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 يادر مذاکرات هسته رانیا يمالحظات اقتصاد   روز حرف ▼

 ايهسته توافق احیاي آخر هايگام در احتماال که اکنون

 تکرار عدم یابدمی اهمیت پیش از بیش آنچه هستیم،

 نهایت در که است مذاکرات جریان در سابق دولت اشتباهات

 بندي9 نامه زمینه این در. دش ایران ملت انتفاع عدم به منجر

 اصلی شاخص برجام، مشروط ییدتأ در انقالب معظم رهبر

 و ودوج این با. شود سنجیده آن با باید توافق هرگونه که است

 به متعددي اقتصادي نکات برجام، در گذشته تجربه اساس بر

 و الزمه آنها تحقق که است شده مطرح ایران مطالبات عنوان

 رد موارد این حققت بدون و است قبولی قابل توافق هر ضرورت

 را گذشته مسیر همان تواندمی رسدمی نظر به جدید، توافق

 ايهسته توافق بنابراین شود؛ سبب ایران ملت انتفاع عدم در

 ی،فعل مقتضیات با متناسب و ایران قرمز خطوط لحاظ با جدید

  د؛کن مینتأ را زیر اقتصادي مالحظات باید

 فضاي باید اخیر تمذاکرا نتیجه بخش، ترینمهم عنوان به

 باید افقتو هرگونه واقع در. برگرداند کشور اقتصاد به را اعتماد

 امنیت و کشوري ریسک شاخص دو که باشد ايگونه به

 ،حقوقی لحاظ به لذا. بخشد بهبود کشور در را گذاريسرمایه

 نماید ایجاد گذارسرمایه در را الزم اطمینان باید توافق بندهاي

 کارشکنی و تحریم پایدار، و بلندمدت دوره یک براي که

  . شد نخواهد آنها زیان و ضرر به منجر واشنگتن

 که تجاري باز درجه یا OP شاخص بهبود باید جدید مذاکرات

. دکن مینتأ را گرددمی صادرات و تجارت افزایش به منجر

 در و بود خواهد جدید بازارهاي به ورود در موضوع این اهمیت

 این به. گذاشت خواهد کشور تجاري تراز رب را اثرش نهایت

 جارتت خارجی بازرگانان با آزادانه باید ایرانی تجار که معنا

  . نمایند

 که داد نشان 2015 سال مذاکرات از بعد گذشته تجربه

 و هاشرکت همکاري مانع تا رفتند کشور به کشور هاآمریکایی

 از دبای امریکآ دولت واقع در. شوند ایرانیان با خارجی تجار

 براي تالش از و نماید پرهیز ایران تجارت کردن کانالیزه

 هايکانال در داخل و خاص مجوز کسب با محدود تجارت

 و بیمه بخش. کند اجتناب شده تعیین پیش از اختصاصی

 و نفت فروش تا گیرد قرار عادي شرایط در باید کشور بانکی

 وارد احتیر به فروش این از حاصل درآمدهاي بازگشت و گاز

  . دشو کشور

 سطح باید توافق، هرگونه تحقق صورت در :پایانی نکته

 و نایرا ملت نیاز اساس بر را کشورها با اقتصادي هايهمکاري

 بدیهی. کرد تعیین  تحریم زمان در کشورمان آنها همکاري

 اخذ ضمن که باشد ايگونه به باید برجام حقوقی نگرش است

 بخش اطمینان و پایدار شرایطی کافی، و معتبر هايتضمین

 )محمدي علی: نویسنده. (شود حاصل اقتصاد براي

  

  

  

  

  

  

   

 يادر مذاکرات هسته رانیا Bپالن                 روز گزارش ▼

 نیه زمباروپا، توپ را  هیاتحاد ينهادشیمکتوب خود به متن توافق پ با ارسال پاسخ رانیا

شکست  استیادامه س ایبرجام  يایخود را نسبت به اح یینظر نها کایانداخته تا آمر کایآمر

و  دهینجاماهفته به طول  کیکه تاکنون حدود  ياعالم کند؛ اعالم نظر يخورده فشار حداکثر

