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1400 مرداد 20شنبه چهار 5579 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 با صادقانه ؛کندمی کمک بودن مردمی به که است کارهایی از یکی مردم با صادقانه گفتگوی

 مردم از را توقّعات بگویند، مردم به را هاحلراه بگویند، مردم به را مشکالت بزنند، حرف مردم

 مهمی کارهای از یکی مردم با زدن حرف. کنند تقدیم مردم به را الزم هایکمک و کنند ابراز

 www.basirat.ir       (12/05/1400) .باشد متعهّد[ آن به] بایستی «مردمی دولت» که است

 99 سال ريزش هایعبرت و بورس      روز حرف▼

 از بعد تهران بورس شاخص روزی، چنین در پیش سال یک

 تا شودمی نزولی روند وارد بارهیکبه پیاپی، رشد ماه چند

 دعوت به که مردمی. بزند رقم را خود تاریخ ریزش ترینبزرگ

 کرده بورس وارد را خود دارایی ،وزرا و دولت رئیس چندباره

 تا کنندمی گیر هاحقوقی و فروش هایصف تور در بودند،

 نظام سرمایه ترینبزرگ بلکه شود، نابود هاآن سرمایه تنهانه

 هاحرف خصوص این در. شود دارخدشه (مردم اعتماد) نیز

 یک در سرمایه بازار فرازوفرود ولیکن است زیاد گفتن برای

 :ساخت آشکار همه برای را بهاگران واقعیت چند اخیر سال

 تضعیف جهت در و فسادزا شدتبه ایران در بورس قوانین -1

 ؛است عمده دارانسهام و هاحقوقی نفع به و خرد دارانسهام

 -2 .شوند اصالح قوانین این باید فرصت اولین در بنابراین

 در کامل رتصوبه که است ایگونهبه سرمایه بازار سازوکار

 که معنی این به ؛نیست خود وجودی فلسفه تأمین جهت

 کار به تولیدی هایبنگاه تقویت جهت در را نقدینگی تواندنمی

 و ۹۹ سال تجربه -3 .کند تغییر باید سازوکار این لذا. گیرد

 یا ETF صندوق در نفت و اقتصاد وزارت بین ناهماهنگی

 که داد نشان بهره، نرخ تعیین در مرکزی بانک اقدامات

 و کامل هماهنگی با را اقتصادی کالن تصمیمات باید مسئولین

 اتخاذ مالی بازارهای شرایط گرفتن نظر در با و نگریآینده

 در بورس در مردم سرمایه رفتن بین از مسئولیت -4 .نمایند

 وجود فقدان رسدمی نظر به است؟ افرادی چه متوجه ۹۹ سال

 ،هاحقوقی و بورس سازمان مسئولین عملکرد بر ناظر نهادهای

 کرده فراهم خود اصلی کارکرد از بورس انحراف برای را راه

 سازمان بر ناظر نهادهای و قوانین اصالح منظر این از. است

 در مردم ضررهای از بخشی -5 .است ضروری موضوعی ،بورس

. بود سهام بازار به آنان آموزش بدون ورود از ثرمتأ گذشته سال

. شود ایجاد مردم آموزش برای ایشبکه یا سازوکار باید لذا

 نکات رعایت با بورس در بلندمدت گذاریسرمایه نگاه ترویج

 .باشد هاآموزش این اصلی محور باید فنی،

 هایواقعیت گرفتن نظردر با سیزدهم دولت :راهبردی نکته

 بازار زمینه در را خود کارویژه اولین باید گذشته تجربه و فوق

 از امر این که دهد قرار بورس به مردم اعتماد بازگشت سرمایه،

 مقدور هاحقوقی عملکرد و بورس سازمان بر نظارت طریق

 بانک از خروج و اقتصاد کردن چندوجهی بعد مرحله در. است

 باید هابنگاه مالی تأمین برای سرمایه بازار از استفاده و محوری

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

 

 

 

 

 
 

 
 

 طالبان با ايران تماس منطق                          روز گزارش▼

 افغانستان داخلی تحوالت خصوص در بیگانه و زبانفارسی هایرسانه مهم هایسرفصل از یکی

 جمهوری که است موضوع این روی تمرکز کرده، رسوخ نیز داخل عمومی افکار به بعضاً که

 تروریستی و تکفیری هایگروه با آن پنداری یکسان با و طالبان از حمایت ضمن ایران اسالمی

