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 فقيه در سپاهلينمايندگي و نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1081 مرداد 5شنبه چهار 5085 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

از  یناش هااین م،یغلط دار یاگر ما سبک زندگ م،یکورکورانه دار دیاگر ما تقل م،یاگر ما اسراف دار

 تجمالتی یهایزندگ ،یدیتقل یهازندگی. است هاذهنم بر است؛ فرهنگِ حاک یمشکالت فرهنگ

حوادث، فرهنگ کشور و  نای افزارنرم درواقعدارد.  یفرهنگ شهیغالباً منشأ و ر ،یگر یاشرافو 

    (60/60/0066) .است مسلط هاذهن یاست که بر بعض یایفرهنگ حاکم غلط و انحراف

www.basirat.ir ▼هيبازار سرما ياجمال يبررس                روز حرف 

 هیجا مانده از دولت دوازدهم، بازار سرماه ب یهاراثیم انمی از

 نیتأم اگرچهدر نظر گرفت.  سوخته نیزم کی مثابهبه دیرا با

درصد  ۵۲از  گاهچیه رانیدر اقتصاد ا هیاز بازار سرما یمال

در  ۹۹امر در سال  انیعملکرد متول کنیولنبوده است،  شتریب

سال بعد از  کیرقم در  نیبوده که ا یاگونهبه هیماسر بازار

خود در دو دهه  زانیم نیبه کمتر ،در بورس یدخالت دستور

 تیبرآوردها حکا زی. اکنون نافتی لیتقل درصد 00 یعنی ،ریاخ

 د،یجد یهاسکیرگذشته و  کردین دارد که تبعات روآاز 

 افکنده است. هیسا هیهمچنان بر بازار سرما

بود که  نیا هیخسارت بازار سرما نیتربزرگ -0 ليلي:نکات تح

 یهابنگاه، سهم 0066تا  0۸۳۱ یهاسالکه در  یطیدر شرا

بورس صعود  یدرصد ارزش جار 0۵به  ۸0از  یو دولت یخصولت

به  0.۹ از آالتنیماشو  یورافن ،انیبندانش یهابنگاهکرد، سهم 

از  گرفتنبا فاصله  هیبازار سرما درواقع. افتیتنزل  درصد ۵.۳

 یهابنگاه یمال نیتأمکانون  کهنیا یجابهخود،  یفلسفه وجود

 یهابنگاهاز  یبانیباشد، در جهت پشت زااشتغالو  انیبندانش

 نیترکینزد -۵ و صادرکننده مواد خام متمرکز شد. دهانیز یدولت

که باعث  است( ۵0.۸0)نرخ بهره باال  ،هیبازار سرما یکنون سکیر

بازار شده است. استدالل دولت در باال  نیاز ا هیخروج سرما دیدتش

برای دولت،  است؛کنترل تورم  تالش برای ،نگه داشتن نرخ بهره

نسبت به شاخص  یشتریب تیاولو هامتیق یمهار سطح عموم

 دیکاهش شد، یاشهیتاالر ش گریمشکل د -۸دارد.  هیسرما ربازا

از  گذارانهیداران و سرماو ترس سهام ینگیاعتماد و کمبود نقد

دخالت مجدد دولت و  ترس از لیخود )به دل یهاورود پول

 هی. در دو سال گذشته بازار سرمااست( به بورس یاسیانتظارات س

خرد از  گذارانهیدائم در حال خروج پول و خارج شدن سرما

مثل مسکن، در  بیرق یکه بازارها مخصوصاًبورس بوده است. 

