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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ونت سياسينشريه روزانه )داخلي( معا
1041 خرداد 57شنبه چهار 7777 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

نست که توا ذوالفقار گونهآن دل مطمئن، آن زبان  ن،یفوالد تیشخصآن دست قدرتمند، آن 

و  أسینگه دارد،  دانیرا در م هانیاکند،  دانیمختلف وارد م یانسان را از قشرها هاونیلیم

بدهد، عبارت بود از امام بزرگوار؛ او  میتعل هانیادور کند، جهت حرکت را به  هانیارا از  یدینوم

 www.basirat.ir                                      (41/30/4134. )میعظ ینیبود از خم بارتع

 در کشور یحلقه مفقوده نظام ارز        روز حرف▼

نرخ دالر در بازار  غیرمنطقی شافزای معضل با که هاستسال

 تیریفقدان مد طیدر شرا نیو ا میروبرو هست)آزاد(  غیررسمی

 نیمردم شده است. ا شتیبر تورم و مع میمستق تأثیرباعث  هادولت

درصد  ۵کمتر از  یبانک مرکز یاست که بر اساس آمارها یدر حال

 درصد ۵ نیاما هم ؛گیردمیشکل  ادنرخ دالر آز هیمعامالت بر پا

 ( بر تورم دارد.یبازار رسم) ییمایننسبت به ارز  یشتریب اریبس تأثیر

 شدتبهارز  غیررسمیبازار  ،یفعل طیدر شرا -4 نکات تحليلي:

مثل قانون حذف ارز ) یاقتصاد هایشوکو  یاسیثر از اخبار سأمت

 ست،ینجذاب  گذاریسرمایهو  دیچون تول درواقع( است. یحیترج

 دایپ شیافزا ،هیپول و سرما رزشحفظ ا یبازار برا نیتقاضا در ا

 نیعدم حضور دولت در ا هیدر سا نکهی. نکته مهم اکرده است

 ؛شده استنرخ دالر  شیافزاموجب و  افتهیرونق  بازیسفتهبازار، 

مخل نظام  یتیعناصرِ امن یحضور برخ یبرا یبستر زین درنهایتو 

و  یپول استیس انیاز نگاه متول -2است.  شدهفراهم  یاقتصاد

 ،غیررسمیراه کنترل نرخ دالر در بازار  ترینآساندر کشور،  یمال

. عرضه ارز در پذیردمیامر صورت  نیهم هم غالباًعرضه هست و 

 دیاما با ؛باشد حلراهاز  یکوچک اریبخش بس عنوانبه تواندمیبازار 

کنترل نرخ آن،  یازار براارز در ب غیرمنطقیتوجه داشت که عرضه 

و حلقه مفقوده  یاصل حلراه است. یمل هایسرمایههدر دادن 

و  عیکنترل و نظارت بر شبکه توز ثبات نرخ ارز در کشور،

 دیاست. دولت با یرسمریو غ یارز در بازار رسم صیتخص

فراهم کند که هر دالر از لحظه ورود به کشور تا لحظه  یسازوکار

اگر دولت  یحت -0 کامل رصد شود. صورتبه ع،یو توز صیتخص

مانع از آن شود که  دیرا ندارد، با غیررسمیبازار  تیریتوان مد

آن کاال را با نرخ ارز آزاد  ،وارد کرده ییمایکه کاال را با ارز ن یتاجر

بازار از دالر آزاد  تأثیرپذیریممانعت از  درواقعر عرضه کند. در بازا

 ص،یخصبر ت نظارت و کنترل قیدولت است که از طر فهیوظ

انجام  دی( باییماین مثالً ) یرسمکرد ارز در بازار نهیو هز عیتوز

کسب درآمد  خأل ثیخاص کشور از ح طیهرچند شرا -1 .ردیگ

 ،باعث شده تا برخالف اصول علم اقتصاد هاتحریمو نظام  داریپا

تنها  ینشود و بانک مرکز جادیمنسجم در کشور ا ینظام ارز

 یبانک مرکز ،یطیشرا نیاما در چن ؛باشد ینظام ارز گریباز

با وضع  و افتهیتوسعه  یتا بازار رسم دیتالش نما بایستمی

 داشته باشد. غیررسمیبازار  بر یشترینظارت ب ،مختلف یهاابزار

بیش از وضع فعلی کنترل و نظارت  عالوه بر دولت نکته پاياني:

