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شماره 12046
جدو    ل
بدون نقطه کور

مصطفی پاشنگ/ 99/ دوره 3 جلدی 650/000 تومان/ آرون 
66962850-09121226281

فرهنگ همه آگاهی ها و خرد و دانش و هنر و نوآوری مردم 
ایران از آغاز تا اکنون فرهنگ مردم ایران نامیده می شود. زبان 
پارسی؛ گزارش کننده فرهنگ مردم ایران از آغاز تا اکنون است. 
از آغازی ناپیدا تا امروز که ما در آن زندگی می کنیم و به پارسی 
ســخن می گوییم و فرهنگ خود را گزارش می کنیم. پس زبان 
پارسی در دامن همان فرهنگ ساخته و بالنده شده و گزارش کننده 
فرهنگ مردم ایران اســت. در کتاب حاضر که مجموعه ای قابل 
تحسین است و مولف برای گردآوری آن زحمت بسیار کشیده با 
فرهنگ ریشه شناسی زبان پارسی آشنا می شوید. فرهنگی جامع 

فرهنگ ریشه شناسی زبان پارسی

و کامل که جایش در میان فرهنگ های پارسی خالی بود. آب درمانی= دره درخشان و شایسته زندگی

لطائف  و نکات عرفانی، اخالقی، تربیتی و فرهنگی از تفسیر مطلع االنوار
تحقیق و نگارش: ســیدمحمدباقر ضیغمیان/ چاپ اول، 1400/ سوم شعبان/ 

1/000/000 ریال/ 025-37740962
کتاب حاضر گلچینی از یک باغ و گلستان بزرگ می باشد که برای عموم قابل 
فهم و مورد استفاده کاربردی واعظین و اســاتید در جلسات و سخنرانی های 
کوتاه در قالب تفسیرهای چند دقیقه ای با گرایش عرفانی و تاویالتی می باشد. 
در ایــن کتاب می خوانید: احکام و اوامر قرآن منحصر به وظایف دینی و اخالقی 
نیست، اصطالح تاویل در برخی حوزه های معرفت دینی، آشنایی با اصطالحات 
قرب، عارف و غیرعارف، امیدعارف، چرا روز قیامت یوم)روز( نامیده می شــود؟ 
چرا کعبه، کعبه نامیده می شده است؟ توکل بر خدا معجزه ساز است، آخرت محل 

لطائف االسرار فی مطلع االنوار

نمایش باطنی انســان است، رسول خدا هرگز قوم خود را نفرین نکرد و... ده ها 
مطالب خواندنی دیگر.

دکتر کیوان پهلــوان/ 99/ دوره 3 جلدی، هر دوره 140/000 
تومان/ آرون 66962850-09121226281

کتاب حاضر حاصل بیست سال مطالعه و تحقیق مولف است. 
نویسنده در این کتاب توضیحات نسبتا کاملی در مورد تقریبا تمامی 
آیین ها و ادیان مهم جهان می دهد و در البه الی توضیحات، کاربرد 
موسیقی نیز بررسی شده است. انسان، زبان، تفکر و پیامدهای بعدی 
آن، دوره های تاریخی بشر، آیین ها، مراسم و نمادهای تشرف و... 
در جلدهای دوم و ســوم کتاب می خوانید: دین زرتشتی و کیش 

ادیان و مذاهب
و ارتباط آنها با موسیقی

زردان، دین  مانی، آیین مزدک، مکتب کنفوسیوس، دین یهود، مسیحیت، دین اسالم، شناخت عرفان 
و دیدگاه آن پیرامون موسیقی، به طریقت های اسالمی و... فالسفه و موسیقی.

 دکتــر کیــوان پهلــوان چــاپ پنجــم/ 230.000 تومــان/ آرون/ 
66962850 - 09121226281 

