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 هاي شب عید مسئوالن و سفره  روز    حرف ▼

رو به پایان است و شوق و شور خرید شب  1397سال 

عید و آماده شدن براي بهره بردن از تعطیالت عید نوروز 

اما این روزها افزایش چند برابري قیمت  فراگیر شده است؛

کاالها براي مردمی که از دستمزد ثابتی   بخش عمده

معاش را براي بیشتر مردم، به ویژه اقشار برخوردارند، امرار 

توان گفت  اي که می درآمد دشوار کرده است؛ به گونه کم

  !»تر شده است هاي شب عید مردم کوچک سفره«

ترین وظیفه بر عهده مسئوالن  مهمدر این شرایط، 

تواند در این  تدابیر درست ایشان می. جامعه اسالمی است

محروم و مستضعف روزها تا حدي از مشکالت طبقات 

ها که معموالً در  تالش براي کنترل قیمت. جامعه بکاهد

این ایام به دلیل افزایش تقاضا، روندي صعودي در پیش 

. رود گیرد، بخشی از انتظاراتی است که از مسئوالن می می

این کنترل هم از طریق مدیریت توزیع مناسب کاال ممکن 

برخورد قاطع . اه خواهد بود و هم از طریق افزایش نظارت

فروشان و شیادانی که تنها به منافع خود  گران ،با متخلفان

اندیشند و بازار را براي کسب منفعت فردي بر هم  می

  .تواند امیدآفرین باشد  ریزند، می می

هاي حمایتی نیز در ایام باید با نگاه حداکثري  برنامه

ل ریزي و اجرا شود تا بتوان بخشی از فشارها را تحم طرح

ها باید هدفمند و با محوریت طبقات  این حمایت. کرد

؛ به باشدمحروم جامعه صورت گیرد و با تدبیر الزم همراه 

گیري  اي که شأن و منزلت افراد حفظ شود و به شکل گونه

  .هاي طوالنی و اتالف وقت مردم نینجامد صف

والن و همراهی با طبقات متوسط سلوك و مرام مسئ

 جامعه اسالمی است که از مسئوالنجامعه وظیفه دیگري 

هاي  متأسفانه، ملت به یاد دارند که در سال. رود انتظار می

هاي پرهزینه چطور انتشار اخباري مبنی بر سفرگذشته 

هاي منفی  برخی مسئوالن در تعطیالت نوروزي، واکنش

افکار عمومی را به همراه داشت و موجب تخریب چهره 

امسال با توجه به ! شداعتمادي به آنان  نظام اسالمی و بی

به هیچ وجه قابل  سفرهایی چنیناوضاع دشوار اقتصادي 

  .تحمل نیست

شان با  بدون شک، اگر مردم احساس کنند مسئوالن

آنان همراه و همدل بوده و در برخورد با مشکالت شریکند، 

برآیند شان آسان خواهد شد و  تحمل وضعیت سخت براي

را به نوروزي  1398نوروز  این اقدامات خواهد توانست عید

  .متفاوت از گذشته تبدیل کند

  

  

  

  

  
  

  

 !غیر قابل جمع                                  روز گزارش ▼

ها و  ها و صفحات پایگاه اي و تیترهاي درشت بر صفحه اول روزنامه فشارهاي رسانه

هر روز تکرار  هاي اخیر طلب و دولت که تقریباً در هفته هاي نزدیک به اصالح کانال

هاي نزدیک و عضو  گیر کشور از سوي برخی چهره تهدید مراجع قانونی و تصمیم شوند؛ می

طرح موضوع ! دولت و حتی کنایه و تمسخر و به استهزا گرفتن نهادهاي قانونی کشور

پرسی براي تصویب این لوایح، حمله به منتقدان و متهم کردن منتقدان تصویب این  همه

  ... .و CFTبراي به تصویب رساندن پالرمو، ... ویی و قاچاق ولوایح به پولش

شود، بگذارید کنار این جمالت  رویکردهایی از این دست را که هر روز بیشتر و بیشتر می

ممکن است تصویب این «: اسحاق جهانگیري، معاون اول حسن روحانی که گفته است

باشد که باید براي رفع عوارض و لوایح مانند هر الیحه دیگري عوارضی به همراه داشته 

اما اینکه اصل آن را زیر سؤال  اندیشی کنیم،  هایی که نسبت به آن وجود دارد، چاره دغدغه

