیخلثبات در کشورهای عربی حاشیه 

نفت ایران به بازارهای جهانی، باعث ثبات قیمت نفت خام و 

 .کاهش تورم خواهد شد

 تیامن سیپل سیرئ /در کشور یاخاللگر ارز 66 یريدستگ ◄

و  یروزشبانه هایتالش با کارآگاهان» :خبر داد فراجا یاقتصاد

را  ینفر از اخاللگران ارز ۶۶ ،یماه جار 8 یط یاشراف اطالعات

 کردند. ریو دستگ ییبه عنوان متهم در سطح کشور شناسا

از  شیمتهمان ب تیاز محل فعال یو بازرس دیدر بازد نیهمچن

 .«کشف شد هاآنهزار واحد انواع ارز از  121و  ونیلیم 10

التهابات  سخت اقتصادی همواره موجب بروز هایگیریتصمیم

ن موجب فعال شد امرهمین  ده وشداقل مقطعی در بازار ح

گذشته  هایسالطی فراجا . شودمیسودجویان ارزی در کشور 

عاملین را قادر است ، در این حوزه کسب تجارب گوناگون با

 کند. لوگیریجبازار روند عادی  وردنخو از بر هم کرده شناسایی 

 «جهرمیبهادری » /است شايعه ،افزايش قيمت بنزين ت:دول ◄

 یاستسدرباره  منتشرشدهدر واکنش به اخبار سخنگوی دولت 

دولت : »فتگ، شورکین در برای افزایش دوباره قیمت بنز ولتد

ای برای افزایش قیمت بنزین در ایران سیزدهم هیچ برنامه

 یهاحاملر گازوئیل و دیگ یگذارمتیق در خصوصاو  «.ندارد

از  کیچیهای برای افزایش هیچ برنامه»انرژی نیز افزود: 

های انرژی در ایران وجود ندارد. قرار نیست هیچ مدل از حامل

های انرژی گران شود. تنها برنامه برای گاز بود که مربوط حامل

 «.ه بود نه امسالبه سال گذشت

 /!در افغانستانمواد غذايي گراني  ايران برصميم تنتيجه  ◄

درصد از  22افغانستان که به گفته بازرگانان نزدیک به 

پس از افزایش ، کندمیوارد  یراناهای خود را از نیازمندی

با افزایش قیمت این  ،نماای در کشوریارانههای قیمت کاال

، یماکاروندر حال حاضر مواد غذایی، چون  .روستروبهها کاال

 برابر دوبرنج، روغن، شکالت و مواد شوینده در بازار هرات با 

 .شودقیمت فروخته می


