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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1081 مرداد 9شنبه يک 7085 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

که امروز  یزیاستفاده بشود... آن چ یو فاطم ینیدر راه اهداف حس دی[ بایهنر مداح هیاز ]سرما

کار از شما  نیو ا ؛یمعارف انقالب اسالم نییملّت ما است، عبارت است از تب یپا شیپ

  www.basirat.ir(                                                 70/21/2930. )دیآی]مداحان[ برم

 *تسلیت باد )ع(محبان اهل بیتو یاران باوفایشان بر شما  )ع(امام حسینفرا رسیدن ایام سوگواری *

 و آنچه که همچنان بر آب است ليس             روز حرف▼ 

 هاالبیساز  یناش شدگانکشتهآمار  و ریاخ لیس یهاخسارت

 یهاتالش باوجودبحران در کشور  تیریکه مد دهدیمنشان 

در  رودیمکه انتظار  طورآننتوانسته در بعد از وقایع،  مؤثر

 اگرچه موفق عمل کند. البیاز خسارت و صدمات س یریجلوگ

اما در  ؛گنجدینممقال  نیموضوع در ا نیا قیو دق یفن یبررس

 گفت: توانیمخصوص  نیا

 شتریپ اگر یحت ؛میشویم ریگما مکرر غافل متأسفانه -2

 البیو وقوع س شرویپ تیدر خصوص وضع یهواشناس یهاسامانه

 .میشویم ریگباز هم غافل ،هشدار قرمز داده باشد تیدر وضع

و اعتماد ما در خصوص هشدارها در سطح  یریپذباور واقعبه

 دهیبار گز نیچندم یسوراخ برا کیاز  رونیازا ؛است ینییپا

که  میریبپذ دیبا -1 .میرویمفرو  البیس یوالگلو در  میشویم

است که کنترل و  هیچندالو  دهیچیپ یامسئله لیس تیریمد

مختلف  یهاسازمان انیمشترک م یهمکار ازمندیمهار آن ن

در کجا ممکن است رخ دهد، چه  لیخطر س میاست تا بدان

و در صورت  میانجام ده دیخطر با نیکاهش ا یرا برا یاقدامات

که  یامسئلهانجام شود،  دیبا یابرنامهواکنش و  آنچهوقوع 

در حوادث  -9است.  یتیو نگاه کالن حاکم نیدکتر ازمندین

همه  رغمیعلتابستانی در کشور، شدید  یهابارشاخیر ناشی از 

احتمال  از ی، کمتر کسهشداردهنده یهاسامانهدر  هایکاست

 ؛ماند اطالعیبدر نقاط مختلف کشور  یگرفتگآبو  لیوقوع س

هشدار  نیا یمتول یهاسازمانگفت  توانیم تیحداقل با قاطع

آن  یایگو شد دهیآنچه که د حالنیباا ؛کرده بودند افتیرا در

 هایهماهنگ و چرخدیمگذشته  اشنهاست که در همچنان بر پ

 تیریمد -4. شودیمانجام  یآخر و به شکل آن قیموکول به دقا

است. در نگاه  نگرندهیآو  یرساختیز تیرینقطه مقابل مد یآن

به  شتریب یتنفس یدادن فضا همچون یمسائل ییبناریز

، هارودخانهدر بستر  وسازساختز منقبض، ممانعت ا یهارودخانه

 یهادشتتوسعه  کاهش ،آب یعیطب ریدر مس یکاردستعدم 

در  یو اقتصاد یطیمح ملر به عواو دادن وزن براب یالبیس

 .ردیگیممور توجه قرار  ... و یاتوسعه یهاطرح

 2۱ نیبالها در ب نیتردیاز شد یکی عنوانبه البیس یطورکلبه

شناخته شده است که وقوع آن همواره  یعیطب یاینوع از بال

 ؛همراه بوده است یو مال یجان عاتیبا خسارات و ضا شیوبکم

نشان داد که  ریاخ یهاالبیاز س یناش یهاخسارت حالنیباا

 ،یعیطب یایبال مهار درصورت گرفته  یهاشرفتیهمه پ رغمیعل

 یادیز یماندگعقبدچار  ،عتیسرعت طبنسبت به تحوالت پر

و  سازوکارها تیو تقو ینیبازب ازمندیکه ن یموضوع ؛میهست

 )نویسنده: حسین حسینی نژاد( بحران است. تیریمد یساختارها

 

