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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اونت سياسينشريه روزانه )داخلي( مع
1041 تير 11شنبه  8878 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

را  ما حقوق میکن فرضدارد.  یاقتصاد کشور بستگ یبه اصالح مبان یشتیدن مشکل معبرطرف کر

 م،ینکرد نیرا تأم یاما اگر تورّم را مهار و ارزش پول مل م؛یچهل درصد اضافه کرد ایدرصد  ستیب

او  یبرا یادهیباشد، فا ترنییپا هامتیق هیرویبچنانچه از رشد  ،ردیگیماضافه که  یآن مقدار

       (01/10/0830) .آنجاستاساس کار  نیبنابرا م؛یانکرده یراو کا یندارد؛ پس ما برا

www.basirat.ir ▼دو وزارتخانه عيتجم ايادغام  ک،يتفک     روز حرف! 

 زیدولت ن نی، ازدهمیدولت س لیاز گذشت ده ماه از تشک پس

وزارت تجارت و خدمات » یایهمچون دولت سابق به دنبال اح

 ای کیبار تفک نیچندم یکه برا یاوزارتخانه ؛است «یبازرگان

نمود،  انیب یتیدولت در توئ یسخنگوکه  گونهآن. شودمیادغام 

 ینظارت یابزارها عیو تجم تیتقو»وزارتخانه  نیا لیهدف از تشک

تجارت و رونق  لیتسه ها،متیدولت بر بازار، کنترل مؤثرتر ق

و  یدر امور بازرگان یواحد و چابک یگذاراستیس ،یتجارت خارج

 است. «کنندهاز مصرف تریجد تیحما

وزارتخانه  نیا کیبه فکر تفک یزمان هادولتی -0 تحليلي:نکات 

خارج  هاآنبر بازار از دست  نظارت کنندمیکه گمان  افتندمی

واردات در جهت  نمایندمیکه تصور  یالبته زمان ؛ وشده است

، به دنبال ادغام آن دو کندمیحرکت  یمل دیتول تیخالف تقو

کنترل واردات،  وادل و نظارت بر بازار تع جادیا نیبنابرا؛ روندمی

و  عینسبت توز بحث بر سر درواقعبوده است.  هادولت یبرا یچالش

معتقدند وزارت خانه صمت  یتجارت با رفاه مردم است. البته برخ

 کیآن از عهده  تیریگسترده و با اهداف متناقض است و مد اریبس

دولت  سازیکوچک، لذا ادغام آن با هدف باشدمیخارج  ریوز

تجارت و  گاهیکه در مورد جا یمهم نکته -0 .است دهاشتباه بو

 تیتقو ریدر مس دیبا هاآن یاست که هر دو نیوجود دارد ا عیتوز

است.  تیمولد در اولو تیو فعال دیکار و تول نیبنابرا؛ باشند دیتول

 دیبا ،باشد دیبخش تول فیکه در جهت تضع یاستیلذا هر س

بخش تجارت  هو کنترل گردد. تجربه نشان داده ک تیمحدود، هدا

هستند و به دنبال  توجهبی دینسبت به اقتضائات تول غالباًو تجار 

در  دیبخش با نیا تیریلذا مد ؛ستنده یکسب منافع شخص

متناسب با  دیاب عیقرارگاه توز درواقع. ردیقرار گ دیتول رمجموعهیز

تصور اشتباه  -8عمل کند.  دیبخش تول هایسیاستمالحظات و 

 یو تجارت کشور ناش یمشکالت تورم شودمیصور تاست که  نیا

ن آ هایمعاونت دیباو ساختار وزارتخانه صمت است و  هاسیاستاز 

