
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اسينشريه روزانه )داخلي( معاونت سي
1400 تير 23شنبه چهار 5560 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 تصوّر ما که چیزی آن بارها جنگ، در... بشود مأیوس نباید دانشجو ،مقطعی هایشکست از

 بنا اگر. جورهمین ۴ کربالی خورد؛ شکست رمضان عملیات مثالً نکرد، پیدا تحقّق کردیممی

 هایناکامی به خاطر یأس. رسیدنمی سامان به چیزهیچ ،بشود مأیوس شکست با انسان بود

 www.basirat.ir            (17/03/1396). باشد نداشته راه تانزندگی در مطلقاً مقطعی،

 آن با مواجهه نوع و پنهان يارانه          روز حرف▼

 و انرژی مصرف و تولید شیوه ما کشور در که نیست تردیدی

 با کارشناسان از ایعده اما ؛نیست صحیح آن گذاریقیمت

 پنهان یارانه کردهزینه تحلیل به مختلف، هایمدل از استفاده

راهکار  را انرژی هایقیمت منطقبی افزایش و پرداخته

این . داننددادن وضعیت انرژی در کشور می سروسامان

 را کشور در برق تولید در گذاریسرمایه کاهش کارشناسان،

 راستیبه اما ؛دانندمی آن قیمت بودن ارزان از متأثر صرفاً

 است؟ صحیح پنهان یارانه بیان در مدلی چنین تجویز

 قیمت تضمین و قیمت تثبیت سیاست اتخاذ نسبی صورتبه -1

 چه. است اقتصاد جان بالی( دستوری گذاریقیمت همان یا)

 اما ؛اییارانه نظام دومی و کندمی تولید سیاه بازار اولی اینکه

 نظام داشتن مستلزم ،اقتصادی سیاست دو این اتخاذ از پرهیز

 است، خاص پارامترهای گرفتن نظر در با البته و سالم رفاه تولید

 شده دچار تحریم و تدبیریبی مصیبت دو به که اقتصادی نه

 تدبیریبی آیا. دید کامل زنجیره یک در باید را اقتصاد. باشد

 بخش در باید را گذاریسرمایه و تولید بخش در مسئولین

 ارزش احتساب بدون پنهان یارانه تحلیل -2 کرد؟ جبران مصرف

 مردم، معیشتی نظام وضعیت و مردم خرید قدرت ملی، پول

 بهانه به برق منطقیغیر کردن گران مثال برای. است اشتباه

 آورسرسام تورم و فاجعه ایجاد پنهان، یارانه توزیع شدن عادالنه

 بیان در -3. کرد خواهد بحران تولید و بوده مرتبط هایبخش در

 حساب دالر قیمت به را خدمات و کاال در حالی پنهان، یارانه

 .است ریال برحسب ایران در مزایا و حقوق نظام که کنندمی

 نظام و باشد دالری ،مصرف و خدمات ارائه نظام که شودنمی

 ،ریالی صورتبه را اولیه انرژی که نیروگاهی. ریالی ،مزایا و حقوق

 باید چرا ،کندمی دریافت ریال ۵0 قیمت با و یارانه با همآن

 است درست -۴ !؟بفروشد کشور در دالری صورتبه را تولیدش

 مندبهره پنهان یارانه از نابرابر و ناعادالنه صورتبه افراد که

 قیمت شدن گران و تثبیت سیاست اتخاذِ صرفِ ولی ؛وندشمی

 قشر بر فشار به منجر بلکه ،نیست مصیبت این درمان راه برق،

 جیب از پنهان یارانه حرکتهمچنین  وشده  مستضعف

 و دولت و شد خواهد تولیدکننده جیب به مصرفپر ثروتمندانِ

 .بود نخواهند آن نهایی منتفع مردم

 است الزم اوالً پنهان، یارانه از بهینه استفاده در :راهبردی نکته

 توسط ،اقتصاد مناسب بسترسازی طریق از مردم درآمد که

 را واقعی هایهزینه پرداخت توان مردم تا یابد افزایش دولت

 بر گذاریقیمت نظام اصالح ،مصرف بخش در ثانیاً. باشند داشته

 بخش از بیشتر حمایت تولید، بخش در و مصرف، میزان اساس

 )نویسنده: علی محمدی( .گیرد قرار کار دستور در خصوصی

 

 
 

 

 

 
 

 اين روز را فراموش نکنيم!                              روز گزارش▼

قرار داریم و جامعه « یوم المیثاق المأخوذ»و « یوم العهد المعهود»، «االکبرعیداهلل»در آستانه 

 تریمتفاوت وتابتبباید این روزها  بیندمیاسالمی که خود پروش یافته و حامی مکتب غدیر 

 نسبت به سایر اعیاد و ایام داشته باشد.