 

 

 

 
 

 سلحم یروهاين شتيبه معلزوم توجه                       روز گزارش▼

در جمع  (مرداد 6)پنجشنبه  روز فرمانده کل ارتش ،یموسو میعبدالرح دیسرلشکر س ریام

 سالهپنجو ستاد ارتش با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره  یدانشگاه فرمانده انیدانشجو

 ازجملهرا داده بودم؛  ییهاقول 2936سال  ورماهیشهربنده در »اظهار داشت:  ،اشیفرمانده

و  یکارکنان را در ذهن رهبر معظم انقالب اسالم شتیمعظرف مدت پنج سال دغدغه  نکهیا

از  دانمیبر خود الزم م موفق نشدم.رابطه  نیمرتفع کنم که متأسفانه در ا یارتش یهاخانواده

 .«کنم یعذرخواه یمحترم و صبور ارتش یهاو کارکنان و خانوادهرهبر معظم انقالب 

 یروهایدر خصوص ن یمقام معظم رهبر یهادغدغهو  داتیتأکاز  یکی :یخبر یهاگزاره

 -2 ؛است وای مسلحق شتیموضوع مع ،نعکس استم ینظام نیمسلح که در احکام مسئول

 نیتأمتحول را  یهاسرخطاز  یکی ،(2936مرداد  97) در حکم فرمانده کل ارتش شانیا

شما با  یدر دوران فرمانده رودیانتظار م: »کنندیم عنوانکارکنان  یشتیمع یازهاین

 نیو تأم یرتیو بص یمعنو یو تعال یرزم یهایارتقاء توان و آمادگ ،یو انقالب یتحول کردیرو

در حکم  عظم لهم -1 .«ردیمسلح، شتاب گ یروهاین ریبا سا ییافزاو هم یشتیمع یازهاین

را مطرح  انینظام شتیدغدغه مع گونهنیا زین (2939اسفند  2۱) یانتظام یرویفرمانده ن

ناجا،  یو انقالب یاسالم یدر خصوص ارتقاء فضا ستهیالزم است اقدامات شا» :کنندیم

رهبر معظم  -9 .«آنان و ... دنبال شود شتیبه مع یاز کارکنان خدوم و توجه جد انتیص

أکید تامر  نیبه ا زین 2930ورماه یشهر 2 ه درسپا ییایدر یرویانقالب در حکم فرمانده ن

ها... و توجه به ارتقاء آموزش و مهارت ،یو انقالب نیاز کارکنان متد یریگبهره: »کنندیم

 .«... مورد انتظار است یشتیمع یازهاین

 یخط مقدم دفاع و مبارزه با دشمن و حت یروین عنوانبه انینظام -2 :يليتحل یهاگزاره

 مؤلفه عنوانبه تیحفظ امن ژهیبا کارو شرفتیپ ریصف اول حرکت در مس یروین عنوانبه

در نامه به  السالمهیعل یعل نیرالمؤمنیام. اندبوده موردتوجه خیدر طول تار ،شرفتیپ ازینشیپ

 یکس فرماندهان سپاه تو نیتردهیبرگز» :کنندیمأکید ت، فرماندار حضرت در مصر، مالک اشتر

 ارشانیدر اخت شتریخود ب یبه سربازان کمک رساند و از امکانات مال شتریاست که از همه ب

تو  ی. همانا مهربانشندیندیب زیچ کیگذارده باشد تا در نبرد با دشمن، سربازان اسالم تنها به 