در چند ماه  -0 .اندداشتهکمتر  سکیبا ر شتریبسود  ،مدتکوتاه

 هاارانهی یاز بازار سهام )با اعطا تیحما یاقدامات دولت برا ر،یاخ

منجر به  شتریب (منابع صندوق توسعه صی، تخصهاتیمعافو 

شده است و  یو رانت یخصولت یهابنگاهسهام  متیق شیافزا

 دهد. رییتغ ینتوانسته روند گذشته را به صورت اساس

نکند،  رییموجود در بورس تغ یروندها کهیدرصورت نکته پاياني:

. هرچند کندآماده  ترقیعمدوره رکود  کی یخود را برا دیبازار با

اما به  کنند،یم دیرا تهد هیبازار سرما یابهامات متعدد و هاسکیر

بازار  یاصل یمتول عنوانبهدولت و وزارت اقتصاد  رسدینظر م

بازگشت اعتماد به تاالر  یبرا ینسجمم یزیربرنامه دیبا هیسرما

 ()نویسنده: علی محمدی کنند. یزیرطرح یاشهیش

 

 
 

 

 
 

 تهران -روابط قاهره  یريازسرگو ضرورت  تياهم                  روز گزارش▼

انورسادات  تی. حماگذردیو مصر م رانیا یاسالم یسال از قطع روابط جمهور 0۸از  شیب

انعقاد قرارداد  نیو همچن یبا انقالب اسالماسبق مصر از شاه مخلوع، مخالفت  جمهورسیرئ

 0۸۲۳بود که باعث شد روابط دو کشور در سال  یمهم مسئلهسه  ،«دیویکمپ د»موسوم به 

 قطع شود.

 راً یاعالم کرده است، اخ یبه نقل از منابع مصر دیالجد یالعرب روزنامه ی:خبر یهاگزاره

الن دو کشور ئوانجام شده و مس یو مصر یرانیالن ائومس انیم یدر سطح اطالعات ییهاتماس

 یرانیا انیبه همتا یالن مصرئواند. مسکرده یزنیمنطقه را تیمرتبط با امن یهادرباره پرونده

 یهایریدرگ هیخود در سا تیبه امن واردکردنهرگونه خدشه  لفکشور مخا نیا اندگفتهخود 

ضد  ینظام یهابه طرح وستنیته پدر طول مدت گذش زیاست و قاهره ن ویآوتلتهران و  انیم

است،  یکه در سطح اطالعات رانیمصر و ا انیم دیجد یهادر تماساست.  رفتهیرا نپذ یرانیا

در  رانیبا ا یرینوع درگ چیکشور خواهان ه نیکه ا اندداشته دیتأکموضع  نیبر ا هایمصر

اند. کامل رد کرده طوربهرا  رانیا هیعل یمشارکت مصر در ائتالف نظام دهیا و ستیمنطقه ن

اند که اعالم کرده صراحتبهمسلح  یروهاین یداخل یهامصر در نشست یفرماندهان ارشد نظام

 یهاو در نشست رندیپذیمختلف را نم یهابه شکل رانیبا ا یطور کامل ورود به مقابله نظامبه

