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 سامان فرهنگساماندهی حوزه بی    روز حرف ▼

 و ولنگددار  یدد  احسدداس فرهندد ، مسددهله در بنددده»

 از یکدی  این، ؛«کنممی فرهنگی ها دستگاه در اهتمامیبی

 رهبدر  زبدان  خرداد مداه امسدال از   جمالت تریندهندهتکان

 مجلد   نمایندگان با دیدار له درمعظم .است انقالب معظم

 در زیدرا : »شدان فرمودندد  رایی ایدن بیدان  در تبیین چ دهم،

 کداال   تولیدد  از جلدوگیر   و مفیدد  فرهنگدی  کاال  تولید

 .«گیردمی صورت هاییکوتاهی مضر، فرهنگی

 و حجاب وضعیت اسالمی ارشاد و فرهن  به تازگی وزیر

: گفته است و خوانده کنندهنگران را زیرزمینی ها موسیقی

 سدالم  فضدا   بایدد  و بجاسدت  رهبر  معظم مقام دغدغه»

 ولنگار  درباره جنتی علی «.شود ایجاد هاارزش رشد برا 

 اسدت،  شدده  انقالب معظم رهبر نگرانی موجب که فرهنگی

 در نگرانی و است جد  فرهنگی ها آسیب»: داشت اظهار

 «.شودمی احساس زمینه این

اینکه وزیر محترم ارشداد سد  از گتشدت سده سدال از      

به دغدغه رهبر معظم انقالب مهر مسهولیت با این صراحت 

زند، با وجود دیرهنگام بودن قابل احتدرام اسدت و   تأیید می

تواند زمینه خوبی را برا  آغاز کارهدا  درمدانی فدراهم    می

کند. وزیر محترم امدروز هدر سدخنی کده دربداره فرهند        

حدل و چگدونگی سداماندهی    باید ناظر به ارائه راهگوید، می

انتظار و توقع اصلی مردم هم که  .شدسامان بااین حوزه بی

کنند آن را بده گدوش مسدهوالن    از طرق مختلف تالش می

هدا در  یکی از نقدها  جد  به دولتبرسانند، همین است. 

جمهور  اسالمی به طور عام و این دولت به صورت خدا   

ایرانی به د   در حوزه نظر ، خأل نگاه فرهنگی صحیح اسالم

هدا   مغلوط و مشوش ترکیبی از نگاه مقوله فرهن  یا نگاه

فرهنگی رایج در جهان امروز با ثقل غربی است و در حدوزه  

 مدیریت در انگار سهل و قید و بی امورعملی، رهاساز  

 که اصالح آن ضرور  است. است فرهنگی

برا  آغاز روند اصالح ولنگار  فرهنگدی  دیگر ضرورت 

تقویت نظارت  ،به منزله مطالبه به حق رهبر معظم انقالب

نهادها  فرهنگی و در رأس آن مجل  شدورا  اسدالمی   

 بده  مجلد   فرهنگدی  کمیسدیون  در این حوزه است. اگر

 ،را رصد کند حوزه این ها فعالیت دائمی و جد  رتصو

 مفیدد  و سویدا  اقدداماتی  بده  را منفعالنده  حرکات تواندمی

 کند.  تبدیل
 

 

 یانادوباره اصولگر    روز گزارش ▼
رئیسه چهارمین دوره شورا  شهر تهران برگزار شد و روز گتشته آخرین انتخابات هیهت

رأ  بدر صدندلی ریاسدت     41دیگر مهد  چمران، نماینده طیف اصولگرا  شورا با اخت  بار

شورا  سایتخت تکیه زد. این انتخاب از سو  اعضا  شورا  شهر تهران در حالی انجام شد 

و شهردار تهران مطرح بود؛ از انتقاد عجیب رئی  که فضاساز  فراوانی درباره شورا  شهر 

مدان بده   ما نگاه»نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران گفته بود  دولت یازدهم که در

هاسدت کده   شدان بده بلندمرتبده   ها هم نگداه آسمان است که خدا روز  برساند و شهردار 

طلبان افراطی برا  آنکده  تا تالش اصالح «ها باال برود و بتوانند از آنها سول بگیرندساختمان

