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 !سازي از مسیر تولید هزینه مصون    روز حرف ▼

هاي ابلهانه تیم ترامپ علیه  اي از بازي مروري بر زنجیره

ها و  فشارجمهوري اسالمی ایران، از قبیل روند تصاعدي 

افکنانه توان موشکی،  هاي اقتصادي، طرح هراس تحریم

اي کشورمان  آدرس غلط دادن نسبت به عمق و نفوذ منطقه

سازي تهران به مداخله در امور کشورهاي  متهم با برچسب

منطقه، تالش براي به صفر رساندن صادرات نفت ایران با 

تالش هاي خریدار نفت و  هاي کشور تجدید نکردن معافیت

اي با قرار دادن سپاه در فهرست  توان مقابله براي تضعیف

در وهله اول این تلقی را ایجاد شاید ... هاي تروریستی و گروه

هاي آمریکا این بار دیگر متفاوت از گذشته  ند که دشمنیک

این در حالی . شود است و خطر جنگ و برخورد احساس می

ها و مقاطعی بر کشورمان در نوع روابط ایران  است که برهه

و آمریکا سپري شده و مواجهه سخت ایران و آمریکا چنان 

ضریب گرفته که حتی برخی از بزرگان جنگ و دفاع مقدس 

م حمله آمریکا را جدي گرفته، برایش زمان تعیین کردند؛ ه

ها نتوانستند به این اقدام دست بزنند؛  گاه آمریکایی اما هیچ

چون هزینه جنگ با ایران براي آنها بسیار زیاد است و به 

قول برژینسکی از مشاوران اسبق امنیت ملی آمریکا 

ي ا داند در صورت درگیري ضربات خردکننده واشنگتن می

داند که ایران بازیگر  تواند بزند؛ اما این را نیز می به ایران می

  .تواند به آمریکا ضربات کاري بزند متفاوتی است و می

اما چه چیزي هزینه برخورد نظامی و جنگ آمریکا با 

ـ  جمهوري اسالمی را آن چنان باال برده که با رهیافت هزینه

اً سر شاخ شدن با داري اساس فایده سوداگران لیبرال سرمایه

ایران مقرون به صرفه نیست؟ این همان رمز قدرت 

اي و اقتدار جهانی بازیگر خالقی، چون ایران است که  منطقه

هاي قدرتش تنها ابزار مادي نیست و فهرستی از  مؤلفه

هاي غیرمتعارف و غیرمتقارنی است که  عوامل مادي تا مؤلفه

اما آنها . سر نیستفهم آنها براي سوداندیشان ترامپیستی می

هاي دیگري، چون اقتصاد،  براي جبران این نقیصه در حوزه

هاي اجتماعی آرایش جنگی  فرهنگ، فضاي مجازي و شبکه

زا باشد و باید این  تواند براي ما آسیب اند که می گرفته

این . سازي شود ها نیز همانند حوزه دفاع مصون بخش

کند،  یکا عبور میسازي براي آمر سازي از مسیر هزینه مصون

طور که ایران هر گونه حمله نظامی علیه خودش  یعنی همان

هاي بزرگی بردارد تا در  ساز کرده است، باید گام را هزینه

ساز  ها نیز اقدام علیه ایران براي دشمنان هزینه دیگر حوزه

  . شود

 !نمایشگاه گران                                گزارش روز ▼

المللی کتاب تهران دیروز در حالی به کار خود پایان داد  ره نمایشگاه بینودومین دو سی

افزایش   هاي گذشته، که قیمت کتاب به دلیل افزایش ملزومات چاپ و به ویژه کاغذ در ماه

میزان فروش در این دوره از ، هرچند مسئوالن نمایشگاه معتقدند. قابل توجهی داشت

گویند میزان فروش ریالی آثارشان تقریباً  ناشران مینمایشگاه افزایش یافته، برخی از 

از سوي دیگر، به نظر . همانند سال گذشته بوده؛ اما اقبال مخاطبان کمتر بوده است

هرچند . رسد که گرانی کتاب بر نوع انتخاب و خرید در نمایشگاه تأثیر گذاشته است می

حضور   عتقاد برخی از ناشران،کنند و به ا پسند چاپ می هاي عامه ها که کتاب بعضی غرفه

