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 عيد شب بازار ساماندهي ستاد           روز حرف▼

 نشست در اسالمی شورای مجلس رئیس «قالیباف محمدباقر»

 مورد در خود دستور از پیش نطق در (اسفند 26) دیروز علنی

 اسرع در است موظف دولت» :گفت عید شب بازار ساماندهی

 تراشیدلیل هرگونه از و دهد سامان را عید شب بازار وقت

 روز، 100 این در الاقل دولت دارند انتظار مردم کند، پرهیز

. کند مدیریت حداقلی سطح در را ضروری مایحتاج و مرغ بازار

 قابل ساعت 48 ظرف بازار باشد، داشته وجود الزم ارادۀ اگر

 هستند؛ واقف امر این به اجرایی مسئوالن و است ساماندهی

 آرامش بازگرداندن برای را خود توان تمام دولت رودمی انتظار

 بازار فوری ساماندهی ستاد تشکیل با و کنند متمرکز بازار به

 را عاجل اقدامات گزارش و دهند پایان مشکالت به عید، شب

 .«برسانند مردم اطالع به وقت اسرع در

 برداشت گونهاین بازار آشفته وضعیت از -1 :تحليلي نکات

 تنظیم با مرتبط هایدستگاه بین هاناهماهنگی که شودمی

 توزیع و تأمین برای بازار بر نظارت و است مشهود کامالً بازار

 امر، متولیان متأسفانه بیندراین و شده شکننده بسیار کاالها

 هاتحریم و دالالن به را خویش کارکردی و نظارتی ضعف

 و افسارگسیخته هایگرانی جهت به مردم -2.دهندمی نسبت

 این در و هستند روبرو زیادی مشکالت با هاقیمت ثباتیبی

ا ر بازرگانی وزارت نامه ب ایوزارتخانه نبود کسی گاههیچ شرایط

 چند از هر هادولتی اما داند،زه نمیعامل مشکالت در این حو

 که کنندمی تحلیل وریط ،پاسخگویی از فرار خاطر به گاهی

 هانابسامانی این عامل بازرگانی نام به مستقلی وزارتخانه نبود

 مهم قدرآن دولت برای بازرگانی وزارت تشکیل اهمیت !است

 وزارت تشکیل برای دولت الیحه رد از پس روز یک که است

تقویت وزارت  جایبه ،اسالمی شورای مجلس در بازرگانی

 ین وزارتخانها زیرومجری وظایف بازرگانی )وزارت صمت(، 

 نگاه ،باشیم واقف نکته این به باید همگی -3 .دوشمی برکنار

 بهاقتصادی  مشکالت غیرعقالنی پیوند و اقتصاد به سیاسی

 سنگینی تبعات تواندمی ،مدیریتیق ئعالیا  سیاسی موضوعات

طمات ل این از پرهیز ؛دبگذار اجتماعی سرمایه و مردم اعتماد بر

 موضوعاتی در گیری معیشت مردما گروگانب کهناپذیر جبران

دیگر  دروغین هایسازیدوگانه و fatf ،برجامی اتمذاکر مثل

 ارد.د، ضرورت گیردمی صورتاز سوی برخی مسئولین 

 گسترده ظرفیت از سال پایانی روزهای و عید ایام در دارد جا

 هاوزارتخانه و اصناف بسیج الخصوصعلی مردمی اقشار تمامی

 مشترک هایگشت کنار در. شود استفاده بازار بر نظارت در

 توزیع معیوب چرخه ،هانظارت سازی هوشمند با نظارتی

 واقعی کنندهمصرف دست به مطلوب نحو به کاال تا شود اصالح

 (قاسمی علی: نویسنده. )برسد

 

 

 مجازی فضای بربيشتر  نظارت برای مجوزی                     روز گزارش▼

 در کردند موظف را صداوسیما ،1400در قانون بودجه  شورای اسالمی مجلس نمایندگان

 در ایحرفه آثار تولید مراحل تمام بر ،خانواده نظام و اسالمی -ایرانی هایارزش حفظ راستای

رود در کاهش امید می ولی بود دیر هرچند که مناسب اقدامی ؛دکن نظارت مجازی فضای

 های فرهنگی و اجتماعی مفید واقع شود.آسیب

 مدیریت ،مجازی فضای و اینترنت افزونروز گسترش به توجه با امروزه -1 :تحليلي هایگزاره

 و کشور معنوی هایسرمایهدر حفظ  اساسی شرطی این ابزار از صحیح استفاده و هوشمند

 در باید را زندگی با مرتبط مختلف هایحوزه در تغییرات از بسیاری .است تقویت یکپارچگی ملی

