
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0099 دی 90شنبه چهار 0965 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

عبرت  هاآنهمراه بوده. باید از  تحرکات، با انواع و اقسام وخیزافتسال با جهاد، با  ۳۴این 

؛ یک ملّت زنده، در هر کندنمیبگیریم و درس بگیریم، لکن یک ملّت زنده فقط به گذشته نگاه 

و  ی او استاین لحظه بر عهده ای که درمقطعی از تاریخ خود، به اقتضائات زمان خود و وظیفه

 sirat.irwww.ba                                         (91/91/9۳11) .انداز هم نظر داردبه چشم

 هاقيمتنظام توزيع و کنترل  سازیبهينه       روز حرف▼

 متیبر کاالها، ق کنندهمصرف متیق جایبه زودیبه»

انبوه  انیبود که در م یخبر نیا ؛«درج خواهد شد تولیدکننده

که توسط وزارت  یکردیمغفول ماند. رو ایتااندازهاطالعات 

اتخاذ شد که البته  کنندهمصرفبر کاهش تورم  یمبتن صمت و

 .استسالم  عیاز فلسفه نظام توز یبخش

، بر کاالها شدهدرج متیق ،نیا از شیپتا  -9 تحليلي:نکات 

بنگاه  یموارد اساس در نیبود و بر هم کنندهمصرف متیق

 یهافروشگاه را بر اساس درخواست متیق نیا یدیتول

 نمودمیکاال درج  یسود بر رو درصد ۰1از  شیتا ب ایزنجیره

 یسودها ،ییکذا هایتخفیف باوجود زین هافروشگاه نیو ا

 یفشار مضاعف ،و در مقابل ریختندمیرا به حساب خود  یادیز

 زین فروشیخردهالبته در قسمت  .شدمیوارد  کنندهمصرفبر 

ستاندارد ا -2. گرفتمیشکل  یگرید وهیبه ش هامفسده نیهم

 ،نفر 9111 تا ۰11هر  یبه ازا ایدر دن یعیتوز یواحدها یجهان

 کینفر  ۴۴هر  یبه ازا رانیاما در ا ؛است یواحد صنف کی

(. هافروشدستوجود دارد )بدون احتساب  یواحد صنف

متناسب با نظام  عینظام توز رانیاست که در ا نیا تیواقع

 ندیآفر درواقعشده است.  میحج اریو بس افتهیرشد ن دیتول

 ،عیهمان نظام توز ای کنندهمصرفانتقال کاال از بنگاه به  نهیبه

از  که دهیگرد یچنان گسترده و طوالن یمختلف یهابخشدر 

وزارت  دیجد کردیرو خود فاصله گرفته است. یفلسفه وجود

 هاواسطهبا حذف  تواندیم، مبدأدر  متیکنترل ق یعنیصمت 

و  رهیزنج نیمنجر به کوتاه شدن ا ،کاال تأمین هریدر زنج

موجب  میتصم نیاگرچه ا -۴ شود. عینظام توز سازیبهینه

 ییدر جاها تیدرنهاو  شودیمبازار  زمیرقابت و مکان تیتقو

 میمهم است که بدان یول ،کندمی تأمینرا  کنندهمصرفمنافع 

 بیاز اشتغال در حوزه خدمات آس یبه بخش تواندمیقانون  نیا

و  هافروشخردهدر بازار را به ضرر  پذیریرقابتبزند و قدرت 

قم ر ایزنجیره یهافروشگاه یعنیکاال  تأمیناول  حلقه به نفع

از آن دسته از  تیجهت حما یکاروساز دیلذا با ؛بزند

مشغول  یتک شغل صورتبه نهیزم نیکه در ا ییهاخانوار

بر  تولیدکننده متیدرج ق -۳. دیشیاند مد هستند،آدرکسب 

اطالعات  اوالً دیبا ،خود برسد ییبه هدف نها نکهیا یکاال برا

 ستمیس اًیثانشفاف و در دسترس همگان باشد و  ،گذاریقیمت

 که در ایمفسده وگرنه د؛یعمل نما درستیبهنظارت بر بازار 

 هافروشیخرده، اکنون در گرفتمیشکل  ایزنجیرهفروشگاه 

خرد  یجهت شناسا کردن اجزا نیشد. از هم دخواه جادیا

 .است اتیکاال در سامانه جامع تجارت، از ضرور تأمین رهیزنج

 )نویسنده: علی محمدی(

 

