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  ثمر!هاي بیگاوهاي شیرده و هزینه  روز حرف ▼ 

در روزهاي گذشته، خبر نخستین سفر رسمی دونالد 

 نیدیم که معناش را هاي اشغالیترامپ به عربستان و سرزمین

عربستان نیز  –کرد. تنش قطر و هدف خاصی را تولید می

گیري منسوب به امیر قطر، اول در که به دلیل موضع

، دیگر خبري سطح حاکمان به وجود آمد ها، سپس دررسانه

 تشکیالت بود که در کنار بی محلی ترامپ به رئیس

 فلسطین، عبور از طرح دو کشور مستقل و باال خودگردان

هراسی در جمع مقامات رژیم صهیونسیتی با بردن دز ایران

  رو نشد.تحلیل و تأمل جدي روبه

با  هدف اصلی سفر مذکور با این طمطراق ویژه مقابله

نفوذ ایران اسالمی در منطقه و تحدید قدرت جمهوري 

 یسیاس و نظامی ارشد مقامات نگاه اسالمی ایران است. از

 عراق، و سوریه در جاري روندهاي ادامه آمریکایی،

 وازنهم و سلب خواهد کرد آمریکا از را راهبردي هايفرصت

 ز اینرقم خواهد زد؛ ا غرب آسیا را به ضرر آمریکا در قدرت

 ایران و روسیه سوریه، راهبردي رو باید براي مقابله با شراکت

 ابزار هک تکفیري تروریسم با مبارزه براي ايمنطقه مقاومت و

 رژیم و عرب ارتجاع و غرب آمریکا، نیابتی جنگ

یدي با ائتالف راهبردي جد آیند،به شمار می صهیونیستی

ع هزینه سران احمق و مرتج ومحوریت طراحی آمریکایی 

  .شکل بگیردعربی 

این حماقت حاکمان ناالیق سرزمین وحی، در محفل 

 رفت:گانس با قرآن کریم مورد توجه رهبر معظم انقالب قرار 

 و کردن ککم با و پول دادن با که کنندمی خیال هااحمق«

 جلب ار اسالم دشمنان صمیمیت توانندمی چیزها این با

 که طورهمان ارد؛ند وجود صمیمیتی] که در حالی[ کنند،

 را شیرشان ؛]هستند[ شیرده گاو مثل گفتند، هم خودشان

  »  .کنندمی شانذبح نداشتند، شیر دیگر کهوقتی دوشند،می

تأیید درستی تحلیل رهبر معظم انقالب چندان طول 

 اي خود، بانکشید و ترامپ پس از بازگشت از سفر خاورمیانه

ي یلیارد دالري براحالتی ذوق زده از کسب درآمد صدها م

ها خبر داد. حال این آمریکا و ایجاد شغل براي آمریکایی

هاي زیاد تحوالت این پرسش را ایجاد کرده که آیا هزینه

گیري سعودي و ارتجاع منطقه از مهیاسازي زمینه شکل

 کشور 40آمریکایی با حضور سران بیش از  –شوراي اسالمی

گین نظامی و مالی سنعربی و اسالمی تا امضاي قراردادهاي 

  ثمر دیگري به جز آنچه ترامپ گفت، خواهد داشت؟

  

  تفاوتی!درد بی                          روز گزارش▼ 

ل در گ نِاینیزم يهارقابت نانهیو کورب رانهیحق يهارا با جدال یدستاورد آسمان نیمن ا«

 وارزش  »خانه نیتند از ارف بانهیغرکه  یارانی«همان  و خاطره ادیزنم و به یمانده، تاخت نم

 نیا وکنم یماحساس  يشتریب ییبایخود با ز ییدست را در تنها نیاز ا ییهایبانگیحرمت غر

است  شده ری، حقاکاریر آدمیانکه در دست  يگرید يهاها و مرتبهيحال را به نامزد

ره فیلم در روزهاي جشنواها این جمالت نوشته منیره قیدي، کارگردان فیلم ویالیی »دهمینم

