
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 5511 تير 57 نبهشسه 3553 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

خودسازی  ، مسئلههاهای عزیز، چه دانشجو و چه بقیّه جواناوّل من به شما جوان توصیه

است؛ خودسازی خیلی مهم است؛ هم در ابعاد فردی، هم در ابعاد جمعی. هم شخص خود 

شما باید خودسازی کنید، هم جمعتان باید به عنوان یک جمع خودسازی کند؛ خودسازی 

  ww.basirat.irw                                                        (82/28/9911)خیلی مهم است. 

 در بورس یگذارهيسرما ژهيو یهامراقبت    روز حرف▼ 

سال گذشته باعث شده عده  کیشاخص بورس در  کنندهرهیخ رشد

 یبرا زین یو برخ ندیبازار ورود نما نیاز مردم در ا یادیز

مانند فروش خانه،  یبازار به اعمال خطرناک نیدر ا یگذارهیسرما

 یبازار در صورت نی. ورود به ازنندیفرش و طال دست م ایو  نیماش

خود مانند  یزندگ یلوازم ضرور عنوانچیهاست که مردم به حیصح

خود  یرضروریغ یاندازهارا نفروشند، بلکه از پس نیخانه و ماش

از  یبخش دیمردم با یعنیحضور در بورس استفاده کنند،  یبرا

را در بورس  شانییو همه دارا اورندیخود را به بورس ب ییدارا

به  دامو کاردان اق نیمتمرکز نکنند، بلکه با مشورت با افراد ام

 بیفر وجهچیهواردها به بورس بهکنند. مضافاً تازه یگذارهیسرما

را نخورند،  یمتفرقه تلگرام یهاها و کانالفروش گنالیو س عاتیشا

 یهاو سهم هیاول سهام در عرضه دیحضور در بورس از خر یبلکه برا

انداز خود ولو اندک استفاده کنند. چون هم از مازاد پسآن ،یادیبن

ازآن کسب سود افراد و پس هیمهم در بازار بورس حفظ سرما تیلواو

تورم،  زانیاست با نوسان نرخ ارز و باال بودن م یاست. گفتن

 یاست؛ ول هیها در حال حاضر قابل توجاز سهم یاریبس یارزشمند

به جمع فعاالن بازار  یتازگکه به یسهامداران ژهیوبه گذاران،هیماسر

 یهاسهم ینکته واقف باشند که برخ نیبه ا دیبا اندوستهیپ هیسرما

 دیبا گذارانهیو سرما ستندیالزم برخوردار ن یاز ارزندگ هیبازار سرما

 دیاقدام به خر ،یابر نظر کارشناسان حرفه هیکنند با تک یسع

 کسچیاست؛ ه ینکته ضرور نیکنند. ذکر ا یادیبن یهاسهم

چه خواهد شد؛  ندهیآسهام در  کی تیدهد وضع نیتضم تواندینم

 یشخصاً درباره شرکت د،یفکر کن یگذارهیبه سرما نکهیاما قبل از ا

بر  هیبا تک دی. شادیکن قیتحق دیسهامش را دار دیکه قصد خر

ارزش سهامتان را در  شیشانس افزا ،یاز اطالعات افراد عاد یمقدار

 کیروش هرگز به  نیبازار رو به رشد امروز رقم بزند، اما با ا

در  یحل منطق. راهدیشوینم لیمطلع و باتجربه تبد گذارهیرماس

نوع  نیاست. ا یگذارهیسرما یهااستفاده از صندوق یتیوضع نیچن

لف مخت لیاست که به دال یمناسب افراد یگذارهیاز سرما

. ندیسهام نما دوفروشیاقدام به خر میصورت مستقبه توانندینم

و  لیو تحل یبررس یبرا یمهارت کاف ایمثالً فرصت، اطالعات و 