کتاب حاضر دربرگیرنده زوایای تازه ای از حیات سیاســی و اجتماعی 
رضاشاه بنیانگذار سلسله پهلوی است. خواننده در این کتاب 3 کتاب را در 
قالب یک کتاب می خواند. شاهان ایران از هخامنشی تا قاجاریه، کودکی و 
زندگی رضاشــاه تا سال 1283 و به قدرت رسیدن، سقوط و مرگ رضاشاه، 
نویســنده بر آن است تا نکات قابل ذکری از شــخصیت و منش فردی و 
خانوادگی رضاشاه را به تصویر بکشد. وقایع تاریخی ایران از سال 1283 تا 
1322، سقوط و مرگ رضاشاه در تبعید، افتتاح دانشگاه تهران، سفر رضاشاه 
به ترکیه و دیدار با آتاتورک، طرح تاسیس راه آهن، کشف حجاب، ممنوعیت 
استفاده از ماه های قمری، دستگیری گروه 53 نفر، قتل عشقی و اختیارات 
جدید رضاخان، مظنون شدن رضاشاه به تیمورتاش، درگذشت عارف قزوینی، 
پیروزی های آلمان نازی و سردرگمی رضاشاه، حذف آثار و بناهای دوره قاجار، 

سرگذشت نزدیکان و خویشاوندان رضاشاه و...

رضاشاه از الشتر تا آالشت

 /1400 خانی/  نجمه  الوندی-  هومن 
65.000 تومان/ زمزم هدایت

02537730735 -09122532887
رسانه های  تکاملی  ســیر  کنار  در 
جمعی شاهد ظهور شبکه های اجتماعی 
کاربر محوری هستیم که ویژگی متمایز 
آن مجازی بودن، فعال بودن و دوسویه 
بودن تبادل اطالعات اســت. آشنایی با 
برخی از تهدیدها و فرصت های شبکه های 
اجتماعی مجازی در مسیر ارتقای رسانه ای 
از اهمیت بسیاری برخوردار  عامه  مردم 
اســت که در این کتاب به آن پرداخته 

شده است.

آشنایی با فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی

ایران و جهان در نقد سلفیت تکفیری
اســالمی  علــوم   پژوهشــگاه 
امام صادق)ع(/ 1400/ 283 هزار تومان/ 

زمزم هدایت
02537730735 -09122532887

کتــاب حاضــر به قلــم جمعی از 
نویسندگان پژوهشــگاه علوم اسالمی 
امام صادق)ع( منتشــر شده است. این 
کتاب با تتبع وسیع در بیش از 120 اثر از 
چهل عالم بزرگ حنفی دیوبندی، سیره 
حقیقی رسول اهلل)ص( و صحابه کرام را در 

بسیاری از مسائل که دستاویز نااهالن شده مشخص کرده و حجت را بر همگان 
تمام کرده است تا گرفتار سخنان کسانی که خود را نابجا اهل سنت و جماعت 
می دانند نشوند و از سنت و سیره رسول مکرم)ص( و صحابه کرام تبعیت کنند.

دیدگاه علمای دیوبندی

بازشناسی تحول نفوذ از نیمه پنهان 
به پنهان و پنهان تر

دکتر سیامک باقری چوکامی/ 1400/ 
88.000 تومان/ زمزم هدایت

02537730735 -09122532887 
کتاب حاضر نشان دهنده این حقیقت 
است که سیاست را نمی توان با جنبه های 
آشکار آن تحلیل و قضاوت کرد و الیه های 
پنهان و عمیق دارد. بازشناسی مقوله نفوذ 
در این کتاب روشــی برای آشکارسازی 
سیاســت  پیچیده  و  خفیف  چهره های 
است که برای هر جامعه امری ضروری و 

حیاتی است.

چهره ی پنهان سیاست

قهرمانی علی  عبــاس زاده-   روح اهلل 
/ 99/ 30.000 تومان/ زمزم هدایت

02537730735 -09122532887
با گسترش فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، شاهد طرح روزافزون اندیشه ها 
و شبهات مختلف در عرصه های گوناگون 
اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و... هستیم. 
در کتاب حاضر آمده اســت. از آنجا که 
همه مخاطبان را نمی توان با برهان اقناع 
کرد الزم است تا با فنون مهارت های فنی 
مناظره آشنا شوند تا با ورود به مناظره ها 
و گفت وگوها و با تکیه بر مشــهودات و 
مقبوالت مخاطبان، به دفاع از ارزش های 

اصیل اسالمی بپردازند.

فن مناظره در فضای سایبر

دکتر آیت مظفــری/ 1400/ 86.000 
تومان/ زمزم هدایت

02537730735 -09122532887
بی گمــان آرایش کنونی نیروهای 
و  جناح بندی ها  ایران،  در  سیاســی 
ائتالف ها ریشه در پیشینه جریان های 
سیاســی دارد. در این کتاب ماهیت 
فکری و سیاسی جریان های اسالمی، 
سلطنت طلب، مارکسیستی، ملی گرای 
لیبرال، التقاطی و روشنفکری و مبانی 
و  نهادها، احزاب  تاریخچــه،  فکری، 
گروه ها و عملکرد هــر جریان مورد 

بررسی قرار گرفته است.