و مذهبی قدرتمندی در اختیار پیروان  تاریخ در زمینه غدیر محتوای فرهنگی، هنوز کهازآنجایی

مکتب تشیع قرار نگرفته است ممکن است که در ابنای حرکت کسی از ما بپرسد که اهمیت یا 

 و اصرار دارید؟! تأکیدروی آن  همهآناین عید نسبت به سایر اعیاد چیست که  فخر

 غدیر روز اگر»که  چرخدمی دهانبهدهانبسیار  هاجملهدر بین عامه قشر مذهبی این  اخیراً -1 -1

به انکار غدیر عاشورا را » ،«.دادنمی رخ اسالم تاریخ در فاطمیه و عاشورا بود شده داشته گرامی

شده است  ایدستمایهاین جمالت  «نتیجه تلخ فراموش کردن غدیر است عاشورا» ،«آورد وجود

 هایظرفیتدر سطح کشور شکل بگیرد اما تمام  هاییمراسمو  هاجشنکه در روز عید غدیر 

پیامبر  -2 .شودنمیداشت این روز بسیج صرف گرامی هایپایگاه ،هاحسینیه ،مساجد ،هاهیئت

 برای است. اولوالعزم پیامبران از و خدا فرستاده برترین، و علیه و آله و سلم آخرین هللاصلیاکرم 

ید، عزیزترین نزدیکان خود را در نبردها و کش هاتحریم خورد؛ هادلخونانجام رسالت خود 

حفظ اسالم  برای پنهانی و آشکار به تبلیغ اسالم پرداخت، صورتبه تقدیم اسالم کرد، هاتحریم

و  هاجنگ خانه و عشیره و محل تولد خود را وداع گفت و به سرزمینی غریب مهاجرت کرد،

اند و...اما در آخرین سال عمر و نفرات به طلوع پیروزی رس کمبود سالحغزوات متعددی را با 

 تَفعَل لَم اِن وَ رَبِّکَ مِن اِلَیکَ اُنزِلَ مآ بَلِّغ الرَّسولُ یاَیُّهَا» :شودمیعجیب مواجهه  ایآیهخود با 

گویا پیامبر وظیفه ای...نداده انجام را رسالتت اصالً نکنی، ابالغ را حکم این اگر «رِسالَتَه بَلَّغتَ فَما

آمده که اگر آن را انجام ندهد رسالتش ناقص  به وجودسال گذشته برایش  23از  تریمهم

والیت  مسئله، مهم غدیر مسائلیکی از  -3 و آن اعالم والیت علی بن ابیطالب است. ماندمی

شَونِ اَلیَومَ اَکمَلتُ لَکُم الیَومَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم فاَل تَخشَوهُم وَ اخ»معروف  و آیه است

 اعالم دین شدن کامل از منظور «دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلیکُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناً

 که یاس کفار را به دنبال داشت. است (ص)پیامبر از پس امیرالمؤمنین جانشینی و والیت

 ؛مختلف آن را جشن گرفت هایروشمهم اسالم است و باید با  مسئلهغدیر  پاياني:نکته 

: غذا دادن به یک فرمایندمیدر مورد اطعام در این روز مبارک ( السالمعلیهامام صادق ) حضرت

خود ائمه  هاآن رأسدر »پیامبر و صدیق  میلیونیکدر روز عید غدیر ثواب اطعام  مؤمن

( و السالمعلیه)حضرت عباس هاآن رأسدر »شهید  میلیونیکو (« السالمعلیهممعصومین)

در همین  (303ص  6 فرد صالح در حرم خداوند را دارد. )بحار ج میلیونیکو « شهدای کربال

بر  شاءاهللاندر فضای مجازی برای شناخت این روز به راه افتاده است که  هاییپویشراستا 

 صورتبه و بیفزایدشناخت ما از این روز مهم تاریخی که حیات اسالم به آن گره خورده است 

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( فردی و اجتماعی در بزرگداشت این روز کوشا باشیم.