که  شودیم هیدسته از افراد توص نیسهام ندارند. به ا دوفروشیخر

. در روش ندینما یگذارهیدر بورس سرما میرمستقیصورت غبه

خود را به دست  هیسرما تیریمد گذارهیفرد سرما م،یرمستقیغ

دارند و هم  ییباال یکه هم مهارت و دانش مال سپاردیم یافراد

مختلف  یهانهیگز لیو تحل یصرف بررس ماًیشتر وقتشان را مستقیب

شما  هیروش سرما نیانتخاب ا جهیدرنت کنند؛یم یگذارهیسرما

سود قابل  از زیخواهد شد و شما ن تیریمد یاحرفه میت کیتوسط 

 (یقاسم ی: علسندهیشد. )نو دیآن منتفع خواه یاتکا

 

 

 

 

 افول یجشن استقالل در روزها                        روزگزارش ▼

 99روز رسماً  نیاست. در ا کایاستقالل آمر هیاعالم بیسالروز استقالل و تصو یجوال چهارم

خارج شدند؛  سیکرده و از مستعمره انگل یملت واحد معرف کیعنوان خود را به ییکایمستعمره آمر

مختلف، ازجمله؛ کره، اردن،  یکشورها یمل تیامن هیکه بعدها موجبات حمله و اقدام عل یاستقالل

هندوراس و ژاپن  ا،یعراق، افغانستان، کلمب ،یکوبا، کامبوج، آنگوال، لبنان، پاناما، سومال تنام،یلبنان، و

خود را نماد  کرد،یم یحمله نظاممختلف  یکه به کشورها یدر تمام دوران کایآمر را فراهم آورد.

 یرا در کشورها یدموکراس برالیل یدارحکومت یبود که الگو درصددو  دادینشان م یجامعه آرمان

تنها در اشاعه که نه دهدیکشور نشان م نیا یهایکند؛ اما امروزه ناآرام یسازیمختلف بوم

 روبرو است. یجد یگفتمان یهابا چالش زینبوده، بلکه در داخل کشور خود ن موفق سمیبرالیل

 خیسال تار 022 کایآمر: »کندیمصاحبه خود اظهار م نیدتریدر جد ینوام چامسک :یخبر یهاگزاره

 نیتررا نابود کند، او خطرناک نیزم یبر رو تیبشر یترامپ متعهد شده تا بقا»و « دارد. انهیوحش

 تاگس»محکوم به سقوط است. روزنامه  اوردیب یکه ترامپ در آن رأ یکشور« است. خیتار تکاریجنا

دونالد ترامپ پرداخته  یجمهور استیتحت ر کایبار آمربه اوضاع فاجعه یدر مطلب زین سیسوئ «گریآنسا

 تیاست و وضع نیزم یرو کایکشور از کنترل خارج شده، اقتصاد آمر نیبحران کرونا در ا»و نوشت: 

پرداخت  راترامپ  یجمهور استیر یبها کایدارد. آمر یبد یخیتار طیکشور شرا نیا یاجتماع

که از  دهدینشان م زیژورنال ن تیاستروالو روزنامه  وزین یسیشبکه ان ب ینظرسنج جینتا.« کندیم

 کشور از کنترل خارج شده است. نیباور هستند که اوضاع ا نیبر ا کاینفر، هشت نفر در آمر 92هر 

 هاابانیرا به خ یکوتاه معترضان به نژادپرست یر مدت زمانکه د یاعتراضات :يليتحل گزاره

 یاز نمادها یکیبه  زین کایآمر خینژادپرست تار یهاتیکشانده بود و حمله به مجسمه شخص

و  ایفرنیکال التیدر ا نیکشور به رژه مسلحانه معترض نیآن شده بود، در روز استقالل ا یاصل

 لیبدهد که دال ییکایرا به دولتمردان آمر امیپ نیشد تا ا دهیکش زین گرید یهاالتیا یبرخ

کردن دوران گذار  یکشور در حال ط نیفراتر رفته است و ا کردندیها ازآنچه تصور ماعتراض

