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 عالج مشکالت کشور           روز حرف▼ 

 ؟م،آفائق  هاتوان بر آنعالج مشکالت کشور چیست و چگونه می

های اخیر مورد توجه رهبر انقالب قرار در طول سال سؤالاین 

یکی از  ان، کههای مختلفی ب،ان دادهو ایشان پاسخ داشته

ر به در حوزه م،یریت، سپردن امور اجرایی کشو هاآن نیترمهم

ی است. معظم له در اللهجوان حزبجوانان و تشکیل دولت 

به نظر من عالج »آخرین بیاناتشان در این موضوع فرمودن،: 

و جوان مؤمن است که  یاللهمشکالت کشور، دولت جوان حزب

 .«دشوار عبور ب،ه، یهاکشور را از راه توان،یم

مالحظاتی همراه با  معظم لهجوانگرایی در منطق : تحليلينکات 

سپردن امور به جوانان بای، با  -7 است که بای، ب،ان توجه شود:

های م،یریت از ساالرانه همراه باش، و گزینهفرآین،ی شایسته

بیرون آین،. واقعیت آن است  گیفرآین،ی پاک و مبتنی بر شایست

که کسب ق،رت و در اختیار داشتن مناصب کلی،ی، موقعیت 

دستیابی به آن چشم طمع دارن، و  حساسی است که بسیاری برای

حاضرن، برای دستیابی به آن هر اق،امی کرده و خطوط قرمز 

اخیر  یهاسالتجربیات تلخ  متأسفانه فراوانی را زیر پا بگذارن،.

جوانان در مناصب  شمارانگشتحکایت از آن دارد که حضور 

سازی کشور، اغلب تحت نفوذ روابط ژنتیکی دو م،یریتی و تصمیم

یان سیاسی غالب و آقازاده محوری بوده است. این رون، جر

در م،یریت کشور را  ییگراجوانتوان، آین،ه فرآین، فسادانگیز می

، آنچه انتظار ته،ی، کرده و به انحراف بکشان، و به وضعیتی ض

استفاده از تجربه م،یران گذشته، مالحظه  -0 رفت تب،یل کن،!می

، بای، برای آن ت،بیری ج،ی دیگری است که در این فرآین

سرمایه ارزشمن،ی است که محصول  مثابهبهان،یشی،. این تجربه 

است که بای، در  یآموزعلمسالیان سال عقالنیت و تجربه و 

خ،مت م،یریت کشور قرار گیرد. در هیچ جای دنیا چنین گنجینه 

دهن،. برای این کار بای، به ه،ر نمی یسادگبهارزشمن،ی را 

ای منسجم و مستمر تشکیل های مشاورهر و تیمهای فکاتاق

از تجربیات م،یران گذشته استفاده نمود و آن را در خ،مت  داد و

طراحی مکانیزمی برای چرخش نسلی و  -9 ن قرار داد.م،یران جوا

و  دارم،تبای، فرآین،ی  واقعبهتربیت م،یران جوان ضروری است. 

، در یبازنشستگقبل از را طراحی نمود که هر م،یری  ش،هنهینهاد

را تحویل  یکاربهآمادهکنار خود م،یران جوان کارآزموده و 

سیستم م،یریتی کشور ده، تا با خیال راحت بتوان جایگزینی را 

برای وی انتخاب نمود. فراموش نبای، کرد که در دهه پنجم 

اجرایی کشور، جایگاهی  یهاتیریم،انقالب اسالمی پذیرش 

رود نیست و انتظار می وخطاآزمونطریق  برای کسب تجربه از

 .با کمترین خطا همراه باش، هاتیریم،که 

 رانيا یضرورت فردا تاليجياقتصاد د               روزگزارش ▼

انجام  یاطالعات و ارتباطات برا یفناور نینو یاستفاده از ابزارها ،تالیجیمنظور از اقتصاد د

 یهااز اقتصاد و فعالیت یامجموعه تالیجیساده اقتصاد داست. به زبان  یامور روزمره اقتصاد

. شودیمها محقق اطالعات مانن، اینترنت، موبایل و شبکه یاست که از طریق فناور یاجتماع

 یبرا ،،یکنیحواله م یپول کهیهنگام ،،یکنیم ،یخر نیآنال یفروشاز خرده کهیهنگام

 ،،یفرستیم یامیپ تانیتجار کیشر یبرا هکیهنگام یو حت ،یریگیقطار م تیمسافرت بل

 ریتفاس نیبه تمام ا با توجهکرد.  فیتعر تالیجیاقتصاد د لیدر ذ توانیرا م هانیتمام ا

کمرنگ ش،ه است؛  اریبس تالیجیو اقتصاد د یاقتصاد سنت نیب یگفت، مرزها توانیم

 قائل ش،. تالیجیدریو غ تالیجیاقتصاد د نیب یمرز مشخص توانیامروز نم کهیطوربه

 یدر مراسم روز جهان بهشتیارد 0۲ کشنبهیروز  جمهورسیرئاول  معاون: یخبر گزاره

است  یش،ن اقتصاد مسئله مهم یتالیجید»اظهار کرد:  ،یارتباط یهاارتباطات و افتتاح پروژه

