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 نشست با نخبگان            روز حرف ▼

رئیس دولت دوازدهم روز گذشته در نشستی سه ساعته 

با حضور جمعی از محققان علوم اجتماعی و استادان 

هاي کشور مسائل و مشکالت کشور را  شناسی دانشگاه جامعه

اي رئیس  هاي زنجیره این جلسه در ادامه نشست. بررسی کرد

برگزار شد که ... فرهنگی، علمی ودولت با نخبگان سیاسی، 

ها  این مجموعه نشست. هاي اخیر دنبال شده است طی هفته

توان اقدامات ارزشمندي دانست که دستاوردهاي را می

  .مثبتی براي دولت و جامعه به همراه خواهد داشت

ها و مدیریت کشور و  دولت دوازدهم براي پیشبرد برنامه

عامل مستمر با نخبگان ها و معضالت، نیازمند ت حل چالش

تواند کار را براي دولت  است و همراهی و همسویی آنان می

در  .در ایجاد آرامش در افکار عمومی مؤثر باشد و آسان کند

مخالفت و واگرایی دولت و نخبگان به مثابه مانعی واقع، 

پیش روي دولت، موجب ناآرامی و تالطم در افکار عمومی 

گی نسبت به سیاست و شود که حاصلی جز سرخورد می

  . کاهش اعتماد عمومی نخواهد داشت

تواند موجب تعامل با نخبگان دانشگاهی و حوزوي می

بدون شک، . بیرون آمدن دولت از حصار یک تیم بسته شود

هاي گوناگون مورد  نظرات کارشناسی ارزشمندي در حوزه

نیاز دولت نزد نخبگان کشور وجود دارد که از درون این 

  .بیرون خواهد آمدتعامالت 

وضعیت کنونی کشور و التهابات ایجاد شده در بازار، در 

عیار اقتصادي دشمن علیه  کنار کلید خوردن جنگ تمام

جمهوري اسالمی، عامل مهم دیگري است که بر ضرورت 

بدون شک، . تعامالت حداکثري دولت و نخبگان افزوده است

یري همه کارگ عبور از این وضعیت با وحدت حداکثري و به

  .توان کشور ممکن خواهد بود

تواند اثرگذار باشد که  ها آنگاه می اما برگزاري این نشست

ترین مالحظات آن  یکی از مهم. با مالحظاتی همراه باشد

است که تعامل دولت و نخبگان باید فعالیتی واقعی و مؤثر 

و  فرمایشیها از حالت  باشد و به سمتی برود که این نشست

بخشی  نشانه این حرکت، تداوم. ف خارج شودانجام تکلی

  .جلسات و اثرپذیري دولت از پیشنهادهاي کارشناسی است

هاي  ترکیب جلسات باید به نحوي باشد که از همه طیف

هاي متنوع  ها حاضر باشند تا حرف فکري در این نشست

مرور اسامی حاضران در نشست دیروز محققان . شنیده شود

هاي کشور  شناسی دانشگاه ن جامعهعلوم اجتماعی و استادا

 این تنوع رعایت نشده و بیشتر حضار به طیف دهد نشان می

  .ـ سیاسی خاصی تعلق داشتند و گرایش فکري

 !تابع قدرت                             گزارش روز ▼

در ایالت دالویر آمریکا به دست ) Spear Operations Group(تیم مزدوران آمریکایی 

یستی به نام آبراهام گوالن که سابقه همکاري با موساد را داشته و ایساك یک صهیون

کارکنان . گیلمور، عضو سابق یگان کوماندویی سیلز نیروي دریایی آمریکا تشکیل شده است

میالدي از سوي امارات متحده عربی براي حضور در یمن و  2015این شرکت در سال 

ز بین بردن برخی اشخاص خاص استخدام هاي تروریستی و ا انجام یک سري عملیات

نفر اول فهرست ترور، شخصی به نام انصاف علی مایو، رهبر حزب لإلصالح چنانکه  شدند؛

کردند  میلیون دالر دستمزد دریافت می 5/1اساس قرارداد مذکور، براي هر ماه  بر. یمن بود

تند، این تنها یکی گرف و در صورت موفقیت در هر مأموریت مقدار نامشخصی نیز پاداش می

گذاري هنگفت عربستان سعودي و امارات متحده عربی با  ها نقشه و قرارداد و سرمایه از ده

! المللی است که در یمن رخ داده است ها و مجامع بین حمایت آمریکا و البته سکوت اروپایی

لیه ملت یمن اي درباره ابعاد توطئه ع جنایاتی که همچنان ادامه دارد و هر روز خبرهاي تازه

رسد؛ جنایاتی که گاه حتی در هیچ رسانه  شود، به گوش می که به جنایات انسانی منجر می

اما . گوید مداري در جهان درباره آن سخن نمی شوند و هیچ سیاست اي منعکس نمی و شبکه

تفاوتی درباره جنایت علیه  این همه ماجراي مظلومیت ملت یمن نیست؛ وقتی چنین بی

در کنار هیاهو و سروصدا درباره مرگ یک چهره مخالف با رژیم سعودي قرار یک ملت را 

چقدر ! ابزار هستند... شویم چقدر موضوعاتی، چون حقوق بشر و دهیم، متوجه می می

!  ها به منافع و مطامع سیاسی وابسته است استفاده از این واژه و اهمیت یافتن جان انسان