رسد گرانی  اند، اما به نظر می آنها در نمایشگاه فاجعه است، از مخاطبان خود خالی نبوده

اي و آن دسته از افرادي که هدفمند به نمایشگاه  کتاب بر نوع خرید کتابخوانان حرفه

ال با وسواس گویند، مخاطبان امس داران می برخی از غرفه. آیند، تأثیر گذاشته است می

. بهترین خرید را انجام دهند  اند تا بتوانند با هزینه مناسب، بیشتري کتاب انتخاب کرده

هاي دیجیتال نیز اشاره  البته در کنار آثار مکتوب، باید به اقبال مخاطبان به سمت کتاب

جیتال توان به نشر دی رسد می با توجه به اقبال مخاطبان به این قبیل آثار، به نظر می. کرد

اما موضوع گرانی کاغذ . هاي آینده نگاه کرد هاي اصلی نشر در سال به منزله یکی از حوزه

که در جریان بازدید رهبر فرزانه انقالب از نمایشگاه هم مطرح شد و ایشان پس از شنیدن 

هاي ناشران با اشاره به اینکه وزیر صنعت شخص اجرایی و پیگیري است، تأکید  دغدغه

همان روز . ارشاد و صنعت در جلسه مشترك مشکل کاغذ را حل کنند کردند وزراي

جمهور در  شود و دیروز معاون اول رئیس اي بین دو وزیر در این باره تشکیل می جلسه

با توجه این شرایط و تأثیر . نمایشگاه کتاب اعالم کرد، منتظر گزارش دو وزارتخانه است

ن مربوطه به سرعت راهکاري عملی براي حل گرانی کاغذ بر کتاب و مطبوعات باید مسئوال

  . این مشکل بیابند و دغدغه اهالی فرهنگ و رسانه را مرتفع کنند

 روایت وزیر اطالعات از تغییر مذهب و دین در برخی مناطق   ویژه اخبار ▼

وزیر اطالعات در گردهمایی مبلغان اعزامی در ماه ، االسالم والمسلمین علوي حجت

کردند که  هاي همدان افرادي به مسیحیت گرایش پیدا می ی از شهردر یک: رمضان گفت

شدند، ناچار شدیم اینها را احضار  اینها خانوادگی مسیحی می. جزء افراد عادي جامعه بودند

کردند  برخی از این افراد عنوان می. کنیم و دلیل گرایش به مسیحیت را از آنها جویا شویم

ا آرامش بدهد و بین ما صفا و صمیمیت و برادري ایجاد ما به دنبال دینی هستیم که به م

بینیم علماي اسالم و  گفتند ما می می. به آنها گفتیم اسالم دین برادري و صفاست. کند

اگر . گویند کنند، به طور مداوم علیه یکدیگر سخن می کسانی که پشت تریبون صحبت می

. خود صفا و صمیمیت ایجاد کند اسالم دین صمیمیت باشد باید قبل از هرچیز بین علماي

االسالم علوي با تصریح اینکه تنازعات بین علما و مبلغان اثر منفی روي افراد  حجت

تبلیغ یک ضرورت است و نباید در دل و جان ما زندانی شود، بلکه : گذارد، عنوان کرد می

  .باید براي مردمی که به آن نیاز دارند، تبیین شود
  

ی است، از زمانی که سپاه وظیفه مبارزه با قاچاق بنزین را بر اطالعات دریافتی حاک ◄

در حال حاضر، قاچاق به صورت . عهده گرفته، قاچاق سوخت به شدت کاهش یافته است

چندي پیش دریادار  .گیرد و از قاچاق عمده جلوگیري شده است اي صورت می دبه

عملیات غافلگیرانه و موفق از  تنگسیري، فرمانده نیروي دریایی سپاه اعالم کرد تنها در یک

  .میلیون و پانصد هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد 12یک کشتی بیش از 

 



 
  اخبار ▼

 پیام رسمی دولت آمریکا به مقامات عالی ایران

وگویی با اشاره به اظهارات مقامات  المللی در گفت تحلیلگر مسائل بین، سعداهللا زارعی

