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 ه کرونايعل يج مليبس            روز حرف▼

در  روزروزبهانجام شده، آمار کرونا  فراوان هایتالش وجودا ب

در کشور  یو استان شهر باًیتقر کهینحوبهش است، یحال افزا

ده باشد! عبور آمار یت قرمز نرسینمانده است که به وضع یباق

نفر در  450 زکه مر ییهایاز مرز ده هزار مبتال در ماه و فوت

سالمت  مدهد که کار برای نظانشان می، اندکرده یروز را ط

و  ترخشنو موج سوم کرونا  کشور دشوارتر از قبل شده است

در این میان کشور  .کنداز مراحل قبلی عمل میتر گسترده

ستانه اجرای طرحی حیاتی برای کنترل کرونا است که آدر 

 ده است.ن شآدولت مصمم به اجرای  تازگیبه

 یهاتیمحدود اعمالبا ، اجرای طرحی ملی -1نکات تحليلي: 

 ین طرح دارایا. اجرایی خواهد شداز اول آذرماه  ،دیجد

 و دیگرر کشور یاست که ابعاد آن توسط وز یات مختلفیجزئ

 یغربالگرشرح داده شده است. از ضرورت ربط مسئولین ذی

که با انجام  عیدر سطح وس مارانیب ییشناسا ای یعموم

تا  ،ن آشکار خواهد شدآقه جواب یدق 20که تا  ییهاتست

گر در سراسر یشهر د 100ب به یتهران و قر ایدوهفته یلیتعط

 یلیطصبح و تع 4تا  21و منع تردد خودروها از ساعت  کشور

 یاتیفرمانده قرارگاه عملبه گفته  -2 نفر. 15 یتجمعات باال

 میبد و بدتر تصم نیکه ب میقرار دار یطیدر شرا ،مقابله با کرونا

 یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیما هز یهامیتصم ی. از طرفمیریگیم

 ،طرح ین اجرایو ح میکن ریتدب دیبر دارند. لذا با در انسانو 

شده که  ینیبشیطرح پ نی. در امیمدام طرح را اصالح کن

ها و رسانه صداوسیمامردم وجود داشته باشد و  یحداکثر همکار

 مردم تالش کنند. در اقناع

در مورد ابعاد  یفارغ از هرگونه نظر کارشناس پاياني:نکته 

 یبرده و برخ ؤالسر ید بودن آن را زیمف ین طرح که برخیا

زد صناف گوشمشاغل و ا یبرخ رایآن را ب یباال یهانهیهز

توسط که  یک طرح ملی عنوانبهباید ن طرح یابه ، اندکرده

بهداشت حفظ نه یکشور در زم یریگمین مرجع تصمیتریعال

ب شده و به مرحله اجرا و یتصوجامعه  یعمومو سالمت 

ن است که انتظار آ یعیو طب نگاه کرد ،ده استیات رسیعمل

کپارچه شده و یتحقق آن  یاست همه توان کشور برا

 ازین ین طرحیچن یاجرا همسویی با یکدیگر به میدان آید.

. ارددو همه آحاد ملت کشور  یهاهمه دستگاه ییهمسوبه 

با تا  ین طرح شویماپایبند به اجرای مه هتا  نیمکالش باید ت

 هللاءشاان .م بر این بیماری منحوس فائق آییماراده ملی بتوانی

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 

 
 
 

 

 !غلط آدرس                                           روز گزارش▼

کشورمان در خصوص آدرس غلط ندادن  جمهوررئیس، روحانی دکتربود که سال جاری  مهرماه

 کنند نفرین و لعن خواهندمی اگر کشور در مشکالت و کمبود برای مردم»: گفت ،به مردم

 خاطر به ایعده یک .ندهد هاآن به کسی اشتباه آدرس .است واشنگتن در سفید کاخ آدرسش

 بر فشار و جنایات تمام صحیح آدرس .ندهند غلط آدرس مردم به باندی و گروهی غلط منافع

 .هستند ساختمان این داخل که هاییآن و است سفید کاخ سی دی واشنگتن ایران عزیز مردم

 ما. است مشکالت و فشار هرروز بینیدمی شما و اندداشته روا ایران ملت علیه جنایات همهنیا

