
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
5011 شهريور 59شنبه دو 9955 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

ا وِ  بِاِحسانِک   ر عِیَّتِک   و  الم نَّ ع لى اِیّاک  » عبارتی دارند که، اشترمالک  به ( در فرمانعحضرت امیر )

ه را منّت بر سر مردم نگذارید که ما این کار را کردیم، ثانیاً آنچ اوالً؛ «فِعلِک التَّز یُّد  فیما کان  مِن

به مالک اشتر  (خُلف وعده)؛ «بِخُلفک م وعِد ک   ا و ا ن ت عِد هُم ف تُتبِع »نمایی نکنید. اید بزرگانجام داده

 www.basirat.ir                              (60/60/0066) .گویند مبادا این کار را انجام بدهیدمی

 مسكن مسئلهو  هابانک          روز حرف▼

و  کشور مسائل ترینمهمی از مسکن در حال حاضر یک مسئله

 066که تورم افسارگسیخته  است نیازهای اساسی جامعه ازجمله

. ایمبودهدولت قبل را در این بخش شاهد  سالههشتدرصدی طی 

یکی از مشکالت در حوزه مسکن، بحث تأمین  وجودبااین

وزیر ساخت انبوه است.  هایپروژهنقدینگی الزم برای اجرای 

اصلی حل مشکل مسکن در  ولیتسازی که مسئرمحترم راه و شه

واحد  میلیونیکدولت سیزدهم را دارد، قول داده است که ساالنه 

تأمین ند نقشی اساسی در توانمی هابانکمسکونی ساخته شود. 

اصالح  تنها در صورتو این امر  ایفا کنند نقدینگی این طرح ملی

همچنان  ن مراکزای؛ ، قابل تحقق استهابانک هایو رویه قوانین

و وجود هزاران خانه خالی  به حوزه مسکن دارند داریبنگاهنگاه 

 مشکالت در این حوزه است. ازجمله هابانکدر اختیار 

باید  هابانکمنطقی و طبیعی،  صورتبه -0 تحليلي: نكات

جذب و در  ،ینقدینگی مازاد جامعه را در قالب سپرده بانک

 کی عنوانبه زیند. بخش مسکن نقرار ده هاتولیدکننده اریاخت

در تحرک  ییباال ارینقش بس تواندیصنعت مادر که م

؛ دارد یجا یبنددسته نیکل کشور داشته باشد در ا یاقتصاد

 زیبخش مسکن ن ینگینقد نیموظف به تأم هابانک بنابراین

 جایبه هابانک ران،یا وبیمع یدر نظام بانک -2 هستند.

 هایسرمایه نکهیا جایبه یعنی! کنندیم داریبنگاه ،یداربانک

مردم  یهاهیبه گردش درآورند، سرما حیصح ریمردم را در مس

اموال بانک شروع به تجارت و  عنوانبهو  کنندیرا جمع م

سود  از یو بخش کنندمیکسب سود  درنهایتو  وکارکسب

 با درگذشتهکه  یموضوع ؛دهندیبه سهامداران م زیخود را ن

دستور  ه و معظم لهمواجه شد یمقام معظم رهبر دیانتقاد شد

در مورد  -3 مسئله را حل کند. نیا یکه بانک مرکز اندداده

نکته را در نظر گرفت  نیا دیبا هابانک یخال یهاتعداد خانه

در  یخال یهاخانه چندمیلیونیتعداد در مقابل آمار  نیکه ا

از  یانمونه کنیول رسدنمیکشور، چندان بزرگ به نظر 

 رعاملیاست که مد یدر حال نیهاست. اغلط بانک کردیرو

را رد  یداشتن خانه خال ،مورد اتهام یهابانکاز  کدامهیچ

 اند.دانسته یعیطب نوعیبهاند و آن را نکرده

 یمنابع مال تیریبا مد دیها بابانک کهدرحالی :یراهبرد نكته

اخت مسکن س دیطرح جد یبرا موردنیازاز منابع  یخود، بخش

 دیدر خر گذاریسرمایهو  داریبنگاهکنند، با ورود به  نیرا تأم

. انتظار است ندیافزایبخش م نیامسکن، بر عمق مشکالت 

را  یدر نظام بانک یبتواند اصالحات ساختار زدهمیدولت س

حل  زین هابانک داریبنگاه مسئلهآن  هیشروع کند که در سا

 )نویسنده: علی کارگر( شود.

