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 كشف قيمت واقعي ارز  روز          حرف▼

نوسان باالي ارز در اين روزها و تسري تورمي آن بر روي همه  
بانك مركزي كه   كاالها و خدمات به جايي رسيده كه رئيس 

رسيده    بندي به اين جمع   ، تيرماه مخالف تزريق و ارزپاشي بود 
بازار تزريق كند   50روزانه  كه   اين خ   ؛ميليون ارز به  بر  اعالم 

ابتدا قيمت ارز را اندكي كاهش داد؛ اما بالفاصله روند افزايشي  
وضعيت امروز بازار ارز نياز  با اين حال، مجددًا از سرگرفته شد. 

مقال كوتاه به   اين  به تحليل كارشناسي بيشتري دارد كه در 
  آن اشاره اجمالي مي شود. 

تحليلي:   مهم 1نكات  برهه  ـ  اين  در  ارزي  سياست  ترين 

توصيه بخشي از  گرفتن كشف قيمت در بازار آزاد است.   ناديده 
انان بنام در اين حوزه اين است كه بازار ارز آزاد كامال  د اقتصاد 
كشور    مختل  در  ارز  نرخ  كشف  براي  مناسبي  بازار  و  شده 

تواند و نبايد  گذار بازاري را كه نمي نيست؛ اما متأسفانه سياست 
به  ناخته و مبناي عمل  رسميت ش نرخ ارز در آن تعيين شود، 

در تعيين نرخ ارز قرار داده است. اين درحالي است كه با توجه  
به شرايط تحريمي كشور، بايستي غيرمعتبر و غيرقانوني بودن  

شود  اعالم  ارز  آزاد  ريسك   ؛ بازار  انواع  شوك چون  و  هاي  ها 
اين   كه  است  شده  تحميل  ايران  اقتصاد  كّليت  به  اقتصادي 

باعث شكل  آزاد  بي گيري  موضوع  ارز  بازار  در  ناآرامي  و  ثباتي 
است.   براي  2شده  آزاد  بازار  نرخ  چون  بعدي  گام  در  ـ 

سياستگذار پولي و مالي پذيرفته شده متأسفانه با همين دست  
كه نرخ ارز    شود؛ در حالي فرمان، نرخ نيمايي نيز محاسبه مي 

اقتصادي بايد خيلي   مناسب براي جهش توليد و احياي رشد 
از اين ارقام باشد. رسمي شدن نرخ ارز در بازار آزاد و  تر  پايين 

سرايت آن به نرخ نيمايي عمًال موجب افزايش هزينه توليد و  
سرمايه به  و  توليد  سطح  كاهش  آن  نتيجه  تبع  در  و  گذاري 

ـ كشور ما با يك  3ها و جهش تورمي شده است.  افزايش قيمت 
ر اين  جنگ فزاينده اقتصادي از سوي دشمن مواجه است و د 

  هاست. جنگ اخالل در نظام ارزي كشور يكي از اين شيوه 

كنوني بايستي بيشترين ارز براي    در شرايطنكات راهبردي:  

اي و مواد اوليه توليد تخصيص يابد تا  كاالهاي اساسي، واسطه 
گمرك كاالهاي   در  توليد  اوليه  مواد  و  سرعت  رسوبي  با  ات 
مشوند ترخيص   فعلي  اقتصادي  جنگ  شرايط  در  به  ي .  توان 

هاي اقتصادي كشور توجه جدي كرد تا رونق صادرات  ظرفيت 
و افزايش   تنوع  با ايجاد  اين صورت  غيرنفتي محقق شود. در 

هاي ورود ارز به كشور و ايجاد درآمدهاي ارزي مستقيم  كانال 
علي  مي  (نويسنده:  كرد.  عبور  پيچيده  شرايط  اين  از  توان 

 قاسمي) 

 

 

 
 
  
  
  

 رواني!   آرامش عدم و محروميت                          روز  گزارش▼

  ناامني   دهنده تشكيل   عوامل .  است   فكري   ناامني   آن   اقسام   از   يكي  كه   دارد   مختلفي  اقسام   ناامني 
  و  شود   نزديك   ما   گوش   كنار   تا   د توان مي   و   گيردنمي   قرار   خاكريز   پشت   فقط  كه   است   متعدد   هم 
  به  نسبت  فكري   ناامني   كه  هنگامي .  د ن ك   سلب  ما  از   را  خوشبختي  احساس   و   آرامش   نوع  هر 