یا بگذارید کنار سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه » .ببریم، کاري نادرست است

مذکور به  کشورمان در مجلس شوراي اسالمی در روزي که براي دفاع از تصویب لوایح

جمهور  نه بنده و نه آقاي رئیس«: صحن علنی بهارستان رفته و در این باره گفته بود

مان حل  توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به الیحه حمایت مالی از تروریسم مشکالت نمی

چطور ممکن است از یک سو این حد از فشار و تالش براي تصویب این لوایح » .خواهد شد

اشد و از سوي دیگر نه تنها ضمانتی در زمینه تأثیر تصویب این لوایح براي وجود داشته ب

شود، بلکه به وارد شدن برخی صدمات و  حل برخی مشکالت یا کاستن از آنها داده نمی

توان این دو را با  با چه منطقی می! شود آفات به کشور در پی تصویب این لوایح تأکید می

  !و قوانینی را بپذیریم که نفعی براي ما ندارد؟ چرا ما باید ضوابط! هم جمع کرد

 هاي صهیونیستی سامانه موشکی ایران در کمین جنگندهاخبار ویژه       ▼

روسیه در گزارشی مدعی شد، به دنبال تکرار حمالت هوایی » اسپوتنیک«خبرگزاري 

به طور اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه، شواهدي وجود دارد مبنی بر اینکه ایران 

بنا بر این گزارش، مشخص . دهد مخفیانه سامانه دفاع هوایی خود را به سوریه انتقال می

توانسته است جایگاهی مناسب را در میان »  373 ـ باور«است سامانه دفاع موشکی ایرانی 

این گزارش به . به دست آورد» 300اس «و » 200اس «هاي دفاع موشکی همچون  سامانه

فاصله : افزاید هاي ایرانی درباره این سامانه، می می منتشر شده در رسانهاستناد اخبار نظا

کیلومتر است، در حالی که اثربخشی  200حدود » 373باورـ «هاي ضد هوایی  پرواز راکت

کارشناسان نظامی معتقدند، اگر ایران . درصد است 85اهداف هوایی این مجموعه حدود 

به سوریه تحویل دهد، نیروي هوایی اسرائیل با مشکالت هاي دفاع هوایی خود را  واقعاً سالح

به گفته این رسانه روسی، از آنجا که ایران آماده حمله به . شود جدي مواجه می

ها در شعاع نابودي قرار داشته باشند،  هاي اسرائیلی است، تا زمانی که این جنگنده جنگنده

 .مورد حمله قرار خواهند گرفت
  

ها و  ها و ناتوانی دولت روحانی با همه ضعف«: در گزارشی نوشت» سازندگی«روزنامه  ◄

» جواد«ها و گیر افتادن بین تهدیدات و تضییقات ترامپ و فشارهاي داخلی، دو تا  مالحظه

را ) برجام و تلگرام(دهندگان نزدیکند و دو بال روحانی  هاي رأي دارد که به خواست

طلب،  متأسفانه در نگاه طیف اصالح. »جهرمی کنند؛ جواد ظریف و جواد آذري نمایندگی می

» ها لشکر میتینگ سیاهی «و جوانان نیز چیزي فراتر از » ماشین رأي«مردم چیزي فراتر از 

  !شوند بر همین اساس، تلگرام و برجام دو برگ برنده و دو بال روحانی نامیده می. نیستند

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  !انیتحلیل ابطحی از رفتار پساانتخاباتی روح

من قبول ندارم که «: محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات گفت