 موضوع نیا.« میافتیعقب م ایاز چرخه اقتصاد دن میسمت حرکت کن نیبه ا میکه اگر نتوان

ثروت،  ،یاقتصاد مل یهاروزنامهمانن،  هارسانه یقرار گرفت و برخ هارسانه موردتوجه

به این موضوع  یو اقتصاد یخبر یهاتیساو  هایخبرگزاربرخی  نیو ... و همچن وکارکسب

 پرداختن،.

 زیکه البته ما ن شودیم یانقالب در اقتصاد تلق کی تالیجیاقتصاد د -7: يليتحل یهاگزاره

، هابانک ینترنتیاگر درگاه ا نکهیتصور ا ی. حتمیابرداشتهرا  یادیز یهاگام ریمس نیر اد

و ... وجود  ینترنتیفروش ا یهاتیساقبوض و  یکی، پرداخت الکترونخودپرداز یهادستگاه

 .میراه هست انهیموضوع در م نیو لذا ما هم در ا ستیساده ن چن،انما  یبرا زین،اشته باش، ن

است. البته  تالیجیش،ن اقتصاد د نهینهاد یدستاوردها نیترمهماز  تی، دقت و امنسرعت -0

اقتصاد  -9 است. یو ج، یضرور اریشرط بس کیمراقبت  ،تالیجیاقتصاد د تیدر موضوع امن

مهم در مقابله با  اریبس یابزار تنهانهو  ده،یمنظم  یو مال یپول یهاتراکنشبه  تالیجید

پول را  یچاپ و نگه،ار یهانهیهز، کن،یم کیرا به صفر نزد یاتیمال است، فرار ییشوپول

 زین الدر مبارزه با قاچاق کا یو حت ده،را کاهش می، زمان انجام معامالت ده،یمکاهش 

در رود احتمال میو  ستیکشورها ن یمح،ود به مرزها تالیجیاقتصاد د -4 مؤثر است. اریبس

 -0و  یپشتوانه واقع داشتن -7از دو ویژگی مهم )ارزها  نیا نزدیک با برخوردار ش،ن ن،هیآ

 یالمللنیباز معامالت  یاریبس(، هادولتو  یاقتصاد نیفعالمورد پذیرش واقع ش،ن از سوی 

توان، یک تحول بزرگ در نوع خود می که شودانجام  تالیجید یارزهااین با استفاده از 

 های موجود آن غافل بود.قتصاد دیجیتال و ظرفیتاقتصادی را رقم بزن،. از این رو نبای، از ا

 يک نماينده زيبرانگنيتحسرفتار                     ویژه خبر ▼

در دوره »اظهار داشت:  یو در تذکر شفاهمجلس دیروز  یحسن کامران در جلسه علن

 نیدر ا»افزود:  یو «.میاستفاده نکرد یازیتام چیاخوان( از ه رهیخود و همسرم )ن ین،گینما

این  «دارم. یریبخو عاقبت قیتوف یمنتخبان آرزو یاما برا اوردم،ین یأدوره از انتخابات ر

از اذان  فتیسه ش ین،گیبن،ه و خانم اخوان در طول دوران نما» ؛کهنیابر  حیتصرنماین،ه با 

نکردم و حقوق هم  نهیهز یالیر امیانتخابات ادست یبرا»: ، افزود«.میشب کار کرد 70صبح تا 

و چن، بنر و بروشور و پوستر پخش  میبه عنوان غذا داد ریگوجه و پن ار،یفقط خ م؛ین،اد

از  سوءاستفادهو ع،م  ین،گی مردمگاه نماجایشأن و  رفتار حسنه این نماین،ه در حفظ «ش،.

و درس بوده  ریتق،قابل بع، از آن،ی انتخاباتی و ترفن،ها و زد و بن،های نارواانواع ا ب آن

 اخالقی برای همکارانش در این جایگاه حساس و کلی،ی نظام است.