به تمرکز دشمنان بر  با توجه -1 .«کشاندیتو م یرا به سو شانیهادل ت به سربازان،نسب

جدی  یهادغدغهیکی از مسلح  یروهایمردم و ن شتیلزوم توجه به مع ؛یمشکالت اقتصاد

 داریدر د 2936 نیفرورد 97در  شانیا .بوده و هست کل قوا هبر معظم انقالب و فرماندهر

و  یدیکل نقطه کی ور،در کش یاقتصاد تیامروز تقو: »ندیفرمایمفرماندهان و کارکنان ارتش 

 یمختلف و رو یهاکارکنان دستگاه شتیمردم، مع شتیمع یاست؛ بنده رو تیاولو یدارا

دشمنانمان را مطالعه  یهاحرف یما وقت ؛کنمیم هیمسلّح تک یروهایکارکنان ن شتیمع

 ضعفنقطهدارند تا بلکه بتوانند از  هینکته تک نیهم یرو اتفاقاً هاآنکه  مینیبیم ،میکنیم

 .«اخالل استفاده کنند یبرا ب،یتخر یبرا یاقتصاد یو کمبودها یقتصادا

به ویژه و ضرورت توجه  یگرینظامبودن  یروزپراسترس، سخت و شبانه باوجود :يانيپا نکته

د پایین بودن میانگین حقوق و مزایای نیروهای مسلح به عرصه، همچنان شاهاین سربازان 

رهبر معظم  ستورات و تأکیداتدو بر زمین ماندن  کشوری یهاپاداشنسبت میانگین حقوق و 

 نیدر ا ستیبایممحترم در دولت و مجلس  نیمسئول ذال ؛هستیم انقالب در این حوزه

دفاع از کشور بر  یرا برا شیکه جان خو انینظام حقبهتا مطالبه  شندیندیب یاچارهخصوص 

       )نویسنده: جواد خسروی( شان فراموش نشود.بانهیدر سکوت نج ،اندگرفتهکف دست 
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 اخبار ▼

 ؟شوديمچه  ام: سرنوشت برجيمقاله بورل و هشدار گروس

که  یمتن ،مزیتاننشالیدر فا یامقاله یطاروپا  هیاتحاد یخارج استیس مسئول «بورل جوزپ»

زمان  انیکرد و از پا فیتوافق توص یمتن برا نیشده را بهتر دیتول یاتاکنون در مذاکرات هسته

از  یاتم ینرژا یالمللنیآژانس ب رکلیدب ،یرافائل گروس نیمهم سخن گفت. همچن یامصالحه یبرا

در پازل  دیرا با یریگدو موضع نیا نمود. یابراز نگران یفراپادمان یهانیدورب یبرخ یتداوم خاموش

هدف  ؛ندینمود که قصد دارند دو هدف را دنبال نما یابیارز کایو آمر ییاروپا یهاتر دولتگسترده

صورت، هدف دوم که  نیا ریبرجام است. در غ یایو اح یمتن کنون رشیبه پذ رانیا یاول، وادارساز

 است. یو جهان یداخل یافکار عموم ران درینمودن ا یو مقصر معرف« سرزنش یباز»در  یبرتر

 یول داندیم تیرا در اولو نیو مهار چ نینبرد اوکرا ،یمانند اقتصاد داخل یگرچه مسائل کایآمر

 استیدر س یدستاوردساز یبرا دنیدولت با نکه دستا ژهیوبه ؛ستین یااز توافق هسته ازینیب

 یانتوانسته گفتگوها را به مسائل منطقه نکهیا لیبه دل دنیدولت با .ستیچندان پُر ن یخارج

به  شتریب ازیبه امت یلیتما خواهان،یجمهور یداخل یهابا توجه به مخالفت نیچندهد و هم میتعم

و  یمنداز امکان یاست که بتواند حداقل ینیگزیفاقد طرح جا بایدن ،سوی دیگراز  ندارد. رانیا

برای پیروزی در انتخابات آتی کنگره نیاز به یک دستاورد در  سوکیاز بایدن  را دارا باشد. تیمطلوب

انرژی در  یبه دگرگون کنترل فضای ملتهب و رو حوزه سیاست خارجی دارد و از سویی دیگر برای