تناقضات درون  لیبلکه به دل ،یخارج دیکه نه با فشار و تهد یرو به افول قدرت خود است؛ امر

با آنچه در مقام عمل وجود  شد،یتصور م کاینچه آرمان آمرآ انیو م یدارهیسرما منظا یگفتمان

 زاده(: فرهاد کوچکسندهیاست. )نو آمریکاعمر رو به افول دادن به  انیپادر حال از داخل دارد، 

 مردم افتاديد! معيشتي مشکالت تازه به فکر ،خياليبي سال ۴ از بعد     ژهیو راخبا ▼

 مجلس در معیشتی مشکالت رفع در دوستانش و خود یعملیب سال چهار از بعد کواکبیان مصطفی

 و کرد انتقاد دارد، عمر ماه یک تنها که جدید مجلس از توئیترش در و افتاد مردم معیشت یاد قبل،

 رشد مهار و تحریم مشکل اساسی حل برای یتیدوفور طرح هارائ یجابه تندرو ایعده چرا: »نوشت

 ظریف علیه جناحی جنجال ایجاد و جمهورسیرئ از الؤس امضای با تنها...  و ارز و سکه نرخ

نقد رفتار  یجابه کواکبیان بود بهتر «؟!بردارند مردم دوش از باری و کرده القمرشق خواهندیم

 برای دوفوریتی طرح یک گذشته سال چهار در چرا که دیپرسیم خودش از، ابتدا نفستازهمجلس 

 !نباشیم؟ مشکالت این شاهد امروز تا نکردند ارائه مردم معیشتی مشکالت رفع

در خصوص  تهران دادستان قضایی معاون /ارزی تخلفات پرده پشت ذينفعان به هشدار ◄

 حوزه در سودجو و طلبفرصت ایعده»نوسانات اخیر ارزی در کشور، اظهار داشت: 

 ارز که است صادرکنندگان از گروهی به مربوط اول تخلف .شدند تخلف مرتکب ارزی

 که است واردکنندگانی مربوط دوم تخلف و نکردند وارد کشور به را صادرات از حاصل

 و صوری افراد از عمیقی هایشناسایی .نکردند کشور وارد کاالیی ولی گرفتند دولتی ارز

 بانک رئیس .بود خواهد جدی افراد این با برخورد گرفته؛ صورت پرده پشت ذینفعان

 قضاییه قوه بازگردانند؛ را ارز تا اندداده فرصت هفته دو متخلفین به کرد اعالم مرکزی

 «.بود خواهد پرده پشت ذینفعان با قضاییه قوه برخورد بار نیا .است هفته دو این منتظر



 

 

  

 اخبار ▼

 چيست؟ ايران توسط ترامپ جلب حکم اهميت

 :نوشت راشاتودی در یادداشتی انتشار با انگلیسی نویسنده و نگارروزنامه «کانینگهام فینیان»

 و کرده صادر ترامپ دونالد علیه قدس نیروی فرمانده ترور با رابطه در ایران که جلبی حکم»

 مثالً. شود گذاشته اجرا به برخی توسط عادیغیر طرزی به شاید است فرستاده اینترپل برای

 یقدربه آمریکا سیاست صحنه»: افزایدمی یانگلیس نویسنده این «آمریکا! در هادموکرات

 ورود صورت در جمهوررئیس مخالفان اگر بود نخواهد ذهن از دور که شده جناحی و مسموم

 هایرسانه و هادموکرات .دهند قرار مدنظر را وی بازداشت گزینه صالحیتشان حوزه به وی

 ترور خاطر به ایران توسط صادره جلب حکم. دانندمی روسیه عامل را ترامپ هاآن حامی

 شده بدنام حد چه تا آمریکا جمهوری ریاست دفتر که دهدمی نشان سلیمانی قاسم سردار

 علناً ،بود برخوردار فراوانی احترام از که ایرانی فرمانده ترور دستور صدور خاطر به ترامپ. است