کالن  یهاشاخصهبود تا با ب کندتالش  بایستمی ،بر بازار

 یو تقاضا کرده جذابدر کشور را  دیتول، بلندمدتدر  یاقتصاد

 )نویسنده: علی محمدی( و نامولد را کاهش دهد. بازیسفته

 

 

 

 

 

 

 فرار از شکست! یبرا يبخشحاتم                    روز گزارش▼

مقابله با آنچه  یآن قرار دادن پاداش برا نیندارد که آخر یانیدر منطقه پا هاییکایآمر یدشمن

 است. خوانندیمسپاه  یمال شبکه هاآن

 کایوزارت خارجه آمر« عدالت یبرنامه پاداش برا» یترییحساب تو -4 :یخبر یهاگزاره

 یاطالعات رانیسپاه ا یکه از شبکه مال یاعالم کرد، به افراد یتییبه وقت تهران در تو شبکشنبهی

 نیا ییکایآمر یهارسانه یبه ادعا -2پرداخت خواهد کرد.  زهیدالر جا ونیلیم 4۵داشته باشند، 

 یشبکه خبر کیانجام گرفته است که وبگاه  کایوزارت خارجه آمر یاز سو یدر حال انهیناش داماق

 تمام شده است. رانیدر قبال ا کایآمر یهانهینوشت، گز کایآمر جمهورسیرئبا هشدار به  ییکایآمر

 یاسالم یدر تقابل با جمهوردر منطقه و  هاییکایآمر یرفتارشناس -4 :يليتحل یهاگزاره

بلکه کامالً  ،ستین یاختالف شکل کی یاسالم یبا جمهور هاآنکه اختالف  دهدیمنشان 

 یانقالب اسالم یبازو عنوانبهکه عش نشان داد ااست و سپاه در مبارزه با د یو راهبرد یماهو

 نیب یمشهود تفاوت خاص و -2. است کایآمر یکردهایروبا  یراهبرد بیرقو یک  قهدر منط

است نه  یکیاختالف تاکت کی هاآن نیوجود ندارد و اختالفات ب خواهیجمهوردموکرات و 

از  شدهقیرقنمونه  هادموکراتفعال سیاسی آمریکایی،  یامسکچنوآم به قول  ؛یراهبرد

از راهبرد  یبخش یاهستهاز مذاکرات  یعدم انتفاع اقتصاد -0خواهان هستند.  یجمهور

و  یدفاع تیکه سپاه عالوه بر ماه دانندیم هاییکایآمر .است رانیدر تقابل با ا هاییکایآمر

و شانتاژ  یتا با جوساز کنندیاست؛ لذا تالش م رانیا یاز ساختار اقتصاد یبخش ،خود یارزش

 تیدر صورت موفق رانیا یمانع از انتفاع اقتصاد ی،در رسانه و فشار در حوزه اقتصاد یخبر

 -1دانست.  هاییکایآمر یبیاز جنگ ترک یبخش دیموضوع را با نی. لذا امذاکرات شوند

 یمانند شکست داعش، اسقاط پهپاد گلوبال هاوک، بمباران موشک یامنطقهمختلف  یهادهیپد

در  هاییکایآمر یکه سپاه توانسته است که در تقابل با راهبردها دهدیمسد و ... نشان األنیع

و تالش سپاه است که  تین درایامروز حاصل ا یازدارندگمنطقه موفق عمل کند و ب

نشان از  با سپاه پاسداران، هاآنو مقابله مصداقی  از آن ناخشنود هستند قطعاً  هاییکایآمر

 در منطقه دارد. هاییکایآمربا راهبرد  ابلهسپاه در مق یرگذاریتأث

 ،هاییکایآمر یهایدشمنو  هایکارشکناز چهار دهه و با وجود  شیب یسپاه ط ي:انيپا نکته

 نیو ا کندمنطقه جلوه  در کیدئولوژیو ا یارزش ،ینظام یروین نیتوانمندتر عنوانبهتوانسته است 

