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 پاسخ به اعتماد               روز حرف▼

ماهه که  پنجهای زیاد و یک وقفه طوالنی فرازونشیب بعد از

وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت که در خط مقدم جنگ 

شد، نمایندگان مجلس اقتصادی است با سرپرست اداره می

رأی  9رأی مخالف و  ۰۸رأی موافق،  531شورای اسالمی با 

گزینه پیشنهادی این وزارتخانه  «حسینیعلیرضا رزم»ممتنع به 

 ی اعتماد دادند. رأ

ـ وزارت صمت که سه حوزه مهم اقتصادی 5 نکات تحليلي:

شود به نوعی بیشترین صنعت، معدن و تجارت ایران را شامل می

ای سهم اقتصادی کشور را داراست. این وزارتخانه تعامل گسترده

قتصادی و سیاسی جامعه ایران دارد های اجتماعی، ابا سایر بخش

ـ 4های اقتصادی کشور باشد. نتواند یکی از مؤثرترین پیشراو می

تواند عالوه بر های درست وزارت صمت میها و سیاستبرنامه

رضایتمندی مردم، ساماندهی معیشت جامعه، تصویر روشنی از 

از  وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران به نمایش بگذارد و فراتر

تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، آن می

ـ ارتباط 7. کندعدالت، رفاه، آزادی، استقالل و عزت ملی تقویت 

های مختلف مانند حوزه پولی و گسترده این وزارتخانه با بخش

بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین 

لیدکننده میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این کننده و تومصرف

 ها نشانگر اهمیت باالی وزارت صمت است.  بخش

از آنجا که وزیر محترم فردی با تجربه و  نکات راهبردی:

. کندتوانمند است، در ابتدا باید وضعیت آشفته بازار را کنترل 

های نظارت بر کاال را فعال پس از مهار آشفتگی بازار، سامانه

های مختلف صنعت، تا ضمن شکستن انحصار در بخش دکن

معدن و تجارت، عدالت در توزیع کاالهای اساسی را سرلوحه 

اقدامات فوری قرار دهد. از سویی دیگر چند اقدام اساسی 

سازی همچون حل مشکالت واحدهای بحران زده، احیا و فعال

معادن کوچک، تنظیم بازار فوالد، فعال کردن دیپلماسی 

های خارج از کشور، توسعه خانهادی و تجاری در سفارتاقتص

صادرات و مبادالت مرزی، زنجیره تأمین کاال، نظارت و حمایت 

کنندگان، جلوگیری از فساد از حقوق تولیدکنندگان و مصرف

بایست در دستور کار اداری و توجه ویژه به صنعت خودرو می

روهای جوان، وزیر جدید باشد. مضاف بر اینها استفاده از نی

انقالبی، متخصص و وفادار به نظام و انقالب که دارای روحیه 

های وزیر جدید باشد، جهادی باشند، اگر در صدر برنامه

 موفقیت او دوچندان خواهد شد. )نویسنده: علی قاسمی(

 
 
 

 

 

 

 توهين به شعور مخاطب!                           روز گزارش▼

 قی. تزراست جان فرهنگ کشور شده یهاست که بالدتم یخانگ شیشبکه نما یهاالیسر

و  یمتول چیکه ه ردیگیصورت م یدر حال هاالیسر نیا از طریق ینید ریو غ یبوم ریفرهنگ غ

 .آن وجود ندارد یبرا ییپاسخگو

 یمن تفکرها»گفت: « دل» الیدر سر اشیدرباره باز« راد دیسع»گذشته  هفتهگزاره خبری: 

 نهای. اخواهمیکه من م ستین یاصال فضا جور دمیاما د ؛کنم ادهیکردم پ یداشتم و سع یگرید

 2۸قسمت را بکنند  7۸قسمت،  7۸قسمت را بکنند  4۸و تمام کنند و  رندیبگ خواستندیزود م

 نهای. استندیمهم ن شانیقسمت، چون مردم برا 1۸ کردندیم داشتمقدار جا  کیقسمت و اگر 

 رامونیفارس پخبرگزاری وگو با در گفت زیدل ن الیسر سندهینو «.کنندیم نسیزیدارند ب

و  یمثلث یهابه سمت عشق الیچرا قصه سر»که  پرسش نیدر پاسخ به ا ال،یسر لمنامهیف

قصه دل، »را استفاده کرده و گفته است: « از عشق یمختلف یهانوع» ری، تعب«رفت؟ رمتعارفیغ

