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  سقوط یبیدالر در سراش          روز حرف▼

هاست که پول بدون پشتوانه جهان سال نیتریدالر اصل

 ریاس اقتصاد یدارد. وابستگ ایبر کل اقتصاد دن ریفراگ ياسلطه

ن از کشورها خواها ياریاست که بس يکشورها به دالر تا حد

 شیزافا ایآنها حفظ و  يهاهیارزش دالر هستند تا سرما شیافزا

 ریدمقا زین کایآمر بیرق نیتریبه عنوان اصل نیچ ی! حتابدی

 یوعن دارد که به اریکشور را در اخت نیاز اوراق قرضه ا يادیز

ضربه  زین نیجهت به اقتصاد چ نیکاهش ارزش دالر از ا

 ابلشاهد کاهش ارزش دالر در مق ایروزها دن نیزند. اما ایم

 ش ارزش دالرهکا لیدال ایها و نشانه یارزهاست. برخ ریسا

  عبارتند از:

و  میاز سالح تحر کایاز حد آمر شیاستفاده ب لیبه دل ـ1

 میکه مشمول تحر ییهاگسترده شدن دامنه کشورها و شرکت

ده شکم رنگ  جیبه تدر یهستند، دالر در معامالت جهان کایآمر

و  یولها دوجانبه پنمایپ ایو  ياست و مبادالت به شکل تهاتر

ه در ک یموضوعات از یکیاند. هشد يمعامالت دالر نیگزیاج یمال

ر دال حذف زیبوده است ن نیطرف دیمورد تأک رانیبه ا نیسفر پوت

 نیومبه عنوان د زین نیدو طرف بوده است. چ ياز تعامالت تجار

 يارزهخود را با ا ياز مبادالت تجار ياریبس ایاقتصاد برتر دن

 يبا توجه به سهم باال دهد.یانجام م وآنی ژهیوه ب گرید

موضوع باعث  نیا ،یدر تجارت جهان دهش میتحر يکشورها

  کاهش ارزش دالر شده است.

 میرتح لیکه به دل کایدر آمر يانرژ متیق دیرفتن شد باال ـ2

کشور  نیصورت گرفته است باعث شده است تورم در ا هیروس

کاهش  یعنیتورم  شیکند، افزا دایپ شیافزا یبه صورت جهش

تورم باعث کاهش ارزش دالر در  نیو لذا ا یزش پول ملار

  ارزها شده است. ریمقابل سا

از  عما تالیجید ياز اقتصاددانان، ارزها ياریبه اعتقاد بس ـ3

 که پشتوانه بانک ییشوند و ارزهایم نگینیکه ما ییارزها

 پول نیگزیجا کینزد ياهندیکشورها را دارند در آ يمرکز

ها نوع تجارت کشور نیشوند. در ایم ياردر مبادالت تج یسنت

 فتیسوئ ستمیکه س دکننیارز مانند دالر تجارت نم کیفقط با 

 دییأتها بر همه معامالت حکومت کند بلکه شتراکن دییتأ يبرا

 ایو  زبانیکشور م ياعتبار هر رمزارز توسط بانک مرکز

توان با احتمال یلذا م رد؛یگیصورت م نیگزیجا ياهمسیمکان

 خود را در گاهیدالر جا ک،ینزد ياهندیگفت که در آ ادیز

  دهد.یاز دست م یمعامالت و مبادالت جهان

ه ببه شدت رو  یبر اقتصاد جهان کای: سلطه آمريراهبرد نکته

نشان  ایتحوالت در اقتصاد دن تیماه افول است؛ سرعت

 ياقتصاد یهژمون انیسقوط ارزش دالر و پا ندیدهد که فرآیم

ن وات گرید کایاست و آمر دهیرس ریناپذگشتبه نقطه بر کایآمر

  )کارگر ی: علسندهیخود را ندارد. (نو تیحفظ موقع

  

  

  

  

  

  
  
  

  

