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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1081 مرداد 0شنبه  6085 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

 نییتب محل ئتیه است: نیا ئتیه عتیطب است... نییتب جهاد محل کانون جهاد است... ئت،یه

 محلاست،  یو معارف علو یمعارف اسالم میمفاه نیترمهم انیب محلاست،  انیب محلاست، 

 www.basirat.ir                                                (30/11/1033) .ها استپاسخ به سؤال

 *تسلیت باد )ع(محبان اهل بیتیاران باوفایشان بر شما  و )ع(امام حسینرسیدن ایام سوگواری فرا *

 !دَوّار بِيطب                               روز حرف▼ 

 یاسیس هایپدیدهاز  یاریبس یاست که راهبر تیواقع کی نیا

بر  ونیرا علما و روحان یانقالب اسالم ازجملهمعاصر  خیمهم تار

است  نیبه آن توجه داشت ا دیکه با یانکتهاما  ؛اندداشته عهده

علما و ساختار  یزندگ ،ینظام اسالم یریگشکلکه پس از 

مشکل در  کیکه  رسندیم یدگیهم تن در کیبه  باهم تیحاکم

 یروحان کی یاشتباه در زندگ کی ایو  تیساختار به کل روحان

عوامل از  نیا همه .شودیمداده  میبه کل ساختار تعم ،عالم ای

 هیو سرما تیموقع ،جمعهامام ای بیتا طلبه تا خط یقاض

پس  ؛کنندیکسب م یاسالم یخود را به اعتبار جمهور یاجتماع

 یهاارزش شخاص بها نیترکیو سلوک نزد ریاز لحاظ س دیبا

 ،یدر هر استانباشد که  نیا دیبا یتصور و تلق و باشند ینید

قرار  یرهبر گانندینما اریامانت در اخت عنوانبهو لوازم  لیوسا

 .ستین هاآندارد و به اعتبار خود 

خصوصاً ائمه جمعه  تیماندن روحان یبودن و مردم یمردم البته

خود با  ریاخ داریدارد که رهبر معظم انقالب در د یاریالزامات بس

وا تق تیو تقو لیتحص» ؛مه جمعه سراسر کشور مطرح فرمودندائ

داشتن سلوک »، «با همه جامعه رفتار پدرانه»، «در ائمه جمعه

 با زبان روز و هاجوانارتباط با » ،«ردمو ارتباط حسنه با م یمردم

 یمردم یشرکت در خدمات اجتماع»، «هاآن تیاستفاده از ظرف

و ...  «یعدم ورود به مسائل اقتصاد»، ...«زلزله و  ل،یمانند س

 ب  یطَب»بود.  ریاخ داریمعظم له در د دیتأکالزامات مورد  ازجمله

 نیا ؛اندبرده)ص( به کار امبریاست که درباره پ یعبارت« دَوّار  بِطِبِّه

در همان  قیطر یو ط امبریپ رهیاز س یالگوبردار قاًیالزامات دق

بسط  یبرا تیدَوّار شدن علما و روحان بِیطب یعنیاست،  ریمس

 .قیو حقا دیعقا

مغفول  یهاتیاز ظرفدر گام دوم انقالب  ستیبایمائمه جمعه 

 یفرهنگ یشورا سیائمه جمعه رئاستفاده کنند.  یخوببهمانده 

در  دیفرصت با نیلذا از ا ؛هستند شانمنطقهشهر و  یعموم

 انیاز متول یو مطالبه گر یانقالب انیانقالب و جر تیتقوجهت 

در هر  جمعهامامکارکرد  نیاول چراکه ؛دنرببهره را ب نیشتریبامور 

 یانقالب و رهبر انیجر یاست که سخنگو نیا یامنطقه وشهر 

گام دوم ر دجوانان  تیگر شود. استفاده از ظرفمطالبه بیو خط

 .رشمردبائمه جمعه  تیاز ملزومات موفق یکی توانیمانقالب را 

قدرت نرم  در سلسله» :که رهبر معظم انقالب فرمودند گونهآن

مهم است، چون امروز  اریبس حلقه کینماز جمعه  ،ینظام اسالم

«. قدرت نرم است ،است رگذاریکه راهگشاست و تأث یزیچآن 

و بالطبع  تیقدرت نرم روحان تیباعث تقو شدهگفتهقطعاً الزامات 

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( شد. دخواه ینظام اسالم

 

 
 

 

 
 