از توان تولید نفت ایران ندارد؛ زمستان پیش رو است و بایدن  یریگبهرهفرصت زیادی تا ا نیز اروپ

 ایران تن دهد. بر حق یهاخواستهبه برای تحقق توافق، را آب کند و  شاییکایآمرت باید یخ خسّ

 با اروپا یدر نبرد گاز نيمحاسبات کرمل

انتقال خط لوله  تیدرباره کاهش ظرف هیاقدام روس یبه بررس یادر مقاله یکارنگ شکدهیاند

ها فشار بر اروپا دانسته است. آن یراهبرد کالن برا کیاز  یپرداخته و آن را بخش 2 مینورداستر

مقاله  نیا در .نندیرا برگز یکی ن،یمطالبات مسکو درباره اوکرا رشیزمستان و پذ یسرما انیم دیبا

در  عیآنکه به منابع گاز ما شرطبه ؛کند یط هیتابستان را بدون روس تواندیآمده است اروپا م

اما در زمستان حتماً ؛ است شتریب ه،یبا گاز روس سهیاآن در مق متیکه البته ق ؛ابدیدست  انهیخاورم

 تیظرف ع،یگاز ما نتقالخطوط ا رایز؛ است ازمندین عیو صنا یمصرف خانگ یبرا هیبه گاز روس

را متوقف  2 مینورداستر مسکو چرا زمستان وجود ندارد. یآن برا یسازرهیدارند و امکان ذخ یاندک

 یارز یدرآمدها اً ی. ثانکندیرا فراهم م انیمشتر یحقوق اتیشکا نهیاوالً توقف آن، زم کند؟ینم

مسکو  یعموم یپلماسیاز د یتداوم فروش گاز، بخش نکهیاز فروش گاز به اروپا و ثالثاً ا یمسکو ناش

ها آن یهاکنند که مقصر کاهش منابع، دولت افتیرا در امیپ نیتا مردم اروپا ا شودیمحسوب م

در زمستان خواهد  عیصنا یبرخ یلیو تعط یانرژ یبندرهیوادار به ج ه،ین گاز روسبدو اروپا هستند.

به درآمد  ن،یانتقال گاز به چ یبرا« 1 یبریقدرت س»خط لوله  لیاز تکم شیتا پ زین هیشد. روس

دهه  لیاز اوا ریدپذیتجد یهایو انرژ عیگاز ما یسوبهدارد. گرچه چرخش اروپا  ازیفروش به اروپا ن

از توافق  یبخش هیروس است ممکن مسکو کاهش داده است. یرا برا انیمشتر نیا تی، اهم1727

و خسارات  اتیشکا یفروش گاز و بخشودگ یبلندمدت قراردادها دیرا به تمد یصلح احتمال

 را جبران سازد. یانرژ میاز تحر یوارده ناش یهاانیاز ز یحداقل برخ بیترت نیاختصاص دهد تا بد

 !1088ر دهر کارمند بانک وام  نيانگيم ؛تومان ونيليم 080

اول تا چهارم  یهارتبه شده یخصوص یهابه کارکنان، بانک ییاعطا یهاواممتوسط  یبررس در

بانک به کارکنان خود و با فرض  یکل وام پرداخت میمقدار که از تقس نیا .اندکردهرا از آن خود 

 عنوانبه رفاه بانک دهدینشان م شود،یآن به تمام کارکنان بانک محاسبه م یاستحقاق و تساو

 ونیلیم 2۱7 و اردیلیم 2 یبا متوسط پرداخت ،یاجتماع نیتأمسازمان  یمال یکه بازو یبانک

در رتبه دوم و بانک توسعه  یتومان ونیلیم 39و  اردیلیم 2در رتبه اول، بانک تجارت با  یتومان