 منطقه نینو يمعمار                                       روز گزارش ▼

 جمهورسیاردوغان رئ دارید در یرهبر معظم انقالب اسالم ياخامنه یالعظماهللاتیآ حضرت

ها و دن تفاهمش یاتیبر ضرورت عمل دیبا تأک هیروس جمهورسیرئ نیپوت ریمیو والد هیترک

ا قه را بمنط تینغرب و ام بکارانهیفر يهااستیدر مقابل س ياریدو کشور، هوش نیب يقراردادها

  :است لیله به شرح ذمعظم اناتیب يالزم دانستند؛ اهم محورها يامنطقه ییهمگرا

  :هیمهور روسجسیبا رئ داریمحورها در د نیترهمـ مفال

رفته گ نیکراآن در او يو اگر جلو شناسدینم ياگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزـ 1

و غرب  کایآمر امروزـ 2 .انداختندیجنگ را به راه م نیهم مه،یبعد به بهانه کر یمدت شد،ینم

 ا از جملهمآنها در منطقه  يهااستیب رد س ،ادیز نهیاز قبل شده و با وجود تالش و هز ترفیضع

وضوع مدر  گریمسئله مهم د کیـ 3 کم شده است. اریبس نیعراق، لبنان و فلسط ه،یدر سور

 هیضق نیاست که ا هاییکایآمر لهیوسشرق فرات به زیخو نفت زیخاشغال مناطق حاصل ه،یسور

را  ییهاو برنامه هااستیس ،یاسالم يجمهورـ 4 راندن آنها از آن منطقه عالج شود. رونیبا ب دیبا

 دییبا تأ شانیا ـ5 و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد. رانیکه منجر به بسته شدن مرز ا

وجب مکار را  نیآستارا، ا ـخط آهن رشت ياندازدرباره ضرورت راه هیروس جمهورسیسخنان رئ

از  جیبه تدر دیابدالر را ـ 6 کشور دانستند.جنوب و به نفع هر دو  ـشمال ونقلخط حمل لیتکم

هم  هاییکایآمرـ 7 ممکن است. ،یجیصورت تدرکار به نیخارج کرد و ا یمعامالت جهان ریمس

ل در مقاب خوردن بیسابق فر يشورو یاز عوامل فروپاش یکیو  گر،لهیزورگو هستند و هم ح

  .رده استکستقالل خود را حفظ ا یدر دوره جنابعال هیبود، البته روس کایآمر يهااستیس

  ودند:فرم انیب زیرا ن لیذ يرهنمودها هیجمهور ترکسیرئ داریدر د يام معظم رهبرـ مقب

مخالف  غاصب میرژ نیبا ا قا یها عمملت ،یستیونیصه میها به رژدولت یبا وجود اقبال بعضـ 1

ات حل ا مذاکرب دیرا با هی. مسائل سوردیخود بدان تیرا امن هیسور تیامن زیشما نـ 2 هستند.

به  یظامنحمله ـ 3 د.مسئله را تمام کنن نیوگو ابا گفت هیو روس هیسور ه،یترک ران،یکرد و ا

قدام ضرر منطقه است و ا و هم به هیهم به ضرر ترک هیهم به ضرر سور قطعا  ه،یشمال سور

 دیحتما  با سمیا تروربـ 4 محقق نخواهد کرد. زیرا ن هیمورد انتظار از جانب دولت سور یاسیس

 زین هاستیرورتخواهد بود البته  هاستیبه نفع ترور هیدر سور یمعارضه کرد اما حمله نظام

 و رانیبر مسدود کردن مرز ا یمبن یاستیاگر سـ 5 .ستندیگروه خاص ن کیمحدود به 

 کی زمر نیبا آن مخالفت خواهد کرد چرا که ا یاسالم يارمنستان وجود داشته باشد، جمهور

  هزار ساله است. چند یراه ارتباط

ا ، مقابله بیاسیس ـياقتصاد ییهمگرا ها بر محورنشست نیا امیپ نیتر: مهمیانیپا نکته

ر حال نچه داما آ است؛ یغرب يهابه قدرت یها با عدم وابستگمنطقه و عبور از چالش داتیتهد