در  ردال ونیلیبه اذعان خودشان هفت تر هاآن چراکه ؛گران و سخت است هاییکایآمر یبرا

از قبل قابل  هاییکایاز آمر یکردیرو نیاند. لذا اتخاذ چننبرده یسود چیو ه اندکرده نهیمنطقه هز

، همچنان با هایدشمنو  هاخدعه نیا باوجودسپاه نشان داده است  یبود و هست ول ینیبشیپ

 (یعیرب عقوبی: سندهی)نو .را دنبال خواهد کرد کشور و عزت جامعه اسالمیدفاع از  ریمس قدرت

 یاقتصاد يپلماسيتوسعه دبا  مثبت شدن تراز تجاری کشور           خبر ویژه   ▼

 کیسال گذشته  یما ط یهمسو هیهمسا کشورهای تنها» :دیگویم سازمان توسعه تجارت سیرئ

 اردیلیم ۵3خودمان  یواردات برا زانیم نیاز ا میاند. اگر بتوانواردات داشتهدالر  اردیلیم 2۵3و  هزار

 شافزای شاهد 4133 سال در کرد. میکشورمان را حل خواه یمشکل منابع ارز م،یریدالر سهم بگ

درصد، صادرات به  4۶3صادرات به ترکمنستان  نی. همچنمیبود هیصادرات به ترک یدرصد 433

 شیدرصد افزا 13تا  03 زین هیکه صادرات به روس دی. مشاهده کردبیترت نیبه هم زیازبکستان ن

 جمهورسرئی» :نیز از مثبت شدن تراز تجاری کشور خبر داد و گفت دولت یسخنگو«. است افتهی

جمهور  یبود، رؤسا رانیونزوئال در ا جمهورسیبه تهران آمد، رئ شیدو هفته پ کستانیتاج

 مثبت .ندیآیم رانیبه ا یو اقتصاد یاسیس هیبلندپا ئتیرأس هترکمنستان و قزاقستان هم در 

  .«فعال است یپلماسیکشورها با د یاقتصاد یهاتیکشور در اثر استفاده از مز تجاری تراز شدن

http://www.basirat.ir/


 

                 

 اخبار ▼

 !اندازنديمنماينده مجلس: برخي نمايندگان برای رأی آوری، سنگ پای دولت 

توسط  اجراشدهبه توضیح درباره طرح اصالح ارزی مجلس  سهیرئئتیهعضو  «یرآبادیام احمد»

در دولت  گسترده سوءاستفادهباعث فساد، رانت و  تومانی 1233 ارز»: دولت پرداخت و گفت

دولت  .کردیمتورم را تجربه ابر دیکشور ما هم با ،کردیم دایکار ادامه پ نای اگر قبل شد.

عدم درآمد، پول چاپ  لیبا ارز آزاد به دل یحیارز ترج متیق التفاوتمابهپرداخت  یبرا یروحان

 طوربهرا  یحیاصالح ارز ترج نیبه ملت بود که چرا دولت قبل ا انتیخ نیتربزرگ نیو ا کردیم

را که کامالً اشتباه و به ضرر کشور بود  یقبل ریمس دیبا یسیرئ آقای دولت کامل انجام نداد.

درست است و  ریمس نیگفتند ا زیپول ن یالمللنیبو صندوق  یبانک جهان یو حت کردیماصالح 

 نیکه ا دادکار درست را کرد و شجاعت به خرج  یسیرئگفته  یاجلسهدر  یروحان راًیاخ یحت

با کمبود  ،میدادیمو ادامه  میداشتیم نگه را 1233 ارز اگررا انجام داد.  یکار اصالح اقتصاد

ناراحت  اریبس یاصالح اقتصاد هیقض نای از دشمناتفاقاً  .میشدیمارز در کشور مواجه  دیشد

قبل از  قرار شده است تا. است رانیکار به نفع اقتصاد ا نیا بلندمدتدر  دانندیمچون  ؛است

شود و در دسترس مردم قرار  جادیا یشدن کاالبرگ اقالم ضرور یکیالکترون نهیزم وریشهر

بعد تورم  یهاسالو در  دیدرصد خواهد رس 03تورم به  4132، در هایزیربرنامه قو طب ردیبگ

