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 راهکار مقابله با چالش آب           روز حرف▼

رود و آبی و تجمع مردم اصفهان در بستر زایندهچالش کم

های های مختلف واکنشازآن مردم شهرکرد در رسانهپس

که اساساً مسئله  یرا به دنبال داشته است؛ برخ یمختلف

های مختلف در بحث ها کمک به کشاورزان و مردم استانآن

 و اعتراض اجتماعی به دنبال و از هر مشکل ستیآبی نکم

در این ، اجتماعی هستندتشنج ی و روان ی مسمومفضا جادیا

 گریزنند و گروه درا می یباز همان ساز تکرارموضوع نیز 

 یبرا یراهکار یهای مختلف کارشناسدارند با بررسی یسع

 از یاریروزها بس نیها، او البته در کنار رسانه ابندیمشکل ب

در حال  زین یاسیو کارشناسان س یمجاز یفضا نیفعال

 یرو ؛آبی هستندو مشکل کم اتتجمع نیاظهارنظر در مورد ا

 .است این طیف آخرنوشتار با  نیسخن ا

گران، نییبایست تبای که مینکته -0نکات تحليلي: 

 تین عناه آب یمجاز یفضا نیو فعال یاسیکارشناسان س

 یبه راهکارها ازیآبی نسئله کمداشته باشند آن است که، م

شود،  جیترو دیبا آنچه نیدارد و بنابرا یو فن یکارشناس

و  ینیو احتماالً تعصبات سرزم یاحساس یاز فضا یدور

 یو منطبق با واقع برا یکارشناس یگیری گفتمانشکل

 یصورت تجمع حاصل نیا ریاست؛ در غ یمردم یمطالبه گر

 یبگان و کارشناسان فنرسالت نخ -6. در بر نخواهد داشت

 ازیروزها دوچندان است. ن نیا یمنطق یفضا جادیا یبرا

مشکل و ارائه  جادیسازی نسبت به علل اشفاف ،یضرور

 نیکه ا یراهکارها و البته سخن گفتن با مردم است. مردم

اند، مسئله آب نگران ندهیحال و آ تیروزها نسبت به وضع

ها را از زبان و راهکار درستحق دارند که اطالعات 

با اتحاد  زیصورت قطعاً مردم ن نیکارشناسان بشنوند؛ در ا

از  یکی -3. مواجهه بهتر با مشکل کمک خواهند کرد یبرا

حضور مسئوالن در  در چنین مواقعی، نکات مهم و ثمربخش

 یاست. مقام معظم رهبر ایشانمردم و سخن گفتن با  نیب

وصیف کرده و وظیفه مهم دولت سیزدهم را مردمی بودن ت

صادقانه با مردم حرف بزنند، مشکالت را به مردم »اند: فرموده

توقّعات را از مردم ابراز  ند،یها را به مردم بگوحلراه ند،یبگو

کنند. حرف زدن با  میهای الزم را به مردم تقدکنند و کمک

 یبایست است که دولت مردمی یمهم یاز کارها یکیمردم 

خوب دولت در  هیاست که رو ی. ضرور«]به آن[ متعهّد باشد

 .مسئله هم خود را نشان دهد نیدر ا ریهای اخماه

 یعزم مل ازمندین یزیاز هر چ شیآب ب چالش نکته پاياني:

 رهیزنج نیکننده اتکمیل ،است؛ مردم و مسئوالن و کارشناسان

 )نویسنده: مصطفی برزکار( هستند. یآبکاستن از آالم کم یبرا

 

 

 
 

 
 

 منيموازنه در جنگ  رييتغ                      روز گزارش▼

از آن مخابره  یشده است که هرروز اخبار مختلف عیقدری سربه منیدر  یدانیم تحوالت

 یو حمالت موشک دهینشینی عربستان از حدرب و عقبأهای انصاراهلل در مشود. پیشرویمی

 یدانینظر از پرداختن به تحوالت مصرفاست.  ریترین اتفاقات اخبه عربستان از مهم هایمنی

 ؛ذکر استقابل منی ریتحوالت اخ رامونینکته پ ندذکر چ ،هر حوزه

است که  دهیرس جهینت نیبه ا یعربستان سعود یتحت رهبرتحالف  -0 های خبری:گزاره

از مناطق تحت تصرف خود  یجینشینی تدرنخواهد بود و مترصد عقب منیجنگ  روزیپ

و  دهیاتصال صنعا به حد یرا برا طی، شرادهیعربستان از حد یلومتریک ۰8ی نشیناست. عقب

 یانصاراهلل دارا یامر از دو جهت برا نی. اتانصاراهلل به ساحل فراهم کرده اس یدسترس

گروه خواهد  نیانصاراهلل و فشار بر ا هیهای مختلف عل( از وجود جبههالف دستاورد است:

از نظر  -6 آزاد را فراهم خواهد کرد. یایه ساحل و درانصاراهلل ب ی( دسترسبکاست؛ 

به دنبال خروج  ،اتکاقابل یروش قیاز طر دیدر جنگ، با نیهای سنگقبل از هزینه ،عربستان

 دی( تشدالفاست:  منیبه دنبال دستاورد از جنگ  قی. اکنون عربستان از سه طربود منیاز 

انصاراهلل  در مقابل حمالت، رایز ؛استروش تاکنون جواب نداده  نیکه ا منیحمالت به 

در  گریگذشته فرودگاه ملک خالد و مناطق مهم د یروزها یمتقابالً جواب داده است و ط

 لیسازمان ملل که به دنبال تحم قی( از طرب داخل عربستان موردحمله قرار گرفته است.

 یبه مناطق قبل دیطرح انصاراهلل با نیا اساس بر ؛بر انصاراهلل است یهمکار یطرح شورا

طرح بارها از جانب انصاراهلل رد  نیشود. هرچند ا جمهورسیرئدوباره  یهاد منصوربازگردد و 

با حضور  ریدولت فراگ کیبر  یمبتن یاشده لیشده اما اکنون عربستان به دنبال طرح تعد

 قیطر( از ج است. یمنصورهاد ژهیوبهطرفدار خود  یروهاین تیاما با محور هاگروه ریسا

شناخته شدن  تیعربستان و عدم به رسم یهایخواهادهیزبه  توجه باکه  میمذاکرات مستق

 کیعربستان اکنون  جهیدرنت تمرکز نشده است. یلیآن خ یبر رو اض،یانصاراهلل توسط ر

گرفته است تا  شیدر پ یالمللنیب یفشارها دیحمالت در کنار تشد دیاز تشد یقیگزاره تلف

 ریاثبات کرد که عربستان و سا منیجنگ در  -3 برسد. یمطلوب جهیواند به نتبت قیطر نیاز ا

بشناسند و  تیبه رسم منیدر  یاصل گریباز عنوانبهانصاراهلل را  دیبا مانش،یپهم یکشورها

 یانصاراهلل اکنون در موضع گرید یاست. از سو زا نهیهز اریبس یالف سعودحاز منظر ت نیهم

بر خروج  یجنبش مبتن نیا بردار دارد و اعالم کرده که راهبرتر نسبت به گذشته قر

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( است. منیاشغالگر از  یکشورها

 ي!ستيونيصه ميرژ السحرباطل                               خبر ویژه▼

امنیتی  هایسیستمی در تحلیل عملیات سایبری اخیر علیه لبنان لگریتحل ،«نیعزالد علی»

 یبریسا نهیدر زم یاگروه باتجربه و حرفه کی ازمندینفوذ ن اتعملی» :ژیم صهیونیستی گفتر

 ودوبیست یسازرهذخی نفوذ کنند. یستیونیصه میرژ یتیامن یهاستمیها و ساست تا به سرور

از  یریجلوگ یبرا لیاسرائ یحفاظت یهاگانیمدت  نیدارد، در ا ازین یادیزمان ز تیترابا

به اطالعات  یابیدست اتعملی که نتوانستند مانع از آن شوند؟ کردندیچه م اتیعمل نیا یاجرا

 ،یتیو امن یدر دو عرصه نظام یاتیح تأسیساتاز  ییهوا ریو انتشار تصاو لیحساس اسرائ

 بنی» اطالعات انتشار ،دارخنده نکته وارد کرد. یستیونیصه میرا به سران رژ یشوک بزرگ

بوده، مورد هدف قرار گرفته  تیکه خود مسئول امن یریاست؛ وز لیجنگ اسرائ ریوز« گانتز

 جادیآن را ا یجهان یهااست که قدرت یستیونیصه میما، همان رژ یادنی در امروز سحر است.