 آمریکا جمهوررئیس یک جلب حکم که آنجاست نمادگرایی اوج .است کرده افتخار خود به

 درخواست یک به حتی اینترپل که واقعیت این. است شده صادر دیگری کشور توسط

 آمریکا جمهوری ریاست نهاد به خودیخودبه کند رسیدگی نوع این از المللیبین بازداشت

 دفتر ترامپ. است شده گنجانیده مجرمان داده پایگاه در وی نام حاال. کندمی وارد خدشه

 «.است کرده بدنام را بود دنیا در ترینقوی زمانی که آمریکا جمهوری ریاست

 بودجه درصدی ۴۴ کسری بينيپيش

و  00در تحلیل وضعیت اجرای اصل  مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس پورابراهیمی،

 دولت یگریتصد کاهش 00 اصل اصلی هدف نکهیباا» دولتی گفت: یهاشرکت یسازیخصوص

 تا .است رسیده واقعی خصوصیِ بخش به ها،واگذاری درصد 92 فقط تاکنون اما است، اقتصاد در

 دولت دست در همچنان اقتصادی مدیریت باشد نداشته وجود واقعی خصوصی بخش که زمانی

 اجرا دولت توسط هامدیریت همه اما کرد، واگذار را هامالکیت همه ظاهر در دولت .بود خواهد

 داشت، عهده به را مدیریت و مالکیت دولت وقتی ،نیازاشیپ تا که است یدر حال این شود،می

 .ندارد وجود اهمیت و دلسوزی از چیزی حاال اما ؛آمدمی چشم به هم بیشتری دلسوزی حس

 درصد 02 معادل شودمی ینیبشیپ و نیست مناسبی وضعیت 11 سال در بودجه وضعیت کلیت

 «.باشیم داشته کسری ،کشور بودجه

 کارگران مطالبات از یريگبهره برای انقالبضد تالش

 و هاکارخانه کارگران صنفی مطالبات پتانسیل از استفاده برای ضدانقالب یهاتالش حاضر حال در

 همین در. است شده تشدید چشمگیری طرز به اجتماعی خیزش ایجاد جهت در مختلف صنایع

 به وابسته یهارسانه سوی از نیز ایران معادن کارگران سالمت جسمانیمشکالت معیشتی و  راستا

 با ییافزاهم ضمن هارسانه این. است سازیبرجسته حال در بشری حقوق اصطالحبه یهاسازمان

 دستاویز را مجلس یهاپژوهش مرکز گزارش اجتماعی، یهاشبکه در همسو کاربری یهاحساب

 حوادث از دقیقی آمار هیچ اصوالً ایران در که است آمده گزارش این در. اندداده قرار خود تبلیغات

 تهدید را مختلف صنایع کارگران که جانی خطرات. شودنمی ثبت و تجمیع معادن در کاری

 !باشد کارگری آتی اعتراضات و اعتصاب انگیزه تواندیم کند،می

 نداريم آمريکا با مذاکره برای قصدی هيچ: يکره شمال

روز شنبه . روز دوشنبه اعالم کرد که هیچ قصدی برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد یکره شمال

اعالم کرده بود که هیچ برنامه فوری برای  یمعاون اول وزیر خارجه کره شمال« چو سون هوئی» نیز

« جان بولتون»که  ه بودبیان شد بعدازآناین اظهارات . دای با آمریکا ندارمذاکرات هسته یریازسرگ

پنجشنبه گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که شاید « دونالد ترامپ»مشاور امنیت ملی سابق 

« کیم جونگ اون»جمهوری آمریکا در ماه نوامبر دیداری دیگر با ترامپ پیش از انتخابات ریاست

اعالم کرده بود دیگر به ترامپ اجازه نخواهد  نیازاشیپکره شمالی  .اشته باشدرئیس کره شمالی د