 .است گروه این پیشینه و سوابق تطهیر حال در غیره، و القاعده داعش، مانند

 ،افغانستان داخلی تحوالت قبال در ایران اسالمی جمهوری سیاست -1 :تحليلي هایگزاره

 عنوانبه تهران. است غیره و امنیتی سیاسی، مالحظات تمام گرفتن نظر در با و منطقی

 برای و است کشور این در ثبات و امنیت برقراری خواستار افغانستان، تحوالت بازیگر ترینصادق

 در را طالبان و مرکزی دولت ازجمله داخلی هایگروه تمام با تماس و تعامل ،منظور این به نیل

 سیاسی مختلف هایگروه مشارکت با و ملی وفاق دولت یک تشکیل ؛است داده قرار کار دستور

 با همسو ایران اسالمی جمهوری -2. است تهران حمایت مورد و مطلوب گزینه افغانستان، در

 برقراری به تنها افغانستان، در ثبات و امنیت ایجاد همچنین و خود «ملی امنیت و منافع»

. است کرده بسنده ،است افغانستان مرکزی دولت اطالع و هماهنگی با که طالبان با «تماس»

 و جنگ نه و است گروه این با پیمان و ائتالف دنبال نه طالبان، به اعتمادیبی عین در تهران

 که دارد افغانستان با مشترک مرز کیلومتر ۹00 از بیش اسالمی جمهوری. آن با درگیری

 افغانستان در آنچه به نسبت نباید و تواندنمی لذا. است طالبان اختیار در آن تمام اینکهم

 به بخشیمشروعیت به متهم را اسالمی جمهوری برخی اینکه -3. باشد تفاوتبی ،گذردمی

 زداییقبح هایریشه. نیست برخوردار درستی منطق از و است دادن غلط آدرس کنند،می طالبان

 در آمریکا با گروه این هایگفتگو در باید بلکه ،تهران در نه را آن به بخشیمشروعیت و طالبان از

 مشروعیت یک طالبان به اول وهله در که بودند هاآمریکایی این درواقع ؛کرد جستجو دوحه

 .نشستند گفتگو به میز یک پشت آن با و دادند بندنیم

 مصدر همواره که مشترک مرز کیلومتر ۹00با  افغانستان کشور با ایران جواریهم: پاياني نکته

 وادار را ایران، است بوده امنیتی مشکالت همه از ترمهم و انسان قاچاق مخدر، موادقاچاق 

 ترینسخت در را خود ملی امنیت تا بنگرد افغانستان مسئله به کامل پکیج یک در که کندمی

 (آیندخوش حمید). نماید حفظ ،شرایط

 !کنيد اخراج کردستان اقليم از را هاتروريست                    ر ویژهاخبا ▼

 گزینی النه»دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه عراق گفت: 

 خواهیممی عراق دولت از و نیست ایران مطلوب کردستان اقلیم در تروریستی هایگروه برخی

 اقدام به مجبور ایران تا باشد داشته تریجدی تحرک هاتروریست این اخراج به نسبت که

 به که جریانی و گروه هر اب» در این دیدار تأکید کرد: نیز عراق خارجه وزیر .«نشود دستانهپیش

گفتنی است؛  .«کرد خواهیم برخورد قویاً ،کند تهدید را ایران عراق، خاک از بخواهد شکل هر

ستی حزب دموکرات کردستان تروری عضو ،موسی باباخانیخبر کشته شدن روز اخیر طی چند 

از وی ای شد. رسانهدر هتلی در اربیل عراق  ،که تحت حمایت سازمان تروریستی موساد بوده

 .افراد فعال عملیاتی و تبلیغاتی در کادر مرکزی این گروهک علیه ایران بود

 برجسته وکالی از «الخلیل بشری» /بيروت بندر انفجار پروندهرد پای رژيم صهيونيستي در  ◄

. است نشده انجام در خصوص انفجار بندر بیروت باید که گونهآن تحقیقات» :فاش کرد لبنانی

 بیروت، بندر انفجار .نبود اتفاقی و تصادفی ،کنندمی فکر مردم از بسیاری که طورآن انفجار

 کمین در شرورانه که خوردمی چشم به انفجار این در اسرائیل پای رد .بود خرابکارانه اقدامی

 اصلی هدف یک دارای اسرائیل رژیم. است اهللحزب البته و مقاومت خصوصبه و بیروت بندر

 .«است حیفا بندر با آن رقابت از جلوگیری برای بیروت بندر از شدن خالص آن و است

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 آمريکا برای ايران «طعمه»

