
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نت سياسينشريه روزانه )داخلي( معاو
 5611 شهريور 42 شنبهدو 1635 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ها از همیفکج و هاتحریف و رفع وحی بیتاهلشک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص بی

اما طبق قرائن ؛ آمدمی حساببه بیتاهلمعارف اسالمی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد 

هدف آن، چیزی جز تشکیل  ترینبزرگ و شدمحدود نمی هاهدفبه این  بیتاهلحتمی، جهاد 

  www.basirat.ir             (81/50/3831) .تأسیس نظام عادالنه اسالمی نبود حکومت علوی و

 بورسثبات  نترل بازارهای موازی؛ راهکاری برایک      روز حرف▼ 

ناخوشی دارد. در این  وروزحالبازار سرمایه بیش از یک ماه است که 

زیادی را برای  هایتالشدولت و سایر نهادهای مربوط، مدت، 

که آخرین نمونه آن  انددادهبازگرداندن آرامش به این بازار انجام 

با حضور وزیر  و امروز نیزبود  غیرعلنی مجلس ساعتهنیمجلسه دو و 

، مجلس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در کلرئیساقتصاد، 

. ادامه خواهد داشت از وضع موجود بورس رفتبرونبررسی روند 

 ناموفق هاتالشتمام این  تقریباًچرا تاکنون  سؤال اساسی این است،

 بوده است؟

نقدینگی  ،عامل رشد بازار سرمایه ترینمهم -8 نکات تحليلي:

 تقاضا برای ،نقدینگی در بازار سرمایه زیاد باشد کهیهنگاماست. 

پرانرژی و  ،و لذا بازارشده آن درخواست فروش خرید سهام بیش از 

فشار فروش  ،و برعکس زمانی که نقدینگی کم شود خواهد بودمثبت 

از  -2 .کندمیبر خرید پیشی گرفته و جریان کلی بازار را منفی 

هزار میلیارد پول حقیقی  853 ،مردادماهپایان ی سال جاری تا ابتدا

هزار میلیارد  81حدود  از این میزان،شده است که  هوارد بازار سرمای

از سویی دیگر ارزش کنونی  خارج شده است.بورس از  شهریورماهدر 

هزار میلیارد تومان است که حتی درصد  055سهام عدالت حدود 

 سازوکار ،داشته باشند سهم خود راقصد فروش  دارندگان آنکمی از 

شده از مختل شده و نقدینگی خارج بازار سرمایه  عرضه و تقاضا در

بورس ایران برای عبور از  کهیدرحال آن شیب تندتری خواهد گرفت،

د نیاز هزار میلیارد تومان نقدینگی جدی 855حدود  به فعلی شرایط

مسکن  مثل یاهیسرماکاالهای مت یافزایش کنترل نشده ق -3 دارد.

باعث شد که جهت حرکت نقدینگی در کشور تا حدی  و خودرو،

این تغییرات در بازارهای موازی در شرایطی رخ داد که تغییر کند. 

 موجب ،بازار سرمایهخصوص در دولتی برخی مواضع و تصمیمات 

 و کاهش اطمینان سهامداران به بورس شد. ثباتیبی

دولت منابع کافی و توان تأمین نقدینگی مداوم و  راهبردی: نکته

بازار سرمایه را ندارد و همواره سعی نموده است با  موردنیاز پرفشار

نقدینگی موجود در بازار را به سمت بازار سرمایه  ،هاییمشوقایجاد 

با گسترش قراردادهای دولت سوق دهد. اگرچه تصمیمات اخیر 

اختیار فروش و یا سوق دادن بخشی از منابع صندوق ملی توسعه به 

به این  اعتمادیبیسمت بازار سرمایه، توانسته است بخشی از فضای 

بازار ارز،  مثللیکن تا زمانی که بازارهای موازی ترمیم کند، را بازار 

به سمت ، جهت حرکت نقدینگی نشودترل کنطال، مسکن و خودرو 

، بر اساس نظر کارشناسانبر این،  عالوهتغییر نخواهد کرد. بورس 

است،  کنونی هایقیمتبسیار باالتر از  هاشرکتارزش واقعی سهام 

ایند تا از رفتارهای هیجانی پرهیز نم نیز دارانسهامپس الزم است 

 آرامش به بازار سرمایه بازگردد. )نویسنده: علی کارگر(

 !ندگانيآ بيدست در ج                          گزارش روز▼

های به ثروت آنهای فراورده ونفت  با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش «صندوق توسعه ملی»