 اردد تیاهم انیم نیکه در ا یآن هستند! موضوع یاصل ریگیعضو برجام پ یربغ يکشورها

  ت.در ادامه روند اداره کشور اس ینقشه راه دولت انقالب

 س،یانگل ریوزجانسون نخست سیبور د،یکاخ سف هیانیبر اساس ب ـ1 :يخبر يهاگزاره

 دنیوگو با باتفرانسه و اوالف شولتز صدراعظم آلمان در گف جمهورسیامانوئل ماکرون رئ

ا در ز شرکا تیحما تیبر ضرورت تقو رانیا يادرباره برنامه هسته یدرباره مذاکرات کنون

که  يزیو محدود کردن آن چ یبازدارندگ يمشترك برا يهاو تالش آسیاي غربیمنطقه 

 ،یناصر کنعان ـ2کردند.  دیشده، تأک دهیدر منطقه نام رانیا کنندهثباتیب يهاتیفعال

 و میمذاکره هست ریهمچنان در مس نکهیا انیوزارت امور خارجه کشورمان با ب يسخنگو

ت، داده اسسخ نو هنوز پا میاروپا هست شنهاداتیپدر ارائه پاسخ به  کایتاکنون شاهد تعلل آمر

خواهد  ترشیب تیگذشته با همت و جد سالهکی استیطرح دوم ما استمرار س«کرد:  حیتصر

 ما Bلن پ یتبه بازگشت به توافق. به عبار کایو عدم التزام آمر يبندیدر صورت عدم پا دبو

 هامیحره روند مذاکرات رفع تبدون توجه ب شتریب تیبا قوت و جد یخارج استیاستمرار س

  ».خواهد بود

 يباشد، مذاکرات برا ياکه مذاکرات هستهاز آن شیمذاکرات ب نیا ـ1 :یلیتحل يهاگزاره

 يهامیبا هدف برطرف کردن تحر یاسالم يظالمانه غرب است. جمهور يهامیرفع تحر

نه ظالما يهامیتحرحاضر به لغو  یشده است. اگر طرف غرب یظالمانه وارد مذاکرات برجام

سوراخ  کیوم از بار د يبرا یاسالم يجمهور ـ2ندارد.  يادهیفا یرجامنباشد، ادامه مذاکرات ب

ات گره ذاکرممردم و اقتصاد کشور را به روند  شتیروند مع ینخواهد شد. دولت انقالب دهیگز

 استیا حوزه ساز موضوعات در ارتباط ب یکیصرفا   هامینزده است. موضوع مذاکرات رفع تحر

ده است، گذشته آغاز ش سالکیاز  یاسالم يجمهور »یپالن ب« ـ3کشورمان است.  یخارج

 و مجموعه هاکیرا در پرتو تاکت یگیهمسا استیو توسعه س »ییگراتوازن« ،یدولت انقالب

در  کیتپلماید کیتهران به کانون تراف لیهمانند گسترش ارتباط با شرق و تبد یاقدامات

 يجمهور کشورهايو رؤسا هیتعداد سفر روس نیو هم يااز شش سفر منطقه شیب منطقه با

به  یبخشرعتبه منظور س یو جهان ياتعامالت منطقه شیدر صدد افزا ران،یبه ا انهیم يایآس

  زاده): فرهاد کوچکسندهیکشور است. (نو يو حل مشکالت اقتصاد یداخل يهاشرفتیپ

  منافقین به عربستان تبلیغاتی و الیم هايکمک           خبر ویژه ▼

 بستانعر تصمیم با«: گفت سابقهبی افشاگري یک طی منافقین سابق عضو »خدابنده«

 شبکه شده قرار سعودي استخبارات سابق مسئول ترکی الفیصل مخصوصا و سعودي

زمان عضو جداشده سا نیا ».شود مجاهدین سازمان زبان و تبلیغاتی بازوي اینترنشنال

م خلق به زمان صدا نیو سازمان مجاهد يرابطه عربستان سعود«کرد:  انیب نیمجاهد

که  دادیان ماز مخارج سازمان را عربست ياریداشتند، بس يهمان موقع ارتباط قو گردد،یبرم

 تیحفاظ متی سابق مسئول ».ستین یپنهان زیخودم چند بار از عربستان طال و پول آوردم، چ

 رکیت کرده؛ اهداء آلبانی به کالن ايبودجه سلمان بن خیراا«: است گفته رجوي مسعود

 ».!دارد نزدیکی بسیار همکاري رجوي مریم با الفیصل

 



 

  