  گاهي .  شود مي   متوقف   پيشرفتي  و   توسعه   هرگونه   آمد،   وجود   به   جامعه   فرداي   و   امروز   وضعيت 
  ناامني   خصوص   در.  داخلي   مسئول   يا  رسانه  يك   گاهي   و   آوردمي   وجود   به  دشمن   را  ناامني   اين 
 . كرد   ه ج و ت   اش ايجادكننده   عوامل   به   بايد   هم  و   شد   حساس   وجودش   به   بايد  هم 

  آموز دانش   زاده» موسوي   اخيرًا در فضاي مجازي اين خبر پيچيد كه؛ «سيدمحمد   : خبري   گزاره 
  و   كرد   آويز حلق   دار   طناب   از   را   خود   بوشهر   استان   توابع   از   دير   بندر   شهرستان   دبستان   پنجم   كالس 

  از   استفاده   ي برا   همراه   تلفن   نداشتن   مثل   ارتباطي   ابزار   به   دسترسي   عدم   اقدام،   اين   علت .  درگذشت 
 .  است   شده   عنوان   ساله   11  آموز دانش   اين   از   تحصيل   امكان   سلب   و   مجازي   هاي آموزش 

  شده   شنيده  خصوص  اين  در  زيادي  هايتكذيبيه  و  اتهامات  انكارها،  ها،حرف   :تحليلي  گزاره 
  در   ناامني  عين  اتفاقات  اين.  است  ساله  11  كودك  يك  خودكشي   است،  مسلم  آنچه  اما.  است
  جامعه يك مردم روان و روح به زيادي خسارات ايجاد باعث محروميت و فقر. تس ا فكري بعد
  و   امكانات  كه  بود  امور  رأس  در  دلسوز  مديريت  يك  اگر  دانندمي  كه  مردمي  خصوصاً.  شودمي

  آرامش   عدم  و  محروميت.  داشتند  كمتري  مشكالت  كرد،مي  مديريت  درست  را  كشور  ثروت
  كه  خودكشي  شوم  پديده.  شود  رفع  بايد  كه  ماست  جامعه  مواجهه  ترينبزرگ   رواني  و  فكري

 سخت  شرايط  در  بتواند  كه  است  ايمجموعه  يك  نيازمند  است،  رشد  حال  در   ما  كشور  در
  به   جامعه  محروم  طبقه  در  مختلف  افراد  مرگ  از   كه  متعددي  خبرهاي.  باشد  مردم  حال  كمك
  هرگونه   از  بايد  مسئوالن.  رديگمي  تلفات  ما  كشور  از  عيارتمام   جنگ  يك  مانند  رسدمي   گوش
با امنيت فكري و    مردم   تا  كنند  فراهم  را  آرام  فضايي  و  كنند  جلوگيري  مردم  به  رواني  فشار
  (نويسنده: سيدحسين خاتمي)   .بپردازند  مشكالت  با  جنگ  به  رواني

 نبايد ملت ايران اميدوار و شاد شود!                 ويژه  اخبار ▼

  از   تعدادي  سعودي،  عربستان  النصر  مقابل  پرسپوليس  تييثحي  و  شيرين  برد  از  بعد
  اينترنشنال،   ايران  سعوديِ  رسانه  در  ،)سايرين  و  عبادي  شيرين  و  نژادعلي  مسيح(  فروشانوطن 

 «تحريم خواستار الملليبين  هايسازمان از و دادند تشكيل كمپيني  سيبيبي و آمريكا صداي
 زمينه   اغتشاشات،  ليدرهاي  و  ٨٨فتنه    گوييم مي  ي تقو  چرا؟  شما  نظر  به.  شدند  ايران»  ورزش
را  كرده   فشار  دچار  تاكنون  را  كشور  كه  1390  و  1389  هايسال   هايتحريم   فراهم   است 
  اين  از سوي ايران» ورزش  تحريم  «كمپين تشكيل ديدن  با شايد. كنندنمي  باور برخي كردند،

 يا  غيرسياسي»  «هنر  شعار  .ننديبب  را  حقيقت  پرسپوليس،  برد  از  بعد  فروشوطن   جماعت
  نظام   و  ملت  با  مبارزه  براي  ابزاري  هر  از  آنها.  نيست  بيشتر  دروغ  يك  غيرسياسي»  «ورزش