هاي نظامی اعم از ارتش و  نیرو: مقابله با تهدیدات، گفتنظامی درباره لزوم آمادگی براي 

صورت طبیعی براي مقابله با تهدیدات همواره از   سپاه به دلیل ماهیت فعالیت خود به

گویند و این مسئله همواره بوده است و اگر یک فرمانده نظامی از  آمادگی نظامی سخن می

وي با بیان اینکه، هیچ . آنجا تردید کرد آمادگی خود براي مقابله با تهدیدات نگوید، باید

اتفاقاً : با ایران است، وجود ندارد، گفت نشانه و عالمتی براي اینکه آمریکا دنبال جنگ

دالیل بسیار زیادي وجود دارد که آمریکا از درگیري نظامی با ایران پرهیز دارد و بر روي 

زارعی از پیام رسمی مقامات عالی . اي متمرکز است هاي اقتصادي، سیاسی و رسانه جنگ

عالی دولت آمریکا طی یک پیام  اخیراً مقامات: آمریکا به مقامات عالی ایران خبر داد و گفت

اي براي  اند که تحت هیچ شرایطی برنامه رسمی به مقامات عالی ایران، تأکید و تصریح کرده

   .درگیري نظامی با ایران ندارند

  مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است: نژاد یوسف

ع فعالً از این موضو: بندي بنزین، گفت رئیسه مجلس با اشاره به موضوع سهمیه هیئتعضو 

نژاد با بیان اینکه  اصغر یوسف علی. سوي دولت منتفی است و زمانی براي آن اعالم نشده است

قطعاً افزایش یکباره : دولت پیش از هر اقدامی باید توضیحات الزم را ارائه کند، ادامه داد

 از سوي دیگر ابوذر. هاي انرژي بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت قیمت حامل

اي را  بندي بنزین پروسه موضوع سهمیه: ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت

طی کرده و ممکن است زمان، اشکال و کیفیت اجراي آن تغییر کند و براي تعیین زمان و 

اي دارد  هر تصمیمی ادله: وي تأکید کرد. کیفیت اجراي آن به توافق نظر در دولت نیاز داریم

گیري هستیم که بر اساس  زین نیز نیازمند اعمال یک فرایند در حوزه تصمیمو در خصوص بن

 .گیرد گذاري صورت می هاي اقتصادي و فرهنگی قیمت هاي مختلف، از جمله واقعیت واقعیت

  مسئوالن باید درد عامه مردم را بفهمند

فقط برخی از مسئوالن : االسالم مجتبی ذالنوري، نماینده مردم قم در مجلس گفت حجت

کنند که بیشتر با هدف انحراف افکار عمومی و  در کالم از توجه به توان داخل صحبت می

شان مانند افراد متوسط و رو به پایین  مسئوالن باید حال. کاري آنان است الپوشانی کم

مردم نان ندارند . گشاي مشکالت مردم باشند جامعه باشد تا بتوانند با مدیریت جهادي گره

گیریم بدون  هاي مختلف می ها و برنامه هاي رنگارنگ براي رویداد وقت ما همایشبخورند، آن 

 1000اگر فردي در روز تنها نان سنگک . ها خروجی مناسبی داشته باشد اینکه این همایش

در ... محصل و هاي مختلف، بچه  تومانی بخورد، بدون هیچ هزینه دیگري شامل کرایه، قبض

شود که این اصالً شرایط مناسبی نیست و بسیاري  داختی دولت میماه همان هزینه یارانه پر

 .از مردم در همین شرایط و تنها با یارانه در حال زندگی کردن هستند

  تأثیرپذیري حداقلی صنایع معدنی از تحریم

ها بر  جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه استان

معدن و صنایع : ریزي کنند، گفت نجیره تولید در حوزه معدن برنامهسازي ز روي فعال

هاي اخیر  هایی که شده و توسعه قابل توجه طی سال گذاري معدنی به دلیل سرمایه

در تولید فوالد دو و نیم برابر، سیمان دو : وي افزود. ها دارد تأثیرپذیري کمتري از تحریم