 
 

 

 
 

 

 در افغانستانورت برقراری ثبات ضر                   روز گزارش▼

 ملموس جهیدو موضوع مهم در بحث تحوالت افغانستان وجود دارد که هر دو آن هنوز به نت

 .در افغانستاندولت  لیتشک دوم،و  ریپنجش موضوع اول، ؛است دهینرس

جشیر، در پن هادرگیریقبل از شروع  اعالم سخنگوی طالبان،بر اساس  -0 ي:ليتحل هایگزاره

به احمد مسعود پیشنهاد چند وزارت، حفظ مقامات محلی پنجشیر و خارج نکردن وسایل نظامی 

 ۀجبه ۀکه این موارد موضوع مذاکر بود. در مقابل احمد مسعود گفته شده بودداده از پنجشیر 

سیاسی از  هایصالحیتبه تقسیم  تشکیل دولت فراگیر بنا احمد مسعود خواهان. نیستمقاومت 

ر در حقوق بشری زنان )تحصیل، شغل و حضو هایارزشبه افقی، حفظ  محورتکدی و عمو

فرهنگی اقوام در  هایتفاوتن خواهان حفظ حقوق بشری و یمقامات بلند حکومتی( و همچن

با احمد مسعود واقعیت آن است که  -2 .بودشهروندی افراد جامعه شده  قوقکشور و حفظ ح

 ؛افغانستان است آیندهتحوالت در  یاسیس افزایش وزنبه دنبال ، که اشاره شد هاییخواستهطرح 

 ی، با مخالفت ومصالحه صورت گرفته یکه از سمت طالبان برا ییشنهادهایمنظور پ نیبه هم

 یگروه برا نیا سویکاز  وضعیت مطلوبی ندارد؛ ریپنجشنیز در طالبان  -3 مواجه شده است.

در صورت کسب عدم  گرید یتصرف کند و از سو زیتان را ناس نیا دیتسلط کامل بر افغانستان با

 ایعدیدهبا مشکالت  ،ینظام یریالحه و چه درگصم قیاستان چه از طر نیدر تصرف ا تیموفق

صورت نگرفته است و آنچه از  یتوافق خاص فعالً زیدولت ن لیدر بحث تشک -0 مواجه خواهد شد.

 یبرخضعیف با حضور (، طالبان تیبا محور) رمحوتک ی، دولتشودمیاستنباط  یتحوالت کنون

 در افغانستان شکل خواهد گرفت. گرید یاسیس هایجریان

داخلی در این کشور ثبات ، نیازمند در افغانستان یفعل تیاز وضع رفتبرون ی:راهبرد گزاره

مردم در  یو حت هاجریاناحزاب و  ریسا ، الزم استتحقق حقوق عامه یسپس در راستا است؛

 نیدر ا ثباتیبی نوعیبهو  یریو درگ ومرجهرج جادیا ئناًباشند. مطم لیوشت افغانستان دخسرن

و از  کندمیرا فراهم  یستیترور هایگروهو حضور  یمداخالت خارج نهیاز همه زم شیکشور ب

کند و این یعنی تداوم سویی دیگر مخالفان داخلی را برای مقابله با طالبان منسجم می

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( های داخلی و آینده مبهم افغانستان!درگیریمدت طوالنی

 لو رفت نيمنافق گروهکو مشخصات  ياسام                ر ویژهاخبا ▼

 یاز اعضا یقیو مشخصات دق یاسام یاقدام به انتشار و افشا یمجاز فضای در ناشناس گروه

خود در  یدر حساب کاربر یامیگروه در پ نیا ( کرده است.نیخلق )منافق نیسازمان مجاهد

 یاعضا ریو سا رانایدوگاه اشرف در تار یاعضا یاعالم کرد به اطالعات تمام یاجتماع یهاشبکه

را  یو اسام ریتصاو نیا یاست و قصد دارد تمام افتهیکشورها دست  ریخلق در سا نیمجاهد

از اعضا را منتشر کرده که شامل اطالعات  یتعداد ریو تصاو اسامی تاکنون اختاپوس منتشر کند.

