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 تقويت ارزش پول مليضرورت                روز حرف▼

و بسته شدن  سوکیضعف عملکردی دولت در حوزه اقتصاد از 

ها به خاطر فشارهای حداکثری تحریم ،منافذ ورود دالر به کشور

باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و از ارزش پول ملی 

ارزش سایر ارزهای جهان رو به افزایش  ،کاسته شود و در مقابل

قیمت دالر در بازار  یهزارتومانپنجحدود روند کاهشی  بگذارد.

 ،طی دو هفته اخیر یهزارتومان 09هزار تومان به کانال  0۲آزاد از 

 .خاص خودش را دارد زمانی دالیل برهه در این

انتظار  توانیماین تحوالت  نیترمهم ازجمله تحليلي:نکات 

شت احتمالی آمریکا به برجام با روی کار فعاالن بازار برای بازگ

آمدن دولت جو بایدن و امیدواری برای آزادسازی منابع ارزی 

هنوز به واقعیت  نکهیباا -ایران در کشورهای خارجی شدهبلوکه

پایین  -0بار روانی زیادی ایجاد کرده است. -تبدیل نشده است

قیمت  نکهیباا ؛الت در بازار آزاد دلیل بعدی استبودن حجم معام

اما در  ،شودهزار تومان معامله می 09دالر در بازار آزاد در کانال 

سامانه نیما که صادرکنندگان و واردکنندگان کشور، عمده ارز 

کنند و حجم باالیی از معامالت می نیتأمخود را از آن طریق 

شود، رفتار هیجانی مشابه بازار آزاد دیده ارزی را شامل می

هزار تومان معامله  00مت هر دالر در کانال شود و قینمی

از رفتار واقعی خریداران و فروشندگان  رسدیمشود. به نظر می

توان فهمید که روند قیمتی چگونه ارز در سامانه نیما بهتر می

های خصوصی برای های متعلق به بانکورود کارگزاری -0 است.

دلیل  تواندیمهای کف بازار انجام خریدهای کالن ارز با قیمت

 یجابههای بازار بورس حقوقی بعدی در کاهش نرخ ارز باشد.

عمده دارایی خود را در بازار ارز هزینه  ،خرید و مدیریت سهام

 است. رگذاریتأثکنند که خود این کار در قرمز پویشی بورس می

تقویت کاهش نرخ ارز و یا همان  فرادابرخی  نکته راهبردی:

اقدامی  در این برهه زمانی منتهی به انتخابات راارزش پول ملی 

 یگذاراستیس ،فارغ از همه این دالیل .کنندیمتحلیل سیاسی 

هیجانات  دورازبه بایدمدیریت بازار ارز  در خصوصبانک مرکزی 

تدریجی متناسب با  صورتبه ،یاسیرسیغهمچنین  و یرمنطقیغ

در بازار حرکت نماید تا در ی ارز عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا

ناگفته نماند افزایش  یک فرایند زمانی به یک تعادل نسبی برسد.

 سبد شدن کوچک و کاهش قدرت خریدبر نرخ ارز عالوه 

 تبعاتی همچون ،اجتماعی و اقتصادی رفاه سلب ،معیشتی

 و اعتراضات ظرفیت افزایش و فقر طبقاتی، شکاف گسترش

 یالمللنیباز همه تضعیف پرستیژ  ترمهمو  جامعه اعتمادیبی

دولت در وقت باقیمانده و دولت ایران را در پی دارد و جا دارد 

دار خود را تقویت پول ملی قرار فوریت یهاتیاولوبعدی یکی از 

 )نویسنده: علی قاسمی( دهد.

 

 

 عواقب فريبکاری در انتخابات                            روز گزارش▼

شعارها  ،در سطح ریاست جمهوریایم که همواره نامزدها اهد بودهگذشته ش هایانتخاباتدر 

ساله دولت توان حل آن مشکالت را  4 عمر تنهانهغیر کارشناسی مطرح کرده که  هایبرنامهو 

نیز با مشکالتی  ن هدفآوردن آ به دستبلکه حاکمیت در مسیر طوالنی خود برای  ،ندارد

؛ دوم، به حاکمیت اعتمادیبی ،اول ؛این شعارها دو خاصیت مضر به همراه داردمواجهه است. 