 هابحران تيريمدتوجه به جنگ شناختي در  لزوم                  روز گزارش▼

که در فصل  دی دریایی شدیهانسیم)مانسون یگذشته با ورود سامانه بارش یروزها در

 تیریمدمحک سنگ  ،(شودجاری شدن سیالب میتابستان منجر به بارندگی شدید و 

 رقم خورده است.در کشور بحران 

 یهابارش ،مانسون یهاانیجر تیفعال لیبه دل ر،یچند روز اخ یط -1 :یخبر هایگزاره

همچون پاکستان، افغانستان و امارات و  ییکشورهاو  رانیاز ا ییهادر بخش یدیشد

به  یادیباعث خسارات ز طرفازیککه  در حال وقوع است ... و فارسخلیجحوزه  یکشورها

شده  طیشرا ترینسختکشورها در  نیباعث رفع کمبود آب ا گرید یو از طرف هازیرساخت

و  تیدر آن عضو یتیحاکم یکشور که همه ساختارها یادار یاز ساختارها یکی -2 است.

وند است که هدف آن کاهش ر« کشور بحران تیریمدسازمان » مشخص دارند، فیوظا

محدود  دیدگان،خدمات به آسیب ارائه ،هاانسان، نجات جان ، کنترل و رفع بحرانهابحران

 گرچهگذشته  یهابحران در ماه تیریمد -0 است. و خسارات بعدی هاآسیبکردن 

 ؛مانند حادثه متروپل و زلزله بندرعباس نداشته است ییهابحرانبا  در مقابله هاییموفقیت

وارد  دگانید بیو کمک به آس هاانساننجات جان  یبالفاصله برا وادثحاین نوع اما پس از 

 .مانع از تلفات بعدی شده است وشده عمل 

 اریجهان بس یکشورهاسایر بحران در  تیریمد یهاسازمان نکهیا باوجود :تحليليزاره گ

اما نظام  دارند یرطبیعیغبوده و حضور میدانی ضعیفی در بالیای طبیعی و  ترفیضع

عمل وارد  تیفیبحران با سرعت و ک تیریمد رانیدر ا ،وجودنیباا؛ دارند یموفق یرساناطالع

بهداشتی، قوای  یهاگروه، مراکز و احمرهاللمختلف امدادرسان اعم از  یهاگروهو  شودیم

نظام  حالنیباا، شودیم مدیریت و ساماندهی یخوببه جهادی و عامه مردم یهاگروهنظامی، 

 اب یارسانهو عدم سواد  هاتیاولورسانه در شناخت  رانیبه خاطر ضعف مد یرساناطالع

 یهاسازمانهماهنگ با  ،ی طبیعیهابحرانقبل از وقوع  سوکی؛ از مواجه استجدی مشکل 

با  بحران نیز مان مدیریتزعموم نپرداخته و در و آگاهی بخشی  یرساناطالعبه  ،مسئول

ایجاد تشویش اذهان و  بر روح و روان مخاطب، موجب زابیآسو  خراشدل انتشار محتواهای

کند شدن مدیریت در میدان، عمالً موجب  مسئول یهاارگاننسبت به  یاعتمادیبفضای 

گذر زمان، از  بحران، در تیریمرتبط با مد نیقوان دیبا حل این معضل. برای شوندیمبحران 

کشور طبق  یو نهادها هاسازمان ،هاتشکلشود و همه  لیجامع تبد نیبه قوان یبخش نیقوان

تحت  ،هازیرساخت یو مهندس یطراح ،یزیربرنامهاز  ،هوشمند یتیریساختار مد کی

 یایو انواع بال یآبکم زلزله، ل،یعامل عمل کنند تا کشور در مقابل سریغپدافند  تیریمد

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( مقاوم باشد. یجنگ شناخت یو حت یعیرطبیو غ یعیطب

 !مردم خوب است بانکي هایسپرده ضعو                خبر ویژه     ▼

 یو ارز یالیر التیها و تسهکل مانده سپرده تیاز وضع یمرکز بانک گزارش اساس بر

ها به رقم مانده کل سپرده ،یسال جار خردادماه انیدر پا یعتبارها و مؤسسات ابانک

سال  انیاست که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پا دهیتومان رس اردیلیهزار م ۱۴01.۷

ها مبلغ سپرده نیباالتر ن،یهمچن .دهدیرا نشان م شیدرصد افزا ۱.۶و  0۱.0 معادلگذشته 

مبلغ مربوط به استان  نیترتومان و کم اردیلیهزار م 01۶0مربوط به استان تهران با مانده 

                   تومان است. اردیلیهزار م 1۱.۴معادل  راحمدیو بو هیلویکهگ

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 مياشده ترکينزد مطلوب ايران در برجام هب مرندی:

 یاهسته کنندهمذاکرهتیم  یارسانهسائل سیاسی و عضو ارشد م لگریتحل «یمرند محمد دیس»