تا سره را  میکرد یبررس الیسر نیرا در ا هام عشقعشق و ما انواع و اقسا شیبود در ستا یاقصه

 !«میده صیاز ناسره تشخ

مالحظات  نیتراست که حداقل نیا الیو سر لمیف کیمخاطبان  توقع های تحليلي:گزاره

که داستان دارد آن را  یها و کششتیق و جذابیو به خاطر عال ندیرا بب یاثر هنر کی یحرفه ا

نه داستان  د؛ید توانیرا نم دیتول یالزم برا یهااز حداقل کدامچیه الیسر نیادر د. ندنبال کن

دل به  الی. سرریباورپذ یهاتیموقع یو نه حت قیو دق یمنطق یودها، نه اوج و فریپرکشش

 فاجعه. از همراه کردن مخاطب با خود ناتوان بود ی،پردازتیدر شخص یآشفتگ نیخاطر ا

در  «دانیکا»است؛  طوالنی شدهخود  گرانیباز بین جمحض پر کرد الیسر نیتر آنکه ابزرگ

قرارداد  یاز رقم باال یناش یماجرا به خاطر جبران مشکالت مال نیاز ا یبخش: »گویداین باره می

قسمت اضافه کردند  54بودجه را جبران کنند  نیا نکهیا یبود و سازندگان برا الیسر گرانیباز

به قصد  نکهیا ودل  الیبودن سر یاشهیگ «.فروختند ومیلیبه ف ییو هر قسمت را با رقم باال

 یاریکارشان مانند بس متیکه ق یگرانیها به حساب بازکردن پول ریمخاطب و سراز بیزدن ج

 بیدارد، ج یدلسوز شتریروزها ب نیسف است. آنچه در اأت هیما ،امروز حباب دارد یاز کاالها

 دهیفعاالن عرصه فرهنگ کشور هم د ،شانیا انیسفانه در مأکه مت استافرد  یمبارک برخ

 گله دارند. یو فرهنگ یاقتصاد یختگیافسار گس ها،یافراد از گران نی. جالب آنکه همدنشویم

که بر  یینسبت به بال یکس ایو آ ست؟یک هاینابسامان نیا یآن است که متول یال اصلؤس حال

و  ینظارت ینهادها ایدارد؟ آ یتیآمده حساس هاالیو سر هالمینوع ف نیسر فرهنگ ما با ا

نباید قبل از  ایدارند؟ آ تیمسئول یاقتصاد یها و فسادهااختالس یکننده، فقط برابازخواست

 )نویسنده: سیدحسین خاتمی( شود؟ فرهنگ، فکری برای وزارت ارشاد

 99کاالهای دپو شده در گمرک، نصف واردات          ویژه خبر ▼

میلیون تن کاال  4/3دهد، تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به آمارهای گمرک ایران نشان می

درصد از میلیون تن کاالهای  14در گمرکات کشور دپو شده است. این مقدار کاال معادل با 

ها ماهه امسال است. همچنین بررسی میلیون تن کاال( به کشور طی پنج 5۰/57واردشده )

. با طوالنی شدن زمان استربوط به کاالهای اساسی درصد از اقالم دپوشده م 23دهد نشان می

شوند و در نهایت کاالی های تولیدی مواجه میدپوی این کاالها، تولیدکنندگان با کمبود نهاده

د. ایران در سطح جهان در هزینه و زمان انجام تجارت شورو مییمت روبهتولیدی با افزایش ق

برابر  1و زمان ترخیص کاال در گمرک ایران  کشور را دارد 59۸از میان  547خارجی رتبه 

 کشورهای همسایه است.

