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 تسهيل در برابر تحريم            روز حرف▼

 0شنبه روز سه ،سران قوا یهماهنگ شورای عالی ژهیو جلسه

رهبر معظّم انقالب در  یاخامنه اهللتیآذر با حضور حضرت آ

از  یمعظم له در فراز شد. لی)ره( تشکینیامام خم هینیحس

 انیب گونهاینجلسه را  نیا یهدف از برگزار انسخنانش

 جهینت دتماست که در کوتاه یعمل یراهکارها انیب» :فرمودند

که البته الزمه  ؛مردم مشخص شود یآن در زندگ ریدهد و تأث

و  ی، همت جدهاآن یرگذاریو تأث یعمل یراهکارها نیا یاجرا

قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در  یرؤسا ریگیتالش پ

 یاخامنه اهللتیحضرت آ« است. هاآن هایسازمانو  التیتشک

 یسازیخنث» ریدو مس هامیعالج تحر یبرا نکهیبر ا دیبا تأک

وجود دارد، افزودند:  «میرفع تحر»و « هاآنو غلبه بر  هامیتحر

امتحان و چند سال  باریکرا  میرفع تحر ریالبته ما مس»

 .«دینرس یاجهیاما به نت میمذاکره کرد

دارد و کارشناسان  حلراهمشکالت موجود  -9 :يليتحل نکات

 یاقتصاد هایظرفیتباور و اعتقاد هستند که  نیا خبره بر

بر  توانمی هاظرفیت آزادسازیبا که است  ایگونهبهکشور 

 یراهکار مشترک همگ نوعیبهمشکالت فائق آمد و 

و  هامیتحر یسازیخنث یبرا -2 نکته است. نیکارشناسان هم

 و جرئتمربوطه با  نیامر و مسئول انیمتول دیبا هاآنبر  لبهغ

و مضاعف کارها را  یو با اهتمام جد به کار دهندجسارت دل 

 نهیمقاومت و س دنیبعد از د صورت نیدر ا .کنند یریگیپ

خواهند برد و  یپ هامیشدن تحر اثریدشمنان به ب ،سپر کردن

 داشت. بر خواهند میدست از تحر ناچاربهو  جیتدربه

کنونی اقتصاد کشور،  تیاز وضع رفتبرون یبرا :یراهبرد نکته

راهبرد  .ردیبا سرعت صورت بگ یچند اقدام اساس بایستمی

از راهکارها جهت نجات  یکی عنوانبه میدر برابر تحر لیتسه

 طیکه دولت شرا معنا نیبه ا؛ است هامیاقتصاد کشور در برابر تحر

منجر به باز  هکاررا نیا .کند لیدر داخل کشور را تسه وکارکسب

در  تحرک د،یرونق تول یبرا یفعاالن اقتصاد یپاشدن دست و 

های استفاده از مزیت .شودمی زاییاشتغالو  یرشد اقتصاد

و  یآب یبا مرزها هیهمسا کشور 91موقعیت جغرافیایی که شامل 

 .دینما یرا خنث هاتحریماز  یادید بخش زتوانمی، شودمی یخاک

 در حوزه وریبهرهبا نگاه  وداز امکانات موج نهیاستفاده به

بودجه  الخصوصعلیساالنه  بودجه ،یفرآور ،یمعدن ،بنیانیدانش

 یایاح ،یکشاورز داتیبه تول ینگاه راهبرد ،هابانکو  هاشرکت

همراه با اصالح  یدیتول هایبنگاهو  هاشرکت یخال تیظرف

 از رفتبرون عاجل هایشیوه ،یو بانک یاتیمال ستمیس

 (یقاسم ی: علسندهیاست. )نو کشور داقتصاکنونی  هاینابسامانی

 

 

 

 

 
 

 

 !معلم نيراستگوتر                                   روز گزارش▼

برد، درهم شناسد؛ وقتی میشناسد؛ خوب و بد نمیاست! فقیر و غنی نمی رحمیبکرونا 

های کرونایی است که روزانه های کشتههای عینی از آمار و چهرهها واقعیتبرد! اینمی

 کندبین افرادی هستند که رفتنشان بیشتر غمگینمان میاما دراین؛ کنیممشاهده می

 ی،اخالق ،ینید ،یمتعدد علم یهاآور است. چهرههمه ما رنج یا براروزه نیا :یخبر گزاره

بر دل مردم و بزرگ  غمی هرکدامشانشتافتند که رفتن  یباق اری... به د و یهنر ،یانقالب

