سرمقاله

سفررئیس جمهوری چین به آسیای مرکزی سبب تقویت
پیوندهای این کشوربا همسایگانش خواهد شد؛
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 5000تومان

عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس مطرح کرد؛

سیاستهای برنامه هفتم چراغ
راهی برای دستگاه دیپلماسی کشور

تنش مرزی میان ارمنستان و آذربایجان در گرفت؛

زمستانداغسرزمینهایشمالی

تحلیلی بر تحرکات نظامی اسرائیل
علیه جبهه مقاومت در سوریه؛

تنشآفرینی منطقهای؛ سیاست
نخنما یا راهبردی کارساز؟
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راهکار آلمان در برابر بحران؛ خاموشی مقطعی ساختمانهای دولتی ،موزهها ،کتابخانهها و معابرعمومی است؛
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تاریکی تهدید یا فرصت
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مروری گذرا بر کارنامه پرتغالیهایی که به ایران
آمدند؛

درخشش همان همیشگی در هفتاد و چهارمین دوره
جوایز تلویزیون؛

اینکــه رایحــه خــوش پرتغــال!!! در شــامه لیــگ فوتبــال ایــران پیچیــده و
پــای هیــچ جریــان داللــی هــم در کار نیســت مثــل روز روشــن اســت .ایــن
پرتغالیــزه شــدن ما کــه چندیــن بازیکــن خــودی در ســرزمین آنهــا داریم
و همزمــان میزبــان چندیــن مربــی در ســطوح مختلــف...

هفتاد و چهارمین دوره جوایز امی برترینهای خود را شناخت؛ «وراثت»
جسی آرمســترانگ در صدر برترینهای درام قرار دارد؛ «بازی مرکب» و
«سرخوشــی» هم جوایز بهترین بازیگران مرد و زن سریالهای درام را از
آن خود کردند....

پرتغـالـیزه شـدن
تدریجی!

میراث «وراثت» تسخیر
جوایز اِمی است!
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به بهانه نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس؛

چند پیشنهاد برای آداب معاشرت معلم و دانش آموز
منبع :رویترز

آداب معاشــرت اصــول وقواعــدی انســانی و متعالــی هســتند کــه بــر چهــار پایــه ادب ،احتــرام ،مالحظــه و زیبایــی بنــا شــدهاند .رعایــت ایــن آداب در مــدارس
باعــث کــم شــدن تعــارض بیــن معلــم ،دانــش آمــوز و خانوادههــای آنــان میشــود و در مقابــل بــا افزایــش رضایتمنــدی و تعامــل بیــن آنهــا شــاهد افزایــش
بهــره وری آمــوزش خواهیــم بــود در عیــن حــال آن حلقــه مفقــوده کــه در مــدارس جــای خالـیاش همیشــه احســاس میشــود یعنــی پــرورش تــا حــد قابل
قبولــی اتفــاق خواهــد افتــاد.
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سرپرست روابط عمومی شرکت گاز مازندران
تشریح کرد:

یش

پ

مدیرکل
راه و شهرسازی استان اصفهان:

عملکرد یک ساله روابط عمومی
شرکت گاز مازندران

آنچه شما خواســتهاید و همه منتظرش بودند؛ سینمایی «پینوکیو»؛
فیلمی الیو اکشــن موزیکال فانتزی به کارگردانــی رابرت زمکیس و
بازیگری تام هنکس است .داستان خلق یک پسر چوبی به نام پینوکیو
توسط یک مرد تنها بهنام ژپتو را دنبال میکند که حاال پینوکیو در تالش
است تا به یک انسان و پسر بچه واقعی تبدیل شود .با دوبله ببینید.

دو قدم مانده به مهر
کسـی حریـف یک کـولهپشتـی نیسـت!