 و نیست مستقیم زمینه این در مجازی فضای تأثیر هرچند ؛داد قرار موردبررسی حوزه این

 ،است...  و تحصیالت ،جنس ،سن چون متغیرهایی به وابسته و آن از استفاده نوع تابع بیشتر

 کسی برجمع شماری از افراد به فضای مجازی  روزمره زندگی از بخشی شدن وابسته ولی

درباره  نظر ایراد به متعددی موارد در اخیر سالیان در رهبری معظم مقام -2. نیست پوشیده

 بر و بارها دهتأکید کر اسالمی انقالب اهمیت اندازه به آن اهمیتبر  و پرداخته فضای مجازی

 ،مبعث روز مناسبت بهشان اخیر تصویری بیانات در له معظم. اندنموده تأکید فضا این مدیریت

و نقش آن در تأثیرپذیری افکار  مجازی فضای هایفرصت ازبهینه  استفاده اهمیتدر خصوص 

 جامعه در ،مجازی فضای فرصت از استفاده با باید جوانان نرم جنگ این در»: فرمودند عمومی،

ی فضامحتوای تولیدی در  بر نظارت -3 .«کنند بصیرت و ایستادگی به توصیه و امیدآفرینی

 اگر. است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از قطعاً ،آن شمولیت و گستردگی به توجه با ،مجازی

 ،نمود دخالت نآ مدیریت از بخشی در الاقل یا گرفت دست در را پروسه این مدیریت نتوان

 جوان نسل ویژهبه جامعه آحاد گریبانگیر آن...  و اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی هایآسیب

 آن از که باشد رو پیش نسل بر اپذیرینجبران هایآسیب منشأ تواندمی و شد خواهد نوجوان و

 )نویسنده: صادق احمدی( .نمود اشاره نسلی شکاف به توانمی جمله

 عرصه سالمت آفرينانحماسه                          ویژه خبر ▼

 و علمی نخبگان از تجلیل آئین در( شنبهسه)دیروز  پاسداران سپاه فرمانده «سالمی سرلشکر»

 سریع تشخیص هایکیت از رونمایی و( عج) اهللبقیة پزشکی علوم دانشگاه سالمت مدافعان

 دو در استثنایی درخشش یک در سپاه در سالمت عرصه فداکار مجاهدان»: داشت اظهار ،کرونا

 سالمت مدافعان به خطاب وی .«بود سپاه و نظام برای بزرگ هایحماسه گرآفرینش اخیر، سال

 هایخانه در را امید هایمشعل گذاشتید، یادگار به امت این از پایداری و جاودانه سیمای»: گفت

 قلب قوت شما ایستادگی این بخشیدید؛ بهجت را زیادی افسرده هایقلب و روشن کردید زیادی

 ثبات بردیم،می سر به دشمن با جنگ فضای در که اخیر نیم و سال یک این در ما چون بود؛

 کردید؛ ایستادگی عالم بیماری ترینشدید در زیرا بخشید؛می ما به قلب قوت شما قدم

 این در اما کند، متهم جامعه اداره ناتوانی به را ما تا بود ما زدن زانو منتظر عالم کهدرحالی

 بانیز  اهللبقیة پزشکی علوم دانشگاه فرمانده ،برنامه این رد .«کردید برپا افتخار بیرق شما شرایط،

 سایر با مقایسه در اهللبقیة بیمارستان در کرونا از ناشی ومیرهایمرگ تعداد اینکه بیان

 دستور به بنا ،یافت شیوع کرونا که زمانی» :افزود است، داشته را تعداد کمترین هابیمارستان

 بماند، بیمارستان هایدرب پشت نباید کرونایی بیمار هیچ اینکه بر مبنی قوا کل معظم فرمانده

 پذیرش را کرونایی بیمار هزار 62 از بیش امسال اسفند 24 تا گذشته سال از اهللبقیة بیمارستان

 «.است کرده انقالب تقدیم نیز شهید چهار کرونا با مقابله جبهه در بیمارستان اینو  است کرده
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 اخبار ▼

 پيشنهادی به روحاني!