 موضع بارها تکرار شده است. نیکشور ا نیا یمل تینهاد امن

 یجمهور یخارج استیدر س یاژهیو گاهیاز جا یو اسالم هیهمسا یکشورها ي:ليتحل گزاره

محسوب  رانیا جوارهم یجزو کشورها نکهیبرخوردار هستند. مصر با ا رانیا یاسالم

 ،یعیهاست از روابط طباست که سال یو اسالم یمهم عرب یاز کشورها یکیاما  ؛شودینم

 نیداشته باشد، محروم شده است؛ ا رانیبا ا توانستیم کهآناز  یناش یهاو فرصت یمنطق

مصر را  تیاهم زین رانیدارند. البته ا دیهم بر آن تأک یاست که محافل مصر یموضوع

کشور ندارد.  نیبه ا یو راهبرد یاسیس ،یفرهنگ ،یو صرفاً نگاه ماد کندیدرک م یخوببه

 0 تمدن .قاستیحوزه آفر یهابا کشور رانیا یهایگسترش همکار یامهم بر مصر گذرگاه

 یکیارزش استراتژ ،یکیتیخاص ژئوپل تیموقع ،توجهقابل تی، گذشته باشکوه، جمعهزارساله

 هایاست که مصر یابرجسته اتیاز خصوص ،هااینو جز  یباال، سابقه مبارزات ضداستعمار

را با  خود یاو منطقه یخارج استیکه س ستیبه عظمت مصر مناسب ن یکشور یدارند. برا

ندارند،  تیاستان مصر جمع کیکه به اندازه  فارسجیخل یهانینشخیش یهادگاهیمواضع و د

 نیترمهم جدا باشد. ،آن قرار دارد یخیکه در طراز تار رانیمانند ا یکند و از کشور میتنظ

 گاهیجا فیسال گذشته دو کشور را از هم دور کرده و البته باعث تضع 0۸که در طول  یعامل

قاهره از  یریرپذیشده است، تأث یو اسالم یعرب یکشورها نیمصر در ب یو راهبرد یتسن

 .کاستیآمر یامنطقه یهااستیس

عربستان و مصر  ازجمله یعرب یبا کشورها و همکاری صلح یگفتگوها آغاز ی:راهبرد نکته

 یالگو کیگفتگو دارد،  یهاطرف یتعامل برا یگسترش فضا قیکه از طر ییهاافزون بر فرصت

 یتیامن باتیروندها و ترت دیعامل مهم بازدارنده در قبال تشد نیو همچن یمناسب و قابل تسر

کاهش سطح  هرچنداست.  زین یستیونیصه میرژو  کایمنطقه توسط آمر «یسازینظام»و 

 یگفتگوها روندتأثیرگذار است؛ اما  زیو مصر ن رانیبر پرونده روابط ا اض،یاختالفات تهران و ر

مناسبات  یریازسرگ ریاست که در مس یفاقد موانع و مالحظات یو مصر تا حدود رانیح اصل

باشد،  هوجود داشت یدر طرف مصر« اراده الزم»و عربستان قرار دارد. اگر  رانیا نیب کیپلماتید

 (ندیآخوش دی. )حمرندیبگ روابط خود را از سر توانندینه چندان دور م ندهیدو کشور در آ

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 «جواني جمعيت»قانون مخالفين داخلي و خارجي 

کمیسیون طرح جوانی جمعیت  ی و رئیساسالم یمجلس شورا ندهینما «پور یبانک نیرحسیام»

 یاسیمعاونت سهادیان سیاسی  شیدر هما (مردادماه 0، شنبهسه) ، دیروزو حمایت از خانواده

 مجلس تیجمع یقانون جوان یمخالف در برابر اجرا هدست سه ،«تیجمع یجوان»ع با موضو سپاه

در برابر جمهوری  جبهه متخاصم -0برشمرد؛  که در سال گذشته مصوب و ابالغ شده است،

مقابله  یبرا متنوع یهابرنامهدائماً در حال ساخت ، مختلف یهارسانه یابزارهابا  اسالمی ایران که

گذشته در خصوص کاهش  یهادهه، گفتمان شکل گرفته در کندیمتالش و  است انوناین قبا 

و  یکارمحافظه) ینرسیا -۵در میان افکار عمومی تقویت کند. جمعیت و فرزند کمتر را همچنان 

 نیدر ا بانکی پور ؛در داخل کشور یادار یهانظامو مقاومت حاکم بر  عالقه به حفظ وضع موجود(

. شده بودند میتنظ تیما بر اساس کاهش جمع یادار یهانظاماست که سال  ۸6» :افزود نهیزم

.  ...وزارت راه و مسکن و  ،سازمان طرح و برنامه کشور، یدانشگاه ستمیس ،نظام بهداشت مثل؛

حاکم بر این سیستم بر اساس کاهش جمعیت شکل گرفته  یهاهیروسال اخیر  ۸6طی حدود 

 یکسان -۸«. همراه است ییهامخالفتو  هامقاومتآن با است و اکنون تغییر این روند به عکس 