بیش از ۱۹۰کیلومتر طرح راهسازی
در اصفهان در حال اجراست
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ایـرانی
آغـاز غیـر
ِ
فصـل مـدارس ایـران
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مدیرعامل
شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:
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کمک 150میلیاردی برای لولهکشی
منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان مطرح کرد:

ژان لوک گدار درگذشت؛

وقتی موج نو از نفس افتاد

آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی در آستانه بازگشایی مدارس
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی برای ارائه خدمات به دانش آموزان و دانشجویان همزمان با آغاز مهرماه خبر
داد .حسین حقشناس با اعالم این خبر گفت :همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها در مهرماه سرویس دهی و خدماتدهی به علمآموزان در شهر افزایش مییابد.
او با بیان اینکه شرکتهای اتوبوسرانی ،مترو و تاکسیرانی بیشترین ارتباط را با دانش آموزان و دانشجویان در فصل بازگشایی مدارس...
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چاره رهایی از تله دالریزه شدن
اقتصاد؛

ترک اعتیادِ لنگر
ارزی
علی میرزاخانی
پژوهشگر اقتصادی

ایـن روزهـا کـه اژدهـای تـورم
پس از چهل سـال در کشـورهای
توسـعهیافته بیـدار شـده اسـت
تفـاوت نحـوه مواجهـه بـا ایـن
اژدهـا در ایـن کشـورها بـا ایران
میتواند بسـیار درسآموز باشـد.
فـدرال رزرو بهعنـوان بانـک
مرکزی آمریکا اعالم کرده اسـت
کـه همهچیـز میتوانـد قربانـی
مهـار تـورم شـود چراکـه یـک
اقتصـاد در غیاب ثبـات قیمتها
نفعـی بـرای هیچکـس نـدارد و
بـرای هیچکـس کار نمیکنـد.
امـا آنچـه باعـث شـده اسـت که
عـدهای در دام آدرس اشـتباهی
از منشـأ تـورم بیفتنـد سیاسـت
منسـوخ مهار تورم با لنگر سـازی
از نـرخ اسـمی دالر اسـت .لنگـر
سـازی ارز بـه بیـان سـاده همان
مهار تـورم بـا تثبیت نرخ اسـمی
دالر است که در سـالهای  ۸۴تا
 ۹۰و نیز  ۹۲تا  ۹۷انجام شـد و در
هـر دو مـورد بـا تلنگـر تحریم به
پرش عجیـب نرخ ارز منجر شـد.
طبیعـی اسـت بخشـی از تـورم
سرکوبشـده بـا پـرش نـرخ ارز
بهصـورت همزمـان ظهـور کـرد
و ایـن رابطـه همزمانـی بعضـاً به
رابطـه علـت و معلولـی ترجمـه
شـد.
لنگـر سـازی از نـرخ ارز
منسـو خترین شـیوه مواجهـه
بـا تـورم اسـت کـه نهتنهـا نـرخ
ارز را بهشـدت آسـیبپذیر
میکنـد بلکـه همـه قیمتهـا را
نیز بـه نـرخ ارز گره میزنـد و این
همـان اشـتباه مهلکـی بـود کـه
در پسـابرجام انجـام شـد و البته
مسـبوق به سـابقه در سـالهای
 ۸۴تـا  ۹۰نیـز بـود.
واقعیـت آن اسـت کـه در هیـچ
کجـای دنیـای امـروز ،تـورم را با
لنگـر ارزی کنتـرل نمیکننـد
و هرجایـی کـه ایـن روش را
بـه کار بسـتهاند بـه حاکمیـت
تغییـرات ارزی بر تغییـرات تورم
دامـن زد هانـد .ایـن در حالـی
اسـت کـه سیاسـت پولـی بایـد
زمینـه اسـتقالل تغییـرات تورم
از نوسـانات ارزی را فراهـم کنـد
نـه اینکـه تغییـرات تـورم را بـه
نوسـانات ارزی گـرهزده و بـه آن
رسـمیت ببخشـد.
بـرای رهایی از تله دالریزه شـدن
اقتصـاد کـه باعـث گره خـوردن
قیمتهـای داخلـی به نوسـانات
ارزی میشـود راهـی جـز تـرک
اعتیـاد لنگـر ارزی نیسـت .مهار
تورم را بایـد بـا عملیات بـازار باز
(راهحـل آزموده شـده در جهان)
انجـام داد و ایـن تنهـا راه خاتمه
دادن بـه حاکمیت پـول خارجی
بر تغییـرات پـول داخلی اسـت.