 

 
 

 
 

 امارات وتختتاج ربلرزه                             روز گزارش▼

مهم جنگ « نقاط عطف»از  یکیبه امارات،  منیانصاراهلل  یو موشک یپهپاددو روز پیش حمله 

 .شودیمحسوب م منی سالههفت

دباد گر»که  یراهبرد اتیعمل کی ی، انصاراهلل طماهدی 22دوشنبه  روز :یخبر یهاگزاره

انصاراهلل با  ،موفق اتیعمل نیا ینام داشت، عمق خاک امارات را مورد هدف قرار داد. ط «منی

 یو ابوظب ی، دو فرودگاه دب۴پهپاد صماد  21ذوالفقار و  کیو بالست 2بالدار قدس  یهاموشک

مهم و  ساتیاز تأس یو تعداد یدر ابوظب« المصفح» یصنعت نطقهنفت در م شگاهیپاال زیو ن

با اشاره به  منیمسلح  یروهاین یسخنگو ،عیسر ییحیس امارات را هدف قرار دادند. حسا

کشور  کی هددادامه  منی هیتجاوزاتش علبه  کهیامارات تا زمان» :گفت ،این عملیات اتیجزئ

دولت نجات  یرساناطالع ریوز «یاهلل الشام فیض»حال  نیدر هم«. خواهد بود رامنیکوچک غ

 یها. بوقدیکه قرار بود به امارات برسد، رس یهیتنب امیپ»نوشت:  یتیبا انتشار توئ یمل

سازمان  ازجمله ،کنندیم هیفارس تغذ هیحاش یکه از اموال کشورها ییهاو سازمان رشدهیاج

نه قارقار  نیبنابرا ؛خواهند کرد ردنشروع به محکوم کردن و قارقار ک ت،یامن یملل و شورا

خارجه دولت نجات  ریوز« هشام شرف» شتری. پ«ستین آزاردهندهها ه وزوز مگسها و نکالغ

آتش  یهاشعله د،یما را ترک نکن ریاگر خاک و جزا» :به امارات هشدار داده بود منی یمل

در  یحضور نظام انیپا رب یمبن یقبل ی. امارات برخالف ادعاها«دیبه شما خواهد رس یزودبه

اشغال  قیحضور دارد: نخست، از طر منیحاضر به سه شکل در جنگ  حال در ،یائتالف سعود

توسط مزدوران خود؛ دوم، « جنوب یانتقال یشورا» سیو تأس منی یمناطق جنوب غرب

 رهیجز نیسوم، اشغال چند من؛یهزار جنگجو در سرتاسر  11از  ...و  یکیلجست ،یمال تیحما

 المندب.واقع در تنگه باب ونیم هریو جز یسقطر رهیجز ازجملهو مهم  یدیکل

سابقه نداشته که امارات  دت،م نیو در ا گذردیامارات م شیدایدهه از پ چهار :يليتحل گزاره

. حمله ودشبه عمق خاک خود مواجه  یو پهپاد یاز حمالت موشک یاسطح و دامنه نیبا چن

و  «یعیواکنش طب» کیدر امارات  یشمندانه انصاراهلل به اهداف مهم اقتصادوو ه قیدق

 ریاخ یهااست که در ماه منیامارات در جنگ  ینظام التبه روند رو به رشد مداخ «یقانون»