این را نیز خود ترجیح داده . ترین است جمهور است، اما تنها ترین رئیس روحانی مظلوم

توانم سه دلیل مطرح کنم؛ اول اینکه، او تصور  من براي این رویکرد می«: وي افزود» .است

تري قائل  جریان حامی خود براي آینده سیاسی خود نقش جدي کرد با فاصله گرفتن از می

اند؛ قرار  جمهور قبلی که هر یک به نحوي از قدرت طرد شده شود و در اردوگاه رؤساي می

دومین دلیل این بود که نزدیکان . گیرد که به اعتقاد من به این نتیجه هم نرسید نمی

اي  توانند براي خود عقبه ر داشتن قدرت میکردند صرفاً با در اختیا متوهم روحانی تصور می

دلیل سوم نیز این بود که ... شان تضمین کند درست کنند که بتواند آینده قدرت را براي

سیاسی  این فعال» .هاي سیاسی کشور نبود هاي روحانی مقبول هیچ یک از جریان سیاست

مشکالت مردم و به نوعی ول بودن مردم در دوران «: طلب خاطرنشان کرد اصالح

جمهور  ترین رئیس جمهوري روحانی به دالیلی که گفتم اضافه و موجب شد او تنها ریاست

  ».باشد

 !کاري تحقق اهداف با فضاسازي و سیاسی

جلسات مجمع  وگویی درباره علت حاضر نشدن روحانی در نمین در گفت عباس سلیمی

دهند با فضاسازي  دولت و آقاي روحانی راه خود را انتخاب کرده و ترجیح می«: گفت

پسندانه را در دستور کار قرار داده و  هاي عوام کار. سیاسی به نتیجه مورد نظر خود برسند

با این شیوه دولت هیچ تعهدي به جامعه . شود کنند به این نحو کار سهل می تصور می

اگر قرار به بحث کارشناسی باشد، مردم بعد از مدتی انتظار دارند دولت در قبال . دهد نمی

همان طور . رود اي برسد و اگر نرسد، زیر سؤال می المللی به نتیجه امضاي این پیمان بین

ها  آن زمان به جامعه قول داد که با امضاي برجام تحریم. که در مورد برجام زیر سؤال رفت

نتیجه . تواند از پیمان خارج شود بعدي آمریکا نیز به هیچ وجه نمی شود و دولت حذف می

خواهد  دولت صرفاً می. خواهد تجربه مشابهی داشته باشد کار را دیدیم و امروز دولت نمی

این بسیار خطرناك است و . مسئله را در کانالی قرار دهد که مبناي آن آگاهی جامعه نیست

  ».ا پیگیري کنیم، به نتیجه خوبی نخواهیم رسیداگر قرار باشد با جوسازي مسائل ر

  !هیچ عزمی براي اصالح فضاي مجازي وجود ندارد

دشمن دیگر از راه نظامی عاجز شده و از : شیرازي، از مراجع تقلید گفت اهللا مکارم آیت

اند،  نشینانی که در خدمت عمال بیگانه خارج. زند دو راه اقتصادي و فرهنگی ضربه می

تر فضاهاي مجازي سه عنصري هستند که به فرهنگ ما  لی و از همه مهممنافقان داخ

ما منکر اینکه با جمع شدن فضاي مجازي برخی : وي اظهار داشت. شوند ور می حمله

گوییم در کنار این مزایا زهرهایی وجود دارد و  ما می. رود، نیستیم ها از بین می تجارت

فضاي مجازي راه : شیرازي خاطرنشان کرد مکارم اهللا آیت. مسئوالن باید آن را اصالح کنند

توان از مزایاي آن استفاده کرد و آفات آن را کم کرد، اما هیچ عزمی  اصالح داشته و می

  .براي اصالح فضاي مجازي در بین مسئوالن وجود ندارد

  هاي آینده گذر از تهدیدات و رسیدن به فرصت

انقالب با دارا بودن تجربه گرانبهاي چهل  سرلشکر محمد باقري با بیان اینکه در گام دوم