منتهدی خواهدد شدد، بده دسدت       91انتخابدات سدال    رئیسه سال سایانی شورا که بده هیهت

کار  طلبان باشد! چنانچه یکی از اعضا  شورا  شهر اول تهران که به دلیل سیاسیاصالح

گوید: زبان ضد انقالب میطلب آن منحل شد، در مصاحبه با ی  شبکه فارسیاعضا  اصالح

همچندین  « بگیرند. دست در را شهر شورا  طلباناصالح انتخابات، به منتهی سال در باید»

را کده در روزهدا  نزدید  بده     « امالک نجدومی »بسیار  از ناظران سیاسی طرح جنجالی 

دانند و بر این باورند رئیسه نمیارتباط با انتخابات روز گتشته هیهتانتخابات اوج گرفت، بی

که به این موضوعات با هدف تأثیرگتار  بر رأ  اعضا  شورا  شهر دامن زده شد. چنانچه 

 بده  برا  طلباناصالح ماهه چند ریز برنامه سرویز سرور ، از اعضا  شورا  شهر تهران از

 از یکدی »ریاسدت خبدر داده و گفتده بدود:      کرسی کسب و تهران شهر شورا  بردن حاشیه

« اسدت.  سدوم  گدام  برداشدتن  حکدم  در انتخابدات  این در سیروز  که کرد اعالم فتنه سران

مهنددس چمدران بده     انتخداب : »کندد تأکید مدی خود    در بخش دیگر  از اظهاراتسرور

 مدردم  بده  خدمت برا  دوباره آغاز  و هاکار سیاسی بر سایانی ریاست شورا  شهر تهران

 «است. تهران عزیز
 

 پسابرجام ایران قبال در هانیستسیاست صهیو       ویژه خبر ▼

 قبدال  در اسدرائیل   هدا سیاسدت » عنوان با خود تحلیل جدیدترین در «رند» اندیشکده 

 بده  نسدبت  ا هسدته  توافق از س  رژیم صهیونیستی رویکرد به «سسابرجام فضا  در ایران

 بدرا   ایدران  ا هسدته  مسدهله  اینکده  از س  که است این حقیقت: نوشت سرداخت و ایران

 آمریکدا  بدا  هدایی مجادلده  آن سدر  بدر  و بود شده بدل اسرائیل ملی امنیت اولویت به هاسال

 توافدق،  حصدول  محد   بده  گرفتده بدود،   قرار امر این الشعاعتحت آنها روابط حتی و داشت

 بایدد  البتده . خورد خط اسرائیل امنیتی ها اولویت فهرست از ایران ا هسته برنامه موضوع

 و نشدده  ساک اسرائیل مردم و حکومتی جامعه ذهن از ایران ا هسته موضوع که کرد دقت

 گرفتده  ا غیرهسته فضاها  در ایران به نسبت نگرانی را آن جا  و شده رن کم فعالً فقط

 و لبندان  مرزهدا   و سدوریه  در آن گرفتن قدرت و اهللحزب از حمایت چون فضاهایی. است

 فضداها   در را خدود  همدین،  بدرا   و ستیرفتندد  را برجام واقعیت اسرائیل رهبران .اسرائیل

 بده  فلسدطینیان،  با داخلی مناقشه رسید،می نظر به. کنندمی آماده ایران علیه ا غیرهسته

 رأس در سدوریه  فعلی وضعیت اما شود؛ تبدیل هااسرائیلی امنیتی نگرانی موضوع تریناصلی

 هدا زینده گ میدز  رو  از ایران، ا هسته تأسیسات به حملهدارد.  قرار هااسرائیلی ها نگرانی

 بداقی  همچندان  ایدران  بدا  نظدامی  رویارویی گزینه سوریه، وضعیت به توجه با اما شده، ساک

 .است



 اخبار ▼

  69 انتخابات برای ریزی نیروهای انقالببرنامه

 نیروهدا   اینکده  بیدان  با مبارز روحانیت جامعه دبیرکل کرمانی،موحد  محمدعلی اهللآیت

 قدرار : داشدت  اظهار هستند، راهبرد تعیین و ریز  برنامه حال در 91 انتخابات برا  نقالبا

