
  

 

 
 

 قيه در سپاهفنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0511آذر  9شنبه سه 6565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

ها هستند ذهنی نیست. خیلی ظرفیتاستعداد و  صرفاً، کندمیآن چیزی که نخبه را نخبه 

 پرظرفیت. یک انسان بااستعداد و شودمیذهنی هم دارند و این ضایع  ظرفیتاستعداد دارند، 

و  توجهیبیحالی، استفاده نکند، با تنبلی، بی ظرفیتاگر این ذهن را به کار نیندازد، از این 

 www.basirat.ir            (62/80/0088). به نخواهد شدتبدیل به نخ مسلماًغفلت بگذراند، 

 عدالت در برخورد با فساد          روز حرف▼

 یهاآرمان ترینمهماز  یکیموضوع تحقق عدالت و مبارزه با فساد، 

ور بالعمسیری دشوار و صعب که تحقق عملی آن با استانقالب 

 یها و الزاماتاگر به چارچوب یزیان فسادستین میدر ا .همراه است

خود  یزیفسادست بند نباشد، امکان انحراف در آن وجود دارد.یپا

و اخالق و قانون دنبال عدالت و انصاف چارچوب بر  ید مبتنیز باین

 واقعبهگر است. ید یر خود فسادین مسیشود و هرگونه تخلف از ا

 یکرد و حقوق یجار یظلم توانیبه نام و بهانه مبارزه با فساد نم

 ره عدالت خارج شد!یاز داع نمود و یرا ضا

فروش پرابهام ارز در سال  یاست که ماجرا یمتماد یهاماه

پرمناقشه  یبه موضوع یان امر در بانک مرکزیتوسط متول 0932

به  یدگیدادگاه رسراستا ن یبدل شده است. در ا یدر افکار عموم

ل شد و یتشک یو یو معاون ارز یبانک مرکز رئیستخلفات 

احکام پرونده  هیئقوه قضا یسخنگوبود که  شیروز پ 08حدود 

وقت بانک  سیرئ ف،یس اهللیول آن یرا اعالم کرد و ط یارز

کشور و  یمتهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز یمرکز

 0۵3 زانیارز به م یقانونریغ خریدوفروش یبرا سازیزمینه

و  ورویهزار  ۵88و  ونیلیم 68هزار دالر و  088و  ونیلیم

خود، به  تیدر دوران مسئول تیریاهمال و سوء مد نیهمچن

احمد  دیدوم، س فیو متهم رد یریسال حبس تعز 08تحمل 

 اتهامات به نیبا هم زین یبانک مرکز یمعاون وقت ارز ،یعراقچ

 محکوم شدند. یریسال حبس تعز 0تحمل 

 یکیکه  هدیمنتشر گرد یخبر یتازگبه ؛اما این همه ماجرا نیست

درباره روند  ینکات انیبه ب یبه رهبر یانامه یاز اقتصاددانان ط

که منجر به  ییهااتهام یبرخ نیپرونده و همچن نیبه ا یدگیرس

ن یاتر آنکه رهبر انقالب مهمپرداخته و  متهمان شده، تیمحکوم

ارجاع کرده و در هامش نامه مرقوم  هیئقوه قضا سیئنامه را به ر

که  دیصادر شود و دقت کن یاکم جائرانهمبادا ح»اند که کرده

ت از یحکا یخوببهن ماجرا یا «.فتدیجائرانه هم اتفاق ن یاجرا

در حکومت  یحکمرانگاه ین جایتریحکمت و عدالت و انصاف عال

مبارزه  یدارپرچماست  یان متمادیدارد. او که خود سال یاسالم

قانون و عدالت ت یرا به رعا ییادستگاه قضبا فساد را برعهده دارد، 

 یجار یبه اسم تحقق عدالت، ظلم اناًیاحنکند کند تا یدعوت م

 ییهایریگن موضعیکه چنخورد رقم می یدر حال اتفاقن یا !شود

دشمن  یهاد رسانهیبل تهاجم جدیله را در سمعظم یتواند حتیم

 یاما رهبر ؛شان را فراهم آوردیحمله به ا یبرا یاقرار داده و بهانه

به خاطر چنین قت و عدالت یان حقیست که از بین یگاهیدر جا

هایی خارج شود و از کنار ظلمی احتمالی بگذرد. سنجیمصلحت

مکتب  افتگانیتیتربدر میان  نهاتصمیم مجاهدانه و باشکوهی که ت

 )نویسنده: مهدی سعیدی( است. مشاهدهقابل (ع)نیرالمؤمنیام

 

