
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1441ارديبهشت  11شنبه يک 8475 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 نگه زهیرا پاک هادل. دیخود حفظ کن یتالش مبارک خود را در ماه رمضان، برا جینتا دیکن یسع

خدا  ادی. دلتان را مشغول دیمپسند ،کندمیکه شما را از خدا دور  یو مشغول مسائل دیدار

سعادت  د،یاو ثمرات آنچه که در ماه رمضان به دست آورده جیو از نتا دیآن را قدر بدان د؛یبخواه

 www.basirat.ir                                    (40/40/0731) .دیکن نیرا تا آخر سال تأم خود

 ينيد ساالریمردمهر ظم ،ياسالم یشوراها      روز حرف▼

در نظام  یاسالم یشوراها تیو نقش با اهم گاهیجا به نظر

 عنوانبه ماهاردیبهشتتا پانزدهم  نهم ،یاسالم یجمهور ساالرمردم

 لحاظ شده است. میشهر و روستا در تقو یاسالم یهفته شوراها

 ینهادها نیرگذارتریتأثاز  یکیشهر و روستا  یاسالم یشوراها

در حوزه  ساالریمردمو  یو مظهر مشارکت مردم ریگمیتصم

از  یعیوس فیط ،یرسانخدمت نی. ااست یشهر تیریمد

را شامل  یو اقتصاد یتیامن ،یعمران ،یاجتماع ،یفرهنگ یهاحوزه

را  شیو آسا رفاه دتوانیم تشیموفق زانیکه بسته به م شودیم

شوراها در  نیا نکهیباوجودا .اوردیشهروندان به ارمغان ب یبرا

که  گونهآن، اندبودهو توسعه در شهرها  ریخ منشأاز موارد  یاریبس

. اندنگذاشته یاز خود بر جا یتاکنون عملکرد موفق رفتیمانتظار 

عدم شناخت درست  -0 :از یناش تیعدم موفق نیاز ا یبخش بزرگ

 ینیزمحوزه سر یهاو نداشته هاداشته نسبت به مجموعه قیو دق

و  ازهای، موانع و کمبودها، نو استعدادها هاتیظرف، هافرصتشامل 

هرگونه  دورازبهمناسب  یهاطرحاست. ارائه راهکارها و  هایینارسا

از  نهیموجود در جهت استفاده به تیبر واقع یو مبتن یشعارزدگ

 گریاز د ،حل مشکالت مردم یو استعدادها برا هاتیظرفهمه 

 ،موضوع دوم -1 است. ینهاد مشورت نیا ماندهنیزمبر  فیوظا

 یهاتیریمدو  هابخش ریو تعامل با سا یضعف شوراها در همکار

کمبود منابع و  جامعه در کنار یامروز دهیچیپ طیشرا است. یشهر

 جابیرا ا هاسازمان نیو تعامل ب یهمکار ،از گذشته شیامکانات، ب

است که در آن  یندیفرا یسازمان نیب ی. منظور از همکارکندیم

دانش و  ییافزاهمو  میتسه ،اجماع جادیا قیاز طر هاسازمان

تا  هاهدفتقاطع مشترک از  کیدر  ،هاییتوانا ریامکانات و سا

و جلب  قیدر تشو یناتوان -7 .کنندیم کار گریکدیبا  جهیحصول نت

 ،هایتعاون ،یمدن یاز نهادها تیدر قالب حما یمردم یهامشارکت

 یهاعرصهمردم در  شتریحضور ب یو ... برا هاسمن ،هاانجمن

 یاست. اعضا یاسالم ینهاد شوراها یهاضعف گریگوناگون از د

اداره شهر فقط در  قرار دهند که مدنظرنکته را  نیا دیشورا با

 ترقیدق یانیبه ب ؛شودینمخالصه  یشهر تیریمد یرسم یهادهان

مطرح  یتوسعه جوامع انسان دیکل عنوانبه یامروزه مشارکت مردم

 .ستیفراهم ن داریبه توسعه پا یابیشده که بدون آن امکان دست