 ندهیآ یکرد در روزها دیدگروه ته نیهاست. اآن یو اطالعات خانوادگ تیمسئول ،یسازمان

 منتشر خواهد کرد. ی این گروهک تروریستی رااز اعضا یشتریاطالعات ب

انصاراهلل در  هایپیشرویبا سرعت گرفتن  /فوری در يمن شد! بسآتشخواستار  كايآمر ◄

بس جامع و با آتش فوراًانصاراهلل خواسته که  یروهایاز ن کایخارجه آمر روزیمناطق اشغالی یمن، 

در  هایریدادن به درگ انیو پا کیپلماتیفصل دوحل یبرا دیبا هایوثموافقت کرده و ح یفور

آمریکا در خصوص مسائل یمن  گیریموضعنحوه  چارچوب مذاکرات سازمان ملل تالش کنند.

، اندبودهحکایت از این واقعیت دارد که هر زمان نیروهای مردمی یمن در میدان درگیری موفق 

داشته است و در شرایط عکس آن و  هاپیشرویممانعت از این  این کشور مداخله کرده و سعی در

مناطق شهری و روستایی این کشور به  چندسالهضد حقوق بشری و بمباران  هایعملیاتیا در 

 دست عربستان، آمریکا سکوت اختیار کرده است!

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 و سامسونگ خبرساز شدند! جيال

با  یزنیمشغول را کره جنوبیآن،  بر اساسر شد که منتش هارسانهروزهای اخیر خبری در طی 

تسویه  ،دو شرکت معروف خود خانگیلوازمبدهی خود به ایران را از طریق صادرات تا  کاستیآمر

: گفتواکنش به این خبر،  در جلسه علنی روز گذشته )یکشنبه( در، نماینده مجلس یمیسل. کند

 ها،ییکایآمر یدر نظر دارند با باز شدن فضا از سو یجسامسونگ و ال یهاشرکت شدهشنیده»

است که  یدر حال نیبازگردند، ا رانیبه بازار ا وغریبیعجیب طیبا شرا ،شدهبلوکه یهاپول جایبه

رئیس مجلس  .«رها کردند و رفتند ار رانیا م،یداشت ازین هاآنکه ما به  ییدو شرکت در روزها نیا

گام  تیفیو ک کمیتاز جهت  خانگیلوازمدر حوزه صنعت »: در پاسخ به نگرانی این نماینده، افزود

را  تیفیک نیبا ا یداخل دیتول نکهینه دولت و نه مجلس به دنبال ا نیبنابرا ؛شدهبرداشته یبزرگ

نیز در  و کُره رانیاتاق مشترک ا سیرئ .«دافتیاتفاق نم نیو هرگز ا ستندیدچار مشکل کند، ن

 رخبر داد و خاط یجبازگشت سامسونگ و ال از کذب بودن خبر ذکرشدهپاسخ به شایعه خبری 

 .«صحت ندارد یخبر نیچن م،یداشت یکه از کره جنوب ییهاطبق استعالم» نشان کرد:

 لكه ننگ ديگر بر وجدان غرب!

خود  یدالر اردیلیاز برنامه چند م یعنوان بخشبه کا،آمری»: گزارش داد بلومبرگرسانه آمریکایی 

واکسن را ملزم کند  دگاندکننیاز قدرت خود استفاده کرد تا تول د،یکوو یهاتوسعه واکسن یبرا

حداقل  عیتوز کوواکس اصلی هدف کنند! نیرا تأم متحدهایاالتدولت  میکه ابتدا سفارشات عظ

 انیتا پا درآمدکم یها در کشورهاواکسن نیا دوسومدوز واکسن کرونا بود که قرار بود  اردیلیم 2