 

 
 

 
 

 همسايگي موفق!ياست س                       روز گزارش▼

 یبا حضور روسا ازیگسواپ  جانبهسهاجالس سران اکو در ترکمنستان قرارداد  هیحاش در

 2تا  ۵ترکمنستان روزانه  ،توافق نیامضا شد. بر اساس ا جانیترکمنستان و آذربا ران،یجمهور ا

 رانی)سواپ( خواهد کرد. ا تیترانز جانیآذربا یبه جمهور رانیا ریاز مسمترمکعب گاز  ونیلیم

 گاز برداشت خواهد کرد. نیخود در پنج استان کشور را از حق انتقال ا ازیموردن یگاز مصرف

از »قرارداد اظهار داشت:  نیا اتی( درباره جزئنفت ری)وز یجواد اوج -0: یخبر هایزارهگ

قرارداد گام رو  نیبا انعقاد ا یبا ترکمنستان قطع شده بود ول رانیا یتعامالت گاز 093۵ ماهید

 ربقرارداد  نیانعقاد ا تأثیردرباره  ی. اوج«دو کشور برداشته شد یدر مناسبات انرژ ییبه جلو

 یهااستان یسوخت زمستان تأمینقرارداد به  نیا»عنوان کرد:  رانیا ازشبکه گ یداریپا

 یمرتض دیس» -6 .«کندمیگلستان و سمنان کمک  ،یو جنوب یشمال ،یخراسان رضو

نیز  یمیصادرکنندگان نفت و گاز و پتروش هیبازرگانان اتحاد سهیرئئتیه سینائب رئ «یهاشم

قرارداد، هزاران اتفاق  نیابا  تواندمی یسیرئ دولت» :است گفتهقرارداد اهمیت این ر خصوص د

به  یرانیاز تاجران ا یاریدر حال حاضر، ورود بس رایرقم بزند، ز هیهمسا یمثبت را با کشورها

هستند که  یدر ترکمنستان زندان یرانیاز تاجران ا یاریبس یکشور ترکمنستان ممنوع بوده و حت

 کیقرارداد فقط  نیخارجه هم گفته شده بود. ا سابق ریوز ف،یموارد در گذشته به ظر نیا

 «.دارد گوناگون یهاجنبهاست و  یاسیس -یقرارداد اقتصاد کی ،ستین یقرارداد گاز

اول  ماههسهرا در  یو راهبرد یسه رخداد اقتصاد زدهمیدولت س -0 :يليتحل هایگزاره

حاصل  یاقتصاد یایو مزا یقرارداد شانگها یرخداد، امضا نیانجام داده است. اول داریحکومت

 ،درنهایتو  ر روزدبشکه  میلیونیککشور به  یصادرات نفت شیرخداد افزا نیدوم ؛از آن بود

است. انعقاد قرارداد  ر حاشیه اجالس اکو در ترکمنستاند یفترخداد مربوط به سواپ ن نیسوم

سه  یاسیس یی)همسو یاسی، س(یشمال یهاگاز استان تأمین) یپ گاز از چهار بعد اقتصاداسو

 یتیزبا محور تران یجابیا ییهمگراو  با ترکمنستان یدر تعامالت اقتصاد یشکنبستبنکشور(، 

 رانیقرارداد در آستانه مذاکرات ا نیانعقاد ا ژهیو امیپ -6است.  تیحائز اهم رانیا یبرا ،الجورد