جریان شناسی سیاسی ایران معاصر
فرهنگی،  انســان  فرهنگی،  تحول 

حیات فرهنگی
دکتر مهدی بهشــتی/ 99/ 30.000 

تومان/ زمزم هدایت
02537730735 -09122532887

انقالب اسالمی مولود اندیشه و تفکر 
مبتنی بر جهان بینی توحیدی است. این 
مهم در یک صورت بندی جدید زمینه ساز 
تحول فرهنگی، ساخت انسان فرهنگی و 
سپس حیات فرهنگی شده است. مؤلف 
بر این باور است که مهم ترین عاملی که 
قدرت بازتولید اندیشــه توحیدی را در 
قالب اندیشه فرهنگی و به صورت کاربردی 
و عینی معیاری برای هدایت و تعالی جوامع 

امروزی قرار داده، والیت است.

اندیشه فرهنگی والیت

33110209
33916995

2621-2266-2240

گزارش روز
صفحه ۵
چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ 
۸ صفر ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۴۲

❖

❖

حتما نمی شود از ارزش پول ملی حرف 
زد و از تاثیر مخرب فســاد اقتصادی بر 
انگیزه ها  فساد،  بود.  غافل  مسئله،  این 
را برای فعالیت مولد و ســالم اقتصادی 
تولیدی  فعالیت های  به  کاهش می دهد، 
ضربه می زند و اگر بتواند ریشه تولید ملی 
را در انواع مختلف آن می خشکاند. فساد 
در شبکه بانکی کشور اما خطرناک تر از 
هر جای دیگر است و ضربات مهلک تری 
را بر ارزش پول ملی وارد خواهد کرد؛ چرا 
که منشأ خلق نقدینگی در اقتصاد ایران، 
بانک ها هستند و رشد نقدینگی به عنوان 
عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی 

شناخته می شود. 
مسئله وقتی مهم تر می شود که بدانیم از 
نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی، این بانک های 
خصوصی هستند که نقش اصلی را در رشد پایه 
پولی و نقدینگی ایفا می کنند. ما در سال های 
گذشــته اما نوع دیگری از فساد را هم تجربه 
کردیم که می توان نام فساد ارزی را بر آن نهاد. 

تقویت ارزش پول ملی؛ راهکارها و چالش ها

نقش تنوع بخشی صادرات
درمهار تورم و موانع آن

 

لزوم درمان طاعون ارز دولتی
خلــق ارز دولتــی 4200 تومانی و حراج 
منابع ارزی کشور در این قالب، ضربات مهلکی 
را بر پیکــره ارزش پول ملی وارد کرد. دولت 
جدید اگر می خواهد سیاســت تقویت ارزش 
پول ملی را در دســتور کار قرار دهد، الجرم 
باید برنامه هایی ویژه برای حل مسئله تعارض 
منافع در سیستم بانکی و مبارزه با فساد در این 
حوزه، به عالوه  ساماندهی مسئله ارز دولتی و 

دکتر مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسالمی: فوری ترین کارهایی که دولت 
باید انجام دهد، توســعه بازارهای صادراتی و رفع موانع صادرات غیرنفتی کشور 

است. همین االن صادرات غیرنفتی ما با موانع متعددی مواجه است.

 دولت جدید اگر می خواهد سیاست تقویت ارزش پول ملی را در دستور کار قرار 
دهد، الجرم باید برنامه هایی ویژه برای حل مسئله تعارض منافع در سیستم بانکی 
و مبارزه با فســاد در این حوزه، به عالوه ســاماندهی مسئله ارز دولتی و مسائل 

پیرامونی آن داشته باشد. 