 است مخالف هادموکراسي اکثر با آمريکا: «افرز فارين»           خبر ویژه ▼

 یا کندمی حمایت هادموکراسی از آمریکا واقعاً آیا» عنوان با یادداشتی درعلمی آمریکایی  نشریه

 درواقع اما دارد، را جهان هایدموکراسی رهبری ادعای آمریکا»: نوشت ،«ثروتمند؟ کشورهای از

 کشورهای از بسیاری .است مخالف هادموکراسی اکثر با جهانی مسائل ترینمهم از بسیاری در

 زمانی فقط و هستند خارج آمریکایی گذارانسیاست بینیجهان از زیادی حد تا فقیر دموکراتیک

 منافع .باشد مهم ژئوپلیتیکی و ایمنطقه ثبات که کنندمی محسوب را کشورها این

 .«هستند یکی اقتدارگرا کشورهای منافع با غالباً آمریکا نظیر ثروتمند هایدموکراسی

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 شروع کرد فساد هایريشه خشکاندن رئيسي کار را با

های نظارتی و اطالعاتی سای دستگاهؤمتشکل از ر ایکمیتهاولین جلسه یسی رئ االسالمحجت

و  هاشناسیآسیب بر اساسکشور را تشکیل داد تا پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید، 

تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای 

های ها و ابالغیهتدوین دستورالعمل دار را پیشنهاد نمایند.ات اولویتفسادزای دولت و اقدام

ساد و نیز های بروز فاصالح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه رمنظوبه ازیموردن

و  یافتهسازماندولتی، قاچاق  پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات

ه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع ئارا

 این در رئیسی  .است کمیته این به محوله هایمأموریت ازجمله اطالعات اقتصادی کشور، 

 زمان تا کار این آغاز است، فساد کنیریشه ،جدید دولت از مردم انتظارات از یکی»: گفت جلسه

 نخست روز در تا شود فراهم باید اآلن از آن هایزمینه و بیفتد تأخیر به نباید دولت استقرار

افزود:  ،از این کمیتهبا تشریح انتظارات رئیسی  .«کنیم آغاز را عینی اقدامات دولت، تشکیل

 مؤثرفساد، راهکارهای  هایریشهخشکاندن  منظوربهبرای ایجاد تحول در نظام اداری کشور »

 .«اجرایی پیشنهاد کنید تا از روز اول استقرار دولت، اقدام و عمل را بدون فوت وقت آغاز کنیم

 رئیس محاسبات، دیوان رئیس سپاه، اطالعات سازمان رئیس اطالعات، وزیر جلسه این رد

 با مبارزه هماهنگی ستاد دبیر و کشور کل بازرسی سازمان معاون مجلس، نود اصل کمیسیون

 .داشتند حضور اقتصادی مفاسد

 ترکيه را تهديد کرد ،طالبان

قرار است همه نیروهای خارجی از افغانستان  ،بر اساس توافقنامه دوحه» اعالم کرد: لبانطا گروه

که  ترکیه ،آن ازجملهخارج شوند و سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نیز آن را تائید کرده و 

تر کشورها این تصمیم را تائید و بیشو  تاش در مراسم امضای پیمان اشتراک داشوزیر خارجه

از آن استقبال کردند. اکنون که مقامات کشور ترکیه به خواست و توافق آمریکا، بقای نیروها و 

طالبان  .«گیرند عهده بهدوام اشغال خود در افغانستان را اعالم کردند باید عواقب این حضور را 

ر ترکیه خواست که صدای خود را در برابر این در ادامه از ملت مسلمان و سیاستمداران هوشیا

این تصمیم نه به نفع ترکیه است و نه به نفع افغانستان، بلکه بین هر چراکه  ،تصمیم بلند نمایند

سایر و  با خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی«. کندت مسلمان مشکالت را ایجاد میدو مل

اعضای ناتو از افغانستان، ترکیه در تالش است تا نیروهای خود را برای حفظ امنیت نیروهای 

با  هاییرایزنیی این منظور در خاک افغانستان نگه دارد و برا ،حامد کرزی المللیبینفرودگاه 

 انجام داده است.های آمریکا و افغانستان دولت

 فضا را باز کنيم! :مجازی فضای توسعهراهکار روحاني برای 

 امروز»جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: حضورش در روحانی در آخرین  جمهوررئیس

 با مجازی فضای پیشرفت. کرد محروم مجازی فضای از را جامعه تواننمی که اندفهمیده همه

از  جمهوررئیسرسد منظور به نظر می. «کنیم باز را فضا باید و نیست ممکن دولتی مدیریت

ها باشد که امروزه قوانین توسط دولتمجازی فضای مدیریت فضای مجازی همان نظارت بر 

شود و عمالً این حوزه نیز محکم نظارتی توسط کشورهای پیشرفته بر این حوزه اعمال می

کشورهایی  ازجملهها قرار دارد؛ اما ایران در کنترل دولت ،های حاکمیتیهمچون سایر حوزه

قانون و فضای مجازی بیکه از این قائده مستثنی است و به معنی واقعی کلمه شاهد است 

 ترهای سختگیرانهکنترلاعمال شاهد  هرروزدر کشور هستیم. این در حالی است که  چارچوب

ای از نمونههند بر فضای مجازی توسط کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه هستیم. 