 تواندمیهم  FATFو برجام بدون  یاسالم یبدانند جمهور هاغربیآن است که  0+0و 

قرارداد، نوشت:  نیا فیمجلس در توص ندهینما ،یعتیمالک شر .ندک تأمینخود را  یازهاین

 .«موفق یگیهمسا استیو س ایمنطقه یاقتصاد یپلماسیاز د یانمونه»

که آب خوردن مردم را به نظر کدخدا گره  یدولت انیفرق هست م یلیآنکه خ یانینکته پا

 یامنطقه تیپول، از ترانز ییبه جابجا ازیکه گاز پنج استان کشور را بدون ن یبا دولت زدیم

 (فرهاد کوچک زاده )نویسنده:کند.  تأمین

 !تن داد رانيبه خواسته ا 0+5        خبر ویژه                            ▼

 یضرور» اعالم کرد: در پایان اولین روز از دور جدید مذکرات وین خارجه ریوز یاسیس معاون

که کارزار فشار  یزمان تا .ردیوگوها قرار گنخست گفت تیدر اولو هامیاست مسئله رفع تحر

 0+0 یکشورها همه .ستین شیب یبرجام سخن گزاف یایاح کشد،ینفس م کایآمر یحداکثر

 یرقانونیغ یهامیتحر تیابتدا وضع دیکردند که با دیتن دادند و تأک رانیحق ابه مطالبه به

وصیف ت زیآمتیموفقرا وگوها گفت نیز نیدر مذاکرات و هیروس ندهینما .«روشن شود کایآمر

آغاز شد درباره  زیآمتیموفق اریدور مذاکرات که بس نیهفتم در کنندگانشرکت»کرد و افزود: 

 یاقدام خارج سیمورا، معاون مسئول سرو کهیانر «.توافق کردند شتریب یفور یهابرداشتن گام

 کایامر یهامیتحردور از مذاکرات، به لغو  نیا نکهینسبت به ا یدواریابراز ام یز باناروپا  هیاتحاد

 .کرد یابیرا مثبت ارز نیروز نخست مذاکرات و نجامد،یب رانیا هیعل

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 با ترکمنستان یواکنش ها به توافق گاز

 منطق انصافاً» :است ر خصوص قرارداد سواپ گازی گفتهد اقتصاددان ،«یشاکر دیمج»

یا  تأمین صرفاًاد سواپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان خیلی دقیق تنظیم شده. موضوع قرارد

ایجابی برای همکارى با محور  ایدریچهگاز پنج استان شمالی نیست. ایران  تأمینعدم 

 واقعاً این خبر  .رسیدمی به نظرالجورد پیدا کرده. چیزی که تا همین دو ماه قبل خیلی بعید 

نیز گفت:  یخارج استیو س میکارشناس تحر ،یبرات مسعود .«است. خدا قوت امیدوارکننده

 دیو خر یدر سازمان شانگها تیدر کنار عضو دیبا ترکمنستان را بگذار یتوافق گاز نیا»

 .ستین FATFو  نیو برجام و مذاکرات و میمعطل تحر چیزهمه کندمیواکسن که اثبات 

. «افتدیها ماتفاق یلیکه اگر باشد خ یمنافع مل تأمین یو همت برا خواهدیم تیعقالن یکم

به  ینفت دولت روحان ریدل زنگنه وز » :هم نوشت اقتصاد روزنامه قدس ریدب ،یپناه یمهد

ها با ترکمن یحقوق یدعوا کی نیهم یخوش بود، برا یپارس جنوب لیو تکم یتوتال فرانسو

شد،  لیتکم یگاز ندهند اما نه توتال ماند و نه پارس جنوب رانیهم به ا هاآنراه انداخت تا 

از  رانیا یازینیدر صورت ب یتح کشور! نیا یبه گاز ترکمنستان و دلخور ازیماند و ن رانیا

منطقه  یبه هاب گاز شدنلیتبددر چارچوب برنامه جامع  توانستیگاز ترکمنستان، تهران م

و زنگنه لجبازانه از آن استنکاف  یکه روحان یکار واردات گاز از ترکمنستان را ادامه دهد.