متعلق به بانک مقدار وام  نیکمتر تومان در رتبه سوم قرار دارد. ونیلیم 617تعاون با 

 رداخت کرده است.پ انشکارمند یرا برا یتومان ونیلیم 24۱ بوده که متوسط یگردشگر

 اخبار کوتاه

 /شوديم يياز خانواده نها تيقانون حما ييدستورالعمل اجرا ◄

 نیو مشترک ب یینها جلسات در»: گفت تهران دادستان

کشور و پژوهشگاه قوه  یقانون یتهران، سازمان پزشک یدادستان

از خانواده  تیقانون حما) ۱6ماده  ییدستورالعمل اجرا ه،ییقضا

 نیتدو در .شودیم نیتدو یزودبه (تیجمع یو جوان

 یندگیبه نما 16 هیناح یدستورالعمل، دادسرا نیا سینوشیپ

 ،نیجنسقط جرائمبه  یدگیرس دارعهدهتهران که  یاز دادستان

 یداروها رمجازیغ یحمل و نگهدار ع،یفروش، توز د،یخر

 .«دارد یاعمدهاست، نقش  نیجنسقط

 ،یفعل طیشرا در /پايتخت یدر سدها يسالخشکعطش  ◄

 ونیلیم 214حدود  ریرکبیحجم آب موجود در مخزن سد ام

 ونیلیم 262 رهینسبت به ذخ زانیم نیمترمکعب است که ا

حجم  نیهمچندرصد کمتر است.  19سال گذشته  یمترمکعب

مترمکعب در سال  ونیلیم 107آب سد طالقان از  رهیذخ

 08۱کرده و  دایمترمکعب کاهش پ ونیلیم 143گذشته به 

آب سد  رهیفقط حجم ذخ انیم نیا دردرصد کمتر شده است. 

رشد  درصد 27مشابه سال گذشته  هایبا روز سهیدر مقا انیلت

 است. دهیمترمکعب رس ونیلیم ۱4کرده و به 

 /امسال ايراني در اربعينان زائر ي از شمارونيليم 5 رآوردب ◄

کار  و شده است لیتشک نیاکنون ستاد اربع» زیر راه گفت:و

. شودیمانجام  یدر وزارت راه و شهرساز نیعمده مراسم اربع

 ۱ستاد هستند.  یاعضا ییمایو سازمان هواپ آهنراه ،یراهدار

و  سیسرو دیبا امیا نیمسافر زائر کربال هستند و در ا ونیلیم

هزار نفر با  67هزار نفر با قطار،  977 امسال داد. هاآنخدمات به 

 .«به کربال اعزام خواهند شد ینیزائران به طور زم یو باق مایهواپ

خسارات و تلفات انسانی  باوجود /!دانيمردان در مدولت ◄

 زشیر، استهبان لیهمچون س یمتعدد حوادثناشی از 

 رانیا یاز شهرها یاریکه بس یریاخ لیساختمان متروپل و س

و حضور ؛ مسئولین دولتی نقش پررنگی در کرد ریرا درگ

 یسالگ کی آستانه در .اندداشته حوادثاین میدانی دیریت م

، یبحران طیدر شرا دانیحضور مسئوالن در م زدهم،یدولت س

که  وضوعیم ؛شده است دهید وفوربه ،که گذشت یسال کیدر 

دولتمردان با مسئوالن  اسیق یبرا یمجاز یکاربران فضا سوژه

 ده است.ش نیشیپ یهادولت

 سامانه اعالم طبق /!ندنداد اتيمال 0881درصد وکال در  ۳۶◄

 17۱6۱آزاد به اطالعات، سال گذشته  یانتشار و دسترس یمل

هم  لیوک 231۱9شدند و  یابراز تیمشمول معاف لیوک

درصد از وکال در  69 ،بیترتنیابهصفر دارند.  یقطع اتیمال

 اند.پرداخت نکرده اتیسال قبل مال

و  یانرژ یباال نهیهز /!زنديممچنان رکورد ه هيترک ◄

دوره  ای ترکیه دراز یک سو و مداخالت منطقهکاال در جهان 

تورم در  ،ریکاهش ارزش ل بااردوغان موجب شده است تا 

 .رسدبدرصد  ۱2به در مقطع فعلی  هیترک