ل کنتر ،وجودبااینافزار دارد ولی تولید نرم و ITدر حوزه کشورهایی است که درآمد سرشاری 

ه تبعیت از توئیتر را ملزم ب تازگیبهداند و ضای مجازی را مانع توسعه فناوری نمیدولت بر ف

 قوانین داخلی خود کرد.

 اخبار کوتاه

 سید /از نگاه رئيسي ،پيشرفت مسير در کشور حرکت الزامات ◄

 عبداهلل اهللآیت با دیدار در دوشنبه شامگاه رئیسی ابراهیم

 رساندن فعلیت به الزامات از یکی»: گفت، آملی جوادی

 که است این آبادانی و پیشرفت برای کشور هایظرفیت

 تواندمی هرکسی و گذاشته کنار را جناحی و شخصی هاینگاه

 «.بیاید میدان به باشد، اثرگذار کشور تحول و پیشرفت مسیر در

 دیروز به/ سازندمي برق نيروگاه صنعتگران برای خود ◄

 ، مجوز داده شد تااست کشور پرمصرف بخش که صنعت بخش

 بینیپیشبرای خود بسازد.  نیروگاه مگاوات هزار 10 بتواند

 مدیرعامل سال محقق شود. 3 این اقدام در طولشود می

با اعالم این خبر، افزود:  حرارتی برق نیروی تولید شرکت

 تأسیست مجوز که درخواس پرمصرفبرای هر بخش صنعتی »

مالی توسط خود صنعت داشته باشد،  تأمین شرطبهنیروگاه را 

 .«کنیمظرف کمتر از چند ساعت مجوز صادر می

روابط  ضدانقالب برای ورود به کشور/عناصر تالش ناموفق  ◄

 ایاطالعیهدر  السالمعلیهعمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا 

 از تیمی 1۴00 تیرماه 21 دوشنبه شامگاه »اعالم کرد: 

اشنویه قصد  شهرستان مرزی منطقه از ضدانقالب عناصر

ورود به خاک کشورمان را داشتند که با هوشیاری رزمندگان 

با »در این اطالعیه آمده است:  .«ماندند ناکام قرارگاه، این 

توسط رزمندگان قرارگاه حمزه  موقعبهاجرای آتش 

 تیم، این اعضای با درگیری در ، السالمعلیهسیدالشهدا 

شهرستان اشنویه «. شدند متواری منطقه از ضدانقالب عناصر

 2و در امتداد مرزهای ایران با  یغرب جانیآذربادر جنوب 

 کشور ترکیه و عراق قرار دارد.

مدیرعامل بنیاد / خواهند، بخوانند!کساني که فرزند چهارم مي ◄

 16خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پرداخت  1۵

هایی که قصد داشتن فرزند چهارم خانواده میلیون تومان به

با بیان اینکه این طرح از هفته گذشته از ارجائی  دارند، خبر داد.

نویسی در توانند برای ناممتقاضیان می»: افزود ،شهر قم آغاز شد

 .«کنند نامثبت .ir1۵۴2www.در سامانه 3 عالوهبهطرح 

« فرانک ریستر»/ !فرانسه توسط مقامات لبناني علني تهديد ◄

( در آستانه اولین شنبهسه) دیروزوزیر تجارت فرانسه که 

، ضمن دیدار با کرد سفر لبنان به بیروت  سالگرد انفجار مهیب

مقامات این کشور در سخنانی مقابل خبرنگاران بار دیگر 

 این مقامات بهوی  را به تحریم تهدید کرد. مقامات لبنانی

 ما مدنظر اصالحات انجام به التزامی هیچ شما» ،گفته کشور

 دولت تشکیل مسیر در که مسئوالنی زودیبه. ندارید

 .«کنیممی تحریم را کنندمی اندازیسنگ

 دفاع وزیر/ روسيه دريايي رژه در يايرانشناورهای حضور  ◄

 رژه در ایران ازجمله کشور چند نظامی شناورهای گفته روسیه

 .کنندمی شرکت مرداد سوم تاریخ در کشور این دریایی بزرگ