 کنمیم تعجب منبود.  میشاهد خواه یزودبهرا  یدرصد ۸و رشد  دیدرصد خواهد رس 43به 

اصالح  1233ارز  متیق دیکه دولت با اندکرده بیمجلس که خودشان تصو ندگانینما یضاز بع

طرح  یاجرا یجلو بیعج یبا انتقادها گر،یمسائل د ایدوره بعد و  یأحاال به خاطر ر یکند ول

 .«کنندیم یاندازسنگ

 کاالهای اساسي دکنندگانيتوليارانه بالعوض دولت به 

 یاساس یکاالها دیاز تول تیحما یبرا»: گفت یجهاد کشاورز وزیر یو اقتصاد یزیربرنامه معاون

 میمستق صورتبه ارانهیبکارند  یدام یهانهادهو  یروغن یهادانهکه گندم،  یدر کشور به کشاورزان

ارند بک ایدانه سوکه  یتومان به افراد ونیلیم 0 ،هر هکتار یدر فاز اول به ازا ؛شودیمپرداخت 

بخش پرداخت  نیدر ا یوربهرهعملکرد  شیافزا عنوانبه زیتومان ن ونیلیم 0 شود،یپرداخت م

اجرا  یدر نظر گرفته شده و برا ایکشت سو یبرانیز بالعوض  ارانهیتومان  اردیلیم 233. خواهد شد

و، برنج، گندم، ج، ایعالوه بر سو ندهیآ یسال زراع یبرا»: ی افزودمحمد قربان .«ابالغ شده است

 نیدر ا دیتا شاهد جهش تول شودیم تیصورت حما نیبه ا زیو عدس ن یاعلوفه کلزا، ذرت

و  دیتول شیافزا نکهیعالوه بر ا ،شودیکه به کشاورزان پرداخت م یاارانهی نیبا ا .میمحصوالت باش

که  یکشاورز یهانیزمکار  نیبا ا خواهد شد. یریجلوگ زیتورم ن جادیاز ا ،شودیم جادیعملکرد ا

 تیفعال ،هم که شده ارانهی افتیدر یکشت خواهند رفت و برا ریبه ز زیبالکشت هستند ن بعضاً

 یکاالها دیبه تول ارانهیبا پرداخت » قربانی ابراز امیدواری کرد، .«در آن انجام خواهد شد یکشاورز

 .«شود نیگزیجا یاساس یابد و کاالهایدر کشور کاهش  یزیمحصوالت جال دی، سطح تولیاساس

 يست؟!ک وزارت کار ديسرپرست جد

 یهادر سال وی. اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است یدکترا یساله، دارا ۵۵ «وفازاهدی»

هلدینگ  رهیمدئتیهرئیس  ،یاجتماع نیتأم یگذارهیسرماشرکت  رهیمدئتیهگذشته عضو 

 زیپیشرفت ن یایران یاسالم یالگو یعال یشورارایتل و عضو  رهیمدئتیهصنایع نوین، رئیس 

و دارایی در  یوزارت امور اقتصاد یمعاون امور اقتصاد وفا،یزاهد مدیریتی سوابق در. بوده است

تخصصی شورای عالی تحقیقات و  یهات اقتصاد در شوراها و کمیسیوندولت نهم، نماینده وزار

شورای عالی انرژی  پول و اعتبار و یدولت، شورا یاقتصاد، کمیسیون اقتصاد یشورا ،یآورفن

توسعه  یعال یدر کارگروه ویژه نفت، شورا تیسابقه عضو نیهمچن وفازاهدی. شودیم دهید

، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، ، ستاد تنظیم بازاریرنفتیغصادرات 

 نیتأمرفاه و  یعال یکارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورا

آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه  یعال یشورا ین،آمایش سرزم یشورا ،یاجتماع

معاون  رئیسی،در دولت  . ویکارنامه خود داردرا در  یرنفتیغتدوین ضوابط حمایت از صادرات 