شرکت دادن  ،یمحل یهامجلس لیهدف از تشک یطورکلبه

سطح  نیترسطح جامعه تا باال نیترنییپامردم در اداره امور از 

که  یشهروندان به اداره امور شهر و محل ،قیطر نیآن است تا از ا

، نسبت به آن احساس شوند مندعالقه ،کنندیم یدر آن زندگ

؛ ندیمشارکت نما آنکنند و در ساخت و توسعه  تیمسئول

در  رییو تغ ی، بازنگرنهاد نیا گاهیجا تیتقو ازمندیکه ن یموضوع

 (نژاد ینیحس نیحس)نویسنده:  روندها و عملکردها است.

 

 
 

 
 

 
 

 ؟!کنديمدولت؛ هدف وسيله را توجيه تخريب                روز گزارش▼

 روزروزبهجریان رقیب ماه خدمت وارد شده است که  همیننمردمی رئیسی در حالی در دولت 

 !دهدیمرا افزایش  نآعلیه  هابیتخردامنه 

آفتاب یزد، بدون  طلباصالحیادداشتی در روزنامه ی طسابق  جمهورسیرئداماد  -0 خبری: یهاگزاره

 امید تدبیر و ولتدساله  8ی اقالم در دوره مدیریت خبردرصدی  4440تا  344 یهاتورماشاره به 

: آوردیمو  کندیم کشور را ناکارآمد معرفیدیریت کنونی مو  دهشمردم  لسوز وضع معیشتید، )!!!(

و عدم تسلط بر مباحث دیپلماسی  ناختن وضعیت دنیاای و نشکنندگان هستهامروز ضعف مذاکره»

؛ همان نتایجی که به اذعان !«دتر شوکمرنگ روزروزبه ،در دولت قبل آمدهدستبهباعث شده که نتایج 

، چهره هفالحت پیش اهللحشمت -1بوده است. « هیچ»بانک مرکزی وقت، دستاوردهای آن  کلسیرئ

دولت مردمی در مواضع برحق  ایستادگیاز  تلویحاً دیروز در گفتگو با نامه نیوز،نیز  طلباصالحفعال 

این » خود در مذاکرات برجامی انتقاد کرده و با گره زدن آن به اقتصاد و معیشت مردم، گفته است:

و دولت نیز از این وضعیت استقبال  شودیمده دی هامتیقروزها نوعی چالش بین مردم درباره 

 دارانمغازهآنکه متوجه دولت باشد، بین مردم است و مردم با  یجابهچون این چالش  ؛کندیم

 یطلباصالح، فمحمدرضا عار -7 .«!درگیر هستند هایگرانبر سر  هایینانوایا  هایتاکس، یفروشخرده

در  ؛اال رودبآرای او  بدستا  شیدکریاست جمهوری، به نفع روحانی کنار  21که در انتخابات سال 

اعتماد  ازگرداندنبسعی در بار دیگر با طرح مشکالت معلمان و کارگران، ، و کارگر آستانه روز معلم

ضعف ِ »مشکالت این طبقه را ناشی از جریان اصالحات دارد. او در پیمانه طبقه متوسط  رفتهازدست

و  کندیمتوصیف « بخو ِِ حکمرانی مبانی ِِ فقدان و انقالب ِِ اصول  گرفتن نادیده مدیریت و 

: کندیماضافه دولت حامی اصالحات در کشور،  سالههشتبدون اشاره صریح به مدیریت ناکارآمد 

. امروز ضعف ِ راهبردهای مدیریتی شعاری بیش از هر زمان دیگر برای همگان روشن شده است»

 «.گذردیمملی در سطوح مختلف  یوگوگفتهمچنان معتقدم که راه عبور از مشکالت، از مسیر 

، با شعار دولت آوار بردار ،یروحاندولت  اول چهارساله رداصالحات که  انیجر -0 تحليلي: هایگزاره

و  بیس حاصلیبامعه پای درخت نیز با نشاندن ج یروحان ومددر دوره  نفس منتقدین را برید،