پس از پنج سال از  یعنی، 2121سال  هیدر فور است که یحال در نیکرده است. ا دایپ شیافزا

رهبر  دیمحمد بن زا من،یعربستان در تجاوز به  یامارات با ائتالف تحت رهبر یشروع همکار

و خروج  یامارات در ائتالف سعود یحضور نظام انیپا د،یزا یدر شهر نظام یامارات در مراسم

ندارد، در  منیجز خروج کامل از جنگ  یاامارات چاره ،را اعالم کرده بود منیاز  یکامل نظام

در  همآن؛ شدمواجه خواهد خود  یاسیو س یاقتصاد یبقا در یبا چالش بزرگصورت  نیا ریغ

و  یبه قطب مهم اقتصاد شدنلیتبد یبرا یکالن یگذارهیسرما ریاخ یهاکه در سال یطیشرا

 (ندیآخوش دینموده است. )حم فارسجیخل هیدر جهان عرب و حاش یتجار

 !ميحساس اريقفقاز بسمنطقه : نسبت به يتيوال                خبر ویژه▼

 به نسبت»: گفتبه مسکو  جمهوررئیسدر آستانه سفر  المللنیرهبر انقالب در امور ب مشاور

 اریماست بس یمرز یهابخش نیترکه جزو حساس یجنوب قفقاز خصوصبه قفقاز منطقه

 رانیا یاسالم یما و جمهور یما در قفقاز برا هیهمسا یکشورها یمرزها. میدار تیحساس

 نشان حال و گذشته تجربه. میریپذیدر مرزها را نم یرییتغ گونهچیه یعنیدارد  یتیامن ریتأث

خواهد شد که  جادیکانون بحران ا رد،یقرار بگ رییمورد تغ ییکشورها یمرزها اگر که داده

داد که  میو ارمنستان با ما مرز مشترک دارند. اجازه نخواه جانیآذربامعلوم نخواهد بود.  انشیپا

 .«و آنجا النه کنند ندیایب کایمثل آمر یاتجاوزگر بالفطره یبکند و کشورها رییها تغمرز

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 مسکو -برای ترسيم نقشه راه جديد در روابط تهرانتالش 

در یادداشتی در  (شنبهسهکشورمان در آستانه سفر رئیسی به مسکو، دیروز ) امور خارجه ریوز

( بنا به دعوت رسمی ماهدی 22رئیسی فردا ) اهللآیت» :خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت

اقتصادی برای -بلندپایه سیاسی ئتیهس یک أری روسیه، در جمهوررئیسپوتین  ریمیوالد

دو کشور طیف وسیعی از موضوعات  یهایزنیرا .شودیمعازم مسکو  دوروزهانجام سفری 

، دفاعی و امنیتی، یآورفن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و) دوجانبهمختلف در سطوح 

 المللیبینخاورمیانه، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی( و  ازجمله) ایمنطقه( یارسانهپارلمانی، 

 هایپیامدر حوزه سیاسی، تبادل  .گیردمیمذاکرات وین برای لغو تحریم( را در بر  ازجمله)

دو کشور حاکی از عزم  رهبران دو کشور و همچنین گفتگوهای تلفنی اخیر روسای جمهور

در حوزه اقتصادی، تجاری، صنعتی و  .است بلندمدتپایدار و  هایهمکاریطرفین برای توسعه 

روشنی  هایافق .مختلفی بین دو کشور تعریف شده و در حال اجرا است هایپروژهکشاورزی 

همکاری  نامهموافقتدر حوزه امنیتی،  .اقتصادی دو کشور است هایهمکاریدر انتظار 

جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه امنیت سایبری به امضای مقامات دو کشور 