بر ترجمه  شیکه صدا «لوندیجل زیچنگ»ای چون صداپیشه ری. هفته اخهوادارانشان گذاشت

 یهاکه بچه یهمان معلم ،«حسن راستگو»آقا د و حاجش یآسمان ،ماند ادگاریبه  میقرآن کر

به  ،ساختیم شانیکه برا یاو و لحظات خوش یهااز کالس یادیو امروز خاطرات ز روزید

 .دیآسمان پر کش

. ستین یمرد بلندنظر و بلندمرتبه نوشتن کار راحت نیآقا راستگو، ادر مورد حاج :يليتحل گزاره

 کیاز  ینمونه موفق شانیاما ا ؛در چند جمله جمع کرد توانیاز معرفت و محبت را نم ییایدر

با کودکان و  ونیدر ارتباط روحان دیجد یو دقیقش راه یبود که با رفتار اخالق ینیمعلم د

خارج کرد.  یآلودگرا از کسالت و خواب ینیکرد. او آموزش مسائل د بازجوانان در امر آموزش نو

 ونیروحان ی. برخکردینم یدراما پرده ،کردیم یشوخ ؛اما اهل هجو نبود ،راستگو اهل طنز بود

بود.  یگرید زیمل کردند، اما راستگو چروی آوردند و ع «راستگو»به روش جوان بعد از او نیز 

مؤثر  یهاما به روش ونیروحانحوزه و که  کم خواهد شد یدر جامعه ما وقت یاخالق یهابیآس

این  خاطرات ی بر. مرورنشان دهنداقبال  و مسئولین فرهنگی کشور به آن وندش زجهم یغیتبل

در کودکان و  یو اخالق ینیبتواند اثر خوب د ر روش آموزشی کهه دهد کهنشان می معلم فرزانه

مختلف  هایهمیشه مخالفانی در دستگاه ،دقرار ده نیها را در راه دنوجوانان ما بگذارد و آن

همین یک دلیل  خدا؛ نید یایاو هدفش خدا بود و احکند! مهم آن است که فرهنگی پیدا می

 (یخاتم نیحس دی: سسندهی)نو رحمت حق بر او باد.ها کرد. راستگو را عمو راستگوی بچه

 ؟!دولت پايان خوبي خواهد داشت                            ویژه  رخب ▼

 یعال یشورا یاعضا گریسه قوه و د یرؤسا داریدر د( شنبهسهدیروز )انقالب معظم رهبر 

 یو شرکا کایآمر تیتلخ و جنا تیواقع کی هامیموضوع تحر»: فرمودند یاقتصاد یهماهنگ

اما  شودیانجام م انریاست که بر ضد ملت ا هاسال تیجنا نیاست. ا رانیبر ضد ملت ا ییاروپا

که  میبگذار نیبنا را بر ا دیبا»ایشان تأکید کردند:  .«است افتهیشدت  ریدر سه سال اخ

 یبا ما دشمن ،دارند هاآنبه  دیچشم ام یکه برخ یاز خارج انجام نخواهد شد. کسان یشیگشا

امکان  ر،یاخ یهایو گرفتار ستیروشن ن وجههیچبه هاآن یداخل طیضمن آنکه شرا کنند،یم

 هاآنحرف  یرو توانیو نم دهدینم هاآنرا به  المللیبیندر مسائل  یریگصحبت و موضع

بود. اگر  هاآن شیگشا دیکرد و به ام نانیاطم توانینم گانگانیبه ب کرد. یزیرحساب و برنامه

به نفع مردم باشد، انجام شود،  تواندمیکه  ییو کارها ردیحرکت و عمل در دستور کار قرار گ

در چند  یها به علت رکود تورماقتصاد خانواده خواهد داشت. یخوب انیم پادولت دوازده ناًیقی

 یجد یهایکرونا بر مشکالت افزوده و دشوار زیبوده و اکنون ن فشارتحت شدتبه ریسال اخ

 یجد یاقدام نهیزم نیدر ا دیآورده است که با به وجوداز مردم  یادیز هایگروه یبرا یشتیمع

با  انیرانیا یمل گاهیپا جادیا»و « آحاد مردم یبرا یاجتماع نینظام متمرکز تأم جادیا» انجام داد.