سازوکار  نیا قیها از طرواکسندرصد از  00اوت، تنها  36تا  وجودبااینشوند،  عیتوز 2620سال 

و  شوندیم عیها به مناطق ثروتمند جهان توزواکسن شتریب !تعضو ارسال شده اس یبه کشورها

 .«اندداده شده لیتحو نییبا درآمد پا یکرونا به کشورها یهاواکسندرصد  6.3در مقابل تنها 

ثروتمند در انبار کردن  کشورهای اقدام سابق انگلیس ریوزنخست، «براون گوردون»همچنین 

به  یابیدست یدر تقال برا ریفق یکه کشورها یطیدُز واکسن کرونا را در شرا ونیلیصدها م

دُز واکسن  ونیلمی 266 گفته براون کرد. فیبر وجدان غرب توص یواکسن هستند، لکه ننگ

در  نیا شود و او اروپ کایآمر یقرار است وارد انبارها نکهیا ایبالاستفاده وجود دارد  صورتبه

 اند.شده نهینفر در مقابل کرونا واکس ونیلیم ۰6تنها  قایاست که در آفر یحال

 سرعت يافتن واکسيناسيون در کشوراز  احمرهالل خبرهای خوش

 26ماه  یدُز آمد، تا انتها ونیلمی ۵ امروز»کشورمان اعالم کرد:  احمرهاللئیس جمعیت دیروز ر

که تا  می. در تالشدیآیدُز واکسن م ونیلیم 06. در مهر و آبان هم شودیوارد م گریدُِز د ونیلیم

احتساب . تا آخر سال، با میساله وارد کن 00تا  02آموزانِ دانش یدُز واکسن برا ونیلیم 06آبان، 

دیروز همچنین وزیر بهداشت نیز با اشاره به طی  .«میدار ازیدُز واکسن ن ونیلیم 2۰6دُز سوم، 

روزانه حداقل دو برابر آنچه که هست واکسن در  دبای»شدن پیک پنجم کرونا در کشور، افزود: 

بر گفته قبل عین الهی همچنین «. میکرونا موفق باش یماریدر کنترل ب میشود تا بتوان قیکشور تزر

با  زمانهم کینزد ندهآی در»خود در اجباری شدن واکسن برای برخی خدمات تأکید کرد و گفت: 

 .«از خدمات منوط به داشتن کارت واکسن خواهد بود یاریبس افتیدر ون،یناسیگسترش واکس

 !نگراني از واتساپ باال گرفت

 یارهیهزار ل ۰۵6و  میلیونیک یامهی( جرKVKK) هیترک یحفاظت از اطالعات شخص هیئت

متعلق  رسانپیام نیطبق اطالعات موجود، ا ؛کرده است نییاپ تعواتس ی( براورویهزار  0۰۰)معادل 

 .نداده است حیشفاف توض طوربهاطالعات کاربران و مقاصد آن را  یفرآور وهیش ،بوک سیبه ف

KVKK یرقانونیغ یاقدامات الزم جهت اجتناب از فراور دیاپ باواتس»اعالم کرد:  بارهدراین 

چند روز قبل با  رسانپیام نیکرده که ا همیبوک را جر سیف یدر حال هیترک «.اطالعات انجام دهد

روبرو شده  رلندیا یسازمان حفاظت از اطالعات خصوص یاز سو ییوروی ونیلیم 22۵ یامهیجر

اپ نکردن اطالعات کاربران واتس رهیذخ لیبوک را به دل سیف زین هیمقامات روس گرید یواست. از س

اپ واتس جایبهاز شهروندان خواستند  هیت ترکمقاما هیدر ماه ژانو .کردند مهیجر یمحل یدر سرورها