 گیریشکلتحکیم مناسبات و » :در پایان یادداشت خود نوشتامیرعبدالهیان  .«رسیده است

 نویدبخشآسیایی،  نوظهوربا حضور دیگر بازیگران مهم و  ویژهبه ایمنطقهجدید  هایبلوک

 .«طح جهانی خواهد بودتقویت و تثبیت روندهای چندجانبه گرایی در س

 اعتماد ندارند اصالح طلبان: مردم ديگر به روزنامه شرق

برخی ، ریاست جمهوری مجلس و یهاانتخاباتدر  طلباناصالحانتخاباتی  یهاشکست باوجود

مجلس دوازدهم خبر  129۳ت اصالحات از عزم این جریان برای ورود به انتخابا یهاچهره

اده و نوشته واکنش نشان د طلباناصالحروزنامه شرق به تحرک انتخاباتی ، وجودبااین .دهندیم

و چه برای  9۳12طلبان چه برای انتخابات مجلس  تحرکات انتخاباتی اصالح»است: 

که تا واپسین روزهای  از همیشه زودتر آغاز شده و برخالف گذشته 9۳1۳جمهوری ریاست

برای ورود به انتخابات زود است، اکنون مشاهده  فعالًگفتند انتخابات همه فعاالن سیاسی می

شرق در ادامه نوشته  «.ریزی انتخاباتی شده استجبهه اصالحات ایران وارد برنامهکنیم که می

ترین عنصر طلبان، در حالی است که تا این لحظه مهمهای آتی اصالحدرباره برنامه سخن»است: 

های بوروکراتیک جبهه یعنی اعتماد عمومی در عرصه سیاسی ترمیم نشده و بعید است برنامه

های تخصصی و... بتواند جمله دادن بیانیه یا تشکیل کارگروهطلب، ازاصالحات و احزاب اصالح

جریان بزرگ  یهاتیمحدودکی از ی، طلباصالحرسانه این «. در شرایط کنونی راهگشا باشد

بعد از »نوشته است:  ودانسته مردم  یاعتمادیبانتخاباتی آینده را  یهارقابتدر اصالحات 

های دولت روحانی، خاصه در دور دومش، مردم دیگر اعتنایی به سخنان حزبی و جناحی میناکا

طلب در دو ترین شخصیت اصالحعنوان برجستهکنند؛ کمااینکه مشاهده شد کالم خاتمی بهنمی

جمهوری سیزدهم مانند سابق مورد اقبال عمومی قرار انتخابات مجلس یازدهم و ریاست

طلبان جناحی اصالحدرون هایاختالف»، شمردیبرمدیگری که شرق محدودیت  .«نگرفت

یا  کردن تیحماجمهوری اخیر بر سر در همین انتخابات ریاست مشخصاًاست؛ اختالفاتی که 

 «.از نامزدی عبدالناصر همتی رخ نمود نکردن تیحما

 شوديم يحيارز ترج ايگزينج یکارت اعتبار: مجلسنماينده 

به مردم  یکارت اعتبار یحیترج ارز حذف با»: گفت قیتلف ونیسیعضو کم «ینیالدرتاجیم»

ها کارت نیاستفاده از ا یقلم کاال برا 21 حدود .کاالست دیخر یکه صرفًا برا شودیداده م

 است کرده اعالم دولت گندم مسئله رد .کرد دیخر توانیها مفقط از فروشگاه شود؛یم فیتعر

را  یقبل متیو مردم همان ق شودیبلکه صرفًا روند اصالح م افتینخواهد  شینان افزا متیق

 و رانت بستر حذف ما هدف .کندمیرا دولت به نانواها پرداخت  متیالتفاوت قو مابه پردازندیم

کنند.  افتیرا در ارانهی نیا میصورت مستقبه دیتند باکه مردم هس یینها حلقه و است فساد

 .«باشد دیبا گرید شکل به زیگوشت، مرغ و نان ن ات،یلبن ارانهیو  شکل کی بهدارو  ارانهی

