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 می در سطح جهانی است؛ یک مبارزهوسیع و عظی وری اسالمی امروز طرف یک مبارزهجمه

کفر و ظلم و استکبار  بههجمهوری اسالمی است، یک طرف ججدّی که یک طرف آن، نظام 

عظیم و وسیعی است؛ در ای  هیچ  می امروز درییر یک ننی  مبارزهاست؛ جمهوری اسال

 www.basirat.ir                                                (82/28/9911) .تردیدی نباید داشت

 بازار نابسامان ارز                   روز حرف▼ 

بازار ارز و طال در روزهای اخیر در سرباالیی تندی قرار یرفته است و 

رساند. تبعات ناشی از دائماً رکوردهای جدیدی را به ثبت می

مشاهده سرعت در همه بازارهای داخلی قابلنابسامانی بازار ارز به

سایر مشکالت اقتصادی هستند، است. مردم که تحت تأثیر کرونا و 

 نگرانی عمیقی از تکرار روزهای پرتالطم ارزی دارند.

تری  دالیل افزایش قیمت ارز در یکی از مهم -9نکات تحليلي: 

های ییری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماهای  مقطع، شکل

بینی کارشناسان اقتصادی در سطوح اخیر است. وقتی پیش

ی حاکی از وجود تورم نسبتاً باال در سال جاری المللی و داخلبی 

است و باوجود اعالم برنامه مسئولی  برای کنترل تورم اتفاق 

ماه یذشته نیفتاده است، ای  تصویر در اذهان  9خاصی در 

های صورت یرفته در مورد بینیشود که برخی پیشتثبیت می

ات تورم در سال جاری درست است. تشدید و تثبیت ای  انتظار

تنها در مقابل افزایش قیمت ارز شود که جامعه نهباعث می

 -8مقاومت نکند بلکه در مواردی ای  موضوع را تشدید نیز بکند. 

پایه ایجاد نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول  فشار اقتصادی بر

ملی در مقطع فعلی منحصر به ایران نیست و کشورهای لبنان و 

زمانی   موضوع درییرند. ای  همسوریه نیز با شدت بیشتری با ای

کننده سناریویی باشد که کشورهای محور تواند تقویتمی

ویژه آمریکا و عربستان را عامل نوسانات ارزی معرفی استکبار به

خواهد به هر قیمتی شده در نند ماه آینده کند. ترامپ میمی

مذاکره با ایران را در هر سطحی که بشود، شروع کند تا از آن 

عنوان برگ برنده انتخابات استفاده کند ولذا ایجاد جنگ روانی به

ییرد تا تعدادی از در داخل ایران با افزایش نرخ ارز صورت می

ای ای  کار را در داخل ایران انجام افراد سودجو، بدون هیچ هزینه

عدم نظارت بر بازیشت ارز حاصل از صادرات را  -9 دهند.

بود ارز در کشور دانست که توان دلیل دیگری برای کممی

های رسمی که یزارشنوسانات ارزی را به دنبال دارد. درحالی

حاکی از منفی بودن تراز تجاری ایران در نند ماه اول سال 

های جاری و پیشی یرفت  واردات بر صادرات است، یزارش

دهد که بخش عمده ارز حاصل از صادرات به میدانی نشان می

های نیما و سنا برنگشته ر قالب سامانهنرخه قانونی کشور د

 است.

سرعت و عمق تأثیر نوسانات ارزی با توجه به تحليل راهبردی:

بر اقتصاد و معیشت مردم و تالش دشم  برای تعمیق ای  

های نظام برداری از آن، ضرورت دارد همه دستگاهمشکل و بهره

جدیت  های اطالعاتی و امنیتی بااعم از دولت، مجلس و دستگاه

 (علی کاریر: )نویسنده به موضوع کنترل قیمت ارز ورود کنند.

 !بگيريد ياد زاهدی اردشير از                      روزگزارش ▼

 در آمریکا در ایران سفیر آخری  و شاهیستم دوران خارجه وزیر زاهدی اردشیر یذشته روزهای در

 سردار شهادت و ایران فرزندان هایترشاد و ایران موشکی هایبرنامه از توجهجالب اظهاراتی

 .است شده سیاسی فعاالن تعجب موجب که است کرده جاری زبان بر سخنانی سلیمانی

 عرصه -9 :شودمی خالصه زیر محورهای در وی هایییریموضع تری مهمخبری:  هایگزاره

 را بحری  رانیای ضد مواضع که بار هر»: نویسدمی مخلوع شاه داماد زاهدی اردشیر: دیپلماسی