 است کارجنایت که کسی آن .بفرستیم درست و صحیح آدرس با را مانکینه و نفرین و لعن

 تندهای و ارتجاع صهیونیست، از مردم مشکالت تمام منشأ است، سفید کاخ نشینکاخ

 .«کندمی جنایت ایران مردم علیه دارد و آمریکاست در کار این فرمانده امروز آمریکاست،

 سالههفتنزدیک به  مسیر غلط، راه و آدرسواقعیت این است که  -1 :تحليلي هایگزاره

موجب  «باندی و گروهی غلط منافع»؛ طی این مدت تاکنون بوده است امید و تدبیر دولت

 به جامعه القا شد که گونهنیا و دوتعبیر ش کدخدا با بستن، کشور مشکالت حلراه تنها شد تا

خواهد  حل روزه صد کشور مشکالت ،کدخدا با بستن و ایهسته مسائل خصوص در مذاکره با

 و بود هاآمریکایی هایخواسته از بخشی تنها ایهسته حوزه در مذاکرات کهآن از غافل ؛شد

 بین از آن هدف که( آمریکا خارجه وزیر) پمپئو گانه 12 شروط در هاآن کامل هایخواسته

 جمهوری ماهیت و ایمنطقه نفوذ ای،هسته موشکی،) ایران ملت قدرت هایاهرم تمام بردن

 اساسی، کاالهای بورس، حوزه در زیادی نابسامانی امروزه -2. شدمی خالصه بود،( اسالمی

 خودرو، و طال ارز، بازار در سوداگری ریزی،بودجه نظام بانکی، و پولی هایسیاست گمرک،

 از بیش که موضوعاتی شود،می مشاهده ملی تولید به توجهیبی و ترجیحی ارز اختصاص

 آدرس خطر -3. کندمی پیدا ربط داخلی مدیرت سوء به باشد، داشته ارتباط ترحیم به آنکه

 رسیدن قدرت به در طلباصالح هایرسانه اخیر روزهای خوشحالی در توانمی را دادن غلط

 د،دهمی نشان اسالمی جمهوری سالهچهل تجربه کهدرحالی کرد، مشاهدهنیز  بایدن جو

اما با این  ،ندارد وجود ایران با تقابل در آمریکایی هایدموکرات و خواهان جمهوری بین فرقی

به دنبال ایجاد  «باندی و گروهی غلط منافع»همچنان با پیروی از  کدخداباورانوجود 

غافل  ؛هستند1400 انتخابات در موفقیت یبرا ،96و  92 انتخابات مشابههای کاذب دوقطبی

 کشور در گشایشی است قرار اگر .ساندر مقصد به غلط آدرس باتوان را نمی جامعه کهنیااز 

 دشمن، سوی از گشایش انتظار و شودمی حاصل این سرزمین جوانان دستان با شود، ایجاد

 ده(زا کوچک فرهاد: نویسنده) .است بیهوده و باطل عبث، انتظاری

 رئيسي اقدامات از دولت نجومي درآمد                     ویژه  خبر ▼

 دولت برای را پردرآمد افراد معوق مالیات از تومان میلیارد هزار 30 حدود گذشته سال هیقوه قضائ

 400 و میلیارد 3 قوه قضائیه همچنین .نفت بشکه میلیون 2۸ معادل شودمی که کرد؛ زنده

 عمومی بودجه پنجمکی حدود) تومان میلیارد هزار ۸5 معادل صادراتی ارزهای از دالر میلیون

 هابانک به افراد که هاییوام از تومان میلیارد هزار 30 بازگرداند، کشور به را( 99 سال در دولت

 که افرادی از نفر هزار 300 و میلیون 2 از بیش پول .کرد وارد بانکی چرخه به را بودند نداده پس

 237 معادل ؛بازگرداند هاآن به را بود رفته دست از مجازغیر مالی سساتمؤ توسط هایشانسپرده

توسط قوه  شده تصرف ملی اراضی از هکتار 300 و هزار 13 گذشته سال در .تومان میلیارد هزار

 شد. آزاد ساحلی راضیا از هکتار 970 و هزار 37 و ه شدبرگرداند المالبیت به قضائیه



 

  
 

 اخبار ▼

 شد برکنار کرد؛ ايستادگي یسازيخصوص سازمان رئيس

 واگذاری جریان در»گوید: می یسازیخصوص از تفحص و تحقیق هیئت عضو ،«علیرضابیگی احمد»

 از تخلفات این بود، افتاده اتفاق واگذاری این در که ایگسترده تخلفات واسطهبه مغان صنعت و کشت

 بررسی وارد داوری هیئت تا داشت تالش دولت اما؛ شد ارجاع داوری هیئت به واگذاری هیئت طریق