  اخبار ▼

  بخشندیروابط خود را بهبود م یعرب يو کشورها رانی: اانانیس

 از برخی و ایران روابط بهبود مورد در گزارشی ارائه با انانسی آمریکایی شبکه تارنماي

 کرده اعالم کویت از پس عربی متحده امارات که نوشت فارسخلیج جنوبی حاشیه کشورهاي

 سال 6 که نیز سعودي عربستان. فرستاد خواهد تهران به آتی روزهاي در را خود سفیر که

 وگوهايگفت مشغول اکنون هم بود، تهران و هانشینشیخ روابط کاهش قراول پیش قبل

 که زمانی«: نوشت گرانتحلیل از نقل به گزارش این ادامه در انانیس. است ایران با مستقیم

 براي نداد، انجام اقدامی خود عرب شرکاي از دفاع در و آرامکو به حمله به واکنش در آمریکا

 پی در آمریکا خصوص به و دیگران به اتکا بدون باید که شد مشخص عربی متحده امارات

 این نوشته به. »است ابوظبی راهبرد این از بخشی ایران با تعامل. باشد خود امنیت مینأت

 در دوجانبه تجارت ارزش و شده تبدیل ایران به اصلی صادرکننده به اکنون امارات رسانه،

. است رسیده دالر میلیون 400 و میلیارد 21 به خورشیدي جاري سال نخست ماه چهار

  . بود دالر میلیارد 7 تنها 2019 سال کل در مابینفی تجارت ارزش که است ذکر شایان

  !رانیا هیعل یرفتار منافقانه گروس

 میبه همراه رژ یرافائل گروس«: نوشت یمل تیامن یعال يشورا رخانهیبه دب کیرسانه نزد

 سیرئ». است هامیمذاکرات رفع تحر دنیرس جهیبه نت يمانع برا نیتریاصل یستیونیصه

 نکهیبر ا دیبا تأک ،یگروس یبه اتهامات پادمان در واکنش زیکشورمان ن یاتم يسازمان انرژ

گفت:  شود،یطبق ضوابط پادمان انجام م رانیا یاسالم يجمهور ياهسته يهاتیفعال هیکل

و ضد انقالب پرچمدار آن هستند، موارد  نیمنافق ،یستیونیصه میکه رژ ییهاینیآفرجنجال«

 یستیونیصه میکه ضد انقالب و رژ ییواهیه میآژانس انتظار ندار رکلیاست. ما از مد یاتهام

و  زنندیرا دامن م نهایسال است که ا 20از  شیاند و بکرده جادیران ایا يابرنامه هسته هیعل

 ،يمرند». کند جادیکشور ا يابرنامه توسعه يبدهد و مزاحمت برا تیاهم کنند،یدنبال م

 چیه«گفته است:  نهیزم نیهم در زیکشورمان ن ياکننده هستهمذاکره میت يامشاور رسانه

حکام آژانس  ي) شورایرانیااتهامات نادرست(ضد پرونده یمیشدن داقبل از بسته یتوافق

  ». اجرا نخواهد شد یاتم يانرژ یالمللنیب

 داشت باور را مردم) ره(امام: رئیسی

 راسرس در«: گفت راحل امام هايآرمان با دولت اعضاي میثاق تجدید در دیروز مهورجرئیس

 خدمت یک خدمت که است آن حقیقت اما هستند؛ مردم به خدمت مدعی هاخیلی زمین

 نفع دنبال گویندمی بپرسید، هم آنها از. ببرند منفعت که کنندمی خدمت. است گرامنفعت

 جامعه به آموخت، ما به امام که خدمتی آن اما. دارند خدمت به مادي نگاه. هستیم خودمان

 خدا براي خدمت باید ما خدمت. داشت منت احدي به نباید. است خدا براي خدمت آموخت،

 امام نگاه. مردم براي گشاییگره و خدا به خدمت دهد،می برکت و انگیزه انسان به این. باشد

 و مردم به جا هر که است معتقد دولت. داشت باور را مردم امام نبود، تشریفاتی مردم به

 موجب ایشان اعتماد. است امام سیره این است، موفقیت نمیدا آنجا کند، اعتماد جوانان

  .»شد آن تثبیت و انقالب پیروزي

  داریم کامل اعتماد خود متحد دو به: سوریه

 خود روسی همتاي الوروف، با مشترك خبري کنفرانس در سوریه خارجه وزیر المقداد فیصل

 کامل اعتماد رئیسی ورجمهرئیس و پوتین جمهوررئیس یعنی خود متحد دو به ما«: گفت

 به دادن پایان براي مشترك اراده و خرد دهندهنشان که کردند ایفا را نقشی که داریم

 سوریه ارضی تمامیت و حاکمیت به باید که است نیروهایی توسط شده انجام مداخالت

 .کندمی برآورده را سوریه هايخواسته زیادي حد تا تهران اجالس بیانیه. بگذارند احترام

 صهیونیستی رژیم کننده ناامن اقدامات از نگرانی ابراز با کنفرانس این در نیز الوروف سرگئی