منجر  ،سالههشتاکارآمدی این ن. نتیجه کردو توسعه  شرفتیمعطل پ قتصاد کشور راا ،برجام یگالب

. این ر کشور شدد یاسیقدرت سز اآن کنار گذاشته شدن طرفدار و  یبدنه اجتماعبه روی گرداندن 

اگر به  -1 است! افتهی بیرق انیجر بیکار را در تخر چاره ،مجدد به قدرت یابیدست یبراجریان 

 م،یندازیب ینگاه ،آن را به دست گرفته است یکه دولت مردم یادورهکشور در  یاقتصاد تیعوض

 یکه ط ی؛ تورمدهدیمنشان نسبت به چهار دهه انقالب را  شورکوضع نامطلوب  ،یاقتصاد یآمارها

 گاهیوبگاه یاادعاه باوجودکه  یدرصد جا خوش کرده بود و رشد اقتصاد 04 یباال یمتماد یهاسال

تالش  حالنیباا ؛به صفر داشت کینزد یدر عبور دادن کشور از رکود، همچنان وضعدولت گذشته 

سکان  زین یتیوضع نیدر چن توانینشان داده است که م ریاخ ماهههشت یط یدولت مردم

انداخت، تورم را مهار کرد و تالش  هاینابسامانو اصالح  یتوانمند لیر یکشور را بر رو یاقتصاد

 ازجمله ییهامشوقطبقه کارگر بود و هم با  شتیکاهش داد؛ هم به فکر مع مروربهنمود آن را 

عزت و  توانیمنگه داشت؛ هم  ایرا فعال و پو یدیتول یهاشرکتو  هاکارگاه د،یلبر تو اتیکاهش مال

دوست در منطقه و جهان را  یبا کشورها یرا حفظ کرد و هم مبادالت اقتصاد رانیا یااقتدار منطقه

نرفت  FATFهمچون  یالمللنیب یهاتیمحدودو  میتحر از یناش یبار فشارها ریداد؛ هم ز شیافزا

 کرد. ورجوعرفعکشور را  یارز ازی، نیاقتصاد فعال یپلماسیدو هم با 

و  است یمنافع مل عکس یریمس ،توسط جریان اصالحات شرویپ اتخاذشده ریمس اياني:پنکته 

 یجابهاصالحات  انیاگر جر نخواهد گشت. مردم، باز رفتهازدستبدین طریق، اعتماد  شکیب

دودش به  ناخواهخواهبدمد،  بیمنصفانه دولت و مجلس، بر تنور داغ تخر در کنار نقد یهمکار

 (نویسنده: اکبر کریمی) .ماجرا برنخواهد بست نیاز ا یچشمش خواهد رفت و طرف

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ابالغ شد ،وزير اقتصادجديد ستورات د؛ شونديممهار  هابانک

های بخش بانکی در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست« احسان خاندوزی سید»

سند راهبردها و  یاجرا یدولت یهابانک یابیمحور ارز» :در جمع خبرنگاران اظهار داشت

 نیترمهم .رسدیم یو به اطالع عموم شودیمنتشر م یاست که به صورت فصل یبانک یهااستیس

استفاده را از اعتبارات  نیشتریاقتصاد ب انیبندانشاست که بخش مولد و  نیهدف وزارت اقتصاد ا

های سیاست .«شود تیهدا ازمندیمولد و ن یهاها به بخشداشته باشند و اعتبارات بانک یبانک

بدین شرح دولتی  یهابانکبرای  هاآن نیترمهمبند تنظیم شده که  1۲در کالن بخش بانکی 

گذاری در سهام غیر بانکی و امالک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه ایدب هابانک -0 :است

 هابانک -1 ؛استیا واحدهای تابعه ممنوع  هابانکزمینه طال، سکه، امالک و مستغالت توسط 

 14تا پایان سال جاری بیش از  باید هابانک -7؛ آوری کنندبایستی شعب مازاد خود را جمع

 یگذاراستیسده بایستی طبق زیان یهابانک -0؛ ددرصد مبادالت ارزی خود را افزایش دهن

باید فرایند  هابانک -5شوند؛  جاز زیان عملیاتی خار 0040تا پایان سال  ،جدید وزارت اقتصاد