کاهش  یکارشناسان برا یشنهادهایپ ازجمله «گریکدیبه  یمختلف اطالعات هایپایگاهاتصالِ 

 .«مشکالت مردم است



 

  
 

 اخبار ▼

 ؟کندمي تأييدرا  اشنفتي تأسيساتفقط حمالت به  یچرا سعود

آن  تأییدضمن  یسعود ،جده آرامکو در ینفت تأسیساتبه  منیانصاراهلل  یاز حمله موشک سپ

شده در  ایرسانهدر اخبار  دقت نداشته است. یو ماد یمالت خسارات جانح نیشد ا یمدع

در دستور کار  و مستمر یتکرار یخبر استیس کی که دهدمینشان  ریاخ هایسال یعربستان ط

و مقامات  هارسانه انیم نی. در ابیتکذ بعضاً و  فیقرار داشته که عبارت است از سانسور، تخف

با  رسدمیخود دارند. به نظر  یتنف تأسیساتحمالت انصاراهلل به  تأییدبر  بیعج یاصرار یسعود

کوشش خود را بر  یو مقامات منتها هارسانه نیا یانرژ مسئلهبر  یجامعه جهان تیتوجه به حساس

 یکردن اقدامات تهاجم ینشان دادن و ناکام معرف فیتا ضمن ضع اندکردهمتمرکز  مسئله نیا

بلکه  ،را منعکس کنند ینفت تأسیساتتنها حمالت به  ،یراهلل در قلب مملکت سعودانصا یفرامرز

 یسخنگو یالمالک یترک نکهیکنند. ا دایپ قیدر برابر انصاراهلل توف یجهان یاجماع لیدر تشک

انصاراهلل  نیشیحمالت پ یرامکو در جده را در راستاآبه  روزیحمالت د منی هیائتالف عل حاصطالبه

 خاطر است. نیبه هم دقیقاً ،کرده است یمعرف «صیخر»و  «قیبق» هایپاالیشگاهبه 

 شونديکه در بازار فروخته م ييهانهاده

ها از زمان ورود تا رصد درست نهاده منظوربهسامانه بازارگاه را  یکشاورز گذشته وزارت جهاد سال

با ارز  یکه همگ یواردات یهاشد تمام نهاده یکرد و مدع یاندازهبه مرغداران و دامداران را لیتحو

 نیا راداتیاز ا دکنندگانیاست که تول یک سال. شودیسامانه اعالم م نیدر ا ،وارد شده یدولت

خبر  یمصوب دولت متیدر بازار آزاد به چند برابر قنهاده وارداتی  عیو از توز کنندیسامانه انتقاد م

یک و در مدت  کنندیهمچنان موضوع را انکار م جهاد کشاورزیاما مسئوالن وزارت  دهند،یم

درصد گران شده و بالطبع مرغ،  ۰4از  شیو جو( ب ایها )ذرت، سونهاده نیا متیگذشته ق سال

 انیها منهاده نیمدت مشکالت تأم نیاست؛ در ا افتهی شیافزا زین اتیو لبن ریمرغ، شتخم وشت،گ

عدم ها را کمبود نهاده لیدل کیو هر  شدیم یپاسکار یصمت، جهاد و بانک مرکز یهاوزارتخانه

 شدهدپو  یدام یهاو نهاده افتهی شیبرابر افزا نیچند هامتیکه ق حال .دانستندمی ارز صیتخص

اعالم کرده است که در بخش  یهستند، وزارت جهاد کشاورز صیدر بنادر و گمرکات در حال ترخ

کند و  عیتوز تواندیرا م دکنندگانیتول ازیدرصد ن ۰4درصد و جو و ذرت فقط  24فقط  ایسو

مگر  شود،یسؤال مطرح م نیکنند. حال ا نیدامداران و مرغداران کمبودشان را از بازار آزاد تأم

است با ارز آزاد وارد  یتر از نرخ مصوب دولتدرصد گران 044موجود در بازار آزاد که  یهانهاده

 د؟یدهیرا به بازار آزاد ارجاع م دکنندگانیده که اکنون تولش

 جويي غيرقانوني ميهمان خودخوانده!سيطره

نظارت بغداد  از دوربهدر عراق  ییکایآمر یروهایتردد ن»عراق گفت:  اهللحزبکتائب  یسخنگو

 یعراق و حت یتیکامل بر اوضاع امن طوربه ییکایآمر یروهایاست که ن یبدان معن نیاست، ا

عراق از گذشته تا امروز  هایدولتهمواره از  لیدل نیدارند، به هم طرهیآسمان کشور ما س

 ییمح محمد .«مزبور در عراق را مشخص و کنترل کنند یروهاین تیفعال تیاهم میخواست

مجلس  موردنظر نشینیعقبدولت عراق، مطابق با روند  موردنظر نشینیعقبروند » :افزود

به  روهاین نشینیعقبدولت عراق،  موردنظر نشینیقبع چراکه ست،یکشور ن نیا ندگانینما

 یدیجد یروهاین ایآ نشینیعقب نیازاپسکه  ستیمشخص ن اماکن نامشخص است و اصالً

در عراق هستند که  روین یادیتعداد ز شهیهم ل،یدل نیبه هم ر،یخ ایخواهند شد  نآنا نیگزیجا

، مثالعنوانبه ؛را درک کرد شانیهاتیفعالنوع  ایآنان  یجنگ اتیعمل تیاهداف، ماه توانینم