 .«نیهم یعنی گانیبا همسا یاقتصاد وندیانجام داد. پ یسیکردند، امروز دولت رئ

 جمهوری استراتژيک رياست هایبررسيراتژيک در مرکز استقدام ا

 مرکزئیس این رجمهوری به دعوت های استراتژیک ریاستبررسی مرکز( رماهروز شنبه )ششم آذ

؛ استراتژیک ریاست جمهوری بود هایبررسیخیاطیان(، میزبان روسای سابق مرکز  محمدصادق)

مطرح از جریان  هایچهرهاقدامی شایسته که فارغ از تعلقات سیاسی و حزبی و با دعوت از 

روسای سابق مرکز آقایان تاجیک، آشنا، علی ربیعی ست در این نشاصالحات انجام گرفت. 

استراتژیک ریاست جمهوری درباره تجارب خود در مدیریت مرکز سخن گفتند و در  هایبررسی

تواند به دولت و شخص روی کشور و کمکی که این مرکز میها و مسائل پیشخصوص چالش

تجارب مدیریتی »با این نشست گفت: خیاطیان در رابطه  .جمهور کند به گفتگو پرداختندرئیس

پیمودن راه پیشرفت و بالندگی کشور جز  اساساًهای نظام حکمرانی کشور است و جزء سرمایه

استفاده از تجارب  .با انباشت تجربه همه افرادی که سابقه مدیریت کالن دارند، ممکن نیست

تواند اند، میربه کردههای مسیر را تجها و سختیگذشته و گفتگو با روسایی که خود چالش

 هایحلقهیکی از  .«باشد هامأموریتها و دهنده مرکز برای پیمودن مسیر و پیشبرد برنامهیاری

از دانش سازمانی مسئولین و مدیران سابق  گیریبهرهسابق، عدم استفاده و  هایدولتمفقوده 

به چشم ملت رفته  شکبیجریان و سیاسی بوده است که دود آن  هایرقابت به دلیل صرفاً

از توان و تخصص  گیریبهرهاست. دولت رئیسی یکی از شعارهای خود را فراجناحی بودن و 

 هایبررسیافراد، بدون توجه به تعلق سیاسی آنان قرار داده است و نشست اخیر در مرکز 

 .شودمیاستراتژیک ریاست جمهوری در این راستا تعریف 

 کنيد!نفرابرجامي  یهارخواستد اميرعبدالهيان:

فراموش  دیهرگز نبا»نوشت:  نیمذاکرات در و دیدرباره آغاز دور جدکشورمان امور خارجه  ریوز

به برجام  کایآمر یتمالاح بازگشتاست.  یفعل تیوضع جادیا یعامل اصل کایکرد که آمر

ارائه گردد که تجربه تلخ گذشته تکرار نخواهد  ییهانیتضم کهنیاما نخواهد بود مگر  موردتوجه

و بدون  داریپا یخاطر وارد تعامالت اقتصاد نانیبتوانند با اطم رانیا یاقتصاد یشد و شرکا

 تیبا حسن ن رانیاست که ا نیا باشدیممشخص  یآت مذاکرات در آنچه شوند. رانیبا ا ینگران

را نخواهد  یفرابرجام یهادرخواستا ما ؛توافق خوب برسد کیتا به  شودمیوارد مذاکرات 

 در مورد موضوعات فراتر از برجام وارد مذاکره نخواهد شد. رانیا یاسالم یو جمهور رفتیپذ

و سه کشور  کایبد باز بماند و آمرکه تا ا ستین یاپنجرهفرصت،  نیکنم که ا دیتأک مجدداً لمیما