 داشت. بر عهدهرا  یجمهور استیمعاونت اول ر یاقتصاد

 اخبار کوتاه

سخنگوی  /!کنديممنتقل  روآندابه ايراني را  انيجوپناهانگلستان  ◄

معاند مستقر در  هایرسانه»ارجه کشورمان گفت: وزارت امور خ

و  رانیاز داخل ا یرواقعیو غ شدهیمهندس یریلندن با ارائه تصو

 زیآمدر اروپا، باعث خروج مخاطره یاز زندگ تریرواقعیغ ییایرؤ

اخراج  با تیافراد هم درنها نیو ا شوندیم یرانیشهروندان ا یبرخ

 باوجود رانیا کهدرحالی .شوندیم مواجه روآندابه  یو انتقال اجبار

 گرید یتبعه کشورها هاونیلیم زبانیم ،یاقتصاد یهمه فشارها

 یشگیهم انیتأسف است که مدع هیافغانستان است، ما ازجمله

 .«را ندارند جوپناهاز چند هزار  ییرایحقوق بشر تحمل پذ

 و بنادر سازمان شد/ يرانيا کشنفتمجبور به آزادسازی  وناني ◄

 یبار کشت فیتوق تیوضع نیبا اشاره به آخر یاهیانیبدر  یانورددری

و مقتدرانه  عیبا اقدام سر»اعالم کرد:  ونان،ی یاز سو یرانیا

 یهاتیو حما ربطیذ یهاارگان یریگیو پ رانیا یاسالم یجمهور

 یبر نگهدار یمبن هاییکایحکم آمر رغمیعل ،یراه و شهرساز ریوز

معاضدت  نامهموافقتکشور و  نیکاال به نفع ا فیو توق یکشت

حکم بازگرداندن بار به صاحب  درنهایت ونان،یو  کایآمر نیب یحقوق

دستور مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد  ونانیولت آن صادر و د

 .«میو بازگرداندن بار به صاحب آن هست یکشت فیرفع توق

« متان کاهانا» نگاه مقام ديني صهيونيستي به اعراب فلسطيني/ ◄

به »گفت:  یستیونیصه میرژ نهیدر کاب ینیامور د ریمعاون وز

است.  رممکنیغ کینزد ندهیدر آ هاینیاعتقاد من صلح با فلسط

 ی)اراض نجایها از امحو کردن عرب یبرا یااگر من دکمه

ی عرب هادولت«. !دادمی( داشتم، قطعاً آن را فشار میاشغال

چگونه و با چه امیدی دست دوستی به چنین رژیم 

که مقام مسئول دینی آن نگاه کامالً حذفی به  یخواهتیتمام

 ؟!دهندیمدارد،  هاعرب

صادق  دیس»برای زوار حسيني/  ينيزم مرز ييبازگشا ◄

 ریبا وز داریپس از د ارتیسازمان حج و ز سیرئ «ینیحس

 راقو ع رانیا یمرزها ییعراق از بازگشا یفرهنگ و گردشگر

 ارتیز یبرا توانندیزائر م 2۵33روزانه  ندهیخبر داد. از هفته آ

 .افتیخواهد  شیافزا مروربهتعداد  نیبه عراق سفر کنند که ا

اساس  بر /برابر شد 5 رانياز آسمان ا یعبور یپروازها ◄

از  یعبور یپروازها ،رانیا ییهوا یو ناوبر هافرودگاهآمار شرکت 

 است. افتهی شیدرصد افزا ۵۹ ماهبهشتیارد یآسمان کشور ط

 هاییداده اساس بر ميليون؛ پول يک باک بنزين در انگليس/ 0 ◄

سوخت  تمیشده، ق یابیرد RAC یاکه توسط شرکت امداد جاده

 این شرکت محاسبات است. دهیرقم خود رس نیبه باالتر سیدر انگل

 یتریل ۵۵ یخانوادگ یخودرو کیکه پر کردن باک  دهدینشان م

 نهیپوند هز 434۵۹۹ نیپوند و با بنز 43۵۵34اکنون  لیبا گازوئ

 به همراه دارد.( میلیون تومان 0۵۵رقمی بیش از )

 پژمان» !/بشکه نفت ونيليم ۰4کشور در مصرف  ييجوصرفه ◄

 هزار از استفاده با»گفت:  یاتم یمعاون سازمان انرژ «یرمردیش

 دیکشور تول یاهسته یهاروگاهیکه توسط ن یبرق دتولی مگاوات

 «.شده است ییجوصرفهبشکه نفت  ونیلیم ۸3شده، تاکنون 