 .«خواهد رفت نیمحور مقاومت باطل خواهد شد و از ب یاند، اما با عصاکرده

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 !شالق را بردارد يسيرئ

ماهه در تحلیل وضعیت عملکردی دولت سیزدهم در سه اصولگرا یاسیفعال س «یخادماهلل  تهدای»

 دهیجمهور دودهد که فقط شخص رئیسنشان می دولت یعملکرد اقتصاد بررسی»اخیر گفته است: 

جمهور رئیس ارانیاعم از وزرا و معاونان و دست نهیاست تا مشکالت کشور حل شوند. انتظار است کاب

که زمان  یاست که به افراد یجمهور یسیتنها رئ یسیرئ آقای خود نشان دهند. از یتحرک زین

شدند، فرصت  تیصالح ردنام کردند اما ثبت یجمهور استیر یبرا یحت ایاو بودند  بیانتخابات رق

هاست که و کمک کنند تا مشکالت کشور شود. حاال نوبت آن رندیقرار بگ ییاجرا تیداد، در مسئول

هایی را از خود بروز نشانه نیها در سه ماه گذشته چناما آن هندرا بد یسیرئ یآقاپاسخ اعتماد 

 نیسؤال هم آن است که چرا مجلس به ا کی حل مشکالت دارند. یبرا یاند که برنامه مشخصنداده

داد بعد در جلسه اعتماد برنامه می یریوز یمجلس بودم وقت ندهیکه نما یکند. زمانموضوع ورود نمی

انحراف از برنامه  قیو از او درباره مصاد میدادهایش تطابق میدو ماه عملکرد او را با برنامه یکیاز 

تحمل کنند  یمجلس فعالً مالحظه دارد که چون همه اصولگرا هستند قدر د. شایخواستیمپاسخ می

د. انسازمان خود را نچیده یوزرا حت برخی جمهور است.رئیس یموضوع به ضرر آقا نیاما ا

با عدد و  دبای وزرا امروزکنند. کار نمی نیکنند بنابرامی رییزود تغ ای ریدانند که دها میزیرمجموعه

و  دیگرفتند چند بود اآلن چند است؟ تول تیمسئول یمرغ وقتتخم متیق ندیرقم صحبت کنند، بگو

چقدر است؟ و و صادرات خودرو چقدر بود اآلن  دیصادرات نفت چقدر بود اآلن چقدر است؟ تول

معروف قولبه دیبا یسیرئ یآبرو وسط گذاشته است. آقا یسیرئ یفقط آقا تیوضع نای در .رهیغ

 .«شالق بردارد و از وزرا بخواهد آمار، عدد و رقم ارائه کنند

 ضرورت جراحي در ساختار بودجه

ادی موعد تحویل بودجه پیشنه دنیمجلس با اشاره به فرارس سیرئبینا «عبدالرضا مصری»

اگر قرار باشد ساختار بودجه تغییر کند طبیعتاً دولت زمان »دولت برای سال آینده گفت: 

بودجه کشور در حال حاضر اصالح بیشتری برای این موضوع احتیاج دارد. ضمن اینکه 

گذشته . در های جاری کشور استای از آن مربوط به هزینهاست و بخش عمده ریناپذاجتناب

کرد و اینکه به چه دستگاهی بیشتر اعتبار پرداخت شود که می د هزینهبودجه بیشتر ایجا

بیشتر هزینه کند. در حال حاضر بودجه باید به سمتی رود که مسئوالن دنبال ایجاد و تولید 

منابع مالی برای کشور باشند تا اینکه دنبال هزینه باشند. نیاز کشور تولید منابع مالی است که 

مجلس درباره ضرورت اصالح در  سیرئبینا .«جه سال آینده همین باشدرویکرد بود دوارمیام

اصالح ساختار بودجه هم ازنظر منابع درآمدی و هم »ساختار بودجه کشور، خاطرنشان کرد: 

ای یک امر صد درصد بدیهی، واجب و الزم است و باید این اصالح صورت ازنظر منابع هزینه

 یزیروع جراحی است و طبیعتاً جراحی هم درد و خونگیرد؛ اما اصالح ساختار بودجه یک ن

  «.خودش را خواهد داشت و کشور هم باید این موضوع را بپذیرد

 ای ايران!ساز ناکوک آژانس در پرونده هسته

انرژی  المللیبین روند و علت مواضع اخیر آژانس در تحلیل المللکارشناس مسائل بین «ایزدی فؤاد»

تعامل جمهوری اسالمی با آژانس  چند دهه تجربه»گوید: ای کشورمان، میستهاتمی درباره پرونده ه

المللی انرژی اتمی این بوده که برخالف اساسنامه آژانس، در عمل آژانس تبدیل شده به یک نهاد بین

های فنی مرتبط با اینکه یک نهاد فنی باشد و پیگیر بحث یجابهیعنی  ؛غربی علیه ایران-سیاسی

تنها یک نهاد به یک نهاد سیاسی تبدیل شد، نه عوض درای ایران باشد، آمیز هستهصلحبرنامه 

ه همین جهت این توهم که آژانس یک ب .سیاسی معمولی بلکه یک نهاد سیاسی غربی و ضدایرانی