 .اندداشتهگذشته  یهادهه یط تیدر حوزه کاهش جمع یزیتم ای فیکث یکه چرخش تجار

از  توانندینم ه است. این عدهبود تیجمع لیتعد یهااستیسپشت  یاردیلیهزارمچرخش چند 

 یمنافع شخص .ندیایکنار ب دیجد یهااستیسبا کرده و  نظرصرفمنافع شخصی و گروهی خود 

 است. تیجمع یبا تقابل با قانون جوان خوردهگره انیجر نیا

 رانيا ينيسرزمفرا شگاهيپاال

 ینفت یهامیتحر یسازیخنث یراهکارها برا نیاز بهتر یکی ینیفرا سرزم یهاشگاهیپاال سیتأس

در سفر  یجنوب یکایآمر یو کشورها رانیا نیب ییقراردادها یشاهد امضا ارتباطنیدرااست که 

فروش نفت در دولت  شیافزا توانیم رسدی. به نظر ممیکشورها بود نیبه ا رانینفت ا ریوز

صرف  دوفروشیخر یجابه رانینفت ا یرا به اقدامات صورت گرفته در خصوص بازارساز زدهمیس

به نظرم، »مورد اظهار کرد:  نیدر ا وبودجهبرنامه ونیسیعضو کم ،یقادر جعفر مرتبط دانست.

اند، کمک داشته رانیا ینفت یهااز انتقال نفت خام و فرآورده ینظام یرویکه ن ییهاتیحما

نشان  اهایکه در در یاقتدار نیما تعرض نکنند. در کنار ا یهایبه کشت گرانیاست که د کرده

 کایکه با آمر گرانیمانند ونزوئال، اکوادور و د ییمشارکت با کشورها قیاز طر تاس ازین م،یاداده

ا کشوره نیبه ا میتوانیم»افزود:  یو .«میموجود بهره الزم را ببر یهاهستند، از فرصت ریدرگ

 نیکه نفتشان فوق سنگ ییهادر بخش نیروز کنند؛ همچنرا به شانیهاشگاهیتا پاال میکمک کن

نفت  شیپاال نهیدر زم هاآنو با  میخودمان استفاده کن یگاز عاناتیاز م میتوانیم ،است

از  یکیکشورها این به  یانتقال دانش فن»مجلس ادامه داد:  ندهینما نیا .«میداشته باش یهمکار

 یسازیخنث یدارد و در راستا رانیا یبرا یادیکه منافع ز هاستآنبا  یهمکار یهاهرا

به احداث  میتوانیم زین نیمانند چ ییدر کشورها ی. حتدیآیبه کمکمان م ینفت یهامیتحر

 .«میکن یرا خنث هامیها، تحرنفت خام آن نیتأمتا با  میازبپرد شگاهیپاال

 ي!نفتهای وصول درآمد یدرصد 508رشد 

 متیدر ق راتییصادرات نفت و تغ زانیم شافزای حوزه در هاتالش به توجه با» :گفت اقتصاد ریوز

در  عاناتیوصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و م یدرصد ۲۳6 شیشاهد افزانفت،  یجهان

ی احسان خاندوز دسی«. میامسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بود ییماهه ابتدا 0

امضا شد  اتهران و آنکار نیب نامهموافقتسند و  ۳ ،رانیبه ا هیترک جمهورسیرئ سفر در»افزود: 

 یاجماع نظر روسا گریو مورد د گشتیساله انتقال گاز بازم ۵۲رداد آن به قرا نیترکه مهم

در  میدواریبود که ام اردیلیم ۸6از  شیب یسقف مبادالت تجار شیجمهور دو کشور بر افزا

وی در خصوص وضعیت قیمتی بنزین طی سال «. میبه ثمر نشستن آن باش هددولت شا نیهم

در  نیبنز متیق شیعدم افزا یبرا جمهورسیرئتور با توجه به دس»جاری در کشور، توضیح داد: 