هایی که مهريهاي مسئوالن برگزاري جشنواره بود؛ بیتوجهیها و بیمهريفجر درباره بی

در فصل اکران حال و روز » هاویالیی«رفت با پایان یافتن جشنواره پایان یابد و گمان می

الی ن و اهخاطباماز بهتري داشته باشد؛ اما این بار نیز این فیلم حوزه دفاع مقدس که بسیاري 

که باید  »يحوزه هنر«رو شده است. بهتوجهی عجیب رواند، با بیسینما آن را تحسین کرده

ثار آهاي حوزه دفاع مقدس پیشگام باشد و اساس وجودش براي حمایت از در حمایت از فیلم

و  شدهخوب ن لمیف نیپخش ا يبرا يحاضر به همکارهنري ساخته شده در این زمینه است، 

سازمان  مانع دیده شدن آن شده است.عمالً  لمیف نیبا اختصاص حداقل تعداد سالن به ا

وب خکران اسینمایی نیز به دلیل اعتراضات قیدي در روزهاي جشنواره تمایل به همکاري و 

 يهالمیف تتبلیغاپخش است که  مایسوصدارویکرد تر این فیلم ندارد؛ اما از همه عجیب

 حیترج، استمادران شهدا  گر زندگیروایتکه » هاویالیی«یت از فیلم به حماپرفروش را 

شگاه دان سیرئ ،ياریاسفند شهاباین تبعیض و رفتار عجیب چنان آشکار است که  ؛داده

ر باره در صفحه شخصی خود ددر این دیآیم شمارمجموعه به  نیا رانیکه از مد مایصداوس

م سه برابر فیل 2شاد یه؟ اینه که فیلم گشت اردونید درد چمی« نویسد:می فضاي مجازي

ه جایی ها تیزر رایگان در تلویزیون گرفته و من سه روز پیگیر حل این موضوعم و بویالیی

ن و دهد موضوع دفاع مقدس و آثار مربوط به آن همچنامسائلی که نشان می »نرسیده هنوز!

 ن مکلف هستند، مظلوم است.شر آنهایی که به حمایت و حتی از سوي نهادها و سازمان

 مرجع تشخیص شوراي محترم نگهبان است           ویژه   اخبار▼ 

د. کرمانی در مطلبی مقصودش از عبارت آراي حالل و حرام را بیان کرمحمدعلی موحدي

ه شود، خوانیم: اگر در سبد رأي یک کاندیدا آراي واقعی او ریختدر بخشی از این مطلب می

 ه شود،ش ریختدیگري به اشتباه یا از روي عمد در سبد حالل است و اگر آرايپاك و  این آرا

رجع ماین آرا پلید و حرام است. تخلف در انتخابات امري طبیعی است و طبق قانون، 

چه  انیم،تشخیص شوراي محترم نگهبان است. همه منتظریم نظر شوراي محترم نگهبان را بد

 نتیجه شد دراسته و بعضی افزون شود. البته هر چه بابسا پس از تحقیقات کامل بعضی آرا ک

 تنفیذ وهبان انتخابات مؤثر نخواهد بود و جناب آقاي روحانی پس از تأیید شوراي محترم نگ

 جمهور هستند.رهبري براي چهار سال دیگر رئیس

  زادآ دانشگاه امناي هیئت دفتر ریاست از هاشمی یاسر برکناري                  

 دکتر ه دستورب آزاد دانشگاه رئیس میرزاده، حمید برکناري از ماه یک حدود تگذش با

 را دانشگاه امناي هیئت فترد ریاست که رفسنجانیهاشمی اهللاآیت فرزند هاشمی یاسر والیتی،

 از رزادهمی حمید برکناري از پس هاشمی یاسر شد. برکنار خود مسئولیت از داشت، برعهده

 اهللاآیت سیره برخالف را آن اقدام، این از نگرانی ضمن ظهار نظريا در دانشگاه، ریاست

 دانشگاه این در زداییهاشمی و آزاد دانشگاه آینده به نسبت و دانسته رفسنجانیهاشمی

  .بود داده هشدار

  