 شده است.تأسیس منابع این آینده از های های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلو سرمایه ماندگار

 :یخبر هایگزاره

 یدرخواست کمک برا ،یبه مقام معظم رهبر اینامهدر اخیراً تهران  شهردار ،«یحناچ زیپرو» -8

در  یصندوق توسعه مل -2. است کرده یملتوسعه از صندوق  شهریدروناتوبوس  205 دیخر

 ،یداخل هیاز کار و سرما تیاشتغال و حما ،یرنفتیصادرات غ ،یمل دیهمچون تول یمختلف یهانهیزم

در اساسنامه استفاده  شدهنییتعاساس مفاد  در آن بر شدهرهیذخ یشده که منابع ارز یزیبرنامه ر

که  صندوق صورت گرفته است نیاز ا یمختلف یهابرداشت یروحان آقایدر دولت  -3 .گرددیم

عوارض  تیریمقابله و مد یبرا ۹۹سال  یدر ابتدا وروی اردیلیم کیمبلغ  آخرین مورد از آن، برداشت

به مقام  اینامهدر  یروحان آقای ۹1سال  یدر ابتدا -4 .بودکرونا در کشور  روسیو وعیاز ش یناش

نوروز را  دیع البیس یهاخسارترفع  یبرا یدالر اردیلیم 2درخواست مساعدت  یمعظم رهبر

با این ، یانهیهزسایر منابع با  هاتیمأمورپیشبرد بر تکیه دولت بر تأکید  با شانیداشت که ا

تلویحًا به دولت گوشزد کردند که نباید در هر موضوعی معظم له  موافقت کردند.درخواست 

 ست به منابع حیاتی کشور دراز کرد.دو شیوه تأمین منابع را انتخاب  نیترآسان

 ؛نداعالم کرد نیآغاز یاز همان روزها دولت تدبیر و امیدبرخی مسئولین ارشد  :یراهبرد هتنک

ضریب و  دشمن افزایش فشارهای اقتصادی موجب موضوع این .است یخال یارز رهیصندوق ذخ

 ؛ اما اکنون دولتمردان برای برداشت از صندوقی کهشدبه ضرورت مذاکره در جامعه  یرواقعیغدهی 

ردیف عمومی  ونقلحملناوگان  دیخر !اندبسته، صف اندداشتهخود اذعان به خالی بودن آن 

و صندوق  لیبرخالف اصل تشکمشخصی دارد و تأمین بودجه آن از صندوق توسعه ملی  یابودجه

بودجه مطالبه چنین درخواستی الزم است  یجابه یشهردار .است آنبرای  شدهینیبشیپاهداف 

هزینه جاری خویش  یهابرنامهبرای مصرح در قانون  یهابودجهداشته باشد و از از دولت را خود 

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( کند. ندگانیآ بیست در جد کهنیانه  ،کند

 در انتظار منجي آمريکايي «شرق»                             خط تحریف ▼

 با بتواند ترامپ اگر: »نوشت ،«ایران اقتصاد و آمریکا انتخابات» عنوان با یادداشتی در شرق روزنامه

 خواهد افزایش ایران اقتصاد و ایران بر آمریکا فشار میزان شود، برنده انتخابات در ابزار هر از سودمندی

 کاهش تأثیر آن نخستین شود، جمهوریریاست انتخابات برنده ها،دموکرات نامزد بایدن، جو اگر. یافت

. است کرده تحمیل ایران اقتصاد بر گذشته سال سه دو، در ترامپ که بود خواهد اقتصادی فشار

 آینده سال در آمریکا در هادموکرات آمدن کار روی .هستند خواهانجمهوری از ترنرم جنساً  هادموکرات