امیدی در میان قاطبه مردم پس از عدم حصول افزایش انتظارات و در ادامه، دلسردی و نا

ها ز آننام نامزدها اثبت روز قبل از شروع 92به همین منظور رهبر معظم انقالب  .هابرنامه

 از بعضی -9: قرار دهند موردتوجهمالحظات را این خود  هایبرنامهدر مورد شعارها و خواست 

 است، فریبنده های... حرف که کنندمی اظهاراتی شوندمی انتخابات میدان وارد که کسانی

 چیزی یک -0. ندارد ایبرنامه یپشتوانه و فکری یپشتوانه هیچ که است هاییحرف

 که برادران از خیلی -0. بدانند حتّی یا بگیرند نظر در را کشور امکانات اینکه بدون ،میگویند

 نباشند؛ هم مطلع خیلی شاید کشور هایظرفیت از بسیاری از ،شوندمی وارد میدان این در

 یک ،زنندیم حرفی یک گویند،می چیزی یک باشد، شده درستی محاسبه حاال اینکه بدون

 نگاه وقتی کارشناسان که باشد جوری بایستی .بشود ارائه برنامه بایستی -4. دهندیم ایوعده

 کنند تصدیق دلشان در مردم، با میزند حرف و است داوطلب که کسی زدن حرف به کنندمی

 .است خوبی و متقن حرف حرف، این که

سنگ محک  ،در طول دوره ریاست جمهوری انتخاباتیشعارهای  -9 تحليلي: یهاگزاره

 اعتمادیبیعلت  نیترمهم؛ شودیمم عملکرد وی با آن سنجیده و تما شودیم جمهورسیرئ

 جمهورسیرئ عمل شعارها باآخر ریاست جمهوری نیز به خاطر عدم تطبیق  هایسالمردم در 

و عدم توان حل  اعتمادیبیبر بستر  19و  1۲های آشوب گذشته هایسالدر  است. منتخب

ی هاروششعارهای فریبنده نامزدهای ریاست جمهوری یک نوع از  -0. مشکالت مردم رخ داد

ی را هایبرنامه ،مردم یرأکسب  منظوربهسیاسی  جریانزیرا یک کودتای نرم علیه نظام است؛ 

 طرفکیاز ،نیست و با این وسیله قوه مجریهتوان و اختیار  که در سطح وظایف، کندیماعالم 

و از طرف دیگر سیستم سیاسی کشش آن را  بردیما باال راجتماعی سطح توقعات و انتظارات 

مردم و  -0. شودیمدر جامعه افزایش نارضایتی سیاسی و تنش موجب ندارد و به همین علت 

را وادار به سخن گفتن در چارچوب  هاآنباید با مطالبه گری از نامزدهای انتخاباتی  هارسانه

 فرهاد مهدوی( )نویسنده: اختیارات ریاست جمهوری نمایند.

 !رودنمي هاتحريمزير بار برداشتن  کايآمر                ویژه خبر ▼

منبع قول یک از یک  (ماهاردیبهشت 94دیروز )« ویتیپرس» زبانانگلیسیشبکه خبری 

انجام اصالحاتی را که باعث کاهش ریسک  تنهانهآمریکا تاکنون »، خبر داد: مطلع در تهران

ریسک همکاری با ایران  عمالًشود، نپذیرفته است، بلکه مکاری اقتصادی و بانکی با ایران میه

و  کنندهفلجهای به گفته این منبع مطلع، آمریکا بر حفظ ساختار تحریم .«ترا باالتر برده اس

امپ قوانین تحریمی است که در دوره تر ازجملهکاتسا  .عدم لغو قانون کاتسا اصرار دارد ویژهبه

مختلف  هایبهانهها به آمریکا با حفظ این تحریم .وضع شد کنندهفلجهای در ادامه تحریم

 عمالً به ایران است که  029۲از برجام سال  ترضعیف مراتببهدرصدد تحمیل برجامی 

از  یزیآمبیحرکت فر گونههیچ رانیا .گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد گونههیچ

از لغو  کاآمری امتناع .رفتیرا نخواهد پذ هامیاجتناب از لغو تحر منظوربهقابل طرف م یسو

را  نیو یگفتگوها انیمرتبط با برجام که در دولت ترامپ وضع شده است، پا یهامیهمه تحر

 .رقم خواهد زد
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 اخبار ▼

 انتخاباتي غيررسمي جهانگيری یهاتالش

واکنش به گفتگوی در  مجلس شورای اسالمی سهیئرئتیهعضو  «دلیگانیحسینعلی حاجی»

که چرا  سؤالبه این  و در پاسخ در شبکه اجتماعی کالب هاوس جمهورسیرئاخیر معاون اول 

کند، این اظهارات را در رسانه ملی و در مقابل کارشناسان مطرح نمی جمهورسیرئمعاون اول 

این  مایصداوسها را مهندسی کنند و در امهبرن گونهنیاخواهند می هانیا معموالً»تصریح کرد: 

ها را مهندسی توانند این برنامهمی یراحتبهامکان فراهم نیست، ولی در جایی غیر از رسانه ملی 