موظف  هابانک -۲؛ کنند غیرحضوری کامل صورتبه را تومان میلیون  144تا  یهاواماعطای 

میلیارد تومان را به همراه اطالعات  044هستند در هر فصل اطالعات بدهکاران بانکی بیش از 

مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیالت گیرندگان  هابانک -3؛ تکمیلی منتشر کنند

 .تاعطای هرگونه تسهیالت بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع اس -8؛ دبرگردانن

 !به آرمان فلسطين ی اردوغانپاپشت 

، اخیر یهاهفتهتوحش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در روزها و  شدن ورشعله باوجود

به تعریف و تمجید از رئیس این رژیم پرداخته با پشت پا زدن بر آرمان فلسطین،  ترکیه جمهورسیرئ

رئیسی مانند اسحاق هرتزوگ )رئیس رژیم صهیونیستی( که در صدر اسرائیل قرار  واقعاً»: دیگویمو 

صلح با ترکیه ایفا کرده است. امیدوارم روابط ما با  یسوبهای در گام برداشتن دارد، نقش فعاالنه

رژیم صهیونیستی در  نیازاشیپ«. داسرائیل به وضعی خیلی بهتر از وضع کنونی برس ریوزنخست

جریان مذاکرات برای احیای روابط با ترکیه، فهرستی از اسامی فعاالن حماس که در ترکیه ساکن 

ها شده است. ترکیه هم چند نفر از تحویل داده و خواستار اخراج آن آنکاراهستند را به مقامات 

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال گذشته پس از  .فعاالن حماس را از خاک خود اخراج کرد

رئیس رژیم صهیونیستی در ژوئیه  عنوانبهانتخاب اسحاق هرتزوگ را  رجب طیب اردوغان کهآن

ها بین دو طرف برای احیای روابط بین دو طرف ای از تماسسال گذشته تبریک گفت و مجموعه

ه وارد آنکارا، روز 1ند سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی در سفر رسمی اسف .آغاز شد، بهبود یافت

 .بود 1448به ترکیه از سال این اولین سفر یک مقام صهیونیست  پایتخت ترکیه شد.

 !انقالب معظم مورد اشاره رهبر ،«يجهان نينظم نو»از  یاگوشه

قدرت  5جهان( برآورد کرده است که  یحسابرس یهاشرکت نیتربزرگاز  یکی) PWC موسسه

 لیو برز یاندونز کا،یهندوستان، آمر ن،یچ بیبه ترت یالدیم 1454برتر اقتصاد جهان در سال 

از آن  یحاک برآوردها خواهد کرد! سقوط جهاناقتصاد به رده سوم  کایآمر یعنی ؛خواهند بود

 ای( کل دنGDP) یناخالص داخل دیو هندوستان از تول نیکشور چ 1است که مجموع سهم 

سقوط خواهد  10۳ اروپا به هیکشور اتحاد 13و  کایخواهد شد. در مقابل، مجموع سهم آمر 75۳

 اساس بر قاًیدق ،صحبت کردند ینجها نینظم نو یریگشکلرهبر معظم انقالب از  نکهیا .کرد

 بود. یجهان یهاشکدهیو اند مؤسسات نیآمار و مستندات نو

 مصوبه واردات خودرو تأييد شدکليات  :بافيقال

 ۀجلس دو در خودرو واردات مصوبه» :گفت ندگانیاز نما یکیپاسخ به تذکر در  مجلس سیرئ

دو  یال کی تاًیمطرح شد. نها ع،یصنا ونیسیکم سیمفصل در صحن مجمع، با حضور بنده و رئ

 متیامروز ق نکهیا شد. دییآن تأ اتیجلسه صورت گرفت، اما کل یبنداز باب جمع یبند اصالح

 15با ارز معادل حدود  یاتومان است، در محاسبه ونیلیم 144 دیمانند پرا ییشده خودروتمام

 تواندیوجود دارد که م یعال اریبس یتیفیدالر با ک 5544 یال 5444با  ییهزار تومان، خودروها