امل ایران با کشورهای دوست و همسایه بر اصالح رویکرد تأثیر روند تع ر خصوصد کشورمان

که  میدید تهران در آستانه اجالس از بعد درست» :فتگ ،غربی در مذاکرات برجامی یهاطرف

از  یبرخ گر،یصحبت کرد. از طرف د رانیا جمهورسیفرانسه دو ساعت با رئ جمهورسیرئ

 هیاتحاد یکشورها یبرخ یهادولت یعنی؛ دهندیم امیپ رانیاروپا به ا هیعضو اتحاد یکشورها

که  خواهدیم نیتضم رانیا اند.شده رانیخواستار ارسال گاز و نفت از ا ،هامیتحر رغمیاروپا عل

 رانیکه ا ینیتضم نیاجرا شود. ا یدرستبه تعهداتش عمل کند و برجام به دنیدولت با

 نیو در هاآن .دنیبعد از با دوره یبرا نیاست و نه تضم یفرابرجام ینینه تضم خواهدیم

ن به هرحال اآل. بهرفتندیرا پذ یگرید راتییهم باز تغ نیبعد از و رفتند،یرا پذ راتییتغ یسرکی

که بتوانند  ستندین یطیامروز در شرا هاآناند. شده ترکینزد ،قبول استقابل رانیا یآنچه برا

 مسئله ندیگویم دروغبهو غرب  هاییکایآمر دارند. ازیزمان بخرند، چون به نفت و گاز ما ن

 .«هاستمیو تحر هانیتضم ،یبحث اصل کهیبودن سپاه است، درحال یستیترور ران،یمذاکرات با ا

 شوديآماده م وانيبه تا نيحمله چ یبرا کايآمر

 یهاپیساخت چ یبر رو یگذارهیسرما یبرا یدیجد حهیال کایآمر ندگانینما مجلس

به  نیچ اگر. شوندیساخته م وانیها در تادرصد آن ۰3کرد که اکنون  بیتصو یکیالکترون

 حهیال نیا لیدل نی. به همرندیگیرا در دست م یها کنترل بازار جهانحمله کند، آن وانیتا

منجر خواهد شد که  یفنّاوردر حوزه  یبه بحران نیو چ وانیتا نیب یمنظا یریدرگ .مهم است

بحران در حوزه سوخت  کهیدرحالخواهند بود.  یغرب یهاآن شرکت یاصل یاز متضررها یکی

موجب شده و در کشورهای غربی را  یاو اعتراضات گسترده تظاهرات ،یو مواد خوراک

 شرفتهیها و محصوالت پتراشهزیر وزهمنجر شده، بحران در ح ایتالیبه انحالل دولت ا ماًیمستق

 شود. یتلق یغرب یهااز دولت یشتریشمار ب به یخالص ریت تواندیم یهادمهین

 تسهيالت عطایاجديد بانکي برای  یهاقهيوث

 بر .آسان است التیتسه یبرا یسهام راه قیتوث» گفت: یبانک مرکز یروابط عموم رکلیمد

 ریاقدام اخ است. استفادهقابل یبانک التیتسه یسهام برا قیدولت توث ریاساس مصوبه اخ

که  لیدل نیمثبت است به ا ،استفاده شود نیسهام بورس به عنوان تضم نکهیبر ا یدولت مبن

سهام  ،نشود یاقدام ،دهدیم التیتسه کنندهافتیدرکه بانک به  یاگر در چند اخطار

از فاز نخست  ییبا رونما»: افزود یهاشم ینیحس نیبهاءالد .«فروخته خواهد شد خودخودبه

به  هیاز سهام خود در بازار سرما توانندیم دممر ها،ییهوشمند دارا کیالکترون قیطرح توث

 یبانک مرکز استفاده کنند. ینامه بانکو ضمانت التیوام، تسه افتیدر یبرا قهیعنوان وث

اجرا  یبرا 1031 بهشتیرا پنجم ارد قیا تنوع وثاخرد ب التیتسه یاعطا ییدستورالعمل اجرا

 .«ابالغ کرد یبانکبه شبکه 

 !شورهای تحريم شدهکخريدار اصلي نفت 

 نیبعد از وقوع جنگ اوکرا نیبازار نفت چ دینظم جد یبه بررس یدر گزارش ترزیرو یخبرگزار

و در  افتهی شیافزا نیونزوئال به بازار چ -رانیو ا هیصادرات نفت روس ،سدینویم وپرداخته 