 قرار صدور به نسبت داوری هیئت و گرفتند پس را خود امضای وزیر دو که جایی تا ،نشود پرونده این

 اما ؛بکشد کنار ماجرا این از را خودش تا داشت تالش داوری هیئت درواقع .کرد اقدام دعوی اسقاط

 سازمان طرف از ایران ملت ثروت به نسبت تعهد احساس و یشناسفهیوظ دلیل به «صالح»

 شعبه .کرد دعوی اقامه ،بود کرده صادر داوری هیئت که ییرأ علیه دادگستری، به یسازیخصوص

 هیئت سوی از که دعوی سقوط یرأ و کرد ورود پرونده این به رسیدگی به تهران دادگستری 21

 صنعت و کشت پرونده به ماهوی رسیدگی به ملزم را هیئت این و کرد رد را بود شده صادر داوری

 این که بود کرده اراده دولت. شد معامله بطالن یرأ صدور به ناچار داوری هیئت پایان در .کرد مغان

 بطالن راستای در، دولت اراده برخالف سازیخصوصی سازمان رئیس صالح اما ،نشود باطل معامله

 و کشت معامله ابطال از مانع کندمی تالش که دارد وجود دولت در ایاراده .کرد اقدام معامله این

 بود مصر سازیخصوصی سازمان اما ،نشود ارجاع داوری هیئت به موضوع و شود «تپههفت» صنعت

 .«شود صادر یرأ و گرفته قرار بررسی مورد داوری هیئت در باید پرونده این

 است ايران برابر ۶ ونزوئال به ترکيه صادرات ارزش

 تجارت توسعه برای بحث مورد هایگزینه از یکی ایران، علیه آمریکا ظالمانه هایتحریم تشدید با

 بود کشورهایی با کاال تهاتر و پولی پیمان برقراری بسترهای ایجاد ازجمله روابط گسترش خارجی،

 برای باالیی بسیار ظرفیت که شده تحریم کشورهای این از یکی .هستند آمریکا هایتحریم تحت که

 دوره از کشور این و ایران میان روابط تقویت و توسعه. است ونزوئال دارد، کشورمان با روابط تقویت

 .یافت کشورمان برای حیاتی اهمیت نژاداحمدی دولت در سپس و خورده کلید اصالحات دولت

 روحانی دولت ساله 7 دوره در ویژهبه ونزوئال و ایران دوجانبه روابط دهدمی نشان هابررسی حالنیباا

 به ترکیه صادرات میزان آمارها، بر اساس کهدرحالی مثال برای است، نداشته چندانی گسترش

 میلیون 16 حدود ونزوئال به نیز ایران صادرات میزان و دالر میلیون 41 حدود 2001 سال در ونزوئال

 برای دالر میلیون 200 از بیش به گذشته سال طی سال 19 از پس میزان این حاال اما بوده، دالر

 صادرات یدر حال 2001 سال در دیگر عبارتی به .رسید کشورمان برای دالر میلیون 34 و ترکیه

 .است رسیده برابر ۸.5 حدود به گذشته سال در میزان این که بوده ایران برابر 5.2 ونزوئال به ترکیه

 ييافزا رتيبصشهيد عرصه روشنگری و 

 فرامرز دکتر پاسدار سرهنگ ،مقدس دفاع سال هشت جانباز شهادت .راجعون الیه انا و هلل انا

 مکرم خانواده قوا، کل معظم فرمانده ،الشریففرجه تعالی اهللعج عصر امام محضر به را رضوی

 از رضوی شهید. میکنیم عرض تسلیت و تبریک ایشان سنگرانهم و دوستان همه و ایشان

 اما بود، رفته پیش نیز شهادت پای تا بارها که بود مقدس دفاع در جهاد و انقالب پیشکسوتان

 جهاد عرصه در «ریناپذیخستگ و والیتمدار سیاسی هادی» این که بود آن بر الهی تقدیر

 به کشور شرق جنوب عملیاتی منطقه در موریتمأ انجام حین در و افزایی بصیرت و روشنگری

 دوران در چه رضوی شهید. بپیوندد اسالمی انقالب شهدای کاروان خیل به و بشتابد معبود دیدار

 با و نکرد رها را اسالم و انقالب از دفاع سنگر گاههیچ آن از پس مقطع در چه و سالههشت جنگ

 ما نکیاهم. دانستیم خود وظیفه را هاارزش از پاسداری و صیانت ،وقفهیب مجاهدت و دلسوزی