 

 

  

 اخبار ▼

 !است يشوخ طلباناصالحانتساب دولت به 

انتساب دولت »در روزنامه آرمان با عنوان  یادداشتیمجلس ششم در  نماین،ه «رزادیش احم،»

طلبان اصالحرا دولت  یروحان یدولت آقا انیاصولگرا نکهیا» نوشت:« است یشوخ طلباناصالحبه 

 یهمکار ینروحا یطلبان با دولت آقا. اصالحستین یجز شوخ یزیچ، کنن،یم یمعرف

 قاع،تاًطلب داد و دولت لقب اصالح نیبه ا توانینم وجهچیهبهکردن، اما  تیداشتن، و حما

در ادامه  طلبالحاین چهره اص .«رن،یآن را بر عه،ه بگ تیمسئول توانن،یطلبان نماصالح

را داشتن،،  ینقش و سهم اصل ینروحا یآقا یآوریأطلبان قبول دارن، که در راصالح» نوشت:

طلب دنبال طلبان داده نش، و مجموعه دوستان اصالحبه اصالح یکشور سهم تیریاما در م،

در اداره کشور انجام  دان،یآنچه خود مصلحت م یروحان یآقا خواستن،یسهم نبودن، و م

ن،اشته و ن،ارن، و  یطلبان در اداره دولت سهمکه اصالح دانن،یم زین انیده،. البته اصولگرا

های طلب در دولتهای نام آشنای اصالحبا وجود چهره «.ستیطلبان نبه اذعان اصالح یازین

لت مضحک است، اما عاین جریان سیاسی از دولت مستقر  دانستنیازدهم و دوازدهم، ج،ا 

 رفتهازدستبازگردان،ن سب، رأی  باه،ف طلباصالح یهاچهرهگونه اظهارنظرهای برخی این

، تنها چاره ممکن ج،ا کردن خود از رونیازاال آین،ه است. بات ریاست جمهوری سبرای انتخا

 .هاستیریت،بیبب،نه دولت به امی، خالصی از قضاوت مردم در خصوص 

 مردم را باز کند شتيکور مع گره توانديم رانيا یهاييدارا

را  رانیکرونا ا روسیو» اظهار داشت: مصلحت نظام صیمق،م، عضو مجمع تشخ یغالمرضا مصباح

ار کبهنظام دست یالزم است دولت و همه نهادها یطیشرا نیکرده است. در چن ریدرگ ش،تبه

 نیا. تر کنن،کرونا را در جامعه کمرنگ روسیکه ممکن است آثار مخرب و یقیشون، تا به هر طر

 ایبا دن اشیریبه خاطر درگ رانیکه مشکالت ا کنن،یمرا به جامعه القا  تیذهن نیا یروزها برخ

بلکه با توافق و دعوا ن،ارد  ایبا دن تنهانه رانیگفت، ا ،یبا یواه یادعا نی. در پاسخ به اشودیم ادیز

از  ریغ ا،یجز تعامل با همه دن یزیاصل چ یاسالم یجمهور یبرجام مشخص ش، برا یامضا

خلف وع،ه کرد و با خارج ش،ن از  کایکه آمر ،ن،یهمه د. ستیغاصب است، ن یمیکه رژ لیاسرائ

شاه، بر  میژدر زمان ر هاییکایآمر درواقعکرد.  یگرفته را دوباره تجادلشکل یتعامل یبرجام فضا

کنن،  یدرازدست رانیبه منابع و استقالل ا توانن،یتسلط داشتن، و حاال که نم رانیهمه مسائل ا

موجود در کشور و  لیپتانس. کنن،یم یکارشکن یاسالم یه جمهوریسال است که عل 42از  شیب

 .«مردم را باز کن، شتیکور مع است که دولت بتوان، گره یبه ح، رانیا یهاییدارا

 از خرمشهر تا سامرا با حاج قاسم

 اتیدر عمل»: در یادداشتی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، نوشته است یعتیشرامین سردار 

حاج قاسم  یثاراهلل به فرمان،ه 47 پیو ت ریحق تیمسئولعاشورا با  پیخرمشهر، ت یآزادساز

در  یروز .می،یجنگیخرمشهر م یآزادساز یعراق برا یارتش بعث هیدر کنار هم، عل ،یمانیسل

، حاج قاسم هاصحبت نیمهن،س بودم. در ب یو حاج ابومه، یانمیعراق خ،مت حاج قاسم سل

و  میکه در جنگ داشت یمشکالت همهنیبااکه  یکردیمفکر  یروز واقعاًتو  ن،یام ؛گفت مرتبهکی

 فکر اصالً م؟یدر عراق باش باهم گونهنیا یروز کی م،یبا ارتش عراق در دوره ص،ام در جنگ بود

فکر  اصالً م؟یبرادر باش کیامروز در کنار هم مثل  ،می،یجنگیمه با همان ارتش عراق ک یکردیم

 یهابرادرانه، در کنار بچه و با همان ارتش، یکن ،ایحضور پ سامرادر  گونهنیا یروز یکردیم

و کار  یزیربرنامه باهم گونهنیا نیو رفاه زائر شیو آسا تیامن یو برا یریقرار بگ یحش،الشعب

