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 وجهچیهبهاست و  یسوگند شرع کی ،شودیم ادا یجمعکه در آغاز مجلس دسته یسوگند نیا

سوگند  نی. شما در اکندیم جادیتعهّد ا یعنیقسم خوردن است،  نیا ست؛ین یظاهر فاتیتشر

 نیتخلّف از ا د؛یانقالب باش ینگاهبان دستاوردها د،یاسالم باش میکه پاسدار حر دیتعهّد کرد

 www.basirat.ir           (22/04/1399) دارد. یبازخواست اله دارد، یشرع خواستسوگند، باز

 آرامش در انتظار بازار ارز          روز حرف▼ 

 یرکوردها ،یساعت یارز، روزانه و حت متیق ریاخ یروزها یط

از  شیتاکنون ب ماهنیدالر از فرورد متیرا ثبت کرد. ق یدیجد

بر تورم  متیق شیافزا نیا ریو تأث افتهی شیهزار تومان افزا 10

 دیاما خبرها نو شود؛یحس م شد،یاز آنچه تصور م ترعیسر اریبس

 ،یبانک مرکز کلسیرئ دهد؛یم رابازار  نیبازگشت آرامش به ا

و در  جیتدربا اقدامات در دست اجرا، به»اعالم کرد:  شبکشنبهی

 .«دیبازار ارز به آرامش خواهد رس ندهیآ یروزها

بازار ارز،  ریات اخنوسان لیدال نیتراز مهم یکی -1 :يليتحل نکات

است.  مایبه سامانه ن یرنفتیالزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غ

