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 نامعلوم یهادو راهبر يتوسعه صنعت      روز حرف▼

 معظم مجلس با رهبر ندگانیماناخیر  داریکه در د یاز مسائل یکی

 هایظرفیتتوجه به  ،قرار گرفت معظم له تأکیدانقالب مورد 

 یمسائل یبرا»مغفول مانده کشور در برنامه هفتم توسعه است: 

کشور در آن  هایظرفیتمعدن که  مسئله ای ،یمانند کشاورز

 مسئله ایو  ،است افزودهارزشبا استحصال بدون  ایدست نخورده 

بخش نامعلوم است، به صورت  نیراهبرد کشور در ا صنعت که

محور سند و برنامه نوشته شود. البته امکانات  مسئلهو  یعلم

 «در نظر گرفته شود. زین ینیسرزم شیکشور و موضوع آما

و استحصال  یبرداربهره شیازبر اف تأکید -0 نکات تحليلي:

 است که به طور مثال یدر حالرهبر انقالب  یمحصول از سو

بخش معدن در جهان  یگردش مال ،تیاستروالطبق گزارش 

بخش صنعت  یدالر گردش مال اردیلیهزار م ۸است، از  یحاک

درصد( مربوط  ۰1دالر آن )حدود  اردیلمی هزار 2.2در سال،  ایدن

در حدود  یزیاز آن تنها چ رانیمعدن است که سهم ا بخشبه 

 ۸۸با حدود  رانیاست که ا یدر حال نایدالر است.  اردیلیم 02

 ونیلیب ۷۳کشف شده و  ریتن ذخا ونیلیب ۰۳ ،ینوع ماده معدن

؛ گرفته یجهان جا یقدرت معدن 0۷ انیدر م ،بالقوه ریتن ذخا

ناخالص  دتولی از درصد 1.۸تنها کشور  یمعدن یهافرآوردهاما 

 تیظرف نیآن است که ا نیآمار مب نیا .دهدیم لیرا تشک یداخل

 -2 توسعه کشور به کار گرفته نشده است. یبرا یاقتصاد رینظکم

مورد  یدرستبه ،یکه در بخش توسعه صنعت یمهم اربسی نکته

 نیسرزم شیبحث آما ه است،انقالب قرار گرفت معظم رهبر تأکید

توجه به حداقل  یبه معن نیسرزم شیآما توسعه است. ندیآدر فر

به  «ستیزطیمح»و  «تیفعال»، «تیجمع»، «فضا»چهار بعد 

کنش، اگر  کیشدن به عنوان  یصنعت است. زمانهمصورت 

 یلودگآ ،یآبکم، عتیواکنش و خشم طب ،ردیصورت نگ یدرستبه

را به اسارت  عتیرا به همراه خواهد داشت و طب .و .. ستیزطیمح

تجربه  نیا . عالوه بردر خواهد آورد یصنعت ینظام اقتصاد

منجر به رانده  هیسوتکشدن  یصنعت ،دهدیمگذشته نشان 

رامش آ تیدرنها جوامع شده و تیو معنو تی، هوشدن فرهنگ

 .دهدیمقرار  دیرا مورد تهد هاانسان یو روان یروح

 یاستراتژ یو نامعلوم ییناکارا ،یتوجهیب، نابلدی نکته پاياني:

طرف  کیاست؛ از  کردهرا گرفتار دو مقوله کشور توسعه، صنعت 

 یبرداربهرهموجود  هایظرفیتاز  دیکه با طورآن میانتوانسته

قرار  یبرداربهرهکه مورد  زین یهمان مقدار گریو از طرف د میکن

و  یاجتماع ،یطیمحستیز یهابحراناز موارد  یاریگرفته در بس

 یتوجه جد ازمندیکه ن یامر؛ داشته است یرا در پ یفرهنگ

 (نژاد ینیحس ن)نویسنده: حسی است.