 به شاه با روابطم خاطر به که منی هم و مشاورانش و اعلیحضرت هم !کنممی لعنت را خود بینم،می

 امروز تا بود ما در سلیمانی وجود از ایذره کاشای .کاریمخیانت کردیم، کمک بحری  استقالل

 به حمله -8« .کندمی ولتنا زیادی...  ما برای شود،نمی هم کریمرباط اندازه که کشوری نبینیم

 هاپول و رفتیم و یذاشتیم که ما نه است ایران جوانان حق ایران دولت دربارۀ تصمیم» :ضدانقالب

 در که هاییایرانی .ندارد شرافت بگیرد پول خارجی از که ایرانی هر. اینجا آمدیم و برداشتیم را

 -9 .«ییرندمی یاز را مادر پستان و ندنیست ایرانی ایران، سر بریزید بمب یویندمی و هستند خارج

 اسالمی جمهوری از حمایت سلیمانی آقای از تمجید که؛ آیا سیبیبی سؤال ای  به پاسخ در وی

 و کردممی افتخار او به م  و کرده خدمت خود مملکت برای آدم ای : »دهدمی پاسخ نیست؟

 .«اندفروخته را خود که هانه آن است ای  افتخار. کرد خواهم و کنممی

بسیار دیر موقع  مرداد 82از فرزند کودتای  سالگی 18 س  در سخنانای   نایب :گزاره تحليلي

تجزیه کشور  مان موقع ای  سخنان را علیه شاه درایشان ایر ه و جای افسوس دارد.صورت یرفته 

داشت  مسئول  بصیرت .افتادینمنایواری برای نقشه و هویت ایران  یهااتفاقننی   ،کردیمبیان 

. شودیمدر آخر عمر  دهیفایب پشیمانی اظهار موجب جلوییری از، یتاریخ لحظات حساسدر 

 کشور یذشته یهاسال در که است فتنه سران برای هشدارینیز  دیر موقع ای  پشیمانی ،حال یباا

 را خود فاصل خط اندنشده حاضر هنوز و ندداد قرار 22 فتنه از پس آمریکا یهامیتحر معرض در را

 عزت اوج در انقالب که شرایط ای  در که است امید .کنند مشخص امریکا یهامیتحر و دهایتهد با

علی   یرالمؤمنیام .جا نمانند انقالب از قافله و آورند یجابه سیاسی توبه و کنند پیدا را خود ،است

 دست از کهآن از پیش ،دریاب را فرصت ؛غُصّةً تکونَ أن قَبلَ الفُرصَةَ ادِرِ :ندیفرمایم السالمهیعل

 (فرهاد مهدوی)نویسنده:  .یردد اندوه موجب دادنش

 انتظار از مجلس اين نبود!                     ژهیو رخب ▼

 کهیدرحال نیست؛ دهم مجلس از بهتر یازدهم مجلس فرهنگی کمسیون اوضاع انتظارها برخالف

 شده ذکر کشور مهم اولویت دو ″فرهنگ و اقتصاد″ یازدهم، مجلس به انقالب معظم رهبر پیام در

 اقتصادی، هایحوزه به صرف یرایش و کنونی ″ولنگار″ اوضاع در فرهنگ حوزه کردن رها ؛است

 امر در ریشه اقتصادی هایبحران از بخشی نراکه ؛داشت نخواهد به همراه نندانی توفیق قطعاً

 سبب ″یانهیرامصرف زندیی سبک″ کلی، صورتبه و مصرف صحیح شیوه اصالح. دارد فرهنگ

 و عریض هایساختزیر دیگر، طرف از .شد خواهد مقاومتی اقتصاد سازیپیاده در موفقیت افزایش

 از عاجز و کرده ییر عمیق باتالقی در ″فرهنگی نفوذ و تهاجم″ با رویارویی در کشور فرهنگ طویل

 فرهنگی کمیسیون. است عرصه ای  در جهادی اقدام و ورود زمان اکنون لذا اند؛مانده حرکت

 بتوانند تا دارد شجاع و عالم یندیاننما به نیاز و نیست ″دیگر هاییونیسکم از یانبازماند″ جایگاه

. بزنند یسترده جراحی به دست و کنند عَلم قد ″اختالل دنار هایقراریاه و هازادهتقی″ برابر در

 محترم نمایندیان! ″فرهنگی فروپاشی″ جز نیست نیزی فرهنگی، ولنگاری بعدی مرحله نراکه

 !کنید القا را فرهنگ اصالح از یدیناام و عجز فرهنگی، سیونیکم نینش نحوه با نکند! مجلس