 خواهد تعدیل کرده، وارد ایران بر ترامپ که را ایاقتصادی کنونی فشار زیاد بسیار احتمال به میالدی

 اقتصادی بحران یابد، گسترش تدریجبه و شود آغاز ایران نفت فروش بایدن انتخاب با اگر)!!!(  کرد

 پیروزی صورت در: »کندیماضافه  طلباین رسانه اصالح«. کرد خواهد فروکش تدریجبه ایران کنونی

 اقتصادی پایین طبقات در کنونی فقر. گرفت خواهد شتاب نسبی رفاه سویبه حرکت هادموکرات

 شورهایک با ایران تجاری روابط. آمد خواهد پایین نیز بهااجاره و مسکن .یافت خواهد کاهش تدریجبه

 دولت نصیب آن سود ،باشد مثبت اگر تغییرات این .یافت خواهد بهبود نیز دور خاور و اروپا و اطراف

تجربه  حالی است که؛ در ،کندیمشرق ترسیم روزنامه اما و اگرهایی که  .«شد خواهد ایران در بعدی

جمهوری خواهان علیه منافع  یپابهنیز پا  هادموکرات، دهدیممختلف نشان  یهادورهدر  هامیتحر

در مصوبات کنگره و سنای  توانیمعلیه ایران را ، نمونه این اتحاد رویه اندبرداشتهملت ایران قدم 

شاهد مثال دیگر در خصوص عدم مشاهده کرد. مربوط به کشورمان  یهاطرحاین کشور در خصوص 

بود  «بایدن جو» سخنرانی اخیر ییر مواضع آمریکا با جابجایی سکان ریاست جمهوری این کشور،تغ

 و ترطوالنی را برجام ذیل ایران هایمحدودیت شوم، پیروز انتخابات در اگر: »کرد اعالم صراحتاًکه 

 .«کنممی ترکامل



 

  
 اخبار ▼

 بانک در گذاریسپرده یجابه بورس در گذاریسرمايه

 باالی شهروندان آماری جامعه با کشور اقتصادی وضعیت پیرامون ایران مردم نگرش سنجش طرح در

 ؛(۹۹ مرداد 0 تا تیر 2۹) شد اجرا تلفنی همصاحب شیوه به که 80۹5 نمونه تعداد و کشور کل سال 81

 81 «کنید؟ مدیریت چگونه را خود اندازپس دهیدمی ترجیح» است شده پرسیده مردم از سؤالی در

 درصد ۹۶2 ؛فرینیکارآ و زاییاشتغال زمینه در ؛درصد 81۶0 ؛مسکن و زمین بازار در اندگفته درصد

 درصد 8۶1 و سکه و طال اندگفته درصد 0۶1 و بانک در را خود اندازپس درصد 1۶8 ؛بورس در اندگفته

 مرداد در جمعیت کل اندازپس مدیریت مقایسه در توجهقابل نکته. کنندمی خریداری ارز و دالر نیز

 به تمایل افزایش و بانک در اندازپس به تمایل میزان توجهقابل کاهش ،83۹1 خرداد با 83۹۹

 دهندمی ترجیح گفته بودند مردم درصد 24۶1 ،۹1 خرداد در. است بورس بازار در گذاریسرمایه

. است رسیده درصد 1۶8 به 83۹۹ مرداد در میزان این ،کنند گذاریسپرده هابانک در را شاناندازپس

 در درصد ۹۶2 به ۹1 خرداد در درصد 8۶0 از و داشته رشد بورس در مردم گذاریسرمایه ،مقابل در

 را اندازشانپس سنی هایگروه سایر از بیش( درصد 82) سال 05 باالی افراد. است رسیده ۹۹ مرداد

 سنی هایگروه سایر از بیش( درصد 28۶2) سال 2۹ تا 81 جوانان. کنندمی گذاریسپرده بانک در

 جوانان بین بورس در گذاریسرمایه به تمایل میزان همچنین دارند؛ کارآفرینی و زاییاشتغال به تمایل