 دیدار ایران خارجه امور وزیر امیرعبداللهیان، حسین با زوديه ب«: گفت سوریه، خاك در

 سوریه خاك بمباران. اجراست حال در آستانه مسیر توافقات و تهران نشست نتایج. کنممی

 احترام المللیبین قوانین به ایمخواسته اسرائیل از ما و است کنندهنگران ئیلاسرا توسط

  .»بگذارد

  

  اخبار کوتاه▼ 

 معاون/نشد؟ خارج تروریسم فهرست از سپاه چرا ◄

 از سپاه کردن خارج«: نوشت جمهورسئیر دفتر سیاسی

 تا بود قبل دولت به آمریکا پیشنهاد ،)تحریم نه( ترور لیست

. کند موشکی و ايمنطقه مذاکرات پذیرش به ادارو را ایران

 بازگشت موشکی، و ايمنطقه مذاکره بدون گفتمی آمریکا

 این رئیسی آقاي تیم. است غیرممکن نیز 2015 توافق به

 از سپاه که داد پیشنهاد دیگر بار آمریکا. کرد رد را خواسته

 قاتلین ایران آن، عوض در و شود خارج تروریسم فهرست

 بار سه آمریکا. »نه« گفت ایران. کند فراموش را اسمق حاج

 را همه ایران. داد نیروهایش امنیت براي پیشنهادهایی دیگر

 امتیاز کسی چه حاال. کشید پس پا نهایتا آمریکا و کرد رد

  »داده؟

 اقتصاد اسبق وزیر /است اتمام حال در تورمی شوك ◄

 ارز حذف خاطر به فقط اخیر ماه سه در تورم افزایش«: گفت

. بود ثرترمؤ دستمزد درصدي 57 افزایش نبود، تومان 4200

. »است اتمام حال در 4200 ارز حذف از ناشی تورمی شوك

 57 جامعه در ندارد امکان«: افزود حسینی،الدین سیدشمس

 داشته توقع بعد و دهیم افزایش را دستمزد و حقوق درصد

 بر تومانی 4200 ارز حذف اثر. نباشد افزایشی تورم باشیم

 از ناشی تورم. شود داده تفکیک دستمزد افزایش اثر از تورم

 ماه از بعد دارد، دوام ماه 3 نهایتا یا دو ترجیحی ارز اصالح

 دادن رخ حال در اتفاق این االن شود،می تخلیه شوك سوم

  .»است

 /آمریکا خام نفت استراتژیک ذخایر در بحران ◄

 این خام نفت استراتژیک ذخایر«: گفت آمریکا انرژي وزارت

 به و یافته کاهش هفته یک طی بشکه میلیون 1/8 کشور

 طی رقم ترینپایین یعنی است، رسیده بشکه میلیون 1/453

 تصمیم مارس ماه در آمریکا جمهوررئیس. گذشته سال 35

 براي را ذخایر این از بشکه میلیون 1 روزانه ماه 6 طی گرفت

 قیمت رفتن باال. کند برداشت سوخت قیمت افزایش با مقابله

 رسانده خود اوج به را کشور این در تورم آمریکا، در سوخت

  .است

 وزارت سخنگوي /شد نهایی خودرو واردات نامهآیین ◄

 نهایی خودرو واردات اجرایی نامهآیین« :کرد اعالم صمت

 واردات گذاريهدف. شودمی ايرسانه آینده هفته و شده

 حدود( دالر هزار 20 تا و است پایین هايدهک براي خودرو

 با واردات براي. است شدهریزيبرنامه) تومان میلیون 600

 هايشرکت همچنین و ژاپن تویوتا همچون هاییخودروساز

  .»است شده مذاکراتی هندي و چینی آلمانی، خودروساز

 تورم نرخ آمار، مرکز اعالم طبق /ايکاهش تورم نقطه ◄

 که باشدمی درصد 1/51 شهري هايخانوار براي اينقطه

. است داشته کاهش درصد واحد 7/1 قبل ماه به نسبت

 بوده درصد 4/58 روستایی خانوارهاي براي نرخ این چنینهم

. است داشته کاهش درصد واحد 3/2 قبل ماه به نسبت که

  .است شده درصد 5/41 مرداد در نیز ساالنه تورم