 است. افتهیاستفاده کنند که توسط شرکت ترک سل توسعه  BiP یمحل رسانپیاماز 

 اخبار کوتاه

 «یالهام ریام» پدافندی/ یهاسامانهدر کامل کشور  ودکفاييخ ◄

کامل نیازهای کشور در  سازیبومیاز  ارتش ییپدافند هوا نجانشی

طرح  کی شیچند سال پ»: اد و گفتحوزه پدافند خبر د

 میپهپاد به اجرا گذاشت وسیلهبه ییهوا یریرهگ یرا برا یاخالقانه

کمتر  نهیکشور را کم و همان اقتدار را با هز یهانهیهز میو توانست

 میکرد دیرا تول هاییسالح و هاسامانه .میکن جادیا شتریب ییو کارا

و  ستین یکیخالل الکترونموج و ا گنال،یوابسته به س مطلقاً که 

فضا  نیرا هم در ا یکیاخالل الکترون نیتریاگر دشمن قو یحت

استفاده  تیاولو هوایی پدافند حوزه در .میندار یاستفاده کند، نگران

از خارج و نگاه  دینگاه به خر مطلقاًاست و امروز ما  یمل داتیما، تول

 .«میاز خارج از کشور ندار یسالح چیبه ه یبه وابستگ

 ونیسیکم سرئی /گيرندميسهام عدالت  ،جاماندگان ◄

 یبا اختصاص سهام برا جمهورسیرئ»: گفت مجلس یاقتصاد

سال و ارجاع موضوع به سازمان  انیجاماندگان سهام عدالت تا پا

است  نیما ا ینیبشپی داشته است. هیه موافقت اولبودجوبرنامه

دوم امسال به  مهیاز اقدامات مهم مجلس و دولت در ن یکیکه 

است که چند  یجاماندگان سهام عدالت فیتکل نییتع یعبارت

 .«دهندیکشور را پوشش م تیاز جمع ونیلیم

 جمهورسیرئ يم/ندار يمخالفت دي: با مذاکرات مفيسيرئ ◄

 :فرانسه، به وی گفت هورجمرئیس، مکرون یدر تماس تلفن

و  یاقتصاد هایزمینهدر  ویژهبهاز توسعه روابط با فرانسه  رانای»

ناتو و  یمداخله نظام استسی امروز .کندمیاستقبال  یتجار

 افغانستان در مورد در افغانستان شکست خورده است. کایآمر

 یکشور برا نیمردم ا میاست که اجازه ده نیکار ا نبهتری

 میندار یمخالفت دمفی مذاکره با ما. رندیبگ میتصم سرنوشت خود

باشد،  رانیا هیعل هامیلغو تحر دیمذاکره با جهیاما برنامه و نت

 «.است فایدهبیمذاکره  یمذاکره برا

سابق نفت  ریوز /محقق نشد! وزير نفت روحاني هموعده آخرين  ◄

 ۵6وعده داده بود که امسال حدود  یسال جار مردادماهدر 

 ،یجواد اوج .شودمیگاز کشور اضافه  دیمترمکعب به تول ونیلیم

 بخشی ندانست. یوعده زنگنه را عمل نینفت، تحقق ا دیجد ریوز

 دیکه مورد تأک 0066گاز در زمستان  دیتول تیظرف شیافزااز 

 ؛گرددبازمی یپارس جنوب 00برداشت از فاز  زنگنه بود به آغاز

و  نیچ CNPCIتوتال و  یبه خاطر بدعهد هاسالکه  ایپروژه

مواجه شد  ریو برجام، با تأخ IPC یایؤروزارت نفت با  یکشوقت

در  00که زنگنه وعده داده بود، برداشت گاز از فاز  طورآنو 

 .نیستحقق قابل ت یزمستان سال جار

« کایسروعی » ايران!/ ایمنطقهجام زهر بايدن برای مقابله با نفوذ  ◄

از تالش آمریکا در صفحه توئیتر خود « کان» صهیونیستیخبرنگار 

به موضوع طرح ن سخن گفت و ایرا ایمنطقهبرای کاهش نفوذ 

 و آمریکا برای انتقال گاز مصر به لبنان از طریق سوریه اشاره کرد

تالش آمریکا برای مقابله با  صرفاًطرح انتقال گاز از مصر »افزود: 

ها برای نصراهلل و ایران و ادامه حضور در میدان است. آمریکایی

نوشیده و از اند جام زهر را اجرای این طرح در عمل مجبور شده

 «.دولت بشار اسد خواستار کمک شوند