هیچ کشوری در دنیا نیست که  .در کشور ما برطرف شده است کامالًالمللی است، طرف بیننهاد بی

هایی که ایران به آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات را داده است، نزدیک باشد. نتیجه ساعت به تعداد

همراهی تشکر کنند، همیشه  خاطر بهاینکه از ایران  یجابهاین امر، این شده که مسئوالن آژانس 

طرف بیدرک است، چون شما با یک نهاد قابل کامالً ها کنند. اینمدعی بودند و اعالم نارضایتی می

سیاسی و ضدایرانی سروکار دارید. اگر یک وقتی آژانس از  کامالًسروکار ندارید بلکه شما با یک نهاد 

 «.ایران اعالم رضایت کند، آن زمان جای تعجب دارد

 اخبار کوتاه

ماهواره  388کل جهان تنها  در /!هاايراني یبرا يماهواره مفت ◄

برانگیز رقم باال و تعجبتعداد،  نیفعال است که از ا یونیزیتلو

 نکهیا آورشگفت .دهندیرا پوشش م رانیا یماهواره، فضا 002

برنامه  هایرانیا یزبان که فقط برافارسی یاماهواره یهاشبکه

 تربیو عج رسدیکانال م 628آور به رقم حیرت کنندیپخش م

 و آلمان لیو اسرائ سیو انگل کایآمر یهاتماماً توسط دولت نکهیا

و سپس  دیگزاف تول یهانهیبا هز هیو ترک یو جدیداً سعود

توجه جالب نکته .شودیپخش م رانیملت ا یبرا گانیطور رابه

 یهالمیو ف ونیزیتلو یتماشا یشده برا ادیهای دولت نیا نکهیا

و در صورت عدم  رندیگیوطنان خودشان پول مخود، از هم

 یبا سخاوتمند یول ندکنیپرداخت، حق اشتراک آنان را باطل م

 .گذارندیم هاایرانی اریدر اخت یخود را مجان داتیتول

 درخواست از جوامع علمي جهت ارائه راهکار برای مسائل کشور/ ◄

 و خواستار ورود نخبگان دولت ئتیهدر جلسه  جمهورسیرئ

 و ارائه و مشکالت مختلف کشور مسائل یبرا علمی جوامع

شد. رئیسی در خصوص  هاآنوی از س ییو اجرا یراهکار علم

آبی صرفاً به مشکل کم یدگرسی»مشکالت آبی کشور نیز افزود: 

مرتبط،  هایدستگاه همه .شودیمنحصر نم رویبه وزارت ن

 یبرا یمل حلراه یدارند در مشورت با جوامع دانشگاه فهیوظ

 «.ابندیب یسالخشک

ای همکاری دبیرکل شور خواهانه يک مقام عربي!/اظهارات زياده ◄

خواهانه درباره مذاکرات ایران و طرح اظهاراتی زیاده با فارسجیخل

بدون مشارکت  ،مدعی شد، های برجام در وینسایر طرف

فارس در مذاکرات وین، هیچ کشورهای عرب حاشیه خلیج

 .ای ایران وجود نخواهد داشتحلی برای موضوع هستهراه

یران باید شامل برنامه مذاکرات با ا»: افزودالحجرف در ادامه 

 .«ای ایران نیز باشدهای منطقهموشکی و سیاست

 هند مزیتا روزنامه ترافيک کااليي رفت/بار زير بندر چابهار  ◄

بندر چابهار در ابتدا با  یتجار اتعملی ازآنکهپس» :گزارش داد

بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دچار مشکل شد، اکنون 

 نیدر ا کیتراف شافزای .«است کیتراف شیبندر شاهد افزا نیا

طالبان صورت  یاسیوقت دفتر س سیبندر به دنبال اظهارات رئ

و  یروابط تجار خواهدیکرده بود که طالبان م دیتأک ؛ ویگرفت

از تاجران  یبا هند داشته باشند و درخواست و یخوب کیپلماتید

 استفاده از بندر صورت گرفت. یبرا

سازمان  سیرئ /به عراق يارتيسفر ز یبرا هزار زائر ۰1نام ثبت ◄

 .شد آغاز عراق به زائران اعزام آبان 63 از» :گفت ارتیحج و ز

 متیقارزان التیها تسههر زائر از بانک یبرا میبتوان میدوارامی

 نفر هزار 68 از کمتر تاکنون. میریدر نظر بگ یتومان ونیلیم ۵

ها استان یارتیاعزام در دفاتر خدمات ز یبرا قطعی نامثبت

 .«اندداشته