  

   اخبار ▼

 ربناي شجریان خالف موازین شرعی تالوت است

رشاد اسالمی به صداوسیما براي امیري، وزیر فرهنگ و ادر پی نامه سیدرضا صالحی

عضو شوراي » محمدجواد الریجانی«پخش ربناي محمدرضا شجریان در ایام ماه رمضان، 

اي به وي نوشت: از آنجا که موضوع دفاع از ایشان یک نظارت بر صداوسیما طی نامه

 گیرد والشعاع قرار میمناقشه سیاسی شده است، لذا در تالوت مذکور توجه به آیت تحت

الشعاع قرار گرفتن دانید که تحتاین امر خالف موازین شرعی تالوت است. حتماً می

توجه به آیات باهرات نسبت به مقارنات آنقدر مهم بوده که برخی از فقهاي بزرگ تالوت 

دانان بزرگ و اند. البته این حساسیت در میان موسیقید شبهه قرار دادهملحون را مور

اي هم مطرح است و آنان غالباً ابا دارند که قطعات مهم ترکیبی آنان همراه با آواز حرفه

پخش شود؛ زیرا معتقدند توجه به الحان و معانی (و گاه حرکات متناظر بدنی) توجه به 

هاي ایقاعی را که جوهر اصلی هنر موسیقی است، اسبهاي نهفته در تنرموز و ظرافت

  دهد.الشعاع قرار میتحت

  ایران درباره قطر امیر اقدام از سعودي خشم

 انتخابات، در وي ضمن تبریک پیروزي روحانی حسن با تلفنی تماس در قطر امیر

 ما و است مستحکم و تاریخی دیرینه، ایران، اسالمی جمهوري با ما روابط: کرد تأکید

 را سعودي خشم قطر امیر اقدام این .هستیم روابط این پیش از بیش تقویت خواهان

 نشان واکنش قطر امیر اقدام این به سعود آل دربار به وابسته هايرسانه و برانگیخت

روحانی  امیر قطر به تبریک«: نوشت باره این در »االوسطالشرق« سعودي روزنامه .دادند

 وي اخیر اظهارات که کرد ثابت جمهوري،ریاست انتخابات در به مناسبت پیروزي وي

 سعودي روزنامه» ندارد. صحت قطري خبرگزاري شدن هک و دارد واقعیت ایران درباره

 طی و است تهران با روابط گسترش مسیر ادامه حال در قطر امیر«: نوشت عاجل نیز

 تهران با روابط گسترش تارخواس و پرداخته ایران به عشق ابراز به روحانی با تلفنی تماس

  ».است شده

  امنیت شوراي در عضویت براي ایران از کویت حمایت درخواست

 غیر دائم عضویت از درخواست کرد اسالمی و عربی کشورهاي دیگر و ایران از کویت

 کویت خارجه وزیر الصباح، الخالد صباح کنند. شیخ حمایت امنیت شوراي در کشور این

 سفیر عنایتی، علیرضا جمله از کشورش مقیم خارجی سفراي از يشمار با یکشنبه روز

رأي  امنیت شوراي در غیر دائم عضویت براي کویت به خواست آنها از و کرد دیدار ایران

 امنیت شوراي غیر دائم عضویت میالدي، 1978 سال در کویتگفتنی است  .دهند

 هايسیاست اتخاذ با هک کرد تا تالش آورد. این کشور سپس دست به را ملل سازمان

 کشورهاي حمایت و داده توسعه را خود المللیبین ارتباطات منطقه، در خود رويمیانه

 به 2019 تا 2018 هايسال طی امنیت شوراي در خود عضویت دومین براي را بیشتري

  .آورد دست

  خودروهاي داخلی تومانی هزار 500میلیون و  یک تا هزار 300 گرانی

 300 از خودروها برخی قیمت افزایش به اشاره با خودرو فروشندگان اتحادیه رئیس

 نیست واقعی داخل تولید خودروهاي قیمت: گفت تومان هزار 500 و میلیون یک تا هزار

 بازار در رکود به اشاره با موتمنی سعید .شودمی تعیین آن واقعی قیمت از بیشتر بسیار و