که حضور  یکردیمتصور  هرگز رقم بخورد؟ گونهنیا نیروز حماسه اربع کی یکردیم فکر ،؟یکن

حاج  منطقه مواجه شود؟ نیا یو اهال وخیش مانهیزائران در سامرا، با استقبال گرم و صم یونیلیم

امام و شه،ا به ما  یاست که از سو یهمه الطاف اله هانیادست مرا گرفت و گفت:  تیدرنهاقاسم 

 «.ق،رشناس باشیم و آن را با جان و دل و با تمام وجودمان حراست کنیمبای،  پس ش،ه است. هیه،

 کوتاه اخبار ▼

/ کمک نکردهم دالر  کي کايآمر ،حمله داعشدر  ◄

ریکا ام یهایب،عه،ق با اشاره به عرا نیشیپ ریوزخستن

 کایداعش آم،، آمر یوقت» عراق، اظهار داشت:ملت  هیبرعل

 کایآمر .دالر هم کمک نکرد کی یعراق را رها کرد و حت

 ،یبا .به عراق نخواه، کرد یکمک چیازا، همابه افتیب،ون در

استفاده  در عراق یکاهش م،اخالت خارج ییاز فرصت طال

 «.است یبه اقتصاد عراق، اشتباه خطرناک کایکمک آمر .میکن

اساس بر /هايو تفحص مجلس از سرخاب قيتحق گزارش ◄

سال  72 یط سیکل مصارف باشگاه پرسپولگزارش مجلس، 

 الیر ونیلیم 0۵427..0۵به مبلغ  مجموعاً 11تا  ۲1از  یمال

کل مصارف باشگاه  درج ش،ه است. یمال یهاصورتحسابدر 

مجموعاً به مبلغ  11تا  ۲1از  یسال مال 72 یاستقالل ط

درج ش،ه  یمال یهابدر صورتحسا الیر ونیلیم 0۵9.7۵99۲

در  سیانحراف از بودجه در پرسپول زانیم نیشتریب است.

درص، و  ۲1درآم،ها  یاتفاق افتاده است که برا 10سال 

 نیشتریب درص، انحراف وجود داشته است. 747مصارف  یبرا

اتفاق افتاده  17انحراف از بودجه در استقالل در سال  زانیم

 91۲مصارف  یبرا درص، و 9۲7درآم،ها  یاست که برا

 درص، انحراف وجود داشته است.

 زمانهم /نيبه طرف چ يرانيا یهاکشحرکت نفت ◄

 گریکش دبه ونزوئال، چهار نفت یرانیکش ابا ارسال چن، نفت

 کشهستن، و دو نفت نیدر حال حرکت به سمت چ یانریا

حضور  یبن،ر شانگها یکیو در نزد نیچ یهادر آبنیز 

 ستمیها روشن بودن سکشنفت نیا توجهقابلدارن،. نکته 

 رس،ی. به نظر مهاستآن( AIS) ییایخودکار در ییشناسا

از رص،  نور، س، و پرتاب ماهوارهاألنیع یماجرا بع، از رانیا

 ن،ارد. ینگران کایخود توسط آمر یهاکشنفت

« دوستصلحمحسن » /شودينم کايآمر ميتسل رانيا ◄

 یهامیتحر نکهیبا اذعان به ا ،«یفارس یسیبیب»کارشناس شبکه 

 یبرا کایدولت آمر»است، گفت:  اوردهیدر ن یرا از پا رانیا کا،یآمر

 استیس کن،یم یسع کایخارج و داخل آمر یافکار عموم بیفر

 ا... امنشان ده، مؤثررا  رانیا هیعل هامیخود را موفق و تحر یخارج

نتوانسته و در  کایآمر یفشار ح،اکثر استیاست که س نیا تیواقع

 .«کن، میرا وادار به تسل رانیا توان،یهم نم ن،هیآ

 ریوزنخست /!فروشديمرا  F91 یهاجنگندهماکت  کايآمر ◄

با اذهان به ب،عه،ی امریکا در عمل به تعه،ات تجاری  یمالز نیشیپ

 ییکایآمر 7۲-اف یهاجنگن،ه افتیس از درپ»با این کشور، گفت: 

و برنامه کامل  یاساس یکه واشنگتن آن را ب،ون ک،ها میمتوجه ش،

از جمله  جنگن،ه یهاتیاز تمام قابل توان،ینم یفروخته و مالز

ها استفاده در جنگن،ه نیا ،هیتنها فا استفاده کن،. یهجوم تیلقاب

 میجهان به جز رژ یبا تمام کشورها کایاست؛ آمر ینظام یمانورها

 «.کن،یبرخورد م استیس نیبا هم لیاسرائ