 .است سنی هایگروه سایر از بیش( درصد 82۶۹)

 !حداقلي؟ فناوری يا حداکثری فناوری

 فناوری به معتقد ایشان که یابیمدرمی ی،مجاز فضای موضوع در رهبری معظم مقام رویکرد به نگاه با

 مرتبط ابعاد و فضا این از له معظم عمیق شناخت دلیل به و هستند مجازی فضای مورد در حداکثری

 عرصه به کاربری عرصه از بیش و نبوده راضی بودن کنندهمصرف و کاربری حوزه به تنها آن، با

 بازی زمین که کنیم قبول توانیمنمی رونیازا .دارند خاصی توجه مجازی فضای مدیریتی و حاکمیتی

 در باید رو همین از .دهند جهت کشور امورات و مردم به هاآن و باشد بیگانگان اختیار در مدیریت و

 تبدیل حوزه این در ابرقدرت یک به و باشیم فناوری صاحب و ICT حوزه پیشرفته کشورهای تراز

 و کاربری و حداقلی فناوری به دولتی، نمسئولیبرخی  و گرایانغرب دیدگاه، این نارک در اما ؛شویم

 برای کشیدن زحمت و زدن باال آستین جای به و انددادهرضایت  مجازی فضای در بودن کنندهمصرف

 فیلترینگ، نظیر واژگانی کارگیریب و ادبیات تولید با آمریکا، و چین نظیر کشورهایی با شدن سطحهم

 عرصه این در را خود آن، مثل دیگری هایگوییکلی و ایرسانه سواد محدودیت، سازی،مسدود

 به ،دشومی مجازی فضای در کشور شدن قدرتمند موجب که هاییطرح با و دهندمی نشان قهرمان

 در غرب، و آمریکا به شدید گرایش به توجه با این عده، چرا که است تعجب جای. خیزندبرمی مخالفت

 فناوری صاحب آمریکا مثل کشور در این موضوع خواهندنمی و کنندنمی عمل مریکاییآ این موضوع

 استفاده فیلترینگ کلیدواژه از بارهاخود  تلویزیونی اخیر مصاحبه دروزیر ارتباطات کشورمان  !؟شود

 دردر موضوعاتی مثل شبکه ملی اطالعات،  را این وزارتخانه مدیریتی یهاضعف و هاکاریکم تا کرده

آدرس غلط دادن به مخاطب تعبیری جز  اظهارنظرها. این نوع کند جبران فیلترینگ با مبارزه پوشش

 گرایش به شعارهای پوپولیستی برای جلب رضایت مردم ندارد.و 

 تغيير نگاه ايران به شرق

 مشارکت چگونه: »کرد منتشر عنوان نای با یادداشتی اسپوتنیک در ، تحلیلگر روسی«وابلین اکاترینا»

. «؟کند وارد متحدهایاالت حداکثری فشار سیاست تابوت بر را میخ آخرین شاید چین -ایران استراتژیک

 متنوع هایواکنش برانگیختن باعث ایرانی -چینی بلندمدت همکاری یک اندازچشم: »آورده است وابلین

 این که کرد ادعا پالیسی فارین( آمریکایی نشریه) اساس همین بر. است شده المللیبین مسائل ناظران

 و خاورمیانه در ژئوپلیتیکی مجدد سازماندهی تغییر یک بینیپیش و است «غرب برای بدی خبر» توافق

 نوشته به .«کندمی تقویت استراتژیک مهم مناطق در را خود پای جای چین آن اساس بر که کرد را آسیا

 هشداردهندگان دسته این به هم متحدهایاالت خارجه وزیر پامپئو مایک( مرداد 82) آگوست دوم» او

 ایران به چین ورود که شد مدعی نیوز فاکس با مصاحبه در و شد وارد( چین و ایران توافق درباره)

 قرار «خطر معرض در» را امارات و سعودی عربستان اسرائیل، و «کرد خواهد ثباتبی را نهخاورمیا»

 توافق با غربی هایدولت و اصلی جریان هایرسانه مخالفت درباره وریآشگفت موضوع هیچ. دهدمی