با  قدرآنبعضی مواقع هم دروغ  .بپرسد و چه پاسخی داده شود یسؤالکنند؛ که چه کسی چه 

مجلس درباره  سهیرئئتیهعضو  .«رندپذیشود که باالخره برخی میشاخه و برگ گفته می

گذارند مردم از منافع برجام ای نمیجهانگیری مبنی بر اینکه عده یهاصحبتبخشی دیگر از 

گفتند که اگر پشت میز مذاکره  10که در انتخابات سال  طورهمان»برخوردار شوند، بیان کرد: 

کنون هم قصد دارند با تحریف هم نشد، ا طورنیاشود که البته بنشینند همه مشکالت حل می

 گراغرب جریان  تا زمان انتخابات این مذاکرات را ادامه داده تا ینوعبهدرباره پیشرفت مذاکرات، 

کما  .به سمت او شود هایریگجهتپیدا کند و  ،باشد هاآنل به متمای که کاندیدایی باالخره

دولت سوم روحانی استمرار پیدا  گفتند که اگر فالن فرد بیاید ییدرجااینکه آقای روحانی 

به دلیل ضعفی که از خود در برابر طرف مقابل  کنندهمذاکرهوی با اشاره به اینکه تیم  .«کندمی

ای به دنبال مذاکره هستند تا به نتیجه هانیا»نشان دادند، نتوانست کاری پیش ببرد، گفت: 

پوشش دهند، اما واقعیت این است که را  شدهگرفتهسالی که وقت کشور  9این  ینوعبهبرسند و 

های ظالمانه علیه کشور به دنبال عامل وضع تحریم عنوانبهنتواستند و به جای معرفی آمریکا 

این هستند که با تحریف موضوع، مقصر را بخشی از مردم و برخی از مسئوالن داخلی معرفی 

 .«هستند هاتحریمکردن  اثریبکنند که نقشی در این وضع نداشته و دلسوزانه به دنبال 

 عراق -دواني آمريکا در مرز مشترک ايرانموش 

جدیدی را در محور شمال شرق استان مهم و  هایعملیاتاخیر نیروهای مسلح عراق  هایهفتهدر 

راهبردی دیاله و نزدیکی مرزهای مشترک با ایران ترتیب دادند که همچنان به عناصر مخفی 

 عربی -عبری  -، ائتالف غربی آمدهدستبهاطالعات  بر اساس .گروهک تروریستی داعش آلوده است

مرتجع منطقه بر روی ناامن کردن دیاله حساب  یهامیرژو  هاستیونیصه، هاییکایآمربه سرکردگی 

برای  تواندیماین استان با ایران مرزهای مشترک دارد و به گمان آنان  چراکه ؛اندبازکرده یاژهیو

چنین به دلیل کیلومتر با ایران مرزهای مشترک دارد و هم 042دیاله حدود  .تهران دردسرساز شود

این استان بهترین مسیر برای اتصال  .استدارا بودن منابع مهم نفتی از اهمیت خاصی برخوردار 

ایران، عراق و سوریه است و این وضعیت حامیان مالی و نظامی داعش را برای ناامن کردن این محور 

و  هاییکایآمر آشکاری که یهاطرحیکی از  دهدیمروند تحوالت نشان  .به طمع انداخته است

 ،کنندمیبا فشار حداکثری اقتصادی علیه تهران دنبال  زمانهمهمسو با آنان در عراق  یهاانیجر

ناامن کردن مرزهای مشترک ایران و عراق )مرز خسروی( در استان دیاله است و با این راهبرد 

 یهاستیترورامیان ح .اصلی ایران با بغداد را دچار مشکل کنند یهاجادهدرصدد هستند یکی از 

بغداد در تالش هستند راه را برای در معرض  -دیاله  -داعش با ناامن کردن جاده مرزی کرمانشاه 

بغداد که نقطه امن تجارت ایران و عراق به شمار  -عزیزیه  -خطر قرار دادن مسیر بسیار مهم مهران 

 .رس عناصر مخفی داعش است، باز کنند که در مقطع فعلی در امنیت کامل و دور از دستدیآیم

 گرددبرميدست از پا درازتر به سوريه  یسعود

به  یسعود هیئتیروز دوشنبه »: گزارش داد دمشق هیبلندپا یهاپلماتیبه نقل از د ومیالیرأ

 ناولی عنوانبه .کرده است دارید هیسور جمهورسیبا رئ یدستگاه اطالعات سعود سیرئ استیر

اند و توافق کرده هیسفارت عربستان در سور ییبازگشا یراروابط، دو طرف ب یسازیگام در عاد

عبدالباری عطوان  .«میکنیعرب استقبال م هیبه اتحاد هیگفته که از بازگشت سور یطرف سعود