 رانینفت ا ،گزارشاین طبق . عراق و عمان کاسته شده است کا،یعوض از سهم عربستان، آمر

 ؛دشویصادر م نیبه چ یاز مالز میرمستقیغ صورتبه ،یمیتحر طیشرا لیدلو ونزوئال به 

دور زدن  یبرا یمتنوع یراهکارها رانیهم نبوده و ا یکه البته منحصر به مالز یموضوع

همراه بوده  یدرصد 100با رشد  نیقصد چو ونزوئال به م رانیصادرات نفت ا. دارد هامیتحر

به  هیصادرات نفت روس کشورها داشته است. ریسا تجهش را نسبت به نف نیشتریاست و ب

به  زیعمان، عراق و عربستان ن کا،یدرصد رشد داشته است. صادرات نفت آمر 1۱ زین نیچ

 .اندصادر شده نیدرصد کاهش به مقصد چ 01و  0۶، ۱۱، ۶0با  بیترت

 اخبار کوتاه

 رعاملیمد «یصالح» /کربالتا  تهران سير ريلي ازم یاندازراه ◄

 یاندهیکربال در آ-تهران  یبیترک قطار» :گفت کشور آهنراه

بازه  کیدر  یشیآزما صورتبهخواهد شد و  یاندازراه کینزد

قطار از تهران به سمت کربال  کیهر هفته  ماههسه یزمان

است  لیفاقد ر ریمس نیا لومتریک 02 بربالغ .کندیمحرکت 

ابتدا با قطار از  ،یبیترک صورتبهموقت و  طوربهکه مسافران 

بصره  ی، از شلمچه با اتوبوس راهروندیمتهران به شلمچه 

 .شوندیبصره به کربال منتقل م آهنراه ستگاهیشده و سپس از ا

 و درباره میریرا از کشور عراق بگ فاتیشده حداکثر تخف یسع

 .«میاکردهتوافق  هانهیهزو  منیا آهنراهخط  جادیا

صهيونيستي: بايدن هشدارهای توخالي به ايران نديشکده ا ◄

اظهارنظر  1۷ یبه گردآور یستیونیصه شکدهیاند کی !/دهديم

سال گذشته پرداخته که  کیدر  ییکایآمر یهامقام یاز سو

رو به اتمام است  رانیاند زمان مذاکرات با اهشدار داده هایغرب

 یهودی شکدهیانداست.  یتا توافق باق« تنها چند هفته»و 

زمان »با عنوان  ی( در مطلبنسای)ج کایآمر یمل تیامن

نوشت:  ،«!رسدینم انی)همچنان( هرگز به پا رانیمذاکرات با ا

کماکان به  ،نیزگیجا یهانهینداشتن گز لیبه دل دنیبادولت »

 .«دهدیادامه م یو ته یتکرار یهشدارها نیطرح ا

 /ستند!ه يرقانونيغ کشور یهايامالک سومکياز بيش  ◄

 اطالعات بر اساس» :گفت اقتصاد مسکن وزارت راه رکلیمد

 تیهزار مشاور امالک در کشور فعال 233تا  1۰3 یررسمیغ

 یمجوز رسم یهزار مشاور دارا 123که حدود  کنندیم

 به مستغالت و امالک معامالت ثبت سامانه اتصال هستند.

است که  یاصالح نهاد یبرا یاقدام ،یاتیمال امور سازمان

 .«میها آن را دنبال کردسال

 کرده است!/ ترک فعل يسازمان هواشناس :محاسبات وانيد ◄

 :گفت محاسبات کشور وانید کلسیرئ« بذرپاش مهرداد»

پاک، مطابق  یقانون هوا بیسال از تصو ۱گذشت  رغمیعل»

 دو سالمکلف بود ظرف  یقانون، سازمان هواشناس 2۶ماده 

طوفان و  ل،یس یرخدادها یآگاهشیپهشدار و  یشبکه مل

 ترک مهم انجام نشده است. نیا د،ینما لیگردوغبار را تکم

قرار محاسبات  وانیدر دستور کار د یزودبه صورت گرفته فعل

 .«گرفت خواهد

 /شودميوچک کآمريکا اقتصاد : بوکفيس گذارانيبن ◄

 گذارانانیاز بن یکیمارک زاکربرگ،  ،یبه نقل از راشاتود

در  متحدهاالتیاکرد که اقتصاد  دیتأک یاظهارات یط بوکسیف

با  کینزد ندهیدر آ دیحال کوچک شدن است و شرکت او با

 رسدیبه نظر م»: افزودی و مواجه شود. یاضتیاقدامات ر یبرخ

بر تجارت  یاگسترده ریکه تأث میاشده یرکود اقتصاد کیوارد 

 .«خواهد داشت تالیجید غاتیتبل