 

  

 اخبار ▼

 !شودمي هموار دزدها برای راه فقط

 در کرونا ژئوپلیتیک آثار از یکی: »یویدمی کاریزاران حزب مرکزی شورای عضو لیالز، سعید

 بر عالوه که معنا ای  به است؛ کرده بالموضوع را آمریکا با مصالحه هریونه که است ای  ایران

 نظر از پس یازا مسئله ای  اما ،بود غلط آمریکا با مصالحه سیاسی ازنظر کنونتا اینکه

 بازار دیگر بکنیم، نیز مصالحه آمریکا با ایر حتی نراکه ؛است شده یمعنیب نیز اقتصادی

 وسط بارهکیبه کنیم فرض ایر .کنیم عرضه را خود نفت آن در بتوانیم که ندارد وجود نفتی

 به ایران نفتی درآمد بازهم نیز شود برداشته هامحدودیت ساعته 82 و فتیمبی ایهسته توافق

 جبران قابل دیگر هایحوزه در یراحتبه رقم ای  که رسدنمی دالر میلیارد 82 سالی از بیش

 برای را دزدی راه بلکه دهدنمی ایران ملت به نیزی تنهانه آمریکا با مجدد مذاکره .است

 است شدن شنیده حال در مجدد مذاکره برای هاییزمزمه اینکه علت .کندمی هموار دزدان

وی  .است شدن خالی حال در ،اندخورده آن از حالتابه دزدان که ایلوله که است ای 

 موفق ایر. کنیم خسارت مطالبه باید ما و بازیردد برجام به باید متحدهاالتیا: »دیافزایم

 ،زدند ما به که ایضربه ای  از بیشتر هاآمریکایی ،کنیم رفتار عاقالنه دیپلماتیک ازنظر شویم

 دیگر بار کرونا و است خودش به متعلق اساساً ایران اقتصاد مشکالت. بزنند بود نخواهند قادر

 «.داد نشان را واقعیت ای 

 ها چه شد؟کشپول نفت

: یفت جوان خبرنگاران باشگاه با ویویفت در نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو محمدیآقاعلی 

 مشکلی و است شده واریز کشورمان خزانه به ونزوئال کشور به بنزی  صادرات از حاصل درآمد»

 باوجود که سؤال ای  به پاسخ در رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی یروه رئیس .ندارد وجود

 ؟میاکرده دریافت را ونزوئال به بنزی  فروش مبلغ نطور جهان در مالی تبادل و بانکی هایتحریم

 2 پول و نداریم مشکلی ونزوئال به رفته فروش هایبنزی  پول دریافت برای»: اظهار داشت

 هایفرآورده پخش شرکت عنوان تحت رقم ای . است شده واریز کشور خزانه هب ارسالی کشنفت

 پول پرداخت در هایاکره و هاییاروپا تنها»: افزود وی «.ییردمی قرار خزانه در نفت وزارت و نفتی

 تبادل توان اینکه به اشاره با محمدی آقا« .ندارند دست یازا مشکلی مابقی و دارند مشکل ما با

 یییرادرون ما روی پیش اصول»: کرد بیان دارد، وجود هم مختلف سطوح در نفتی یهافرآورده

 اکنونهم ما نراکه ؛برسد صفر به خام صادرات که برویم سمتی به یعنی ،هاستفرآورده صادرات

 «.میاشده فروش فرآورده خوشبختانه و داریم نفتی یهافرآورده مازاد

 امع ايران و چينهای جساله همکاری 24برنامه 

ساله  82نهایی برنامه  سینوشیپ، جمهورسیرئبه ریاست  دیروز خوددولت در جلسه  ئتیه

در ای  جلسه با اشاره به  جمهورسیرئ .کرد دییتأجامع ایران و نی  را بررسی و  یهایهمکار

است،  مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته یهاعرصهروابط تاریخی دو کشور که در 

شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت 

 هدف را برد –رویکرد برد  اساس بر الملل یبو  یامنطقهراهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه 

  برای مشارکت ایران و نی یانهیزمای  همکاری، »افزود:  و دانست بلندمدت برنامه ای  اساسی

 و است «راه –کمربند »طرح بزرگ  ازجمله یاتوسعه یهارساختیزاساسی و  یهاپروژهدر 

 یردشگری، صنعت، ازجمله اقتصادی مختلف یهاحوزه در ییذارهیسرما جلب برای فرصتی

 82در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع  «.بود خواهد ارتباطات و اطالعات فناوری

 برو نی ، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف نینی، ساله ایران 

الزم به ذکر است؛ بر اساس  .، ای  برنامه را به امضای طرفی  برساندبلندمدتمنافع متقابل  اساس

با کشورهای خارجی باید به تأیید مجلس شورای اسالمی   یمابیفقانون اساسی تمامی معاهدات 

، مجلس جدید باید با جلوییری از لطمات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی معاهدات رو یازابرسد؛ 

همچون یذشته، نقش خود را در به سرانجام رسیدن ای  معاهدات، با منطق حفظ  یالملل یب

 منافع ملی نشان دهد.