اعالم  رماهیت 31صادرکنندگان را  یفرصت برا نیآخر یبانک مرکز

ارز خود را  98و  97 یهاسال یکه ط یکرده است. صادرکنندگان

خود به  یارز یبده نیتأم یبرا ریاخ یروزها یاند، طبازنگردانده

 20 توانندیها ماند. آنکرده یادیبازار آزاد تالش ز قیدولت، از طر

 مایوارد سامانه ن یصورت نقدخود را به یارز یهایدرصد از بده

به  رماهیت 31ارز پس از  متیکاهش ق ینیبشیپ یاصل لیکنند؛ اما دل

بانک  -2. گرددیبرم مایحاصل از صادرات در بازار ن یعرضه ارزها

 قیهم که ارز در بازار تزر زانیبه هر م ریاخ یروزها یط یکزمر

و عمالً توان  شدیاز بازار جمع م دارانیبالفاصله توسط خر کرد،یم

عالوه بر افزوده  رماهیت 31در بازار وجود نداشت؛ اما پس از  هیرو رییتغ

 زین یبانک مرکز ندگان،عرضه ارز توسط صادرکن زانیشدن به م

 یتیوضع لگرانیتحل ی، برخرونیازاکند.  تیریارز را مد متیق تواندیم

 زین ندهیآ یروزها ینرخ ارز را برا دیشد زشیو ر 97با سال  هیشب

 زیدالالن بازار ارز ن نیاز مردم و همچن یتعداد -3اند. کرده ینیبشیپ

ارز در  دیبه خر قداما ییمختلف و ازجمله سودجو یهازهیکه با انگ

اند. بانک ارز بوده متیق شیبر افزا یگرید لیند دلاهکرد ریاخ یروزها

در بازار ارز، حضور  یسوداگر سکیانتظار دارد با باال بردن ر یمرکز

 شیاز گشا ییخبرها -4رنگ کند. دسته از افراد را در بازار کم نیا

در کره  رانیا هشدمانند بازگشت اموال بلوکه گریاز طرق د یارز

از  یارز شیگشا ه،یهمسا یکشورها یبرخ قیارز از طر نیتأم ،یجنوب

که خبر از آرامش  رسدیو ... به گوش م نیبا چ یروابط راهبرد قیطر

 .دهدیم ندهیآ یهاروزها و ماه یدر بازار ط

 لیتورم و تحم شیارز باعث افزا متیرفتن ق باال :یراهبرد نکته

 یکه فشارها یطی. در شراشودیبر مردم م یشتیمع یفشارها

کرونا آرامش  وعیاز ش یناش یشغل یهاتیو محدود یکاریب ،یاقتصاد

 ریتالش شود بازار ارز که تأث دیرنگ کرده است، بارا در جامعه کم یروان

ثبات الزم برسد تا هم اعتماد  هب گذاردیمردم م شتیبر مع یمیمستق

ه مردم ب یدبخشیام یو هم فضا ابدی شیافزا نیمسئول علفو به قول 

 کارگر( ی: علسندهی)نو فراهم شود. یبعد یاقتصاد یهاشیگشا یبرا

 خائن يک عاقبت                            روزگزارش ▼

 خط کوچه یک وسط گاهی است. ترسخت دشمن و دوست شناخت ،سخت سوریه در جنگیدن

 و کالش با جنگ دیگر آنجا. کوچه سمت آن و سمت این در شده نصف ایخانواده است، مرزی

 ،است هواپیما گیریمخصوص هدف که 23 توپ نفر، یک زدن برای دشمن ؛نیست تیربار

. کاربرد دارد تانکبرای زدن  فقط سالح این که صورتی در ،زنندمی آدم کرنت با و آوردمی

 چنین در .شودمی مصرف کجا سالحی چه نیست مهم برایش که دهدمی سالح قدرآن عربستان

 وصل موساد و سیا هایسرویس به آنتن یک مانند «مجد موسوی» نام به جاسوس یک شرایطی

 به را وطنش سربازان که است کاریخیانت عاقبت این که ندفهمید همه شد؛ اعدام او ،شودمی

 .فروختمی صهیونیستی و آمریکایی دالر مشتیک 

 ،کند دفاع حرم از که است نشده اعزام سوریه سمت به ایران از مجد موسوی -1 :خبری هایگزاره

 پاسداران سپاه یا بسیج عضو مجد موسوی -2. بود مشغول تجارت به سوریه در پدر همراه به او بلکه

 در که کردمی وانمود ،جنگیدندمی داعش علیه جنگ در که سوریه مردم از نفر هزاران مانند و نبود

 دالر اندکی مقدار ،دادمی سیا سازمان به وی که اطالعاتی واسطهبه -3 .است حرم مدافعان سپاه

 که اطالعاتی -4 .کرد قطع وی با را ارتباطش سیا سازمان ،شد تمام مصرفشتاریخ  چون و گرفتمی

 و ترامپ شخص سلیمانی شهید قاتل و نشد سلیمانی سردار شهادت باعث ،دادمی سیا سازمان به وی

 مجازات مجد موسوی مثل هم هاآن قطعاً هستند. آمریکا تروریستی ارتش رتبهعالی فرماندهان

 کنار در او است. او مجازات کمترین ،است کرده خیانت کشورش به که کسی اعدام -5 .شد خواهند

 ؛است داشته دست در دفاع اسلحه و رزم لباس ،خودنمایی و تظاهر با حرم مدافع شهدای از بسیاری

 در و عزیز را شهدا ، خدایی کهاست یکی شهدا خدای و او خدای بود. خط طرفآن به خدمتش اما

 .کندمی منفور و رسوا را خائنان ولی گرداندابدی می زنده را هاآن و کندمی ماندگار هاقلب

 هایدسترسی و شناسایی و رصد کشورمان اطالعاتی نیروهای توسط مجد موسوی :تحليلي گزاره

 حال در که دشمن نفوذی عوامل برای زیادی هایپیام طبعاً . دستگیری و اعدام این خائنشد قطع او

 .اندفهمیده خودشان ،گرفتندمی را پیام این باید که کسانی و دارد هستند،به ملت ایران  خیانت