 
 
 

 
 

 
 

 !«متروپل»برج  یمجاز گاهنيکم                    روز گزارش▼

ظهر  قهیدق 02:۰1ساعت  ،0010خرداد  2دوشنبه  ،آبادان« متروپل»نوساز از برج  ییهابخش

به  یهاهیحاش و است دهیتن رس 22به تا دیشب  حادثه تلخ نیدر ا انیآمار متوف !ختیفرور

د نشان دا گریدارد و بار د یمجاز ینشان از وخامت اوضاع فضا ،وجود آمده پس از حادثه آبادان

 .از اوجب واجبات استدر کشور فضا  نیا یسامانده

از تظاهرات مردم آبادان  یخرداد در گزارش ۷الحدث  سعودی ونیزیتلو -0 :یخبر یهاگزاره

نامیده، برج ده طبقه متروپل  ختنینسبت به فرور ینظام اسالم یتوجهیبآنچه در اعتراض به 

 و ها تن از شهروندان شده استن دهشد یمنجر به کشته و زخم مدعی شد، این اعتراضات

گسترده را  یتظاهرات رانیا یگذشته مردم شهر آبادان واقع در جنوب غرب یروزها»: اعالم کرد

شهر  نیدر ا شدهرانیوبرج  کیدر اعتراض به عدم توجه مقامات به افراد تحت محاصره آوار 

 ذشته آلبانی نشین نیزسرکرده منافقین تاریخ مصرف گ« یرجو میمر» -2. «برگزار کردند

 اشبپا خاستهاز آبادان و مردم  تیدرود بر خرمشهر و زنان قهرمانش که به حما»آماده است: 

و  هایخبرگزار»: نوشت حادثه نیدر انعکاس ا ترزیروانگلیسی  یخبرگزار -۰. «کرده است امیق

 یهاابانیخبه  یضددولت یبا سردادن شعارها یرانیگفتند که معترضان ا یاجتماع یهارسانه

 .«شدند ریسراز رانیا یآبادان در جنوب غرب ازجملهچند شهر 

در ماجرای متروپل و ربط دادن این  بیگانه یارسانه یهابوقنمایی سیاه :يليتحل یهاگزاره

در این حادثه از سوی نظام،  گرفتهانجامموضوع به تمامیت نظام در حالی است که اقدامات میدانی 

 یاتیعمل گروه ۷2 عالوه بر ،حادثه نیپس از ا -0 دنیا بوده است؛راتر از حوادث مشابه و ف سابقهیب

، فعال شدندساختمان متروپل  یامداد اتیاحمر در عملامدادگر و نجاتگر هالل 220شامل که 

به آبادان  نیز ی تهرانباتجربه در حادثه پالسکو ینشانآتشزبده  مأمور ۷1 ازجمله یامداد یروهاین

 یهااستاندستگاه از  ۸دستگاه خودرو از خوزستان و  ۰۸شامل  یاتیعمل یخودرو 0۸. نداعزام شد

از دقایق اولیه روی دادن حادثه، دادستان خوزستان  .شده است یریکارگبه اتیعمل نیدر ا نیمع

بازداشت  حادثه نیو مرتبط نینفر از مسبب 0۰تاکنون  به موضوع ورود کرده و العمومیمدع عنوانبه

معاون  و، معاون اول حضور مداوم مسئوالن ارشد استان حادثه، فارغ ازوقوع  یاز ابتدا -۰ .اندشده

حداکثری به آسیب  یرسانخدماتدر صحنه حاضر شده و بر  کشور ریوزو  جمهورسیرئاقتصادی 

نفره قضایی به همراه  ۳. هیئت اندداشتهو نظارت میدانی  تأکیددیدگان و تسریع در آواربرداری، 

شده است تعیین صورت گرفته در حادثه متروپل  یهایکوتاهرسیدگی به تخلفات و  ویژهبازپرس 

، امروز دهیدداغ یهاخانوادهبا  یحادثه و ابراز همدرد نیا باختگانجانبه احترام نیز دولت  ئتیه و

 کرده است. اعالم یعموم یرا در سراسر کشور عزا

و مقایسه آن با  معاند یهارسانه یحادثه تلخ از سواین  ینحوه پوشش خبر یبررس ،وجودنیباا

 نمونه، عنوانبه؛ دهدیممخاطب قرار  یرو شیرا پ یتوجهقابل جینتا بازتاب خبری حوادث مشابه،

طبق آمار  شد؛ یعیوس یسوزآتشدر غرب لندن دچار « گرنفل» یبرج مسکون 0۰2۸خرداد  20

 ۰2 صرفا  گرنفل از حادثه  یسیبیب حالنیباا. تن در آتش سوختند ۳2این حادثه،  در ،یسیبیب

اما ؛ داشتند یمنتشر کرد که اغلب حالت خنث ییهوا یو از نما یعکس بعضا  تکرار ۳خبر کوتاه و 

هم  منتشرشده یهاعکساست و تعداد  هخبر منتشر کرد ۳۰ تاکنون یسیبیب ،متروپل زشیدر ر

 ؛جمله است کیها دست رسانه نیا یاصل تیمأمور دیبر حادثه گرنفل بوده است. بدون تردسه برا