گشایش در روابط عربستان و سوریه را به دیدار مسئوالن سعودی و ایرانی در  مالیوسردبیر رأی

های دو طرف نزدیک شده و راه را که در این دیدار دیدگاهکرده است  تأکیدعراق مربوط دانسته و 

به  0299روابط عربستان و سوریه از سال  .برای بازگشت روابط سعودی با سوریه هموار کرده است

 .تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب و بحران این کشور، قطع شدتالش عربستان در دنبال 

 اخبار کوتاه

 /بود انهيخاورم تيشخص ترينمهم يمانيسل :ييکايسناتور آمر ◄

 دیما نبا» :گویدمیاز سناتور دموکرات آمریکایی « یمورف سیکر»

با کشتن  .میان اسالم غافل باشاز مفهوم فرهنگ شهادت در جه

 رانیا یهاتیفعال یول ،به سپاه وارد شد یاضربه یمانیقاسم سل

 ترینمهم یمانیسل .است افتهی شیافزا عمالًدر سال گذشته 

زنده ماندن  یمانیشهادت سل جهیبود و نت انهیخاورم تیشخص

 .«خاطره او است یشگیهم

در  یبانک مرکز /ه شدديکشمسکن  متيق شيترمز افزا ◄

 ،11 اسفندماهدر مسکن تهران  متیمتوسط ق»: گزارشی آورد

 0.9 ،9422در فروردین  هزار تومان بوده که 0۷4و  ونیلیم 02

معامله به ثبت  0214 نیدر فرورد .کاهش را تجربه کرد درصد

 .است داشته شیدرصد افزا ۲9.۲که نسبت به ماه قبل  دهیرس

 یفاق افتاده که وزارت راه اجراات یطیدر شرا متیکاهش ق نای

اطالعات سامانه امالک را آغاز  لیتکم یبرا یخوداظهار ندیفرآ

بر  یاتیمال هیپا ،احتکارشده یکرده و قصد دارد از واحدها

 .«ردیرا بگ یخال یهاخانه

از بعد  قضايي؛ يک مدير اخراج شد/ هایمجتمعي پنهان از سبازر ◄

 ییقضا یهااز مجتمع یکیپنهان در  یبازرس میت کیاستقرار 

 ریمد ،هیئت نیهفته استقرار ا کیمشاهده شد در طول  ،تهران

 کیو  امدهین رونیهم از اتاق خود ب باریکمجتمع مذکور 

نظارت بر آرا و احکام  ازنظر ؛است رفتهینپذ زیرا ن کنندهمراجعه

 رئیس دستور با .اقدام شده است جهبدون تو کامالًهم  صادرشده

 .اخراج شد ییمجتمع قضا نیا ریمد ،هییقوه قضا

 /ميکنينم تيحما يجانياز الرجامعه روحانيت مبارز:  ◄

 تیاولو»: گفت مبارز تیجامعه روحان یسخنگو «مقدممصباحی»

، 9422 یجمهوراستیآن در انتخابات ر رکلیجامعه و دب نیا

 .«کرد مینخواه تیحما یجانیالر یاست و از آقا یسیرئ اهللتیآ

سید پرویز »!/ اميرالمؤمنينهزار لبخند در شب شهادت  571 ◄

با  زمانهم» :فان در توئیتی خبر داد، رئیس بنیاد مستضع«فتاح

هزار تومان  ۲22روز شهادت امام علی )ع(، بنیاد مستضعفان 

ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جمعاً به  تمامیبه

تحت  میتیهزار  9۷0 .«میلیارد تومان پرداخت کرد 9۲مبلغ 

 .هستند یستیامداد و بهز تهیپوشش کم

راه و  ریوز/ شد نيچ طرح اقتصادی نيتربزرگوارد  رانيا ◄

جاده  کیکمربند ـ  کی مبتکر طرح نیچ» :ی خبر دادشهرساز

هزار  ۲0کشور  نیعات در ااطال یاست و با استفاده از فناور

در  نیازاشیپطرح بوده که  نیدر ا هیاول یهانقشه الیر اردیلیم

گرفته صورت یهایزنرای با اما؛ نبود رانیاز ا یاثر چیپروژه ه نیا

 .«میطرح وارد کن نیرا در ا رانیا میو اصالح آن توانست

 انقالب معظم هبرر س/در روز قد انقالب معظم رهبر يسخنران ◄

 .خواهند کرد یزنده سخنران طوربه، روز جمعه 99 ساعت در

: با اعالم این خبر، افزود یاسالم غاتیتبل یهماهنگ یشورا

 یحت ییمایتجمع و راهپ گونههیچقدس  جهانی روز در امسال»

 .«است یقطع میتصم نیو ا میندار ییبه شکل خودرو