الملل، ایده کمتر در برابر کمتر درباره مذاکرات کارشناس مسائل بین «چشمسیدمصطفی خوش»

های ایران با توجه به پیشرفت پیشروز دو بلومبرگ نشریه آمریکایی  داند.برجامی را یک طعمه می

ایدن پیشنهاد کرده با دادن امتیازات کوچک، ها، به دولت بتحریم زدن دورهایی برای و یافتن راه

غیرقابل ها با حقایق آمریکایی»: گویدمیخوش  دکتر تر آماده کند.شرایط را برای برجام بزرگ

بود و از آن  13۹۹پیش، یعنی اردیبهشت  ماه 15، 14های پیک تحریم ؛رو هستندروبه کتمانی

ای جانبهبا طی روند فعلی و با همت همه حقیقت درموقع به بعد، صادرات نفت ایران بیشتر شده و 

تحریمی  تأثیرات مشخصاًرود، ها انتظار میاثرسازی تحریماثرسازی و کمکه از دولت رئیسی در بی

ابزار نگاه عنوان تکرو به کاهش بیشتر خواهد گذاشت؛ دوم اینکه دولت رئیسی، به مذاکره تنها به

عنوان اولین موافقتنامه از چندین توافق که مدنظر بهطرف آمریکایی به برجام  طبعاً .نخواهد کرد

دنبال شدت بههاست تا بتوانند کل قدرت جمهوری اسالمی را مهار کنند، نیاز دارد و بهآمریکایی

ها ها و آمریکاییترین هزینه. هزینه یعنی برداشته شدن تحریمبرجام است اما با پایین کردن زنده

از دست بدهند؛ چراکه به این ابزار اصلی و اسلحه اصلی، برای  خواهند که این ابزار رانمی

 های بعدی نیاز دارند تا ایران را مجبور به مذاکره و امتیاز دادن بر سر میز مذاکره کنند.توافقنامه

المقدور و تا آنجایی حتی کندمیسعی رو شود، طرف آمریکایی وقتی با مواضع محکم رئیسی روبه

یشتر کند. آنچه اهمیت گویم را بمی« طعمه»که امکان دارد، این امتیازات کوچک که من به آن 

های ایذایی واشنگتن، در پی متحول گونه سیاستدارد، این است که رئیسی بدون توجه به این

ها، نخست ساختن شروط اصلی نظام برای احیای برجام باشد؛ یعنی برداشته شدن همه تحریم

با توجه به وضعیت آزمایی از طرف ایران. این کار، ها و دادن فرجه برای راستیتوسط آمریکایی

 .«احیای توافق، مغتنم و شدنی است به هاآنواشنگتن و نیاز 

 ای نجومي!هتحقيق و تفحص مجلس از حقوق

 رأی 7موافق،  رأی 211با  ،مرداد( 1۹، شنبهسه) دیروز علنی نشست در نمایندگان مجلس

نماینده حاضر در جلسه، با گزارش کمیسیون برنامه،  234ممتنع از مجموع  رأی 5مخالف، 

بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از 

، الدینیسیدمحمدرضا میرتاج ند.موافقت کرد« نامتعارف و نجومی هایحقوقپرداخت و دریافت »

با اشاره به در تشریح این طرح، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،  رئیسههیئتعضو 

نجومی، تصریح کرد:  هایحقوقرهبر معظم انقالب درباره جلوگیری از پرداخت  مؤکد تأکیدات

نجومی نوعی برداشت ظالمانه  هایحقوقاین موضوع نباید مشمول مرور زمان شود و پرداخت »

 :نیز در مقام موافق، تأکید کرد مجلس رئیسههیئت عضو ،دلیگانی حاجی .«است المالبیتاز 

 برداشتند را اعدادی مجریه قوه در برخی بینیممی اما ؛بخورند که ندارند شب نان برخی اآلن»

 یکی .بود نجومی حقوق دادن اصلی دلیل گریاشرافی ترویج !کنند آنچه با دانندنمی که

 کشور اداره نوع چه این میلیون، 500 گویدمی یکی آن ،دهیم پاداش میلیون 400 گویدمی

 به اما نداریم را خدمتکار و کارمند میلیونی 4 حقوق ختپردا توانایی گویندمی برخی .است

 «.دهندمی رفاهی عنوانبه میلیون 12 معاونین،

 آمريکا: مقابله با ايران، راهکار نظامي ندارد

در خصوص امنیت خاورمیانه معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه « دانا استرول»