 – یاحادثهبا وقوع هر که  اندبودهآن  یدر پ همواره هارسانهاین ! شانرامونیمردم از پ ریتصو رییتغ

وع ، در حوادث مشابه وقو در مقابل بکشند ریتصوبه  یکشور بحران کی را رانیا -کوچک یا بزرگ

تعریف  رینظم و تدب ش،آراماست که  یاگونهبه هایرساناطالع، نحوه ییاروپا یکشورها یافته در

 )نویسنده: حسین عباسیان( نشود. دارخدشهز این کشورها در اذهان عمومی، شده ا

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 مينکن یرا بازقرباني نقش گوسفند  ،: کار سپاه درست بودطلباصالح رسانه

توسط نیروی دریایی  یونانی کشنفتدو  فیدر دفاع از توق «رانیعصر ا» طلباصالح یخبر گاهپای

 یو دارا یحقوق سازوکار ،یوار کنونجنگل یادنی در همتأسفان» نوشت: فارسجیخلکشورمان در 

 چیو اال هخود را قدرتمند کند  دیبا یاحقاق حق وجود ندارد و هر کشور یبرا ییضمانت اجرا

قرار  انیجهان دگانید یجلو اکنونهمش وجود نخواهد داشت. نمونه بارزش که تیامن یبرا ینیتضم

 هابز،توماس .کاستیو آمر هیروس یتیامن یهانیتضم رغمبهاست که  نیاوکرا یماجرادارد، 

«. انسان گرگ انسان است» دیگویدارد که م یجمله معروف یالدیم 0۸قرن  یاسیس لسوففی

 نیاگر بتوانند، در ع زیمتحدان ن تریننزدیک یو حت« اندشده گریگ همدکشورها گر» نکیا

با کشورها بر اساس  ایدن .کنندیهم فروگذار نم هیعل یاقدام چیاز ه ک،یپلماتید یلبخندها

خور  یتوسر یبرسند کشور جهینت نیاگر به ا کند؛یرفتار م کنند،یم میکه از خود ترس یتیشخص

 یای. در دندهندیآزارش نم ،یراحت نیرا مقتدر بدانند، به ا یو اگر کشور زنندیت، بر سرش ماس

نقش گوسفند  رود،یتنش باال م م،یبکن مثلبهمقابلهاگر  کهنیامانند  یهاتیبا توج توانیامروز، نم

 .«که آماده ذبح است، ترحم نخواهد کرد یبه گوسفند یکرد. کس یرا باز یقربان

 ميکنينمدشمن را خواب فرض : یسرلشکر باقر

 قدقی درک با ارتش» :گفت ارتش یپهپادسری  گاهیاز پا دیمسلح در بازد یروهایستاد کل ن سرئی

وارد صحنه و عرصه متحول امروز و  دیجد زاتیها و تجهبا استفاده از روش ،ندهیآ ینبردها ازین

 در آنچه .میدیرا در ارتش د یتوانمند نیا یشده است و خوشبختانه امروز در عرصه پهپاد ندهیآ

 گاهیاست که جا نیا انگریب م،ینیبیم گرید یو جاها نیدر قفقاز، اوکرا ریاخ یهاسال نبردهای

 پاپابههم  یصنعت دفاع ،هانیا کنار در در حال رشد است. شدتبهو  ییاستثنا یگاهیجا ،پهپاد

پهپاد  کیساخت  یبرا ازیموردن زاتیپهپاد بلکه همه تجه فقطنه. کندیم مشغول کار است و کمک

 م،یریگیمرا کوچک ن دیتهد وقتچیه ما در حال ساخت است. روهایدر کشور ما و در ن حاتیو تسل

 انجری در .«میو مراقب هست اریهوش ما  دائچشمانمان باز است و  م،یکنیدشمن را خواب فرض نم

موشک  ران،یا یاسالم یارتش جمهور ۰0۰ یپهپاد گاهیمسلح از پا یروهایستاد کل ن سیرئ دیبازد

 0111 ،برد دارد و در لحظه اصابت به هدف لومتریک 211موشک  نای شد. ییرونمانیز  دریکروز ح

 تیاست که قابل یرانیموشک کروز ا نیاول درحی کروز موشک بر ساعت سرعت دارد. لومتریک

 ارتش است. 22فطرس و کمان  یاز پهپادها کیموشک قابل شل نای از پهپاد را دارد. کیشل

 کاستيکار آمر مونيمسکو: انتشار آبله م

در دنیا، مدعی « آبله میمون»با عنوان  دیجد یرمایبه انتشار بدر واکنش  هروسی دفاع وزارت