 .«تاس شرق سمت به ایران قاطعانه تغییر از نمادی که توافقی ندارد؛ وجود ایران و چین

 کوتاه اخبار ▼

 بهادری علی /نشد؟ محکوم اعدام به طبری اکبر چرا ◄

در توضیح رأی دادگاه به  یهقضائ قوه وکالی مرکز رئیس جهرمی،

 ما کیفری نظام در حاضر حال در»: ، توضیح دادپرونده اکبر طبری

. شوندمی تقسیم دیات و قصاص حد، تعزیر، دسته چهار به جرائم

 تعزیر نوع از طبری آقای ارتکابی جرایم است مشخص آنچه

 تقسیم درجه هشت به هم تعزیری هایمجازات خود و باشدمی

 حبس میزان و 8 درجه تعزیری مجازات آن، شدیدترین که شودمی

 عنوان به حبس سال 38 تعیین .است سال 20 از بیشدر آن 

 علیه سنگین حکم یک صدور بیانگر )طبری( وی برای اشد مجازات

 مجازات شدیدترین گفت توانمی واقع در و است طبری آقای

 با نباید را حکم این .است شده گرفته ر نظرد وی برای تعزیری

 قصاص مستوجب عمدی جنایات یا اعدام مستوجب حدی جرایم

. است یکدیگر از متفاوت ماهیتاً اتهامات نوع چراکه کرد؛ مقایسه

 حبس مجازات به تنها وی که شد متذکر باید این بر عالوه

 مصادره و سنگین نقدی جزای وی برای بلکه است، نشده محکوم

 «.است شده گرفته نظر در نیز اموال

 ریسردب «عطوان یعبدالبار» /!رنديبگ ادياز طالبان  هاعرب ◄

 ئتیکنار ه لیخوار و ذل نیچننیاپمپئو  نکهیا»نوشت:  ومیال یأر

را  هاآنو بخشش و گذشت  ستدیایمطالبان  کنندهمذاکره

خود را از افغانستان  یروهایامن ن ینینشعقبخواستار است و 

 انینیفلسط ژهیوبه هاعرب یبرا ی، درس عبرتکندیم ییگدا

، فرماندهان طالبان شناسمیمطالبان را  یخوببهاست. 

بر تن  شمیاز جنس ابر ییهالباسندارند،  ژهیو یماهایواپه

شدند و شروط خود را  روزیپ رونیازا ،ندیگوینمو دروغ  کنندینم

 «کردند. لیتحم

 دیوان ي/فوتبال دهایقراردا به محاسبات ديوان ورود ◄

 بر عالوه کرد، اعالم ورزش وزارت به اینامه در محاسبات

 ورود فوتبال آتی سال قراردادهای به قبلی، پرحاشیه قراردادهای

 استفاده المالبیت حفظ جهت خود نظارتی ابزار از و کرده

 .کرد خواهد

 استان بحران مدیرکل ،«باالیی» /!امانت در خيانت ◄

 حساب به مردم که مبلغی میزان از نه ما» :خبر داد کرمانشاه

 این اینکه درباره نه و داریم اطالعی کردند واریز هاسلبریتی

 از احمرهالل باید .داریم اطالع ،کردند هزینه کجا را پول

 کنند اعالم که بخواهد پاسخ هاسلبریتی از دادستانی قطری

 مردم به اینکه دوم و ریختند شما حساب به پول چقدر مردم

 هاسلبریتی سهم .اندکرده هزینه کجا را هاپول بدهند گزارش

 مجموعاً  زدهزلزله مردم برای مسکونی واحدهای ساخت در

 .«است بوده تومان میلیارد 0 از کمتر

که عیب  حکم بیان مطلبی :(61احکام سياسي )سؤال  ◄

 نوعاین : پاسخچیست؟  در فرد وجود ندارد، اما ،گرددمحسوب می

نیز به آن اضافه و غیبت  تهمت است و چون گناه دروغگفتگو 

 شود.می بیشتر شگناه ؛گرددمی