ود شحل  در منطقه دیبا ياقهنشست است که مسائل منط نیمهم ا امیحاضر مهم است انتقال پ

  .دارد منطقه وجود يکشورها انیحل مسائل منطقه در م بلوغ و اقتدار ،يمندچرا که توان
 

  !د؟یدانیو اصالحات را نم يفرق برانداز هنوز                  ژهیخبر و ▼

 هیلدام عجهت اق یبه اتهام اجتماع و تبان 88فتنه  یتیاز محکومان امن» زادهتاج یمصطف«

 يهاهویش با نکهیبر ا یخود مبن ياصالحات بر خالف ادعا انیکشور بازداشت شد و جر تیامن

زاده تاج يااز آق ياهینایدر ب يبهزاد نبو يزاده پرداخت. آقااز تاج تیدارد به حما هیبراندازانه زاو

لح و ، مصمنتقد انیجر فیدر جهت تضع حیناصح یزاده اقدامکرد و نوشت: بازداشت تاج تیحما

 نکهینسخت ا برد؛یاصالحات نام م انیجر يچند صفت برا ياست. نبو يمخالف آشوب و برانداز

 یلبمطا ت؟منتقد مصلح بوده اس یک حات! اصالکندیم یاصالحات را منتقد مصلح معرف انیجر

د بهزا يقاآبلکه انتقام از نظام است.  ستیانتقاد ن کنندیها مطرح مزادهطلبان و تاجکه اصالح

شوب لف آمخا انیطلبان جراگر اصالح کندیم یمخالف آشوب معرف انیطلبان را جراصالح ينبو

طلبان اگر اصالح رقم زد؟ یرا چه کس 1398و  1388، 1378 يهاسال يهاهستند پس فتنه

نظام و  یمبان هیعل 88و  78تهران در فتنه  يهانابایدر خ یهستند و چه کسان يمخالف برانداز

ده با تاجزا ریکه مس داندیم یبه خوب يبهزاد نبو د؟یکرد یم شعار دادند و چرا با آنان همراهاما

 یوجود برخ رغمیعل«: سدینویم لیدل نیوت بوده است به همامتف یطلبان واقعاصالح ریمس

زاده از اجت یمصطف مطالب فوق گفت: نایبا ب یمحمدکاظم انبارلوئ ؛»نظرها که با او دارمفاختال

 ونیسیاپوز ریر مسشده بود و د ينقد منصفانه و انتقاد، خارج و وارد داالن آشوب و برانداز ریمس

 قرار داشت.
 



 

    
 