م سلطه با استانداردهاي دوگانه، اخالق و انسانیت را به مداران نظا ها و سیاست چطور رسانه

هاي آزاد و ضرورت  و باالتر از آن نیاز جهان به رسانه! اند موضوعی تابع قدرت تبدیل کرده

  .کند مداران را بیش از پیش گوشزد می تغییر جریان رسانه در مقابل سودجویی سیاست
  

 !مشکالت شهري حل اولویت موضوعات سیاسی بر    ویژه اخبار ▼

در شهرداري اصفهان موضوعات سیاسی بر حل مشکالت اجتماعی و شهري اولویت دارد 

طلبان در شهرداري، سفرهاي اروپایی، به  و پرداختن به مسائل سیاسی از سوي اصالح

تعویق افتادن مطالبات کارگران و کارفرمایان موجبات اعتراض در قشر کارگري را فراهم 

دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر به  10شود،  ه یک اتوبوس از مدار خارج میروزان .آورده است

دلیل نبودن الستیک و هشت دستگاه دیگر به دلیل نبود لنت بدون استفاده مانده و براي 

این در حالی است که با پول یکی از . شود که پول ندارند خریداري لنت و الستیک گفته می

باید  اتوبوس از کار افتاده را راه انداخت،  30توان  سفرهاي خارجی اعضاي شوراي شهر می

  . کند رانی را تنها بودجه حل می کاري بردارند و بدانند مشکل اتوبوس دست از سیاسی

 دستگیري فرد متعرض به بانوان                                     

چندین فقره  در پی: سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرد

جرح بانوان در مناطق گوناگون شهر تهران از سوي راکب یک دستگاه موتورسیکلت با 

استفاده از یک جسم تیز، اقدامات ویژه پلیسی براي دستگیري این شخص در اداره 

روزي چند روزه، سرانجام  هاي شبانه با تالش. شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شد

آبادنو  طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در منطقه خانیاین شخص شناسایی و 

متهم در همان  .دستگیر شد 1397شنبه مورخ یکم آبان ماه  روز سه 23تهران، در ساعت 

 .تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده است

 



 
 

  اخبار ▼

 هاي سعودي به سمت شرق احتمال چرخش شرکت

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقاي گروه اوراسیا » کاملآیهام «به گزارش راشاتودي، 

هاي احتمالی  نگرانی نسبت به تحریم: سی، گفت بی ان اي با شبکه خبري سی طی مصاحبه

. هاي سعودي را به سمت کشورهاي شرقی سوق دهد تواند شرکت غرب علیه عربستان می

وقف کرده و مخالفان دولت در حال حاضر، آلمان فروش سالح به عربستان را مت: وي گفت

ترامپ در میان نمایندگان و سناتورهاي آمریکایی نیز به دنبال اجراي سیاست مشابهی از 

ها چرخش خود به  کنم سعودي من فکر می: گوید آیهام کامل می. سوي آمریکا هستند

نبال اندـ آنها به د کنندـ آنها چنین سیاستی را قبالً هم انجام داده سمت شرق را شروع می

میلیارد دالر مبادله طی سال  42چین با . افزایش تجارت با چین و روسیه خواهند رفت

دو کشور  2017در ماه مارس سال . ترین شریک تجاري عربستان بوده است گذشته بزرگ

عربستان همچنین تهدید کرده است در . میلیارد دالر امضا کردند 65قراردادهایی به ارزش 

ها به مبادله  هاي احتمالی آمریکا قرار گیرد، براي تالفی این تحریم تحریم صورتی که هدف

 .نفت بر اساس یوآن چین روي خواهد آورد

  اظهارات ذوالنور درباره کانال جدید مالی ایران و اروپا

ها  ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارزیابی مدل پیشنهادي جدید اروپایی

این : که قرار است روابط مالی ایران با اروپا را تسهیل کند، گفت SPVبا عنوان سازوکار 

حل مؤثري باشد و یک کانال فروش مطمئن میان ایران و اروپا گشایش  تواند راه سازوکار می

شود یک  سبب می SPV: نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسالمی تصریح کرد. یابد

ا عرضه و صادر کردیم، بتوانیم از طریق این کانال مالی داشته باشیم که اگر نفت خود ر

شدنی بوده،  SPVدر اینکه استفاده از : وي گفت. کانال مالی به پول خود دست پیدا کنیم

شک و تردیدي نیست و سازوکار آن بسیار زیربنایی و مؤثر است؛ ولی اینکه اروپا و غرب بر 

تا چه میزان از این ظرفیت که  ادعاي خود صادق بوده و به آن پایبند بمانند، مهم است که