 (فرهاد مهدوی: نویسنده)

 کنندمي تئوريزه را اغتشاش کساني چه                ژهیو خبر ▼

 ملی آرمان روزنامه با خوداخیر  مصاحبه در ملت اتحاد طلباصالح حزب ارشد عضو انصاری، المرضاغ

 و کند پیــدا کاهش جامعه در عقالیی و آگاهانه کنشگری امکان که زمان هر» :است کرده اظهار

 سمت به سیاسی فضای طبیعی صورتبه ،برود بین از سیاسی هایگروه بین رقابت امکــان

 که بود این 57 سال در اسالمی انقالب وقوع اصلی دالیل از یکی. کرد خواهد حرکت شدن رادیکالیزه

 خود سرنوشت و سیاسی هایگیریتصمیم در نقشی هیچ کردندمی احساس نخبگان و مردم اغلب

 شدند موفق و گرفتند دست به را فضا انقالبی و رادیکال نیروهای که بود شرایطی چنین در. ندارند

 نظر به که شوند، احساسی چنین دچار نخبگان و مردم اگر نیز امروز. برسانند پیروزی به را انقالب

 خواهد مهیا رادیکالیسم ظهور برای فضا داده، رخ جامعه از هاییبخش در نیز وضعیت این رسدمی

 تندرو طلباناصالح« .بود خواهد خیابانی هایگرفتاری و بیشتر رادیکالیسم منشأ نیز رادیکالیسم. شد

 این، از قبل .دهند جلوه رادیکالیزه را کشور شرایط که دارند اصرار هاآنوابسته به  هایرسانه و

 حال در طلباناصالح که بود کرده تأکید اظهاراتی در نیز 88 فتنه دستگیرشدگان از آقایی،... اهدایت

 خواستار قبل ماه چند که است حلقه این دیگر نفر حجاریان .هستند رادیکالیسم سمت به حرکت

 مصطفی .بود شده کشور وخامتی شرایط در گیریتصمیم برای طلباناصالح سوی از شورایی تشکیل

 که کرد اعالم اخیراً نیز تبارعلوی علیرضا و گفته بیشتر خشونت با آبان تکرار از نیز تاجزاده

 !کنند استفاده نظام علیه غیرقانونی هایروش از است قرار احتماالً طلباناصالح



 

 

 اخبار ▼

 پاسخ جدی بدهد! ملي امنيت عالي شورای

 برای سیا به آمریکا جمهوررئیس محرمانه دستور به واکنش در غیرعامل پدافند سازمان رئیس

 وضعیت از ایران اسالمی جمهوری پدافندی هایزیرساخت»: اظهار داشت ایران، به سایبری حمله

 در که است جنگی تهدید آمریکا ارتش تهدید اما ،است برخوردار مناسب و نسبی امنیت

 حمله دتهدی نوع این ،خود هاآمریکایی»: افزود وی «.گیرد قرار موردبررسی باید دیگر هایالیه

 باید ملی امنیت عالی شورای لذا، کنندمی محسوب جنگی حمالت را کشور هایزیرساخت به

 پاسخ در جاللی غالمرضا سردار «.دهد هاآن به جدی پاسخ و کند گیریتصمیم خصوص این در

 ما»: گفت مطرح است نیز هانیروگاه از برخی و هاجنگل سوزیآتش با ارتباط در که شبهاتی به

 ایمنی حوزه در هاسوزیآتش این اکثر و داریم دفاع و امنیت ایمنی، الیه سه امنیت حوزه در

 ایمنی مالحظات رعایت عدم دلیل به و است نیفتاده اتفاق سایبری حمله لذا. است داده رخ

 برخی متأسفانه است. نبوده امنیتی ث،حواد این از کدامهیچ ریشه. بودیم حوادثی چنین شاهد

 بسیاری آنکهحال ،کردند درگیر را مردم ذهن اشتباهبه و آوردند وجود به را شبهات این هارسانه از