مسائل پیرامونی آن داشته باشد. 
مسئله  معتقدند  اقتصادی  کارشناســان 
مدیریت ارز در کشور از جمله موضوعاتی است 
که اگر به درستی هدایت شود، تاثیر مستقیمی 

بر حفظ ارزش پول ملی خواهد داشت. 
رهبر معظم انقالب شهریور ماه سال 99 طی 

ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در همین 
 زمینه خطاب به مسئولین دولت وقت می فرمایند:

» مشــّخص شــده اســت کــه دخالت های 
بدخواهانــه ای در کار ارز می شــود که اینها 
در کاهش قیمت پول ملّی و ارزش پول ملّی 
تأثیر می گذارد. بعضی از دخالت ها، دخالت های 
بدخواهانه اســت؛ بعضی بدخواهانه نیست، 
]بلکه[ سودجویانه اســت. اعالم شد که 27 
میلیارد دالر پول صادراتی است که برنگشته؛ 
خب این مسئله  مهّمی است. البّته گاهی اوقات 
این برنگشتن به خاطر یک عوامل منطقی است 
که برنمی گردد، اّما گاهی هم به خاطر این است 
که مثاًل فرض کنید این پول را، این ارز را این 
جناب، برده در فالن کشور زمین خریده، ملک 
خریده، آنجا رفته کارهایی مانند اینها کرده؛ 

این قابل قبول نیست.«
ایشــان در بخش دیگری از همین جلسه 
ضمن اشــاره تلویحی به خروج ارز از کشــور 
 برای خرید ملک در کشور ترکیه، می فرمایند:
» گزارش هایــی در این زمینه هســت که در 

یکی از کشــورهای همســایه  ما، بیشــترین 
تعــداد ملکی که خریداری شــده، مربوط به 
ایرانی هایی اســت که آنجا ملــک خریده اند؛ 
خب ایــن اصاًل قابــل قبول نیســت. یا اگر 
بخواهند ایــن را صرف کنند بــرای واردات 
کاالهــای غیــر الزم، یا کاالهــای لوکس و 
بکلّی غیر مــورد انتفاع که نمونه اش را عرض 
کردم: یک گوشــی تلفن لوکسی را از آمریکا 
آورده اند و نیم میلیــارد، پانصد میلیون یورو 

صرف این کار بشود؛ حاال تعّجب هم می کنم 
که چطور آنها که این همه تحریم می کنند ما 
را، این یکــی را و امثال اینها را ما در تحریم 
 نداریم؛ اینها واقعاً کارهایی است که قابل قبول

 نیست.« 
بر این اساس، در کنار تاکید بر تالش برای رونق 

تولید و افزایش صادرات، مدیریت صحیح منابع 
ارزی موجود در کشور نیز می تواند به عنوان یکی 
 از مهم ترین راه های تقویت ارزش پول ملی تلقی 

شود.
کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی

دکتر مهدی طغیانــی نماینده مجلس و 
کارشناس مســائل اقتصادی اما معتقد است 
»مهم تریــن راهکار حفــظ ارزش پول ملی، 

کنترل تورم است.«
 این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در 
 همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید:

» با وجــود تورم، ارزش پــول ملی تضعیف 
می شــود و حل مســئله تورم هــم در گرو 
کنترل رشد نقدینگی اســت. اگر این اتفاق 
نیفتد، شما قطعا تورم خواهید داشت. مسئله 
مهــم دیگر در زمینه تقویت ارزش پول ملی، 

 تقویت منابع و ذخایر ارزی کشــور اســت. 
یعنی شما حتما باید منابعی داشته باشید که 
بتوانید با استفاده از آن، نرخ ارز را حفظ کنید 
و از افزایش های جهش وار آن جلوگیری کنید. 
کشوری که صادرات دارد، الجرم منابع ارزی 
مناسب خواهد داشت و با عرضه ارز می تواند 
بــازار ارز را کنترل کند، ولی اگر عرضه ارز در 
بازار، به اندازه کافی نباشــد، ما مثل این چند 
سال اخیر افزایش های جهش وار را در نرخ ارز 
خواهیم داشت. لذا اگر می خواهیم ارزش پول 
ملی را حفظ کنیم، اوال نیازمند کنترل تورم 
هستیم و ثانیا نیازمند تولید و صادرات خواهیم 
بود؛ تولیدی که در دنیا قابل رقابت باشد، یعنی 

قابل صادرات و ارزآور باشد.«

ارزآوری و صادرات اما چندان هم ســاده 
نیست و معموال بیش از آنکه پای موانع خارجی 
در میان باشد، حرف از موانعی است که عوامل 
داخلی و به طور خاص، مسئولین، با بخشنامه ها 