 برجسته کشورمان مدارسیاست و  های بنیادیاه دانشپژوهشگ مدیر« الریجانی محمدجواد»

 که است روشن»نوشت: ، در قبال آمریکا دولت هایستسیا در خصوص انتقادی ییادداشت طی

 بوده هزینه بدون توفیقی ،اندآورده به دست برجام از تاکنون آنچه او، اروپایی متحدان و آمریکا

 داخل را آن و تضعیف را ایران ایهسته توانمندی خواستیممی ما: »بایدن آقای تعبیر به .است

 تردرست عبارت به و- مهار این که هستند آن درصدد حال ،.«کردیم که کنیم محبوس ایجعبه

 در را ما ملی قدرت دیگر محورهای و نمایند دائمی -را ملت توانمندی انهدام و تضعیف پروسه

 اصل، ولی است، نظامی آنان تبلیغاتی هاینگرانی عنوان. دهند قرار انهدام و تضعیف این مسیر

 هایحوزه در چشمگیر هایقابلیت به را اسالمی ایران که است فنون و علوم از عظیمی مجموعه

 چنین در اشاروپائی متحدان و آمریکا هایفعالیت برجامیِ محور .رساندمی زندگی متنوع

 استیصالِ فکریِ خط تقویت و آن استمرار و فشارها افزایش با که معتقدند و است مسیری

 مهلک خطاهای و دقتیبی از مملو خسارت، سرتاپا نامهفقتوا شدند موفق که طورهمان داخلی،

 .شوندمی موفق هم را آن دنباله کنند، تحمیل اسالمی جمهوری دولتی مسئوالن به را فاحش و

 برای او غربی متحدان و آمریکا دولت تصمیم بر مبنی اعتمادیقابل قرینه هیچ اینکه، به توجه با

 نزدیک آینده در ایران علیه! برجامی مصرح هایتحریم موقتِ تعلیقِ حتی هیچ، که «برداشتن»

 مسیر تمهید برای که ن استای محترم دولت عمر پایانی هایماه در طبیعی انتظار لذا ندارد، وجود

 از استقبال در و موقت طوربه آن، از خروج اعالم بدون را برجامی تعهدات تمام جدید، دولت جهت

 که نکنیم فراموش .باشد باز تعامل در آینده دولت دست تا نماید اعالم معلق ایران در جدید دولت

 «.داد انجام بایدن دولت برای را کار همین عمالً ترامپ دولت دشمن، اردوگاه در

 فراهم شد صهيونيستي رژيم انهدام هایظرفيت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به توان و جایگاه سپاه پاسداران در مقابله با تهدیدات 

 نشان استوار، ملتی پشتوانه به و الهی الیزال قدرت بر تکیه با سپاه»ضد امنیت کشور افزود: 

تصریح کرد:  سرلشکر باقری .«نیست عزیز پاسداران بر غلبه به قادر قدرتی هیچ است، داده

 از منحوس و کشکودک جعلی، رژیم حذف الهی فضل به و صهیونیستی رژیم انهدام هایظرفیت»

 با دلخواه، اندازه هر در موعود روز در توانیممی امروز ما .است شده فراهم منطقه سیاسی جغرافیای

 .«ببریم هجوم دشمنان اردوگاه هایداشته و تهدید هایکانون بر شدتی هر در و مقیاسی هر

 در برابر ايران رژيم صهيونيستيشکست امنيتي  ترينبزرگ

سابق رژیم  وزیرنخست، اشغالی، ایهود اولمرت هایسرزمیندر آستانه برگزاری انتخابات در 

را عامل  اوی نتانیاهو پرداخت و وزیرنخستدر یک مقاله به نقد تند عملکرد دوران  صهیونیستی

اولمرت در این  .معرفی کرد تأسیسشکست سیاسی و امنیتی تاریخ اسرائیل از بدو  ترینبزرگ

تصمیم گرفت که جلوگیری از تبدیل ایران به  200۹از انتخابات  نتانیاهو پس»مقاله نوشت: 

که  کردمینتانیاهو فکر  .دولت خود قرار دهد هایاولویتلیست  رأسرا در  ایهستهیک قدرت 

اما اقدامات وی  ؛اسرائیل و کل جامعه جهانی است جویانهمبارزهتمامی اهداف  کنندهنییتعاو 

نیتی اسرائیل از بدو شکست سیاسی ام نیتردردناکو  ترینبزرگمنجر به شکستی کامل شد، 

 دهدمیکرده است که به آن امکان  هاییموشکحتی شروع به تولید  ایران .نتاکنو تأسیس

 .«تمام اهداف استراتژیک ممکن در اسرائیل را مورد هدف قرار دهد ازجملهنقاط دور، 

 هاآمريکايي سازیبر ذهنيتای تبليغات رسانهتأثير 

ها بر این باورند که چین، نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داد که حدود نیمی از آمریکایی