 «.است شده رخدادها این بروز موجب ایمنی هایضعف و ندارند امنیتی ریشه حوادث این از

 چين باشد يا کشوری ديگرحال ه راه مشخص است، نقش

 و جیغ این»: گفت تسنیم خبرگزاری به چین و ایران ساله 25 نامهتوافق مورد در حریری رضا مجید

 داخل در افرادی حتی و غیره و منافقین پهلوی، رضا آمریکا، خارجه امور وزارت توئیتر از که صدایی

 هیچ هم آمریکا در. نیست دیگر کسی صدای و است اسرائیل جیغ و صدا شود،می منتشر کشور

 هرچه و بینیدنمی را خبر این المللیبین سطح در شما اصالً است، نگرفته موضع پمپئو جزبه کسی

 کنند.می صحبت آن به راجع هستند، ایرانی آن مسئوالن که خارجی ضدایرانی هایرسانه هست

 و پرداختند موضوع این به دارند فارسی بخش که خارجی هایرسانه سایر فارسی، سیبیبی مثالً

 .دهندمی مانور بیشتر بقیه از هااین و هستند اینترنشنال و وتومن هایتلویزیون هم هانآ سردمدار

 در اسرائیل اقتصادی بلندمدت منافع که است این سروصداها این دلیل که است این بنده تحلیل

 است چیزهایی تریناساسی پتروشیمی و گاز نفت، .است افتاده خطر به چین با شراکت در خاورمیانه

 که است این نیز دنیا در ما احتیاجات اولین. کنیم عرضه دنیا به توانیممی و داریم ایران در که

 هااین و باشیم داشته بندر باشیم، داشته آهنراه و فرودگاه باشیم، داشته مخابراتی هایتکنولوژی

 با مگر برجام از بعد زدیم؟ حرف این از غیر نشستیم که هافرانسوی با مگر ماست، اولیۀ احتیاجات

 دیگر کشور هر یا چین کیست، طرف کندنمی فرقی گفتیم؟ را هااین از غیر نشستیم که هاآلمانی

 .است همین عین ما راه نقشۀ ،میبنویس اقتصادی توافقنامه یک خواهیممی دنیا جای هر با ما دنیا،

 کند،نمی فرقی باشد کسی هر برویم، آنجا باید و است مکران سواحل ما جغرافیایی نقطۀ ترینمناسب

 «.ندارد هم اشکالی هیچ و هستیم توافق حال در چین با فعالً حاال

 !تعطيلي آستانه در تهران سازیواگن کارخانه

 در اینکه و دارد نیرو 500 حدود تهران سازیواگن کارخانه» اظهار داشت: تهران شهر شورای رئیس

 باید تهران شهردار .دارد تأسف جای باشد تعطیلی به رو قرارداد نبود دلیل به تولید جهش سال

 این به پول شهرداری ریالی منابع از و کند منعقد شرکت این با را واگن ده چند خرید قرارداد فوریتبه

و  ناامیدکنندهاین سخنان « .گیرد صورت الزم اقدامات و خریداری ،تجهیزات تا شود پرداخت کارخانه

آقای هاشمی در حالی است که شهردار تهران تعطیلی این کارخانه را منکر شده و اذعان بار تأسف

با آن برای تولید چند ده واگن جدید بسته شده است. رد و  قرارداد جدیدی تازگیبهداشته است که 

دهد؛ شورایی که تأییدهایی در این سطح نشان از نبود مدیریت یکپارچه در شورای شهر تهران را می

دهد و شهردار انتخاب شده توسط این شورا نظر دیگری و این وسط مردم رئیس آن یک نظری می

های چرخیدن چرخ بهیا خوشحال! تأسف بخورند یا امیدوار  دانند ناراحت باشندهستند که نمی