 اخبار کوتاه

حسن  دیس» /دهديما رهيرمند  از آب رانيا مسهطالبان  ◄

 یهاچهیدر کابل از باز شدن در رانیمعاون سفارت ا «یمرتضو

شدن آب به سمت  یخان توسط افغانستان و جاربند سد کمال

و  رانیا یهایزنیرا با خبر داد. رانیا یاسالم یجمهور یهامرز

سرپرست وزارت خارجه  ،یمتق رخانیافغانستان در سفر ام

طالبان در  نیمذاکرات با مسئول نیطالبان به تهران و ادامه ا

بند  یهاچهیدر ییزگشاگروه دستور با نیا یافغانستان، روسا

بر  داده بودقول  نیازاشیپطالبان  خان را صادر کردند.کمال

مشترک  یهاآبدر خصوص  توافقات تاریخی میان دو کشور

 بدهد.از آب هیرمند پایبند باشد و سهم ایران را 

 وپرورشآموزشوزیر  برای پايان دادن به تعطيلي مدارس/الش ت ◄

و  میبه نظام تعل یدیمدارس، لطمات شد یلیتعط»گفت: 

 نکهیا. مدارس باز هستند میکنیم دیوارد کرده، تأک تیترب

درست  م،یکن لیشود و مدارس را تعط یروز آلودگ کی

 یارا گلخانه شانیهابچه خواهندیمردم م یالبته برخ. ستین

 با»وزیر کشور نیز تأکید کرد:  .«بزرگ کنند یانهیو قرنط

سال در کشور  92 یافراد باال ونیناسیواکس مناسب روند

ها وجود مدارس و دانشگاه یلیتداوم روند تعط یبرا یلیلد

 بیکشور آس یعلم ندهیبه آ یمراکز علم یلیتعط ادامه ندارد.

مدارس با  ییمقدمات بازگشا یستیبا نیهم یو برا زندیم

 .«دفراهم شو یبهداشت یهادستورالعمل

 سیرئ /ديبه مردم نده تيفيکيب ی: خودروانفريهاد ◄

است  نیامن به خودروسازان  هیتوص» :ناجا گفت راهور سیپل

 د.خودروها باشن تیفیبه دنبال اصالح ک یفرافکن جایبهکه 

 افتیرا از مردم در یخارج یخودرو متینباشد که ق طورنیا

 دست مردم دهند. غیراستانداردو  منیناا یکنند اما خودرو

 یمباالتیباشد که در صورت ب منیا قدرآن دیما با یخودرو

به راننده و  شتریب بیآس یبروز حادثه، جلو ایراننده 

به  ایبرخورد منفجر شده  کیبا  نکهیگرفته شود نه ا نانیسرنش

 .«میبکش رونیستون خودرو را از شکم راننده ب دنبال تصادف،

لونا » /دهدميپاسخ وفاداری ايران را سوريه بشار اسد: مشاور  ◄

در مصاحبه با شبکه  هسوری جمهوررئیسمشاور ویژه « الشبل

را در موفق شده است محاصره  وریهس: »تخبری روسیا الیوم گف

حکومت سوریه موفق شده است نیازهای اساسی  .هم شکند

تهران در جریان » :وی تصریح کرد«. کند تأمینشهروندان را 

 .«یه سوریه، در کنار دولت و ارتش این کشور ایستادجنگ عل

اینکه، سوریه پاسخ وفاداری ایران را خواهد داد،  انیبابوی 

گیرد که چه کسی در خاکش سوریه تصمیم می»تصریح کرد: 

 «.حضور داشته باشد و چه کسی حضور نداشته باشد

 ندهینما !/باشند نيحق دارند دنبال تضم هايرانيا اوليانوف: ◄

حق دارند که  کامالً هایرانیا»: گفت نیدر مذاکرات و هیروس

بار فاجعه ییعدم تکرار ماجراجو در خصوصرا  ییهانیتضم

از  خواهندینم هایاز برجام بخواهند. بعض کایخروج آمر

 .«رندیدرس بگ یفشار حداکثر استیشکست س