 کوتاه اخبار ▼

 نینی نشریه /حريف! به حمله برای آمريکا سياسي ابزار ◄

 قدرت عنوانبه را خود که هاستمدت آمریکا»نوشت:  تایمز یلوبال

 آمریکا معیارهای مطابق که کسانی فقط یویی و بیندمی برتر

 حتی .کارنددرست کنند،می خدمت کشور ای  منافع به و هستند

 کند،می خودستایی آن به نسبت آمریکا که بیانی دیآزا

 به حمله برای آمریکا .دارد کشور ای  در را خود هایمحدودیت

 موضوع از ایران و روسیه نی ، ازجمله خود راهبردی دشمنان

 دقیقاً کندمی افتخار آن به آمریکا آنچه .کندمی استفاده بشر حقوق

 «.است آن فاقد که است نیزی همان

 عمومی افکار شاخص» یزارش /عربي شهروندانذهنيت  ◄

 و تحقیقات عربی مرکز» توسط 8292 سال درکه  «عرب جهان

 در نظرسنجی اجرای حاصل ،است شده منتشر «سیاستی مطالعات

 فلسطی ، عراق، کویت، اردن، سعودی، عربستان) عربی کشور 99

 92292 از بیش با( موریتانی و تونس مصر، سودان، لبنان، مغرب،

 آذر تاریخ از نهره به نهره و حضوری مصاحبه صورتبه نمونه

در ای   پاسخگویان از درصد 12 .است 9911 فروردی  تا 9911

 ثبات و امنیت علیه تهدیدی را رژیم صهیونیستی نظرسنجی،

 21) روسیه ،(درصد 11) ایران ،(درصد 22) امریکا. دانندیم منطقه

 82) نی  و( درصد 92) ترکیه ،(درصد 22) فرانسه ،(درصد

 .دارند قرار بعدی هایرتبه در( درصد

 مطالعات نتایج /های کوچکآوری با توسعه بنگاهافزايش تاب ◄

 به بیشتر وابستگی به توجه با کونک یهابنگاه ؛دهدیم نشان

 لزوم همچنی  و یردش در سرمایه  یتأم برای ،داخلی منابع

 یهابیآس معرض در ،مدتکوتاه تواتر با جاری یهانهیهز پرداخت

 دهندیم نشان آمارها وصف، ای  با. هستند مدتکوتاه رد شدیدتر

 ،11 سال در کشور کل شاغل افراد نفر میلیون 89.2 مجموع از که

 شاغل( نفر 2 تا 9) کونک بسیار یهابنگاه در نفر میلیون 92.2

 همی  را کشور اشتغال درصد 12 حدود ،درمجموع و هستند

 رسدیم نظر به ای بنابر؛ دهندیم تشکیل کونک بسیار یهابنگاه

 انجام باید ایران اقتصاد یآورتاب افزایش برای که اقداماتی از یکی

 قالب در هاآن یردآوری یا هابنگاه ای  رشد به توجه شود،

 .است تولیدی بزرگ یهارهیزنج

خاخام « یهودا یرامی» امنيت يهوديان بسيار عالي است!/ ◄

درباره جامعه « المانیتور»با پایگاه خبری در یفتگو  ارشد ایران

امنیت یهودیانی که در ایران زندیی » اظهار داشت: ن ایرانیهودیا

اروپا نیازی به حضور نیروهای  برخالفکنند بسیار عالی است و می

های یهودیان وجود امنیتی برای حفاظت از مدارس و عبادتگاه

نیزی که مهم است ای  بوده که در ایران »کرد:  دیتأکوی  .ندارد

 «.افته به یهودیان وجود نداردیبه نام حمالت سازمان یمفهوم

آیا سهامی که از سازمان بورس (/ 0 سؤالاحکام بورس ) ◄

سر سال باید خمس پاسخ:  کنیم، خمس دارد؟خریداری می

 آن داده شود، نون حکم سرمایه را دارد.