درصد  26 دو برابر شده است. 2020این رقم نسبت به سال  دشمن این کشور است. ترینبزرگ

دشمن خواندند. این رقم سال  ترینبزرگرا « روسیه»در این نظرسنجی  کنندگانشرکت

تهدید لقب دادند  ترینبزرگدرصد نیز کره شمالی را  ۹د. درصد بو 23گذشته میالدی 

ها همچنین چین را . نیمی از آمریکاییدرصد بود 12این رقم  2020در سال  کهدرحالی

 که در تالش است با تبلیغات هاستمدتآمریکا  .انددانسته« قدرت اقتصادی جهان ترینبزرگ»

 .نشان دهدبرای منافع خود در جهان تهدید  ترینبزرگچین را  ،ایرسانه

 اخبار کوتاه

ابراهیم » !/شويمصنعتي  توانيم طي هشت سال يک کشورمي ◄

های از سیاستاستاد برجسته علم اقتصاد با ابراز گالیه « رزاقی

اقتصادی دولت و حرکت آن در مسیر اقتصاد لیبرالی که منجر 

تردید » به افزایش فشارها بر زندگی مردم شده است، افزود:

جمهوری سال آینده ندارم که اگر از پس انتخابات ریاست

بسیاری از مشکالت  ،دولتی جهادی و انقالبی روی کار بیاید

دور از ذهن نیست که  اصالًشود و اقتصادی کشور حل می

 «.ایران به کشوری صنعتی تبدیل شود سال هشتظرف 

علی » /محروم کرد؟ «مکانيسم ماشه»خود را از چرا ترامپ  ◄

وزیر اقتصاد دولت اول روحانی با مثبت ارزیابی کردن  «نیاطیب

 های حداکثری آمریکا،اقدامات بانک مرکزی در دوره تحریم

این بود که  سؤالدر دوره خروج آمریکا از برجام یک »گفت: 

چرا با خروج از برجام خود را از امتیاز استفاده از مکانیسم 

 کردندمیبعدها معلوم شد که فکر  کنند،ماشه محروم می

 انصافاً. شکندیمهم ها خیلی زود اقتصاد ایران را درتحریم

 «.بانک مرکزی جلوی این اتفاق را گرفت هایتالش

 در»: خبر داد قضاییهقوه سخنگویقطعي شد/  «طبری» حکم ◄

 مورد در قطعی نهایی حکم کشور، عالی دیوان در اخیر روزهای

 سردستگی با ارتباط در او محکومیت و شده صادر طبری اکبر

 و نقدی جزای پرداخت تعزیری، حبس سال 31 حکم ارتشا، باند

سابق امور  مدیرکلطبری  .«شد تأیید اموال استرداد همچنین

بعد از روز  هفتبود که  قوه قضائیه مالی و معاون اجرایی سابق

سردستگی شبکه ، به جرم روی کار آمدن رئیسی در قوه قضائیه

 دستگیر شد. های متعدداخذ رشوهگیری و رشوه

اعالم  راه وزیر/ شد ممنوع ايران به کشور 32 از مسافر ورود ◄

 چه ایران، به انگلیس ازجمله کشور 32 از مسافر ورود» :کرد

 تمامی و است ممنوع ارتباطی، صورتی به چه و مستقیم صورتبه

 در جدید، شرایط به توجه با .اندشده لغو کشورها این به پروازها

 به کشور به عراق از ایرانیغیر اتباع ورود شد مصوب ملی ستاد

 با صرفاً سال 8 باالی هایایرانی ورود و شده تعلیق هفته دو مدت

 .«شد خواهد انجام فرودگاه در PCR مجدد تست انجام

 مجلس رئیسههیئت سخنگوی /1400در  هامجلسي حقوق ◄

 میلیون 12 تا 10 میزان همان نمایندگان حقوق» :خبر داد

 همه .است حقوقشان در مؤثر هایمؤلفه به توجه با تومان

 کسانی و اندنگرفته را خودرو هزینه و مسکن ودیعه نمایندگان

 با .اندکرده استفاده نیاز حد در داشتند، نیاز ودیعه این به که

 صورتبه هم وسایل این خودروها، درباره اخیر اتفاقات به توجه

 .«است گرفته قرار نمایندگان اختیار در امانی

 اهزندان سازمان بار،اولین برای/ زندانيان زايياشتغال رکورد ◄

 در که یافتهدست زندانیان زاییاشتغال درصدی ۵4 رکورد به

 یاد ضمن زندانیان این. است بوده سابقهبی سازمان این تاریخ

 دریافت مزد زندان، ایام در شدن سرگرم و مهارت یک گرفتن

 .کنندمی کمک هم جامعه و خود اقتصاد به و کرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