 .«دکر یبا آن همراه زیمجلس بوده و مجمع ن ۀخواست نیبه کشور وارد شود. ا

 اخبار کوتاه

 صولت» /گذاشت!باقي  يوحاني برای رئيسرکه ارثي  ◄

 با برنا وگوگفتدر  جمهورسیرئ ییمعاون اجرا ،«یمرتضو

 نیا ،که اکنون در بازار وجود دارد یاز آثار تورم یکی» :گفت

عرضه  متیق چهارمکیاوراق را با  ت گذشتهدر دول است که

 دولت .شودیمکاالها  یسبب تورم و گران نیکردند که ا

 دیبا .کرده است فروششیپاوراق خزانه را  0040ا ت یروحان

 .میبپردازدولت قبل  یهایبده بتبا اردیلیصدها هزار م یسال

دولت قبل  یهایبده دیدولت با نیا 0040001018 خیتار تا

 «.است یبدهکار صندوق دولت، صندوق .را جبران کند

 یسخنگو /کنديملوتر از زمان تحليل جرهبر انقالب نجباء:  ◄

مرد  نیاز ا میهمواره عادت دار» گفت:جنبش نجباء عراق 

که  مینیبب ی)رهبر انقالب( اظهارات، سخنان و مواضع میحک

 باشد. هیکند و چند گام جلوتر از بق انیرا ب قتیکُنه حق

دوران  یگفتند ما در ابتدا شیسال پ کیاز  شیکه ب یزمان

 تیاکثر یدوران برا نیا یهانشانه دیشا م،یهست کایپساآمر

 «.ها آشکارتر شده استنشانه نینبود؛ اما امروز ا انینما

 عتبات به سفر /؟ستاچقدر  يارتيز یسفرهاخرج  ◄

 71خانواده چهارنفره حداقل  کی یروزها برا نیا اتیعال

به کربال و نجف  ییهوا یتورها .داردیتومان خرج برم ونیلیم

 2تا  3 یبه نفر یتومان ونیلیمکی شیاز سال گذشته با افزا

سفر به عتبات  وبرگشترفت تیاست. بل دهیرس ونیلیم

سفر  نیتومان است و ا ونیلیم 7حدود  یعاد امیدر ا اتیعال

 ۲4 دارد. نهیتومان هز ونیلیم 5حدود  یمناسبت امیدر ا

مرز  ییونقل است و بازگشامرتبط با حمل هانهیهز درصد

. دهدیدرصد کاهش م 54سفر را تا  نهیعراق هز ینیزم

تومان بسته  ونیلیم 0هزار تا  534مشهد از  دوروزه یتورها

 فاوت است.به نوع سفر و محل اسکان مت

الم اع اساس بر /یوام فرزندآور یهزار نفر برا ۰84نام ثبت ◄

 یفرزندآور التیتسه افتیدر یهزار متقاض 184 ،یبانک مرکز

اند و بر اساس آمار، کرده نامثبتسامانه،  یاندازراهاز زمان 

 .استان آغاز شده است 07در  التیپرداخت تسه

 یمصطف» /است کيو عربستان نزد رانيا نيتفاهم ب عراق: ◄

در واکنش به نتایج پنجمین دور  عراق ریوزنخست «یالکاظم

در  یواقع شرفتیپ»: ریاض در بغداد، گفت -گفتگوهای تهران

 ییبه همگرا یابیدست و عربستان وجود دارد و رانیروابط ا

 .«و تهران به نفع بغداد است اضیر نیب

 بانک اعالم اساس بر /1444 زييدر پا رانينرخ رشد اقتصاد ا ◄

سوم سال  ماههسهبدون نفت در  یرشد اقتصاد ،یمرکز

ناخالص  دیتول نیهمچندرصد بوده است.  085حدود  0044

درصد گزارش  037 ،یمقطع زمان نیدر ا هیپا متیبه ق یداخل

 قبل سال سوم ماههسه در خدمات بخش رشد شده است.

 درصد بوده است. 8از  شیب