 کشور باشند! آقایان گرامی اول با هم هماهنگ کنید، بعد خبررسانی کنید! تولیدی

 کوتاه اخبار ▼

 مدیرعامل ،طالبی سرهنگ /ای از توان صنعتي سپاهگوشه ◄

خبر از توان ساخت  سپاه زمینی نیروی الدینزین شهید موسسه

 حوزه در» :خودروهای زرهی توسط این موسسه داد و افزود

 پرمصرف قطعات برخی ساخت سمت به مجبوریم قطعات ساخت

 این و ایمکرده سازیبومی را قطعه نوع 5000 حدود ما. برویم

 به را ظرفیت از بخشی .است داده کاهش را خارج به ما وابستگی

 زمین بر کشور در است ممکن که بردیم صنعتی موضوعات سمت

 که است خاصی بسیار تجهیز شناور، حمل جرثقیل .باشد مانده

 با. است اروپایی معدود کشور چند اختیار در آن تولید فناوری

 موفق و رفتیم سمت این به ،سفارش به بنا و کشور نیاز به توجه

 حمل جرثقیل یک بنیاندانش هایشرکت همکاری با شدیم

 «.کنیم تولید و طراحی را تن 300 ظرفیت با شناور

 عراق قضایی عالی شورای پرونده شهدای مقاومت در عراق/ ◄

ای طی صدور بیانیه مقاومت شهدای ترور پرونده مراحل درباره

 لحظات از بغداد فرودگاه حادثه خصوص در تحقیقات»اعالم کرد: 

 و داده رخ عراق خاک در جنایت این که پایه این بر ابتدایی

 قانون طبق تحقیقات .شد آغاز هستند، عراقی ،قربانیان از بخشی

 محل بررسی و جوانب همه مراعات با و عراق جزایی محاکمات

 سفارت قانونی نماینده سخنان. است انجام حال در حادثه

 ایرانی قربانیان از تعدادی کهییازآنجا ایران اسالمی جمهوری

 وزیران شورای دبیرخانه و خارجه وزارت از .شد شنیده نیز بودند

 و است شده ترور این به مربوط اطالعات ارائه درخواست نیز

 «.دارد ادامه عراق قضایی قوانین طبق تحقیقات

 اسماعیل شهید همسر /!منافقين به همسر شهيد پيچکادو هديه ◄

 منافقین سوی از که هاییتهدید خاطر به» گوید:می محمدی

( خلق مجاهدین) هاآن رفتم؛ پدرشوهرم خانه به شدیم،می

 پیچکادو صورتبه و سوزاندندمی یکبهیک را اسماعیل انگشتان

هزار  8بیش از  60منافقین در دهه « !فرستادنمی ما برای شده،

های زیادی را همچون ن را ترور کردند و دلنفر از مردم کشورما

 شدهفسیلبقایای اکنون خانواده شهید محمدی داغدار کردند. 

 باشند و به هاآنملت ایران پشت انتظار دارند که  این گروهک،

 توجه کنند. هاآن پراکنیدروغ

 دبیر، گوترش /دارند اختيار در را جهان ثروت از نيمي نفر 2۶ ◄

 در تنها جهان هایثروت نصف» اعالم کرد: ملل سازمان کل

 به نابرابری در جهان مردم از ایعمده بخش .است نفر 26 اختیار

 مردم از درصد 70 ؛ماست دوران مشخصه نابرابری .برندمی سر

 «.برندمی سر به ثروت و درآمد در نابرابری شرایط تحت جهان

 هایی که موجب تضعیف ارادهتحلیل (:2سؤال احکام سياسي ) ◄

و یا باعث تضعیف  شودمی هیفقیولجامعه در تبعیت احکام حکومتی 

گردد، چه  و القای اضطراب و نگرانی در افکار عمومی امید در جامعه

ه مفاسدی را ب چنیناین نوع تحلیل که این: پاسخ حکمی دارد؟

 دنبال داشته باشد، جایز نیست و باید ترک شود.