 مدرسدین  جامعه رئی  یزد ، اهللآیت با مبارز، روحانیت جامعه دبیرکل در مقام بنده است

 جامعده  و مدرسدین  جامعده  اینکده،  بیدان  بدا  و  .باشدم  داشدته  دیددار  91 انتخابات درباره

 وحددت  بده  رسدیدن  در را اصدولگرا  جریان و انقالب نیروها  دارند آمادگی مبارز روحانیت

 امیددوار  ما و است همدلی و اتحاد انقالب، نیروها  به ما توصیه: کرد تأکید کنند، همراهی

 انقدالب  نیروهدا   بدین  در بیشدتر  اتحداد  و وحدت زمینه خداوند، عنایت و لطف به هستیم

   .شود فراهم

 مقاومت را ادامه می دهیم و هستیم فقیه والیت پیرو

 اسدالمی  مدتاهب  و تقریدب  مجمع دبیرکل با دیدار در عراق نُجَباء اسالمی مقاومت دبیرکل

 در و هستیم ا خامنه العظمی اهلل آیت رهبر  به فقیه والیت خط سیرو ما کرد، تأکید ایران

کده   «الکعبی رماک» شیخ .کنیممی سیدا حضور باشد، داشته نیاز مقاومت محور که جایی هر

 تصریح داعش آینده درباره نیز هست، عراق( الشعبی الحشد) مردمی بسیج برجسته فرمانده

 خواهدد  فعالیت امنیتی صورت به عراق در نظامی شکست از س  تروریستی گروه این: کرد

از ایدن رو  . داد خواهد قرار هدف را عراق غیرنظامی مردم مخفی، ها هسته قالب در و کرد

  هستند. سو این به رفتن حال در مقاومت ها گروه و باشیم داشته امنیتی ها یتفعال باید
 

 است گرفته قربانی هزار ۰۱ کمدست یمن جنگ: ملل سازمان

 سدازمان  بشردوسدتانه  امدور  کنندههماهن  گلدری ،م  جیمی ،«و تی سرس» گزارش به

 است. سیش گرفته قربانی هزار 41 کمدست یمن در ماهه43 جن  کرد، تأیید یمن در ملل

 ایدن  بده  سدعود   عربستان ائتالف تهاجم بودند کرده اعالم یمن در محلی منابع که، این از

 آمدار  ملدل،  سدازمان  مقامدات  است، شده نفر هزار 41 از بیش مرگ سبب عربی کشور فقیر

 تعدداد  احتمداالً  گفدت:  همچندین  کردندد. و  مدی  عندوان  نفر هزار شش از بیش را قربانیان

 مراکدز  یمدن  در مناطق از برخی که از آنجایی اما اینهاست، از بیش یمن، در جن  بانیانِقر

 است.  نشده ثبت هاکشته به مربوط اطالعاتِ ندارند، درمانی
 

 مجازی فضای عالیشورای حقوقی عضو با جمهور رئیس لفظی درگیری

 هدا  سدال  در هشدد  برگزار جلسات معدود از که مجاز  فضا  عالی شورا  اخیر جلسه در

 از ا عدده  کده  ا نامده  بر اسداس  و داخلی نامهآیین طبق شورا حقوقی عضو ی  بود، اخیر

 بدر  مبندی  نامه موضوع شدن مطرح درخواست جمهوررئی  از کرده بودند، آن را امضا اعضا

 را موضدوع  ایدن  کردن مطرح اجازه و  به جمهوررئی  که داشت را جلسات منظم تشکیل

مجاز   فضا  شورا  عالی رئی  به خطاب شورا حقوقی عضو این جلسه سایان از س  !نداد

 عصدبانیت  سبب که «کنید!می برخورد  چنین که نیستید سرهن  شما شد خوب» :گفت

 شد. جمهوررئی 

 هزار میلیاردی نقدینگی 9۱۱ شافزای

 در چنددانی  شنقد  گتشدته  روز 4411 طی روحانی حسن دولت باورند، این بر اقتصاددانان

 یدازدهم  دولت در سولی سایه رشد و نقدینگی افزایش روند زیرا نکرده است؛ ایفا تورم کاهش