 این. ماند خواهد باقی هادل در همواره او نام و یاد که میاداده دست از را پرتالشی و عزیز برادر

 الطاف و صبر از مرهمی متعال خدای اینکه مگر ابدیینم آرامش و سکینه آمیز لمتأ حادثه

 چنین حتماً که نماید مرحمت ایشان سنگرانهم سایر و ایشان معظم خانواده به را کرانشیب

 رضوی شهید بازماندگان حال شامل را خودش خاصه مراحم و تفضالت نیالعالمرب و شد خواهد

 رضوی شهید فرزندان و همسر به را غمبار واقعه این پاسداران سپاه سیاسی معاونت. نمود خواهد

 عباداهلل با ینینشهم و درجات علو رحیم، و رحمان خداوند درگاه از و نموده عرض تسلیت

 .باد گرامی یادش و شاد روحش. دینمایم مسئلت سعید فقید آن برای را الصالحین
 

 کوتاه اخبار ▼

 ي/نفت مجلس با انتشار اوراق بازوی فکریمخالفت  ◄

مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با  یهاپژوهشمرکز 

پیشنهادی جهت  سینوشیپ کارشناسی درباره اظهارنظر عنوان

تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با عنوان 

بر اینکه انتشار اوراق  دیتأکبا ، «قطعی اوراق نفت فروششیپ»

فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد، پیش

ال های در حاین سیاست در مقایسه با سیاست»اعالم کرد: 

 مبنای براجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسالمی )

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی( و همچنین فروش سهام 

ها( دارای و سایر روش ETF هایدولت )در قالب صندوق

بینی است های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیشآسیب

ایش در که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گش

فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از 

 .«گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشتتصمیم

 /مسکن قيمت کاهش در جهادی گروه يک سهم ◄

 گریمطالبه را خود فعالیت رشت در چمران شهید جهادی گروه

 اداری مسئولین منکر از نهی و معروفامربه و مسکن حوزه در

 متخصص جوانان از جمعی ،گروه این .است داده قرار استان

 پروانه صدور چالش تا کرده جمع را گرمطالبه و مسکن حوزه

 طرح با .کنند حل را روستایی نسقی هایزمین برای ساخت

 مقامات و مجلس در استان هاینماینده با که گروه این اجرایی

 شودمی بینیپیش ،شده شتهاگذ میان در اجرایی و یقضای

 .یابد کاهش درصد 30 مجوز دریافت برای مردم هایهزینه

 پدر /شد شهيد و گرفت کرونا که پرستاری زندگي سبک ◄

 دخترم»: گویدمیبانوی شهید عرصه سالمت  ،«رحیمی مریم»

 هنر ،رسیدیم سپیدی رو به سفید لباس این از اگر گفتمی

 و ریختمی اشک خانه در اشکرونایی بیماران داغ برای .کردیم

 قرآن بیماران سر باالی. شدیم هاآن خانواده شرمنده گفتمی

 روزها این گفتمی ،شدمی مرخصی صحبت وقت هر .خواندمی

 گفت مریم شد، شهید قاسم حاج وقتی .دارند نیاز ما به مردم

 زیارت مدام مسیر در. برویم کرمان ،جنازه تشییع برای باید

 .«کردمی شهادت طلب و خواندیم عاشورا

در نشست  ندگانینما /«يارانه سوم» طرح تصويبقوت گرفتن  ◄

 ارانهیامروز مجلس با اصالح طرح الزام دولت به پرداخت  یعلن

نگهبان موافقت  ینظر شورا نیمأت منظوربه یاساس یکاالها

مشخص  لیبه دلمصوبه اخیر مجلس در این موضوع  کردند.

و  از سوی شورای نگهبان رد شده بودای آن، نبودن منابع هزینه

اکنون نمایندگان تالش دارند با مشخص کردن منابع مشخص 

 طرح جلب کنند.نظر شورای نگهبان را در تصویب این ای، هزینه

های رهبری در توصیه رعایت عدم (:81 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 مسائل در هیفقیول از تیتبع دارد؟ عدم حکمی چه هاسخنرانی

 بد وضعیت به توجه با نسل ازدیاد نیز و اسالمی زندگی سبک

موجب آسیب اجتماعی و یا  اگر: پاسخ دارد؟ حکمی چه اقتصادی

 رهبری شود، جایز نیست. و حرمتیم شکستن حر