دشمنانمي   استفاده  ايران   نبرد   اين  در  مبادا  كه  سوزندمي   فوتبالي  بُرد  يك  از  حتي  كنند. 
  ! شود  شاد  و  اميدوار  ايران  ملت  فرسا،طاقت 

 جمهور رئيس  دختر  ادعا درباره يك  به  واكنش

  هيئت   عضو  گاه  هيچ  روحاني  حسن  دختر  كرد،  اعالم  بهشتي  شهيد  دانشگاه  عمومي  روابط
  و   نداشته  حضور  دانشگاه  اين  در  نيز  التدريسحق   عنوان  به  مطلقاً  و  نبوده  دانشگاه  اين  علمي
  اعليرض  .ندارد  بهشتي  شهيد  دانشگاه  تحصيلي  هايرشته با  قرابتي  و   نسبت  وي  تحصيلي   رشته
بود  مدعي  وگوييگفت  در  مجلس  نماينده  ،نظري   ساختمان   براي  تومان  ميليارد  ١٠٠  شده 

  اعتبارات   از  شود،  علمي  هيئت  عضو  آن  در   بود  قرار  »روحاني  حسن  دختر«  كه  ايدانشكده 
 . است  يافته  تخصيص  »اداري  مراتب  سلسله  رعايت  بدون«  و  »ساعت  ٤٨  ظرف«  كرونا

 



 

    

 

  اخبار  ▼ 

 ! »جوانان« ن ارمزي با عنو  اسم

  هاي انقالب  موج  بر  خواست مي  كه   وقتي  مشابه  را  »نرم  قدرت«  راهبرد  آمريكا  متحده  اياالت
  دادن   قرار  هدف  براي  نيز  بار  اين  بزند،  افسار  آن  بر  و   شده  سوار  ٢٠١١  سال  در  عربي

  پول   با  اكنون  كه  » جوانان«  هايگروه   .كندمي   تكرار  آسيا  شرق  در  چين  همراه  كشورهاي
 نتيجه   كنند،مي  شركت  تايلند  تا  كنگ  هنگ  از  شرقي  آسياي   سراسري  اعتراضات  در  آمريكا

كشور  تالش  هاسال   عليه   منطقه  اين  جوانان   شوراندن  و  فريب  جذب،  نفوذ،  براي  اين 
  ها گروه   همين  چگونه  كه  دهدمي   اي نشاندر مقاله   تايمز»  «نيويورك  .است  حاكم  هايدولت 

  نيز   ٢٠١١  سال  در  فعالند،  كشور  اين  جوانان  و  تايلند  انفلمخا   به  دادن  شكل  براي  اكنون  كه
  خود   هايخواسته   به  نتوانند  منطقه  هايملت   تا  شدند  عربي  هايانقالب   موج  سوار  سرعت  به
  همان  ،»عربي بهار«  از  منظور. بپوشانند عمل جامه آمريكا نشاندهدست  هاينظام  با مواجهه در

  »كلينتون  هيالري«   خاطرات  كتاب  در  چنانچه  كه  بود  آمريكا   توسط  شده  مهندسي  تحركات
 درگير  و  سوهم  كشورهاي  در  انقالب  نشستن   ثمر  به  از  جلوگيري  هدف  با  شده،  اشاره  بدان

با  .افتاد  اتفاق  سوهم   غير  كشورهاي  كردن آنچه    در   آمريكا  شده  مهندسي  هايدخالت   البته 
  آسيا   غرب  و  آفريقا  شمال  تبود. سرنوش   »دموكراسي«  نشد،  محقق  آفريقا  شمال  و  آسيا  غرب

  كنگ،  هنگ  در  تخريب  و  خشونت  طريق  از  آن  تحقق  دنبال  به  آمريكا  كه  است  اتفاقي  بيانگر
  . است  چين  با  مقابله  براي  آسيا  شرق  جنوب  منطقه  نقاط  ديگر  و  تايلند

 آمريكايي!  جاسوس احتمال آزادي دو

  طاهباز»   موشه  درا«م  يعني  ايران  در  مهم  و  جنجالي  جاسوس   دو  رسيده،  خبرهاي  طبق  
  به كردهمي  جاسوسي به  اقدام زيستي محيط  هايپروژه  پوشش در كه زيستي محيط جاسوس