و قوانین خلق الساعه خلق می کنند. 
محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، 
خرداد ماه ســال جــاری در همین زمینه به 
رسانه ها گفته اســت:» در موضوع صادرات با 
توجه به افزایش نرخ ارز توقع جهش داشتیم 
ولی متاسفانه به دلیل سیاست گذاری های غلط 
کاهش صادرات داشتیم. اگر سیاست های غلط 

بانک مرکزی نبــود صادرات را با وجود کرونا 
در پایان ســال 99 با افزایش نسبت به سال 
98 می بســتیم. بانک مرکزی سه سال طول 
کشید تا پیشنهادات ما برای تسهیل صادرات 

را اجرایی کند!«
 دکتــر مهدی طغیانــی، نماینده مجلس 
شورای اسالمی در همین زمینه به گزارشگر 
کیهان می گوید:» فوری ترین کارهایی که دولت 
باید انجام دهد، توسعه بازارهای صادراتی و رفع 
موانع صادرات غیرنفتی کشــور است. همین 
االن صادرات غیرنفتی مــا با موانع متعددی 

مواجه است.«

موانع پیش پای صادرکنندگان
 این کارشناس مســائل اقتصادی با بیان 
اینکه خود از برخی پایانه های صادراتی کشور 
بازدید کرده اســت، می افزایــد:» در بعضی 
پایانه های صادراتی ما مثــل مرز پرویز خان 
و دوغــارون، نزدیک بیش از دو هزار کامیون 
پشت خط مرز معطل می شوند که می خواهند 
کاالی صادراتی را از کشور خارج کنند؛ اینها 
یعنــی گلوگاه. یعنی ما موانع صادراتی مان را 

برطرف نکرده ایم.« 
وی در ادامه با اشــاره بــه اهمیت انعقاد 

پیمــان پولــی دوجانبــه به عنــوان یکی از 
راهکارهای تســهیل صادرات، می افزاید:» ما 
اگر صادراتمان را به کشورهایی بفرستیم که 
بتوانیم به ســادگی با آنها مراوده مالی داشته 
باشیم، مسائل این حوزه تا حدی حل خواهد 
شد. چون گرفتاری های مالی و مسائل انتقال 
و تبدیــل پول، هم اکنون یکی از موانع پیش 
پای تجار اســت. االن کشــوری مثل روسیه 
آماده اســت تا در این زمینه بــا ما کار کند. 
 در ایــن صورت کاالها ســریع تر و بهتر صادر 
می شوند. مهم ترین مسئله و اولویت ما در این 

حوزه باید رفــع موانع پیش پای صادرکننده 
باشد.«

مســئله انعقاد پیمان پولــی دوجانبه از 
جمله مسائلی اســت که طی سال های اخیر 
بارهــا و بارها به عنوان یک مطالبه از ســوی 
 کارشناســان اقتصادی طرح شــده اســت. 
خروجی این مطالبه در سطح دولت اما چنانکه 

باید، مشاهده نشده است.
 مهدی طغیانی در همین زمینه به گزارشگر 
کیهــان می گوید:» پیمان پولــی دوجانبه با 
کشورهایی می توان بست که نرخ ارزشان را بر 

اساس دالر میخکوب نکرده باشند. 
یکی از مشــکالت ما با کشــورهایی مثل 
امــارات و عراق یا برخی دیگر از کشــورهای 
اطراف که روابط تجاری-اقتصادی گسترده ای 
با آنها داریم، این است که نرخ ارزشان به دالر 
 - peg ،میخکوب -یا اصطالحا به زبان انگلیسی 
شده اســت. با اینها معموال نمی شود پیمان 
پولی دوجانبه بست چون سیاست ارزی شان 
اصال مستقل نیســت و به فدرال رزرو آمریکا 

وابسته است.«
 وی با بیان اینکه تحریم اساسا ضعف های 

مــا را هدف قرار می دهــد، می افزاید:»ضعف 
ما چیســت؟ وابســتگی به درآمد نفتی. لذا 
دشمن ســعی می کند اوال اجازه ندهد نفت 
بفروشــیم و ثانیا حتی اگر فروختیم، نتوانیم 
پولــش را برگردانیم تا تشــنگی در بازار ارز 
به وجــود بیاید و نرخ ارز جهش کند. تحریم 
روی زخم های اقتصاد می نشیند. یکی از این 
زخم ها وابســتگی ما به صادرات نفت اســت. 
آن هــم نفت خام، نه صادرات پیچیده متنوع 
با درآمد ارزی باال. ما یک درآمد ارزی بســیار 
پایینی داریم و در سال های معمول، 80 تا 85 

 درصد درآمد ارزی مان نفت خام بوده اســت. 
قطعــا ایــن وضعیــت تحریم پذیر اســت و 
 می تواند توســط دشــمن هدف قرار بگیرد. 