داریم که این موضوع به ما در رونق تولید کمک  برابر و کاشی سه برابر نیاز کشور تولید

در معدن و صنایع معدنی نیازي به مواد اولیه خارجی وجود : سرقینی ادامه داد. کند می

از سوي دیگر براي . ها نقش داشته است ندارد که همین امر در کاهش تأثیرپذیري از تحریم

دیشیده شده است تا امروز هیچ آالت مورد نیاز هم تدابیر الزم ان تأمین قطعات و ماشین

  .اي براي ادامه تولید نداشته باشیم دغدغه

 

 

  کوتاه اخبار ▼

در گزارشی درباره مصاحبه جنجالی » اعتماد«روزنامه  ◄

اتاق «سرافراز در «: اخیر رئیس سابق رسانه ملی نوشت

رو به روي » ها بهاري«طراحی شده از سوي » اي شیشه

نژاد نشست  اي محمود احمدي هعبدالرضا داوري، مشاور رسان

خان نیز از عمان روي خط  میرقلی. و به سؤاالت او پاسخ داد

به گفته . هاي مربوط به خودش را بازگو کند آمد تا روایت

دقیقه بوده که نوزده دقیقه  80داوري این مصاحبه حدود 

... خوانده، حذف شده است» تکرار«آن به دلیل آنچه داوري 

 ».خان مشخص نیست و میرقلیصحت کالم سرافراز 

قانون جدید صدور چک نگاهی پیشگیرانه به معضل  ◄

هاي برگشتی دارد و در نظر دارد جلوي صدور چکی که  چک

مدت و زاید  قرار است برگشت بخورد، بگیرد و فرایند طوالنی

طبق قانون  .پیگیري قضایی چک برگشتی را حذف کند

دریافت کد  جدید چک، نقد شدن سریع چک برگشتی بدون

ها در اقدامی عجیب  رهگیري ممکن نیست؛ اما برخی بانک

که برخالف قانون و بخشنامه بانک مرکزي است، این کد را 

  !دهند تنها با رضایت صادرکننده چک به دارنده آن تحویل می

گیري تغییرات ماهیانه تعداد  نتایج طرح آمارگیري اندازه ◄

دهد، تعداد  مینشان  1398دام سبک در فروردین ماه 

هاي کشور در اسفند ماه  گوسفند و بره موجود در دامداري

میلیون  18میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله  48سال گذشته 

) 1397مهر ماه (رأس بوده، که نسبت به زمان مرجع 

  .درصد افزایش یافته است 24و  27ترتیب  به

میزان مصرف انرژي : جی گفت ان قاسمی، مدیر طرح سی ◄

کند؛ اما نوع سوخت تغییر  تغییر نمی 2050ودروها تا سال خ

سمت گاز طبیعی   خواهد کرد و حرکت جریان انرژي به

جی را به  ان هاي سی اگر بتوانیم طرح: وي تأکید کرد. است

 50میلیون لیتر به  90نتیجه برسانیم، مصرف بنزین از 

  .کند میلیون لیتر کاهش پیدا می

نگوي شرکت ملی پخش و پاالیش زیبا اسماعیلی، سخ ◄

مواد نفتی دیروز و پس از احضار به دادسراي فرهنگ و رسانه 

 گفتنی است، روز گذشته خبرگزاري فارس. بازداشت شد

بندي بنزین از سوي یکی از  آغاز سهمیه خبراعالم کرده بود 

  .مسئوالن وزارت نفت به آن خبرگزاري داده شده است

  صبح صادق منتشر شد 895شماره 

  :خوانید در این شماره می

موضوعی ویژه فرمان بازخوانی یک فرمان؛ پرونده «

/ اي براي مقابله با فساد اي امام خامنه هشت ماده

مطالبات سپاه / ضرورت مبارزه علنی و شدید با فساد

/ ـ آرایش جنگی آرامش ذهنی/ فسادپاسداران در ستیز با 

ـ اسالمی  علوم انسانی/ هاي اصالحات طلبی در بنیان اصالح

  »...و دوگانه سروش و ملکیان و

  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل دان میمن عالقه

 