 .برداری کنددستاورد سیاست خارجی خود بهره عنوانبهداد از این دیدارها 

 کوتاه اخبار ▼

 عضو احمدی محمود نگرانی ابراز ؟!/مانديمروحاني  ◄

 برگزاری بر کرونا اپیدمی تأثیر از مجلس ملی امنیت کمیسیون

 ریاست دوره تمدید احتمال و جمهوری ریاست انتخابات

 با وی. گرفت قرار هارسانه موردتوجه روحانی، حسن جمهوری

 سال انتخابات برگزاری از کرونا شیوع ممانعت احتمال به اشاره

 ینیبشیپ و مورد این در یشیاندچاره ضرورت بر ،9022

 .کرد تأکید جایگزین یهاروش

 کاربران از برخی درز اطالعات کشور در توئيتر/پخش خبر  ◄

 ساختارهای از محرمانه اطالعات درز از خبر توئیتر انقالبی

 یهاسازه نفتی، أسیساتت ،هاروگاهین ؛همچون کشور صنعتی

 رابطه این در. دادند پتروشیمی یهامجتمع و پاالیشگاهی

 چندی انرژی المللیبین مطالعات موسسه که است شدهگفته

 یکی به را اطالعات این پژوهشی، قرارداد یک پوشش در پیش

 .است کرده منتقل صهیونیستی رژیم اتباع از

 اسماعیل» دريافت شد/ «حماس»توسط  انقالب رهبر پيام ◄

 دهندهنشان ایران رهبر پیام» اعالم کرد: حماس ارشد عضو «رضوان

 تا مقاومت مسیر به ما .است فلسطین ملت از راهبردی حمایت

 حمایت .دهیممی ادامه( اشغال) «الحاق» هایبرنامه شکست

 مستقیم انعکاس ،اشغالگر با مقابله در ایران مادی و نظامی سیاسی،

 ایران، حمایتی و اصولی موضع .داشت خواهد اشغالگر با مقابله در

 طرح .ماست آن از آینده که آورده وجود به برایمان را امید این

 هاگزینه تمامی و شد نخواهد اجرایی باختری کرانه اراضی اشغال

 «.است میز روی مقابله برای

 ایرنا خبرگزاری /اولين حقوق نمايندگان مجلس يازدهم واريز ◄

 انار و رفسنجانمردم  نماینده جاللی، حسین قول از خود توئیتر در

 ،زشدهیوار تومان میلیون 99 نمایندگی حقوق اولین»: نوشت

 هم تومان میلیون 82 و مسکن بابت تومان میلیون 822 عالوهبه

 «.شد واریز ما حساببه هاهزینه سایر برای

در  کشورماندائم  ندهینما /تخت روانچي به گوترشنامه  ◄

سازمان مساعدت  نیا رکلیبه دب یاسازمان ملل متحد در نامه

 تیروشن شدن وضع یرا برا ابیقتیحق تهیکم لیدر تشک

را در لبنان سال پیش  93در  یرانیربوده شده ا پلماتیچهار د

 خواستار شد.

کسی که در یک شرکت تولیدی  (/5۴ سؤالاحکام بورس ) ◄

ا را واگذار نموده و ب دار بوده و سهم خودعضویت داشته و سهام

یا مبلغی را که دریافت نموده آ نموده است، حسابهیتسو شرکت

اگر سهم خود از شرکت را : پاسخ؟ شودمشمول خمس می است،

 ،اردخمس ند که آنمثال ابه یا ارث و هیا پول  خمس،با پول 

ول دریافتی پ جه بابت سهام،یه و دریافت ووپس از تس خریده باشد،

د سال آمدر ءجز ،دوفروشیخرندارد؛ ولی تفاوت قیمت خمس 

سر سال خمسی در مؤونه شود که اگر تا واگذاری محسوب می

 متعلق خمس است. ،مصرف نشود