 



 

  

 اخبار ▼

 نگراني رژيم صهيونيستي از قدرت يافتن ايران در منطقه

 که شد مدعی ایران، علیه دستانهپیش حمله انجام به تهدید با صهیونیستی رژیم وزیرنخست

 از« العالم»به گزارش  .دهدنمی را اشغالی فلسطین شمال در ایران نظامی استقرار اجازه آویوتل

 کشورمان( شنبهسه) دیروز صهیونیستی رژیم وزیرنخست «نتانیاهو بنیامین»اشغالی،  فلسطین

 سخنرانی طی نتانیاهو .کرد متهم اشغالی فلسطین شمالی مرزهای در استقرار برای تالش به را

 خودش بخواهد ایران اگر: »گفت ،«کیپور یوم» جنگ در شدهتلف هایصهیونیست مراسم در

 اجازه آنها به توانیمنمی ما نکند، ایحمله هم ما به البته و کند مستقر ما شمالی مرزهای در را

 آن نیروهای تجمع مانع ما: »نوشت توئیترش نیز صفحه در وی «.شوند مستقر آنجا در دهیم

 جنگ از که است درسی این. کنیممی مبارزه آنها با و شویممی[ اشغالی فلسطین شمال] در

 صهیونیستی رژیم وزیرنخست که نوشت نیز «اسپوتنیک» خبرگزاری «.ایمگرفته یاد کیپور یوم

 آماده اسرائیل اما است دشوار کاری اقدام این گفت دستانه،پیش حمله انجام به ایران تهدید با

 مقاومت راکتی پاسخ به واکنش در نیز پیشتر نتانیاهو .دهد انجام را آن نیاز صورت در است

 لبنان و غزه در نوابش و ایران هایتالش: »بود شده مدعی صهیونیستی، رژیم حمالت علیه غزه

 ضربه کند، حمله ما علیه که هرکسی به ما. شد نخواهد موفق صلح، گسترش از جلوگیری برای

 «داد! خواهیم توسعه بیشتری کشورهای به را صلح دایره و زنیممی

 فتخار و اقتدار مرجعيت در عراقا

 و هاآفرینینقش از قدردانی ، بادفاع مقدس شکسوتانیبا پ داریدر د فرمانده نیروی قدس سپاه

: کرد تأکید کشور، این در امنیت استقرار و استقالل از عراق مرجعیت سازسرنوشت هایحمایت

 و عراق جامعه در آن کنندگیجبسی قدرت و مرجعیت اقتدار و افتخار نماد سیستانی اهللآیت»

 و حمایت در لهمعظم هایآفرینینقش» :کرد تصریح قاآنی سردار« است. اسالمی جوامع

 امت دشمنان نقشه شدن خنثی و عراق اسالمی مقاومت و مسلح نیروهای از مستمر پشتیبانی

 عراق مجاهد و شریف مردم و ما همه و بوده برخوردار تاریخی و راهبردی ثیراتأت از  اسالمی،

 مقدس سرزمین شدن پاک با دور چندان نه ایآینده در الهی فضل به و بوده ایشان قدردان

 اسالمی مقاومت شهدای هایآرمان تحقق شاهد متجاوزان، و اشغالگران لوث از عراق اسالمی

 «بود. خواهیم کشور این

 فرار از پذيرش تقصير

خود را  نیلعن و نفر خواهدیاز مردم م یه روحانکنیا»نوشت: ، «رانیا عصر» طلبرسانه اصالح

که مردم از او و  داندیو م دهیرس یبه مرحله درماندگ یعنیکنند نه دولت او،  کاینثار آمر

دوران  انیمنتظر پا یشده است. روحان یدیبه نماد ناام لیکه حاال تبد یدولت دند؛یدولتش ناام

سال  2جمهور بپرسد اگر به سئیاز ر یبرنگارخاگر امروز  دیاست. شا اشیجمهوراستیتلخ ر

 یجمهوراستیپاسخ بشنود که در انتخابات ر د،یدادیرا انجام نم یچه کار دیگذشته برگرد

از  تیخود در حما ریتقص رشیطلبان از پذفرار اصالح یاستراتژ« .کردمیدوازدهم ثبت نام نم

در حال  یبه نحو شانایهدر رسانه ح از عملکرد او هر روزیانتقادات صر لهیبه وس یروحان

 تکرار است.