 ،وزارتخانهدو  نیا کیاست که تفک یدر حال نیا !از هم جدا شوند

 دن مشکالتشمرتفع  درواقعاست.  مسئلهصورتپاک کردن 

 نکهی. چه اهاوزارتخانه عیو نه تجم یمگر با ادغام واقع ستیممکن ن

 ینوعبهبلکه  ،ادغام نبود ،یو بازرگان عیادغام دو وزارتخانه صنا

. هدف از ادغام، چابک ابقسی هامعاونتز همان ابود  یعیتجم

 .ستنهادها یمدآکار شیو افزا یسازنهیبه و یساز

دولت در باب نظارت و  هاینگرانیرفع  حلراه پاياني:نکته 

 خوردهشکستتجربه  ریتجارت از مس رتیکنترل بر بازار و مد

و  شناسیآسیب ،یمشکالت فعل دی. بلکه باگذردنمیگذشته 

در خصوص وزارتخانه  شود. مشخصاً دهیشیراهکار اند هاآن یبرا

و  ینهاد یدرتوبر حذف تو یمبتن یواقعادغام  دیبا زیصمت ن

 )نویسنده: علی محمدی( .ردیشکل گ یمدآکار شیافزا

 

 
 

 

 
 

 دشمن يروان اتيعاقبت عمل                           روز گزارش▼

 نیاعلیه ایران استکبار  یادیا بعث میمقابله رژ یهاروشاز  یکیدفاع مقدس  یهاسال در

قبل  ؛کردندیم یروان اتیمتفاوت عمل وهیبا دو ش ،ینظام یهاتایعملبود که قبل و بعد از 

انند تا مقاومت و حضور خود بترس ینظام بتیتالش داشتند که مردم را از ه اتیاز عمل

را متحمل شده  ییهاشکست کهیهنگام هااتیعملو بعد از  ابدیکاهش  هاجبههمردم در 

 یاما چون جمهور؛ اندآوردهبه دست  یشماریب یهایروزیپکه  کردندیمادعا  ،بودند

حجم  نیا توانستینمداشت  یونیزیشبکه تلو کیو  ییویشبکه راد کیفقط  رانیا یاسالم

 روزشبانهاز مردم که  یاریبس. اقناع کند رامردم  ایو  دیرا پاسخ بگو یپراکندروغاز  میعظ

 ،مسکو ن،یمنافق ویراد حزب بعث، ویراد ل،یاسرائ ویراد ،یسیبیب ویراد دنیثابت شن یپا

اکنون سه  .کردندیمرا باور و چهره به چهره منتقل  عاتیشا نیو... بودند ا تیکو ،نیبرل

و  عاتیشا ،یارسانه یهادروغکلمه کلمه آن  توانینم قطعاًگذشته است و  امیدهه از آن ا

 کا،یآمر یجنگ روان جهیو نت ندیبه برآ توانیماما  ؛آورد ادیرا به  یارسانه یهااتیعمل

 ینظر یانقالب اسالم هیعل گریها کشور دو ده عربستان ،عراق ،یشورو ،آلمان ،فرانسه

 رانیا زا یاقطعهچرا  ،؟! اگر درست بوددرست بود هاعهیشاآن همه  ایآ د،یپرسو  داشت

حاضر شدند در قطعنامه ذکر کنند که  چرا نماند؟ یتحت اشغال باق رانیچرا ا جدا نشد؟

 غرامت بدهند؟ و... رانیبه ا

 کی ،یونیزیو تلو ییویدفاع مقدس دو شبکه راد امیاگر در ا -0 :یخبر یهاگزاره

 اریبس یفیو ک یبه گسترش کم هارسانه نیاکنون همه ا ،میو دو روزنامه داشت یخبرگزار

که  یاگونهبه ،ستیمه هارسانه نیا هیرویباما در جبهه مقابل هم شاهد رشد  ؛انددهیرس

دفاع  امیمانند ا اننهمچ یران در مقایسه با جبهه مقابلا یارسانه یگفت که بازو توانیم