           اخبار ▼

  کایمهور آمرجسیسفر رئ بئمصا

در داخل  یاشغال نیو فلسط يبه عربستان سعود کایآمر جمهورسیرئ ،»دنیجو با« سفر

 خواه،يتوسط قانونگذاران حزب جمهور ژهینتقاد قرار گرفته و به وهم مورد ا کایآمر

س روز تگزا التیا خواهيجمهور ندهی، نما»کروز تد« شده است. فیتوص »حاصلیب«

را  دنیجو با یخارج استیسفر س نیدر واشنگتن با انتقاد از ا ینشست انیدوشنبه در جر

 مطلوب مد نظر را نداشته است. جینتا لیدل نیسفر به هم نیدرك خواند و گفت ا رقابلیغ

است که شاهد  میونسال کینرفت. ما  شیسفر خوب پ نیمتأسفانه ا«گفت:  او

. آنها دیآیکه با عقل جور در نم میابوده دیامور خارجه از کاخ سف نهیدر زم ییهااستیس

مان کرده و در برابر دشمنان يرا منزو کایدوستان و متحدان آمر کیستماتیبه طور س

 خواهيجمهور ندگانیاز نما گرید یکی، »النکفورد مزیج« »اند.مماشات و ضعف نشان داده

 تیامن يبرا نیارسال کرده که ا یمتناقض يهاامیدر سفرش پ دنیدر سنا هم گفت که با

گفت که در حال حاضر نگران مسائل مربوط  النکفورد و متحدانش مضر است. کایآمر یمل

 یاز احوالپرس ژهیسفر هم اشاره کرد و به و نیدر ا دنیبا يهاگاف است. او به رانیبه ا

 انتقاد کرد. گریکدیبا محمد بن سلمان با زدن مشت به  دنیبا
  

  هایدر مقابله با خاموش تیموفق

از  يریجلوگ نهیدر زم رویدارد که از عملکرد موفق وزارت ن نیاز ا تیحکا هادهیشن

 یاتیو عمل یتیریمد يزیرخبر طبق برنامه نیا براساس شده است. ریتقد هایخاموش

 يهاروگاهیاورهال به موقع ن رینظ يثرؤاز آغاز فصل گرما، اقدامات م شیپ رویوزارت ن

 يکارخانجات برمبنا يبندفتیبرق، کاهش متناسب ساعت کار مراکز پرمصرف و ش

خش ب نونکتاه جینت در صورت گرفت که... در ساعات کاهش اوج مصرف و تیفعال

قابل  یخاموش میگرم سال در بهار و تابستان را پشت سر گذاشت ياز روزها ياعمده

کارخانجات  نکهیکه سال گذشته عالوه بر ا ستا یدر حال نیا .میدر کشور نداشت یتوجه

برق  يزیرگسترده و بدون برنامه یبهار خاموش مهیشده بودند، از ن لیکشور تعط یصنعت

شنبه هفته در هر ساعت حدود هزار مگاوات از روز سه . مصرف برقمیدر کشور داشت

 ابدیروند ادامه  نیبوده و اگر ا شتریکشور رخ داد، ب یخیگذشته که اوج مصرف برق تار

که اگر  شودیم ینیبشیپ برسد. زیهزار مگاوات ن 69از  شیبه ب میکنیم ینیبشیپ

 شیها افزایخاموش هزار مگاوات برسد، احتمال بازگشت 70مصرف برق به  يتقاضا

  .ابدییم
  

  هیو ترک هیبا روس رانیا نینامه بتفاهم يامضا

نامه تفاهم هیروس» گازپروم«شرکت  رعاملیمقام مدو قائم رانیشرکت نفت ا ریمد

 يگاز يهادانیم توسعه دالر امضا کردند. اردیلیم 40به ارزش حدود  يراهبرد يهمکار

سوآپ گاز  ،ینفت دانیم 6توسعه  ،یپارس جنوب دانیم ییفشارافزا ،یو پارس شمال شیک

 نیتراحداث خطوط لوله صادرات گاز از جمله مهم ،یجانال يهاطرح لیو فرآورده، تکم

نامه تفاهم يگفته امضا رانینفت ا یشرکت مل رعاملیمد. نامه بوده استتفاهم يمحورها

 نیهم در است. رانیت اصنعت نف خیدر تار یخارج يگذارهیسرما نیتربا گازپروم بزرگ

 يجامع همکار طرح .تفاهم امضا کردند ادداشتیهشت سند و  هیو ترک رانیحال ا

و ورزش،  یاجتماع نیمأتوسعه ت يهانهیموافقتنامه در زم ه،یو ترک رانیا انیبلندمدت م

 انیم يو همکار یونیزیو تلو ویراد يهايهمکار ،يکوچک اقتصاد يهااز بنگاه تیحما

 يگذارهیو دفتر سرما رانیا یو فن ياقتصاد يهاو کمک يگذارهیماسازمان سر

دو  نمسئوال ياست که به امضا ییهانامهتفاهم ادداشتیاز اسناد و  هیرکت يجمهوراستیر

  .دیکشور رس

  