خواند، « های ایرانخشونت»ها منطقه و مقابله با آنچه وی تأکید کرد که پایان دادن به درگیری

ما روی دیپلماسی و فرآیندهای »وی افزود:  پذیر است.تنها از طریق فرایندهای سیاسی امکان

ها در کنیم زیرا نه برای پایان دادن به درگیریی میگذارها سرمایهسیاسی برای کاهش درگیری

وی ادامه داد: . «هیچ راهکار نظامی وجود نداردان،های ایرمنطقه و نه برای مقابله با خشونت

آمیز ایران در منطقه را که واکنشی به وقتی دولت بایدن وارد کاخ سفید شد، راهبرد خشونت»

میز مذاکره  پایبهکارزار فشار حداکثری آمریکا بود، به ارث برد؛ کارزاری که نه ایران را 

 .«امات ایران در منطقه جلوگیری کردبازگرداند و نه از اقد

 اخبار کوتاه

 وزیر /نشستيک  در شرکت برای رئيسي از عراق دعوت ◄

 حضور برای کشور این وزیرنخست نامهدعوت عراق خارجه

 جمهوررئیس به را بغداد المللیبین نشست در ایران

 پایدار امنیت که گفته «حسین فؤاد. »کرد تقدیم کشورمان

 و گیردنمی شکل عراق و ایران حضور بدون منطقه در

 در جمعی تفاهم برای ایزمینه ایجاد نشست، این برگزاری

برگزاری این  فاهدیکی از اشود، گفته می .است منطقه

دعوت شده است،  نشست که در آن نماینده عربستان نیز

است که تا مابین تهران و ریاض علنی کردن مذاکرات فی

با  طی چندین دور مذاکره پشت پرده و ازاینپیش

 در بغداد برگزار شده است. ،گری عراقمیانجی

محمدرضا » /ماند! مسکوتي که در مجلس طرح ◄

 قرار»: گفت مجلس عمران کمیسیون رئیس «کوچیرضایی

 به رسیدگی (مردادماه 1۹شنبه )سه امروز جلسه در بود

 بخش انتزاع طرح مورد در عمران کمیسیون گزارش

 تشکیل و شهرسازی و راه وزارت از شهرسازی ساختمان

 و آمایش شهرسازی ساختمان، وزارت» و «ونقلحمل وزارت»

 از جمهوریرئیس نامه با طرح این که یابد ادامه «سرزمین

 .«شد خارج کار دستور

 -ارزی صرافان فعالیت /!مالباختگان ارزی بحراناحتمال وقوع  ◄

 در مجازی فضای در غیرمجاز دیجیتال ارز صرافان و حوالجات

 سلطانی کامران» .است یافته افزایش شدتبه اخیر هایماه

 در کانون این کنونی عضو و صرافان کانون اسبق رئیس «زاده

 صرافان کانون بود. داده هشدار باره همین در ماهاردیبهشت

 رصد با را غیرمجاز ارزی گرمعامله 1000 به نزدیک تاکنون

 هاآن با تا کرده معرفی ذیربط نهادهای به مجازی فضای

 تغییر با مجدداً افراد همین اما ؛گیرد صورت قانونی برخورد

 «لواسانی احمد» .گردندبرمی غیرمجاز معامالت به ماهیت

 حفظ مسئول را مردم خود صرفاً صرافان کانون کنونی رئیس

 !است دانسته هاصرافی این نزد در هایشاندارایی

 طرح /نشد تصويب علني صحن در صيانت طرح ۸5 اصل لغو ◄

 موافق رأی 130 با مجازی فضای از صیانت شدن ۸5 اصل لغو

 این .شد رد مجلس دیروز علنی نشست در مخالف رأی 121 و

 در طرح این قبلی، تصمیم طبق که است معنی این به مصوبه

 علنی صحن در بررسی بدون ازآنپس و مطرح ویژه کمیسیون

 .شد خواهد ارسال نگهبان شورای به مجلس،

 مرکز خطرپذیری بخش رئیس!/ تهران در خاموش زلزله ◄

 سالی تهران غرب جنوب»: گویدمی شهرسازی و راه تحقیقات

 کیلومتر 75 اخیر، سال 13 در !کندمی نشست مترسانتی 24

 در آب میزان .رفته هدر کشور زیرزمینی هایآب از مکعب

 دشت در جاتصیفی چیدن. رفته پایین متر ۸0 ورامین، دشت

 .«است یافته کاهش سال در بار 3 به سال در بار 27 از ورامین