برجام  نهیدر زم ،یانقالب اسالم هیعل یجنگ رواندر امروزه  -0 .است کمتر دیمقدس و شا

 ،یاقتصاد مشکالت ،دولت عملکرد ،در مورد مذاکرات ییگوروغدو  یاهسته یهاتیفعال و

 یمحدود اریبس یو برخالف گذشته که رسانه داخل میشنویم اریبس یاقتصاد یفسادها

 هاونیلیمبا  یداخل یهارسانهبرهه شاهد  نیدر ا با دشمن وجود داشت، یهمراه یبرا

هراس  جادیکردن مردم و ا دیامو با نا کنندمی افتینظام بودجه در که از میمخاطب هست

این  -8 .دهندیمرا در زمان دفاع مقدس انجام  لیاسرائ ویهمان کار راد ،ندهینسبت به آ

جنگ  ،اثرگذارو  یرگیمو یاگونهبه)ترامپ(  کایسابق آمر جمهورسیرئدر دوره  هارسانه

؛ ... و ندیبینمخود را  یسالگ 01نظام  ،است شیدر پ یکرده بودند که قحط جادیا یروان

 یهافروشگاهدر اکثر  یطوالن یهاصفشاهد بود که  هایینمابه دنبال همین سیاه

در طول  گبزر یهافروشگاهاز  یاریو بس میبود یاساس یکاالها دیخر یبرا یارهیزنج

 .شدیم یاندک از کاال خال یساعات

 یتهانیمآب خودنما و  یو همچون کف رو نیهمواره مستکبر، باالنش باطل :يانيپا نکته

آب و  یباطل کف رو؛ «جُفآء ذهَبُیَفَاَمَّا الزَّبَدُ فَ» :دیفرمایم میقرآن کر نکهیکما ا ،است

 یو جنگ روان غاتیتبل .(01 رعد،) ترکدیرفته و حباب آن م نیاز ب تیدرنهافلزات است که 

 ،وجود دارد رانیا هیکه عل یارسانههجمه  نیاگر ا. آب است یکف رو هیانقالب هم شب هیعل

گسترده  یبا قحط تنهانه ،وجود داشت رانیا شمند یو عرب یغرب یهرکدام از کشورها هیعل

 انیروزها را به پا نیترکوتاهو  هابحران نیترکوچک توانستندینمبلکه  ،و مداوم مواجه بودند

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( برسانند.
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 اخبار ▼

 چيست؟! کاياز آمر رانيا خواسته

 یدر خصوص اجرا تیامن یدر سازمان ملل، در نشست شورا رانیدائم ا ندهیو نما ریسف

آن  جهیچندجانبه متعهد است که نت یپلماسیبه د رانیا»و برجام اظهار کرد:  0080قطعنامه 

 یهاضمانت رانیا»: فتگ یتخت روانچ دیمج«. باشد هامیلغو همه تحر کنندهنیتضم دیبا

ود را تعهدات خ گریبار د کایآمر نکهیدرخواست کرده، ا کایاز آمر ینیو ع ییآزمایقابل راست

 کایآمر یکه در دولت قبل طورهمان -گرید نیعناو ایها به بهانه هامینقض نخواهد کرد. تحر

برجام مورد سوءاستفاده قرار نخواهد گرفت.  یسازوکارهااعمال نخواهد شد و  -اتفاق افتاد

 یو .«روندیاز ثبات در برجام به شمار م ینسب نانیاطم یبرا اتیحداقل مقتض هانیا درواقع

از  یرا مرور کنم. متأسفانه برخ یفعل تیوضع لیدال مجدداً هستم که  ریمن ناگز»: فزودا

گرفته،  دهیرا ناد 0080که تعهدات خود در قبال برجام و قطعنامه  تیامن یشورا یاعضا

و  یجعل یتیو با ارائه روا کنندیم یپوشچشم یکنون تیوضع سازنهیهمچنان از عوامل زم

ها و دروغ یو برخ دانندیرا مقصر م رانیا ت،یوضع نیما در احضور  یینادرست از چرا

طبق برجام و قطعنامه  نی. تعهدات طرفدهندیرا به کشور من نسبت م یاتهامات ساختگ

تعهدات  کهیدرحالو بدون ابهام است.  حیداده شده و صر حیو توض انیبه دقت ب 0080

مرتبط  رانیا یو اقتصاد یروابط تجار یسازیو عاد هامیبا لغو مؤثر همه تحر رانیا یاهسته