 قبدل  دولت از درصد 41 حدود تورم با را کشور یازدهم دولت آمار، است. طبق داشته تداوم

 حدالی  در ایدن . برساند درصد 41 زیر به را آن توانست سال سه مدت ظرف و گرفت تحویل

 هزار 495 از مجریه قوه رأس در روحانی حسن حضور ها سال در نقدینگی میزان که است

 افدزایش  تومدان  میلیدارد  هدزار  111 حدود و رسیده تومان میلیارد 4111 به تومان میلیارد

 است. یافته

 کوتاه اخبار ▼

افدزایش   از ایدران  نفتدی  هدا  سایانده  شدرکت  مدیرعامل◄

 همزمدان  بدارگیر   بدا : گفت و داد خبر ایران نفت صادرات

 بشدکه  هدزار  511 و میلیدون  9 حددود  نفتکش، کشتی 41

 9 تعدداد  ایدن  از: افدزود  موسو  سیروز سید .شد صادر نفت

 کشدتی  فروند ی  و ثابت ها اسکله طریق از کشتی فروند

 ایران صادراتی خام نفت ،«کشتی به کشتی» STSه روش ب

  اند.کرده بارگیر  را

 عدالی  شورا  اعضا  دیدار در ی،گلپایگان صافی اهللآیت◄

 از واقعداً  بایدد  مدا  علمیده  ها حوزه: گفت علمیه ها حوزه

 که است بزرگی خطر و بال این کنند، اجتناب گراییمدرک

 خواندد،  درس واقعداً  بایدد . باشدد  مدرک برا  خواندندرس

 و فقده  در ممحّد   و رفت استاد نزد هاسال کشید، زحمت

 محفدو   هاحوزه فقهی مراتب و علمی درجات تا شد اصول

 .بماند

 امنیدت  تحقیقدات  مرکدز  رئی  ،«الیوم رأ »به گزارش ◄

 تحدوالت  کده  کردمی اسرائیل فکر: رژیم صهیونیستی گفت

 ولدی  انجامد؛می اهللحزب تضعیف به المللیبین و ا منطقه

 بده  بلکه نشده، تضعیف نه تنها اخیر سال سنج در گروه این

 .است شده سلحم هم دوربرد ها موش 

 نشسدت  در مخفیانده  گیر رأ  سومین برگزار  از س ◄

 احراز به منظور ماندهباقی نامزد 41 از میان امنیت، شورا 

 وزیرنخست «گوترس آنتونیو» ،ملل سازمان دبیرکلی سست

 بده  رسدیدن  برا  را شان  بیشترین همچنان سرتغال سابق

 دارد. ملل سازمان دبیرکلی

 سدفیر : نوشت لبنان در رسمی منابع زا نقل به «النشره»◄

 بازنخواهدد  دیگر و کرده ترک را لبنان بیروت، در عربستان

 تنهدا  کده  را معرفدی کدرده   جدیدد   کداردار  ریاض گشت.

 حجاج برا  روادید صدور به مربوط مشکالت حل مأموریت

 .دارد عهده بر را لبنانی

 در ایدران  سفیر عنوان به نژادبعید  انتصاب روند دولت◄

 بدا  هدم  انگلسدتان  در روندد  ایدن . است کرده نهایی را لندن

 جدیدد  سدفیر  اسدت. متقدابالً   شدده  نهدایی  عجیبی سرعت

 شد. خواهد تهران وارد زود  به هم ایران در انگلی 

 تنها کشور بودجه اینکه بیان با جمهوررئی  اول معاون◄

 خیلدی  دولدت : گفدت  دهدد، مدی  را کارمنددان  حقوق کفاف

 دالر  میلیدارد  هدزار  541 درآمدد  و شدده  بزرگ و عیالوار

 است. جار  ها هزینه با برابر تقریباً دولت

 رژیدم  اطالعداتی  سدروی   سدابق  رئدی   «ساردو تامیر»◄

 موجودیت رو  سیش تهدید ترینبزرگ گفت: صهیونیستی

 میددان در شدددهسراکنددده نفددرت و شددکاف رژیددم، ایددن

 .است صهیونیست نشینانشهرک