همچنین با  وي .دهدمی افزایش را بازار این در رکود قیمت افزایش: گفت ایران، خودرو

 نرخ تومانی هزار 70 تا 50 افزایش از ناشی را قیمت افزایش بیان اینکه خودروسازان این

 به امروز را بیشتر از تولید خودرو خودروسازان کنند، عملکردمی اعالم خودرو بیمه

 نصب از مانع درصدي 33 تا 22 مشارکت سود پرداخت دانست و افزود: شبیه بانکداري

  .شودمی خودروها در کیفیت با قطعات

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 سالمت نهادمردم سازمان رئیس عابدجعفري، حسن 

 تنزل اقتصادي و اداري سالمت اینکه به اشاره با اداري

 انداز،چشم سند و هاخواسته بین: گفت است، داشته شدید

 ه،گذشت دهه یک طول در و است مشهود فاصله این

 30 نمره از هرگز دهد،می نشان المللیبین هايسنجش

 .داریم فاصله سالمت افق با نمره 70 بنابراین نرفتیم؛ باالتر

 رسیدیم، 100 از 18 نمره به هاسال این در: کرد تأکید وي

  .کردیم تجربه را 30 عدد آن از پیش که حالی در

 ارهاش با سرامیک و کاشی انجمن مدیر عزیززاده، بهنام 

 حاضر حال در: گفت صنعت، این در رکود ادامه به

 عرضه مصوب قیمت زیر را شانمحصوالت تولیدکنندگان

 افزایش مانع هاتحریم و سیال گشایش مشکل و کنندمی

 ظرفیت درصد 60 تا 50 حدود هنوز و است شده صادرات

و بخش بزرگ و توان  است فعال سرامیک و کاشی صنعت

تواند کمک شایانی به ن صنعت که میبالقوه زیادي از ای

  معطل مانده است. ،افزایش صادرات غیر نفتی کشور کند

 و چهل و ناصر امانی، معاون شهردار تهران در سیصد 

هشتمین جلسه شورا در پاسخ به تذکرات اعضا درباره 

موضوعاتی، نظیر واگذاري شهروند به بانک شهر و استخدام 

خدام جدیدي صورت نگرفته نیروهاي جدید گفت: هیچ است

و در حال حاضر تبدیل وضعیت کارمندان مطابق آزمون 

برگزار شده سازمان اداري و استخدامی و نیز تبدیل قرارداد 

هفت هزار نفر از کارمندان به قرارداد هادیان شهر در 

  دستور کار است.

 اشاره با نگهبان شوراي کدخدایی، سخنگوي عباسعلی 

 انتخابات صحت بررسی براي شورا نای جلسه برگزاري به

 گزارش مذکور، جلسه در: گفت جمهوريریاست

 برمبناي شورا اعضاي و در آن .شد قرائت کارشناسان

 به اما نظرات خود را بیان کردند؛ شده ارائه هايگزارش

 بر روي شنبهسه روز مقرر شد ها،گزارش کامل نبودن علت

 نگهبان شوراي ایینه نظر و گیرد صورت بیشتر بررسی آنها

  .شود اعالم جمهوريریاست انتخابات درباره

 هزار پنج از مسکن بانک سرمایه افزایش وزیران هیئت 

 .کرد تصویب را تومان میلیارد هزار 10 به تومان میلیارد

 محل از تومانی میلیارد هزار پنج افزایش گفتنی است، این

 قالب در که است مرکزي بانک ارزي هايدارایی تسعیر

  .بود شده تبدیل قانون به 95 سال بودجه

 بیان با عالمه دانشگاه اقتصاد استاد مؤمنی، فرشاد 

 کار به اگر که ه بودشد توصیه روحانی به راهکار پنج اینکه

: گفت رفت،می بین از فساد زمینه درصد 75 شد،می گرفته

 گرفته نادیده زد،می ضربه رانت به چون راهکارها این

 .شوندمی

 