  و  ايمشاوره   هايشركت   آپي،  استارت  هايپروژه   قالب  در  كه  نمازي»  «سيامك  همراه
  با   زودي  به  است  بوده  ايران  از   اطالعات  آوريجمع   و  جاسوسي  دنبال  به  ايران  در  سازيشبكه 
  آمريكايي   طرف  اصرار  مورد  كه   تبادل  اين  در .  گرفت  خواهند  قرار  معامله  مورد  و  بادلت  آمريكا

 رژيم  عليه  عمليات  جرم  به  تايلند  در  كه  ايراني  ٣  است  قرار  است،  ترامپ  شخص  و
  ايران   اموال  از  دالر  ميليارد  ٧  آن  بر  عالوه  و  شوند  آزاد  دارند،  قرار  بازداشت  در  صهيونيستي

  . شود  استرداد  عاملهم  اين  در  آمريكا  توسط

 رسد مي  صفر به ٢٠٥٠ سال در  ايران  جمعيتي رشد

  سال  در  كشور  جمعيتي  كشور هشدار داد: «رشد  بهزيستي  سازمان  رئيس  دانا،  قبادي  وحيد
  صفر   به  ٢٠٩٩  سال  تا  جهان  جمعيتي  رشد  نمودار  كه  حالي  در  رسدمي   صفر  به  ٢٠٥٠
 ٣٠  در  شودمي  بينيبوده. پيش   سال  ١٧  اناير  در  ١٣٤٩  سال  در  جمعيت  ميانه  .رسيد  نخواهد

براساس   سال  ٤٥  به  ما  كشور  در  جمعيت  سني  ميانه  آينده  سال   ميانه  هابينيپيش  برسد. 
  تيجمع  سوم  دو  كه  افتدمي  اتفاق  زماني  جمعيتي  بود. پنجره  خواهد  سال  ٣٦  دنيا  در  سني

از)  سال  ٦٥  تا  ١٥(مولد    سن  كشور  در  موجود   روي   به  عيتيجم  پنجره  ١٣٨٥  سال  باشد. 
  براي   طاليي  فرصت  اين  و  داشت  خواهد  ادامه  نيز  ١٤٢٥  سال  تا  و  است  شده  باز  ما  كشور

  » .است  كشور  در  جمعيتي  پنجره  از  استفاده

 فاطميون  لشكر شهداي  خانواده به مسكوني   زمين اهداي

داد:  هايوزارتخانه   و  ادارات  بسيج  سازمان  رئيس  قريشي  حميد خبر    با   سازمان  «اين  سپاه 
  لشكر  حرم  مدافع  شهداي  خانواده  به  كه   كرده  بينيپيش   مسئول  هايدستگاه   مكاريه

  اهدايي،   زمين  در  بتوانند  بانكي  تسهيالت  از  استفاده  با  تا  كند  اهدا  را  زميني  قطعه  فاطميون
  فاطميون   لشكر  شهداي  خانواده  چهار  هر  به  اساس  اين  بر  .كنند  احداث  خود  براي  سرپناهي

 در  كه  اهدايي  زمين  در  يكديگر  مشاركت  با  تا  گيردمي  تعلق  ريمت  ٢٠٠  زمين  قطعه  يك
  . بسازند  خود  اسكان  جهت  ساختمان  دستگاه  يك  است،  شده  بينيپيش   مالرد  شهرستان

  كشور  سطح  در  فاطميون  لشكر  شهداي  خانواده  به  مسكوني  واحد  ساخت  براي  زمين  اهداي
  تهران  استان  در  كه  هاييخانواده   ،اول   مرحله  در  و  كار  شروع  عنوانبه   اما  گيرد،مي  صورت
 ».شوندمي   طرح  اين  شامل  هستند،  ساكن

  

 كوتاه  اخبار ▼

براي بازگشت پيكر فرزند!/   ◄    پدر   دو ركعت نماز شكر 
  : گويد مي   طومان   خان   كربالي   شهداي   از  فر رجايي   حسن   شهيد 
  كه   بودم   ايستاده   شهيدم   پسر   مزار   سنگ   كنار   در   روز   «يك 