 نیدنبال ا ،سوز کردن خودروهاهمچون گاز ییهاو روش یمتیقریغ یدولت با ابزارها ،یسال جار

 .«نکشد نیکار به واردات بنز هاست ک

 اخبار کوتاه

راه  ریوز /کاال تيکشور در حوزه ترانز صدسالهرکورد  ◄

 ترانزیت حوزه در کشور صدساله رکورد»گفت:  یو شهرساز

تن  ونیلیم ۲تا  0ساالنه  ،نیازاشیپ تا. کاال زده شده است

تن  ونیلیم 06رقم به  نیا یول شدیم تیترانز رانیکاال از ا

«. تن است ونیلیم ۵6 تیو برنامه امسال، تحقق ترانز دهیرس

 یتن کاال ونیلیم ۵6 تترانزی نامهتفاهم»قاسمی اضافه کرد: 

 نهضت طرحوزیر راه درباره  «.به جنوب امضا شده است یروس

 هزار ۲66و  ونیلیمکی یتاکنون برا: »گفتنیز  مسکن ملی

 تا. است و در حال ساخت است یآماده بارگذار نیواحد، زم

 نیی، تعهزار واحد ۵66و  ونیلیم ۸ نیزم ور،یشهر انپای

 «.خواهد شد فیتکل

 «مختارنامه» مردم خواهان پخش: مايمعارف س یشورا ريدب ◄

 یمتأسفانه در فضا»گفت:  «یکشکول نیمحمدحس» /هستند

 یمختلف یهانهبه گو مختارنامه الیبا بازپخش سر یمجاز

را در  ییها و انتقادهااوقات اعتراض یو برخ شود؛یم یشوخ

 است ما با درخواست نیا تیاما واقع ؛میسطح شاهد نیهم

 وسفی"مثل  ییهاالی. سرمیاز مخاطب مواجه یانبوه اریبس

 نیشتریاآلن ب نیو هم شوندیپخش م "مختارنامه"و  "امبریپ

 نیها او ارتباطات با شبکه قرآن مربوط به بازپخش هاامکیپ

در آستانه انبوه،  یهادرخواستهمین  لیبه دل. «هاستالیسر

که مخاطب ماه محرم، پخش مجدد سریال مختارنامه در شب

 آغاز شده است. IFILMمدار 

مازاد در  ونیسیکم فتادری !/ونيسيلقمه چرب حق کم ◄

 چهارماههامالک در  یهااز بنگاه یمردم یهاتیصدر شکا

 ۸۹از  شیاساس ب نای بر قرار گرفته است. ینخست سال جار

 افتیها مربوط به دراز بنگاه یمردم یهاتیشکا درصد

است  یدر حال نای فراتر از نرخ مصوب بوده است. ونیسیکم

 ،بهابه مبلغ اجاره ونیسیکه وابسته بودن نرخ مصوب کم

 نییفرمول تع لیو تعد تالطم در بازار شده است جادیموجب ا

 در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد. ونیسینرخ کم

 /شکست خورده است رانيا هيعل یبورل: فشار حداکثر ◄

در  یادداشتی یاروپا ط هیاتحاد یخارج استسی مسئول

را  رانیا هیعل یفشار حداکثر مز،یتا ننشالیروزنامه فا

 یخواست برا یخارج یهاشکست خورده دانست و از قدرت

 نجات برجام اقدام کنند.

 تبديل شده است/به يک ملت گدا  کايترامپ: آمر ◄

 ملت گدا کیبه  کاآمری» :گفت کایسابق آمر جمهورسیرئ

 .کندیم ییگدا یکشورها انرژ گریشده است که از د لیتبد

 ،است. تورم درآمدهبه زانو  ،کلمه یواقع یبه معنا کاآمری

نامزد  کی معتقدم سال گذشته است. 0۹تورم در  نیباالتر

 ۵6۵0در سال  اکیآمر یبعد جمهورسیرئ خواهیجمهور

 .«خواهد شد