 طورآن یاز منافع اقتصاد رانیهمچنان پابرجا هستند و ا هامیاست که تحر نیا تیاست، واقع

 .«بردیدر توافق وعده داده شده بود، بهره نم که

 رانيدر ا ييکايآمر یهادالل

برجام،  یایبه صورت موقت در قالب اح هامیتحر قید تعلآن است تا با ترفن یدر پ کایآمر

 یو نفت یمال یهامیتحر خصوصبهو  هامیتحررا پشت سر گذاشته و سپس  یبحران اقتصاد

بدون داخلی  یگراغرب نیو فعال هارسانه یبرخ ان،یم نیا در .ردیاز سر بگبر ایران را 

از مخمصه،  دینجات دادن کاخ سف یبرا کا،یآمر هیجوانب مسئله و با بزک چهره کر دنیسنج

 سابقهیب یتورم یهاو اروپا، رکورد کایحال حاضر اقتصاد آمر در .زنندیم وآتشآبخود را به 

رابرت  نیازاشیپشوند.  نیوارد رکود سنگ جاًیتدر شودمی ینیبشیپو  کنندمیرا تجربه 

به دوران استفاده از  دیبا ه،یوسجبران کمبود گاز ر یبرا»اقتصاد آلمان گفته بود:  ریوز ،هابک

 رانیبازگشت نفت ا" یفور ازمندیو اروپا ن کایآمر ژه،یو طیاشر نیدر ا .«میبرگرد سنگزغال

 یو غارتگر یسلطه گر یدر کنار خو هادولت نیا یاما سابقه عهدشکن ؛«هستند "به بازار

 واکنش نشان داد. یاریبا دقت و هوش دیکه با دهدیمهشدار را  نی، ااهآن

 !مياز خارج وارد کن ريشرق: مد

 نکهیا»نوشت:  ،«ستین المللنیبجز توسعه روابط  یراه»با عنوان  یشرق در مطلب روزنامه

 ت،سیخوب ن ستیزطیمحو  یاجتماع ،یاقتصاد ازجملهمختلف  یهانهیزمحال کشورمان در 

که  دهیرس ییجابهمتفاوت  یتیریمد یهادورههمه مثل روز روشن است. کشور در  یبرا گرید

مختل شده و جامعه  ،مردم به مشکل خورده است. توسعه شتیمع یهاحداقل نیتأمدر  یحت

منطقه و همه دوستان و  یما رفاه و اقتصاد را به همه کشورها! به عقب برگشته است رانیا

و توسعه کشورها بدون کمک  شرفتی. چرا؟ چون پمیاباخته، انددهکراجرت که مه یکانینزد

بحران بزرگ  هاده باکه  رانیا یبرا خصوصبه هابحرانو گذر از  ستیممکن ن گریکدی

. رسدمیبه نظر  رممکنیدشوار بلکه غ تنهانهجهان  یهاکمک، بدون کندمینرم  وپنجهدست

از کارشناسان  یکیوجود دارد.  یادیز یدهایو نبا دهایکرد؟ با دیچه با یطیشرا نیدر چن

 یخارج رانیو استفاده از مد شدنیجهان تواندیم دهایبا نیاز ا یکی گفتیم استیعرصه س

کار بود که  یدر دولت رو فیطاین  قاًیدق 0011تا  20 یهاسالدر حدفاصل  اتفاقاً «.باشد

برابر،  3ارز را  متیق ،یکردیرو نیبا چن فیط نیوارد کرد. هم جاز خار ریمد دیمعتقد بود با

کاالها را  هیبق متیبرابر و ق ۶ خودرو را متیبرابر، ق 1مسکن را  متیبرابر، ق 01طال را  متیق