  اخبار کوتاه ▼

 تریتوئ نیدر هم نوشت: یصالح ریام /کار با کدخدا! عاقبت ◄

و  35ـدر ساخت اف هیرا به خاطر مشارکت ترک رانیچقدر ا

  کردند. ریرابطه با کدخدا تحق

  کنار گذاشتند. 35ـرا از پروژه ساخت اف هیترکـ 

  پول آنها را پس ندادند.ـ 

  کردند. شنهادیرا پ 16ـافـ 

  .فروشندینم هیرا هم به ترک 16ـحاال هم اعالم کردند که افـ 

وپا در قاره ار يتداوم آتش سو در /در قاره سبز يسوزآتش ◄

 ا،یتالینشانان در فرانسه، اهوا، آتش يدما شیاز افزا یناش

 يهايسوزموجب آتش سیو انگل ونانی ا،یپرتغال، اسپان

نامبرده  يشهروندان کشورها يگسترده  و مشکالت فراوان برا

فرانسه، شاهد  یجنوب غرب »ترزیرو« يگزارش خبرگزار به شد.

سال گذشته  30از  شیدر ب یجنگل يهايسوزآتش نیبزرگتر

  بود.

از  رتیبا ح رانیا انیگراغرب کهیدر حال /کجاست؟ تیامن ◄

خود  ریوب انگشت به دهان مشغول تحق مزیتلسکوپ ج ریتصاو

از مردم  یشان هستند، بخشو جامعه یزندگ يو تمام اجزا

 نینژادپرست ا سینگران کشته شدن توسط پل کایآمر یواقع

 رشان دکشته شدن فرزنداننگران  گرید یکشور هستند و بخش

  مدرسه توسط کودکان سالح به دست. 

 لگریعطوان، تحل يعبدالبار دست برتر دارد؟/ یچه کس ◄

 هیحاش ي: کشورهایفارس یسیبیمشهور جهان عرب در ب

دست برتر را در منطقه  رانیدانند که ایم یهمگ یفارسجیخل

 نهیرند و در زمنفوذ دا اریبس هایرانیا دانندیعرب م حکام دارد!

خواهند ینم لیدل نیهستند به هم شرفتهیپ يو پهپاد یموشک

  شوند! ریدرگ رانیبا ا

 يهاداده /کوچک شد سیدر انگل ییمواد غذا دیسبد خر ◄

در  ییکه تورم مواد غذا دهدیدر انگلستان نشان م يآمار

درصد  9/9 به هیژوئ 10به  یچهار هفته منته یط سیانگل

 دالر) به صورتحساب 7/543پوند ( 454 بیرتت نیو به ا دیرس

اضافه  یبحران زندگ دیدر بحبوحه تشد سیساالنه مردم انگل

  شده است.

 تیجمع يفریپرونده ک /است یرقانونیغ یامام عل تیجمع ◄

به دادگاه ارسال  فرخواستیخرداد با صدور ک 17در  یامام عل

شده صادر  تیجمع نیانحالل ا یشده و نسبت به مسائل حقوق

منحل  تیجمع نیاز نظر ما ا گفت: هیئقوه قضا يبود. سخنگو

  است. یقانون ریغ تشیاست و هر گونه فعال

مدال  3با  رانیا یاضیر میت نکهیبعد ا /رانیا یعلم يهاطال ◄

کشور هشتم شد،  104 نیب یجهان ادینقره تو المپ 3طال و 

 مدال طال تو 4مون با یشناسستیز ادیالمپ یمل میحاال ت

 دیبه رتبه اول جهان رس ،یشناسستیز یالمللنیب ادیالمپ

کاهش  یدر پ /در اروپا يکمبود انرژ يآژانس برا ریآژ ◄

 يانرژ یالمللنیآژانس ب سیبه اروپا، رئ هیصادرات گاز از روس

 يهماهنگ برا یاقدامات دیبا ییاروپا يهاهشدار داد کشور

  .رندیگب شیدر پ يبار انرژمقابله با بحران فاجعه

 