رو  ما با تهدیدات جدید و متنوعی روبه: ساله، نگاه جدید و آرمانی نسبت به علم داریم، گفت

تابد و پیامش استقالل  هستیم؛ چرا که ایران اسالمی قلدري کشورهاي مستکبر را برنمی

هاي بزرگ با یک  ي قدرتاکنون از سو: رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح تصریح کرد. است

هاي تروریستی با  تراز و با گروهک شان با تهدیدات هم  تراز و از سوي ایادي تهدیدات ناهم

رو هستیم که باید خود را براي مقابله با این تهدیدات آماده  هاي نیابتی و ناامنی روبه جنگ

 .ولیت همه ماستهاي آینده مسئ گذر از تهدیدات و رسیدن به فرصت: وي اضافه کرد. کنیم

  

  

  کوتاه اخبار ▼

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در  ◄

عراق با » الفرات«مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی 

اشاره به روابط استراتژیک ایران و عراق تأکید کرد، این 

ظریف در این مصاحبه . روابط علیه هیچ کس نخواهد بود

آماده سفر به عربستان  من پنج سال پیش: تلویزیونی گفت

اکنون نیز در هر زمانی که براي آنها  بودم و ایران هم

وي در ادامه . مناسب باشد، آماده تعامل است) عربستان(

تأکید کرد، ایران هرگز براي حذف عربستان از منطقه 

 .تالش نخواهد کرد

هاي خارجی حاکی از آن است که  گزارش رسانه ◄

هاي آمریکا، به دلیل  تحریمصادرات نفت ایران با وجود 

افزایش خرید برخی از مشتریان، در ژانویه باالتر از حد 

آمار  .انتظار بود و ماه میالدي جاري نیز ثابت خواهد ماند

صادرات نفت ایران در فوریه  نشان داد،» رفینیتیو آیکان«

میزان  گفتنی است، .رسد میلیون بشکه در روز می 25/1به 

میلیون بشکه در  3/1تا  1/1نویه بین صادرات ایران در ژا

  .روز بود که باالتر از حد انتظار بود

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي از صدور  ◄

هزار تن شکر در سال  600تا  400مجوز براي واردات 

به : از سوي کارخانجات چغندر قند خبر داد و گفت 1398

تولید آبه کشاورزان خوزستانی،  دلیل تأمین نشدن حق

هزار تن کاهش یافته که  600هزار تن به  900نیشکر از 

را تأمین  98این میزان تولید، نیاز سه ماهه اول سال 

کند؛ اما براي سه ماهه دوم باید واردات انجام شود تا  می

  . نیاز بازار تأمین شود

: آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن گفت ◄

این توافق خارج شود، من وقتی آمریکا تصمیم گرفت از «

من چندین سال در مذاکرات بر سر . بسیار متأسف شدم

این توافق شرکت داشتم، چون در مسکو مسئول پرونده 

: او در ادامه گفت» .کنترل تسلیحاتی و خلع سالح بودم

خراب کردن چیزها خیلی آسان است، اما ساختن دشوار «

  ».است

ایران و عراق سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترك  ◄

اندازي بانک مشترك  با اعالم آمادگی کشور عراق براي راه

در مذاکرات آقاي ظریف با طرف : ایران و عراق، گفت

عراقی بحث بانک مشترك ایران و عراق مطرح شد و بانک 

اي در ایران  اعالم آمادگی کرد تا شعبه» رافدین عراق«

  . تأسیس کند

زي بانک مرکزي با سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ار ◄

تومانی براي  4200اشاره به مزایاي متعدد حذف ارز 

بهترین روش بازپرداخت : واردات کاالهاي اساسی، گفت

هزار میلیارد تومانی این سیاست، کارت  56درآمد 

میلیون  50تا  40الکترونیکی خرید کاالهاي اساسی براي 

  .نفر است
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