 .کنند قرار است ایجاد شود، استنکاف کرده و با تمام توان از آن استفاده می

 هاي انگلیسی در تنگه هرمز هشدار سپاه به کشتی

تندرو سپاه پاسداران   در گزارشی نوشته است، روز گذشته سه قایق» تلگراف«پایگاه 

ایی انگلیس که سه کشتی انگلیسی را در تنگه انقالب اسالمی با یک ناوشکن نیروي دری

هاي  در این جریان، قایق. کرد، رو در رو شدند فارس همراهی میهرمز و در نزدیکی خلیج

 1000تندرو ایرانی با متوقف کردن این ناوشکن به وي اعالم کردند، باید فاصله قانونی 

به گزارش تلگراف، نیروهاي . کیلومتري خود از حاشیه بندر را رعایت کند 9/0یارد، معادل 

دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تماسی رادیویی با مایکل کارتر کوین، فرمانده این 

ما اینجا هستیم تا از حاکمیت ملی و سرزمینی خود دفاع کنیم و «: ناوشکن به وي گفتند

 ».دهیم اقدامات معمول و روزانه خود را انجام می

 بسته حمایتی

هاي  سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فروشگاه پی،ندب محسنی

ها تا  این بسته: شود، گفت روز اول آبان ماه مشخص می 10کننده بسته حمایتی در  توزیع

هزار تومان  600شکل غیرمستمر در سه مرحله و در مجموع با مبلغ   و به 1397پایان سال 

افراد : هزار تومان اعالم کرد و گفت 130لی این سبد را ارزش ریا وي. شود توزیع می

مرغ، برنج، حبوبات، ماکارونی، لبنیات و  انتخاب خود گوشت قرمز، مرغ، تخم  توانند به می

گفتنی است، بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمی این بسته . روغن مایع خرید کنند

کمتر از سه میلیون تومان دارند و  حمایتی در اختیار افرادي قرار خواهد گرفت که درآمد

  .مندي از این بسته حمایتی، درآمد سرپرست خانوار است شاخص بهره
 

 

 

 

 

  کوتاه اخبار ▼

الهوتی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس  مهرداد بائوج◄ 

امضا  130از تهیه استفساریه مربوط به شهردار تهران با 

آیا «: تدر متن این استفساریه، آمده اس. خبر داده است

شهردار تهران با توجه به اصالحیه جدید قانون منع به 

بازنشستگان از سمت خود باید خداحافظی کند  کارگیري 

در . امضا نیاز دارد 140استفساریه مذکور به   » .یا خیر

شود جمعی از نمایندگان با تهیه  همین راستا، گفته می

ون منع هاي قان افزایش استثناء طرحی دو فوریتی خواستار 

 .کارگیري بازنشستگان شده بودند به

دکتر کوروش فرزین، مدیرکل بیمه سالمت استان ◄ 

هزار  380در سطح استان تهران ماهیانه : تهران گفت

فرزین با بیان اینکه حدود . شود نسخه دارویی تجویز می

مؤسسه طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت  6642

ی و خصوصی طرف بیمارستان دولت 109: هستند، گفت

قرارداد در سطح استان تهران هستند، بر همین اساس در 

سطح استان تهران هیچ مشکل دسترسی به مراکز طرف 

  .قرارداد نداریم

عهد عربستان  سعود القحطانی، مشاور در مقام وزیر ولی◄ 

سعودي پس از ورود جمال خاشقجی به کنسولگري 

. داشته است عربستان در استانبول با او تماس ویدیویی

نگار منتقد  القحطانی به خاشقجی پرخاش کرده و روزنامه

منابع . سلمان نیز واکنش مشابهی نشان داده است محمدبن

عهد عربستان به  اند، مشاور ارشد ولی آگاه به رویترز گفته

سر این سگ را «: عوامل خود در کنسولگري گفته است

  »!برام بیارید

ون کارگري مجلس فراکسیئیس ر، علیرضا محجوب◄ 

کند؛ اما  ها را علیه ما اعمال می آمریکا بدترین تحریم: گفت

در » کوکاکوال«و » پپسی«دولتمردان به برندهاي آمریکایی 

در این زمینه نیاز است . دهند کشور اجازه فعالیت می

چنین برندهاي وارداتی از صحنه رقابت محو شوند و از 

  .یردهاي داخلی حمایت مناسب صورت گ شرکت

اطالعات اولیه بر پایه جزئیات معامالت انجام شده در ◄ 

در بازار مسکن مناطق گوناگون  جاري سال مهر ماه

پایتخت که فعالً در سامانه اطالعات بازار امالك ایران 

درصدي حجم  12تا  9منتشر شده است، از کاهش 

معامالت انجام شده در ماه گذشته در مقایسه با شهریور 

 .دهد خبر می ماه

صادرات نفت بخش خصوصی با سازوکار شفاف و ◄ 

افزوده از جمله  داخلی براي تولید ارزش  استفاده از ظرفیت

هاي نفتی آمریکا خواهد  سناریوهاي پاتک ایران به تحریم

آن   بود که به زعم تحلیلگران خارجی تا آبان ماه حلقه

  .شود تر می تنگ
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