 خبری خوش از آمار ازدواج

 حدود امسال نخست ماه 2 در طالق، و ازدواج سردفتران کانون رئیس مظفری، علی گفته به

 قبل سال مشابه مدت در که حالی در شده ثبت طالق واقعه هزار 71 و ازدواج واقعه هزار 4۸۸

 ویروس اینکه وجود با دهدمی نشان آمار این. بود شده ثبت طالق هزار 73 و ازدواج هزار 5۶3

 مراسم حذف به تمایل قولی، به پسران و دختران اما دارد، وجود کشور در همچنان کرونا

 هایآسیب اینکه با کرونا. کنندمی آغاز را خود مشترک زندگی ساده عقد یک با و داشته

 با مثبت اتفاقات معدود از یکی شاید اما داشت، مراهه به خود با را زیادی اقتصادی و اجتماعی

 برای پرهزینه تجمالت حذف نوعی به و عروسی مراسم ساده برگزاری ویروس، این ظهور

 .بود داماد و عروس خانواده

 

 کوتاه اخبار ▼

 است/ «پهپادی ابرقدرت» يک ايران: صهيونيستي رسانه ◄

 و پهپادی ترقد یک ایران» :نوشت «پست جروزالم» روزنامه

 بزرگ و کوچک پهپاد زیادی شمار که است کشورهایی از یکی

 دهد نشان است تالش در ایران .سازدمی را انتحاری و تاکتیکی

 از فراتر بسیار و سالح تولید در جهانی هایقدرت از یکی

 «.است شمالی کره یا چینی روسی، ادوات معکوس مهندسی

 /شودمي ليسياسي تشک مجراي ويژه هایدادگاه ◄

 دیروز جلسه در قضائیه قوه سخنگوی اسماعیلی، غالمحسین

 جرم به مربوط هایدادگاه اولین تشکیل از خبرنگاران با خود

 دادگاه در سیاسی جرم: »افزود و داد خبر ماه آبان از سیاسی

 که است این بیانگر این. شود می رسیدگی مطبوعاتی و سیاسی

 .«دارد را قوانین چارچوب در درموا رسیدگی آمادگی قضائیه قوه

 آمريکايي/ نظاميان خودکشي آمار درصدی ۰۲ افزايش ◄

 و بوده باال همواره آمریکایی نظامیان میان در خودکشی آمار

 هایمحدودیت و کرونا ویروس به شیوع توجه با امسال

 رلشک فرمانده .دهدمی نشان را درصدی 4۸ افزایش اجتماعی،

 سایر و قرنطینه دارد باور آمریکا یهوای نیروی هوابرد ۰4

 ترینمهم از یکی کرونا ویروس شیوع از ناشی روانی فشارهای

 .است خودکشی افزایش عوامل

 یک پایه وکیل مقدسی، سمیرا بازی!/روشنفکر ◄

 حدود میگه اسالم» :دادگستری در صفحه توئیترش نوشت

 متحجر دین برچسب بهش شه رعایت نامحرم محرم روابط

 پنهانی روابط و فتهمی خانواده دادگاه به پاتون ید. وقتینزمی

 خانواده فروپاشی باعث و گرفته سرچشمه بازیروشنفکر از که

 اسالم و بینیدمی مو شما که شیدمی متوجه بینیدمی رو شده

 «.مو پیچش

بهداشت خبر داد:  وزیر!/ درصدی ۰5اعالم وصول  ◄

 برای دالر میلیارد 44 انگلیس و دالر میلیارد 555 آمریکا»

 دالر میلیارد یک از درصد 43 ما و کردند هزینه کرونا با مقابله

 درب پشت را نفر یک .کردیم دریافت را ملی توسعه صندوق

 از بودن پیر دلیل به را نفر یک و نگذاشتیم هابیمارستان

 اتفاق این کشورها برخی در اما نکردیم؛ جدا ونتیالتور دستگاه

 «.داد رخ

در اسالم  آمیزمصلحت دروغ(: 79)سؤال کام سياسي حا ◄

چه حکمی دارد؟ پاسخ: در جایی که راست گفتن موجب فتنه 

شود، شرع و عقل از روی ضرورت دروغ گفتن را و فساد می

کند، به جای می اقتضاکند، در این صورت مصلحت تجویز می

 راست گفتن، دروغ گفته شود. البته به این نکته توجه شودکه

کامالً جنبه استثنایی دارد و جز در شرایط  آمیزمصلحتدروغ 

ای آن را دستاویزکرده و بدون خاصی جایز نیست و نباید عده

جهت یا برای به دست آوردن منافع شخصی، حزبی و عمومی 

دروغ بگویند و این عمل زشت را به نام اینکه مصلحت ایجاب 

 کرده، مرتکب شوند.