 داد. شیدرصد افزا 811تا 

 اخبار کوتاه

صفحه  !/رژيم صهيونيستيبه سبک گيری فوتبالي ماهي ◄

 ایاز ور نستاگرامیدر ا فارسی با انتشار پست ژیم صهیونیستیر

از تماس نگرفتن  یغفور ایور هیگال ؛کرد تیحما یغفور

ش قرارداد دیمذاکره جهت تمد یباشگاه استقالل برا رانیمد

 یاسیسدر خصوص  یمجاز یدر فضا یموجوجب ایجاد م

شده  سن گذاشته پا به کنیباز نیقرارداد ا دیعدم تمد ودنب

پست اینستاگرامی این رژیم بدش نیاید که احتماالً  .است

ها حضور در پس از سال که ینیجالل حس دیسخداحافظی 

ه است را نیز کرد یفوتبال خداحافظ یایاز دن س،یپرسپول میت

 !سیاسی جلوه دهد

 «یازغد پورمیرح» /!کايآمر رددکور صحنه بخشي از  ؛زن ◄

غرب بر  ینمایس» :دیگویم یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا

توسط پنتاگون )وزارت  یعروسک بارب .است یدئولوژیا یمبنا

 سبزچشم( ساخته شد تا دختر خوشگل و کایدفاع آمر

به دنبال زنان  جهان دختران جهان کند. یرا الگو ییکایآمر

 نیشوند، ا دهی، اگر مادر و همسر به فساد کشکندمیحرکت 

با  کای. آمرشودمی دهیجامعه و جهان است که به فساد کش

بشر  خیکه در تار کندمیدر حق زنان  یاتیجنا ،تهیعنوان مدرن

تجاوز به زنان و کودکان و...  ،یافسردگ نیشتریب ندارد.سابقه 

 .«شودیدر اروپا انجام م

 یشورا شکدهیاند /کايعبور از سلطه آمر یبرا نيراهکار چ ◄

 طوربه ینیچ گذاراناستیس» نوشت: کایآمر یروابط خارج

راهبرد  یمصمم به اجرا کایاند که آمرمتقاعد شده یاندهیفزا

 یبانکنیپرداخت ب ستمیس .است نیمهار در قبال چ اریعتمام

 کیرا در  یاهیتسو یو کارکردها یمال یرسانامیخدمات پ ،نیچ

 نیگزیجا منزلهبه ستمین سیپلتفرم واحد جمع کرده است. ا

است که  یبانکنیب یهاپرداخت هی+ اتاق تسو فتیسوئ یبرا نیچ

 «.کندیجابجا م ایمؤسسات مختلف در سطح دن انیدالر را در م

 زعمبهترکیه کشوری  درصدی عضو ناتو/ 58تورم  ◄

خویش اروپایی است که یکی از اعضای ناتو است. دولتمردان 

 هرچندغرب آسیا هستند.  این کشور مدعی اولی در منطقه

و نه  واجه استمغرب و آمریکا تحریم اقتصادی  اباین کشور نه 

دارد، بلکه  یالمللنیبو  یامنطقهموانع رشد و توسعه 

و جهان غرب  یدارهیسرمابا فرهنگ نیز باالیی  یختگیآمدرهم

 .واجه استم یدرصد 29تورم ا بدارد، در مقطع فعلی 

 دیس» حبس برای به کار گرفتن اتباع غيرمجاز/محکوميت  ◄

خبر  وزارت کشور یو انتظام یتیمعاون امن «یراحمدیم دیمج

که اتباع  یانیکارفرما ر،یت ازدهمی شنبه از ،قانون مطابق» :داد

به مدت سه تا شش ماه به حبس  ،رندیرا به کار بگ رمجازیغ

که اتباع  یانیکارفرما ،قانون مطابقمحکوم خواهند شد. 

 نیتا پنج برابر حداقل حقوق روزانه ا رند،یرا به کار بگ رمجازیغ

 دیحد تشد نیو در قانون قاچاق انسان ا شوندیم مهیافراد جر

 .«شده است