دو  ایفقط هزار  میفکر کن ستیسد وجود دارد که معقول ناألنیبزرگ در ع اریبس گاهیپا کی

و عراق  هیمرز سور کینزد هایپایگاههست و  زین ریالحر گاهیمستقر هستند. پا ندر آ رویهزار ن

در  ییکایآمر یروهاین یاز سو زین هاییفعالیت ه،یو حسکه و غرب سور هیالتنف در سور گاهیپا ای

 .«ستیاز عراق مشاهده شده که تحت کنترل ن یمناطق

 کوتاه اخبار ▼

سال گذشته  کیدر  فقط /وکتابحساببي یهايولخرج ◄

ارزش  که شده استکشور لوکس وارد  یدالر گوش ونیلیم ۰44

 ونیلیم ۰0 رایب ارانهیهزار تومان  24۰ برابر است با آن ریالی

و  کی وارداتهزینه  ؛زریفا یواکسن کرونا ونیلیم 9۰ دیخر ؛نفر

 کی وارداتیا کنجاله و یا  یماه دانه روغن ۰ واردات ؛سال جو مین

 ،متیق گران یگوش بر عالوه. کشور نیاز مورد سال گندم

 یهاوهیجوهر، توپ، م ،ییتراز بنّا ،یچون ارّه دست یمحصوالت

که مشابه  گرید یرضروریمحصول غ یلوکس، مدادتراش و کل

 ؛وارد کشور شده است توجهیقابل زانیهم دارند، به م یداخل

 گریمانند مرغ، گوشت، روغن و د یاساس یکاالها کهدرحالی

 هستند. هیلَنگ واردات نهاده و دانه و مواد اول مواد غذایی

 /کننديم نيما برق مردم افغانستان را تأم یهاروگاهين: فيظر ◄

در کنفرانس مجازی  (شنبهسهدیروز ) کشورمان امور خارجه ریوز

کشورمان از ملت  هایکمکو  هاحمایتدر بیان  2424افغانستان 

 هیعل کایآمر یما با وجود جنگ اقتصاد»: گفتمظلوم افغانستان 

از  هاآنو  میکرد یزبانیافغان م ونیلیاز سه م شیکشورمان، از ب

برخوردار  یاارانهی یو خدمات درمان ونقلحمل ،ییاقالم غذا

. خوانندیآموز افغان در مدارس ما درس مدانش 0۰4444هستند، 

 لیما مشغول تحص یهاافغان در دانشگاه یهزار دانشجو 22444

چابهار افغانستان را به جهان خارج متصل  قیهستند، ما از طر

 شود،یافتتاح م یآت یهرات در روزها-. خط آهن خافمیکنیم

و ما  کنندیم نیمردم افغانستان برق تأم یما برا یهاروگاهین

 .«میانجام ده یشتریب اریساقدامات ب یانرژ نهیدر زم میقادر

، استاد دانشگاه و «یزدیا فؤاد» تا کي؟!/ ياليخخوش ◄

 نیشترینفر ب 9 کایدر دولت آمر» تحلیلگر مسائل امریکا نوشت:

-2؛ خارجه ریوز-9 دارند: رانیرا در قبال ا ییاجرا تیمسئول

 ریمد-9؛ است هامیتحر یکه مسئول اجرا ،یدارخزانه ریوز

 امروز است. کایآمر ینهاد اطالعات 9۰ سی، که رئیاطالعات مل

سه نفر  هر؛ مشخص شد دنیپست در دولت با نیا فیتکل

 «.؟یتا ک یالیخخوش هستند. ستیونیصه

 «یاحمد الکنان» /اندقائلاحترام  قاسمحاج  یهمه در عراق برا ◄

 یمانیقاسم سل دیشه» :گفت ایآس یدر گفتگو با شبکه عراق

 از یاری. او در بسانیعیش فقطنهبود[  هایدوست همه ]عراق

 لیدل نیبه هم ؛بود هاآنمشکالت اهل سنت عراق، کنار 

 .«همه و رهبران اهل سنت بود مورداحترام

عضو مجمع  ،یلیجل دیسع مدعيان ديروز/افتخار امروز  ◄

 هاتحریم ایمآمده گفتندمی» :گویدمی مصلحت نظام صیتشخ

در دولت ما  هاتحریماست که  نیا افتخارشان امروز .میرا بردار

 معلوم !میبده ازیامت میباز برو گویندمی بعد است! سابقهبی

 «.غلط است! استیس نیا که است

 نامیبحکم رأی دادن سفید و  (:87احکام سياسي )سؤال  ◄

چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و 

: خپاس عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟

اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسالمی  درهرصورت

 .باشد، حرام است