لذا باید اینها را عالج کرد.«
خام فروشی افتخاری ندارد!

اســتفاده از فرصــت تحریم بــرای جدا 
کردن ناف اقتصاد از نفت اما، متاســفانه طی 
ســال های اخیر قدر دانسته نشد و مسئولین 
دولتــی مکررا به افزایش صــادرات نفت خام 
به عنــوان یکی از افتخارات ناشــی از برجام 
اســتناد کردنــد! افتخاری کــه البته دیری 
نپایید و عاقبت تلخــی را برای اقتصاد ایران 
رقــم زد. نفت، نعمتی اســت که می تواند در 
خدمــت تقویت ارزش پول ملی ما قرار گیرد، 
مشروط بر اینکه به جای تکیه بر خام فروشی 
صــرف و افتخــار ابلهانــه به آن، به ســمت 
 تنوع بخشــی به فرآورده های نفتی و صنایع   

پایین دستی در این حوزه حرکت کنیم. 
امری که اوال تحریم پذیری ماده گرانبهای 
نفت را با ابزار تنوع بخشی به خریداران، ملغی 
می کند و ثانیا ظرفیت بالقوه و عظیم نفت در 
زمینه ارزآوری را به معنای واقعی آزاد می کند 
تا ما دیگر چشم به چندرغاز درآمد ارزی ناشی 

از فروش نفت خام نداشته باشیم. 
روی دیگر سکه این رویکرد، افزایش اشتغال 
در ســطح کشور است، امری که رضایتمندی 
افراد جامعه را در پی خواهد داشت و نهایتا به 
رشد اقتصاد کشور و رفاه مردم منجر خواهد 

شد.
ما باید به هر کدام از این راهکارها به عنوان 
نوشدارویی جهت شفای اقتصاد بیمار کشور 
نگاه کنیم و پیش از هر چیز، متوجه وضعیت 
وخیمی که طی هشــت سال گذشته، در اثر 
تکیــه بر دو پایه سســت »مذاکره« و »نفت 
خام« برای اقتصاد ما خلق شده است، باشیم. 
مســعود خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی 
تهران، خرداد ماه سال جاری در همین زمینه 
به رســانه ها گفته است:» بررســی ها نشان 
می دهد که ایران طی ســال گذشــته از نظر 
افت ارزش پول، در ســطح جهان، مقام اول را 

داشته است. 
متاسفانه ما در این حوزه باالترین سرعت 
 افــت ارزش در ســال گذشــته را بــه ثبت 
 رسانده ایم. در کنار آن آمار اشتغال نیز نشان می دهد 
در سال 1399،  تعداد شاغالن از 24 میلیون 
و 300 هزار نفر بــه 23 میلیون و 300 هزار 
نفر کاهش یافته که بخش مهمی از آن تحت 
تاثیر کرونا رخ داده و این فشــار به اقشار کم 
درآمد را نشــان می دهد. تــاب آوری اقتصاد 
ایران رتبه 128 در بین 130 کشــور را نشان 
 می دهد، در شرایطی که ترکیه در رتبه 60 قرار 
گرفته اســت.  فعاالن اقتصادی و اقشــار کم 
درآمد در ایران فشار باالیی را تجربه می کنند. 
متاسفانه میزان خانوارهای زیر خط فقر از 15 
به 30 درصد افزایش یافته است و این برای ما 

زنگ خطر خواهد بود.«

بخش پایانی

حسن رضایی

»کلیه کتاب های زمزم  هدایت 40٪  تخفیف دارد«

❖

معتقدند  اقتصادی  کارشناســان 
مســئله مدیریت ارز در کشور از 
اگر  اســت که  موضوعاتی  جمله 
تاثیر  شــود،  هدایت  به درســتی 
مستقیمی بر حفظ ارزش پول ملی 

خواهد داشت. 