  آن   در  شهيدي   و  است   خالي   مزار   ينا   بود  گفته  كسي   شنيدم 
  شهيد   به  و   خواستم   خدا   از   و   گرفت  دلم  خيلي  روز   آن.  نيست 

  از   تبرك   به  استخوان   تكه   يك   شده   حتي   كه   شدم   متوسل 
  شكر   نماز   ركعت   دو   آمد   دنيا  به   حسن   وقتي .  بيايد   برايم   حسن 

  آوردند،   را   پيكرش   رجعت   خبر   و   شد   شهيد   كه   حال   و   خواندم 
  » . خواندم   شكر   ز نما   ركعت  دو   دوباره 

  ١٠  از   بيش  تاكنون   ساز!/ پست سرنوشت   هاي صندوق   ◄ 
  طريق   از   ٢٠٢٠  جمهوري رياست   انتخابات   در   آمريكايي   ميليون 

  از   بسياري   كرونا   ويروس   شيوع  دليل   به .  اند داده   رأي   ُپست 
  به  نسبت  بيشتري   تمايل  ها دموكرات   خصوص   به  دهندگانرأي 
  پستي   گيري أي ر   . اند داده   نشان  پست   طريق  از  گيري رأي 

  نگراني  ابراز  ها بار  ترامپ  و  شده  خواهان جمهوري  نگراني  موجب 
  در   و  شود مي   انتخابات   در   تقلب  موجب   شيوه   اين   گفته   و   كرده 

وي    .داد   نخواهد   تحويل   را   جمهوري رياست   تقلب،   صورت 
در  اياالت   صراحتًا  اخيرش   هاي توئيت   همچنين    ايلنويز،   مردم 

  ي رأ داده و هشدار داده كه    قرار   ب طا خ   را   كاليفرنيا   و   نيويورك 
از    جهنم  به   رفتن   همانند  ، » بايدن  جو «   به   آنها   دادن  و  است 

  آنان خواسته به او رأي دهند.
  از   آمارهاي موجود،   براساس   كشور/   بيكاري در   وضعيت   ◄ 
  ساعت  ٤٤ آنها  درصد  ٦٠ حدود  كشور  در شاغل  ميليون  23/ 5
  چهارمحال   ستانا   . دارند   كامل  اشتغال   و  كنند مي   كار  هفته  در 
  درصد   15/ 3  خوزستان   درصد،  16/ 3  بيكاري   نرخ   با   بختياري   و 

  13/ 3  هرمزگان   درصد،   14/ 7  لرستان   درصد،   15/ 2  كرمانشاه 
  نرخ   ميزان   كمترين  . دارند   را   بيكاري   نرخ   باالترين  درصد 

  درصد،   5/ 7  با   رضوي   خراسان   هاي   استان   به   مربوط   بيكاري 
  6/ 4  تهران   صد، در   6/ 2  ايالم   درصد،   5/ 8  جنوبي   خراسان 

  است.   درصد   6/ 8همدان    و   درصد 
  هاي رايزني   از  بعد   صادرات به اقليم از سر گرفته شد/   ◄ 

  در  آمده   پيش   مشكل   فصل   و   حل  با   رابطه   در  گرفته  صورت 
  ايراني،   سوخت   تانكرهاي   توقف  و   كردستان   اقليم  با   ايران   مرز 
  تانكر   ٢٧٠٠  به   نزديك   تردد   و   رسيدند   توافق   به   طرف   دو 

  . است   شده   آغاز   ه، شد   متوقف 
  سازمان   بغداد/   در   القاعده   سركرده   دستگيري معاون   ◄ 

  نيروهاي : « اعالم كرد   اي بيانيه   در  عراق   كشور   وزارت   اطالعات 
  از   يكي   كشور   وزارت   به   وابسته   فدرال   پليس   اطالعات   سازمان 
  حي  منطقه   در   را   القاعده   تروريستي  گروه   سركرده   معاونان 
  ». كردند   دستگير   بغداد   الرفاق 

(سؤال    ◄  سياسي  مانند  ):  61احكام  افرادي  به  اگر سب 
مثل اينكه دشنام به آنها    گذاران اثر معكوس داشته باشد، بدعت 

كه  شود  بگير   موجب  خود  به  مظلومانه  و ن منِش  را    د  افرادي 
خود   نظر  و  فرض  كنند همرأي  در  پاسخ:  چيست؟  ، حكمش 

 سؤال، سب جايز نيست. 