 .«را درک کنند نیا یخوببه ستیبایم ییاروپا

 اخبار کوتاه

دیروز  روین ریوز /استان 5 يحل مشکالت آب یبرا يطرح ضربت ◄

حل مشکالت آب  یبرا مدتکوتاه یطرح ضربت»: خبر داد

 طرح نی. ادیرس بیو خوزستان به تصو زدی ،چهارمحالاصفهان، 

 یاما برا ؛کندمیمردم را برطرف  یاز نگران یتوجهقابلبخش 

 یشاهد اجرا دیموجود با تیو اصالح وضع یآب کاف تأمین

که در  یبرآب عیصنا دیبا .میاشو بلندمدت ب مدتانیم یهاطرح

آب  ا،یقرار دارند با استفاده از پساب و آب در یریمناطق کو

و شرب  یکشاورز ازیکنند تا از آب موردن تأمینخود را  ازیموردن

دو تا سه سال  یند طامکلف محدوده نیا عیاستفاده نشود. صنا

 .«کنند تأمین رمتعارفیغ یهاآب قیخود را از طر ازیآب موردن

 هیقوه قضائ سیرئ !/در موضوع آبمردم  حقبهمطالبات  ◄

آب  تیریمد یالزم برا یهاینیبشیپ گذشته در دیبا» گفت:

و ژرف،  یسطح یهاآب تیریمد حوزه در .گرفتیمصورت 

آب  صیو تخص یمصرف آب شهر تیریمصرف، مد یاصالح الگو

 یزیرو برنامه یبندتیاولو دیو شرب با یصنعت، کشاورز یبرا

 نه،یزم نیدر ا یمردم مطالبات .ابدیشود تا مصرف آب سامان 

همچنین  یااژه یمحسن االسالمحجت«. و درست است حقبه

مراقب تحرکات  دیبا شناستیو موقع نیمتد مردم: »وشزد کردگ

خود اجازه  حقبهو  یمطالبات صنف یریگیدشمن باشند و در پ

 .«رخنه کنند هاآنندهند بدخواهان در صفوف 

سنگ انجمن زغال ریدب /!سنگغفلت مسئوالن از زغال ◄

 سنگزغالبا  ایدرصد برق دن 26 حاضر حال در»: گفت کشور

 نیاست و هم سنگزغالبا  ایدرصد فوالد دن 38 ،شودمی دیتول

 صورتبهو  برده یپ سنگزغال تیبه اهم ایدن دهدیامر نشان م

 .بردیتمام استفاده خود را از آن م ،متیقارزان یانرژ کی

معادن  ینوساز ز،یتجه یبرا یمنابع مال تأمین رانیا در متأسفانه

معدنکاران  یاساس یهاچالش ازجملهدر گردش  هیو سرما

 یجهان متینصف ق رانیا سنگزغال متیق است. سنگزغال

 !«.میکنیوارد م سنگزغالهزار تن  688و  میلیونیکاما  ؛است

 یمهد» /آماده پرتاب به فضا يرانيا یهاماهواره دينسل جد ◄

در برنامه زنده شبکه افق در خصوص  یکارشناس دفاع «یاریبخت

 دیجد نسل» کشور گفت: یاماهوارهصنعت  یهاتیظرف

از شکست در  دیآماده پرتاب به فضا هستند، نبا ،یرانیا یهاماهواره

زیادی در  یهاشکستنیز ابرقدرت کشورهای  .دیها ترسپرتاب

از  رسندیخوی با ابراز «. اندداشتهمختلف فضایی  هایآزمایش

 ابراز امیدواری کردضایی، خش فسیاست حمایتی دولت رئیسی به ب

 برطرف شود. ییسال رکود در صنعت فضا 08 ،جدید دورهدر 

 :نوشت خراسان روزنامه /ترين استان های کشور!نزناکسن و ◄

 تیدرصد جمع 90هزار نفر ) 906در استان قم، هنوز حدود »

استان  نیترنزنواکسن ها،یقم و اندسال(، واکسن نزده 06 یباال

مربوط  بیها هم به ترتنزنواکسن یبعد یهارتبهکشور هستند. 

 60تان )و بلوچس ستانینزده(، سدرصد واکسن 6۲) کردستانبه 

 66) خوزستاندرصد(،  69) بوشهردرصد(،  60) البرزدرصد(، 

 «.درصد( است 60درصد( و کرمان )