وجود  یاهیجریدر ن کندیم نیتأمکه واشنگتن بودجه آن را  کیولوژیب شگاهآزمای 0 حداقل»: شد

 تیرا در مورد فعال یقاتیتحق دیبا جهانی بهداشت سازماناست.  مونیانتشار آبله م منشأدارد که 

وجود  نیدر اوکرا ییکاآمری پروژه دهآغاز کند.  هیجریواشنگتن در ن تیمورد حما یهاشگاهیآزما

 یهاشگاهیآزما نبیخطرناک است.  اریبس یهاروسیو و هایماریدارد که دستور کار آن انتشار ب

. «ارتباط وجود دارد رداریواگ یهایماریانتشار ب یاداره جهان یبا پنتاگون برا نیاوکرا کیولوژیب

دال بر وجود  هیروس یاز سو یبا ارائه مدارک شتریپ ،تیامن یدر شورا هیروس ندهنمای

به شکل  هاشگاهیآزما نیگفته بود که ا ن،یمرتبط با پنتاگون در اوکرا یکیولوژیب یهاشگاهیآزما

 .اندازندیسالمت مردم را به خطر م توجهقابل

 ر گرو رهايي از دست اسرائيل استحاکميت عراق د: صلح و وزير سابق عراقنخست

سازی انگاری عادیضمن حمایت از تصویب قانون جرم ،با نگارش یادداشتی «عادل عبدالمهدی»

کرد که بدون رهایی از دست این رژیم، خبری از  تأکیدروابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق، 

نویس قانون (، پیشدماهخردا ۷پنجشنبه پیش )روز پارلمان عراق،  .صلح و حاکمیت نخواهد بود

را به رأی گذاشت و نمایندگان حاضر در این « روابط با رژیم صهیونیستی یسازیعادممنوعیت »

سازی روابط با رژیم انگاری عادیقانون جرم»نشست به اتفاق آراء به این قانون تحت عنوان 

ندهای آن، جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، ترین بدادند. قانونی که مهم یرأ« صهیونیستی

 .امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است

 اخبار کوتاه

خارجه عمان  ریوز /ميشناسينمرا به رسميت  لين: اسرائعما ◄

 و وستیسازش نخواهد پ یهامسقط به توافق ،کرد تأکید

. «کندیم تیحما نیکه از ملت فلسط دهدیم حیرا ترج یابتکارات»

 وجود  ،وگو با روزنامه فرانسوی فیگارودر گفت «یدیبدر البوسع»

 اما نکرد؛ تأیید را ریکاآم و ایران عمان، میان محرمانه مکالمات

 که ایهسته توافق احیای راستای در جدید توافقی که کرد اظهار

 مرحله به تاکنون و بود شده خارج آن از 210۸ سال در آمریکا

 .استهان ج و خاورمیانه نفع به است، نرسیده اجرایی

وزیر جهاد  /کنندهمصرفو  دکنندهيتوللزوم حمايت توأمان از  ◄

 ،ها در دولت سیزدهمسازی یارانهبا اشاره به طرح مردمی کشاورزی

مان أبه شکل تو کنندهمصرفو  دکنندهیتولباید از »: کرد تأکید

ای گونههای اخیر بازار بهدر زمینه تولید مرغ، در هفته .صیانت شود

به تعادل رسیده که قیمت فروش مرغ اکنون در میادین و 

ساداتی نژاد در «. رخ مصوّب استها بسیار کمتر از نفروشیخرده

یکی از »نیز گفت:  دکنندگانیتولخصوص اقدامات حمایتی دولت از 

هزار  21. های اصلی تولیدکنندگان، سرمایه در گردش استدغدغه

اختصاص یافته و به این موضوع  متیقارزانمیلیارد تومان تسهیالت 

 «.استنیز برداشته شده  مرغتخمصادرات تولید مازاد مرغ و 

 یرفاه اجتماع معاون يک کالغ چهل کالغ آمار نوزادان رها شده/ ◄

در خصوص  یاجتماع یهادر شبکه منتشرشدهوزارت کار خبر 

را رد کرد و  کشوردر  ریروز اخ 01در هزار نوزاد  ۷رها شدن 

در کنار  دیما با نیاز متولد یادیسهم ز ،آمار نیابر اساس »افزود: 

 یمعاون اجتماع .«ستین طورنیا اصال رها شوند که  ابانیخ

نوزاد  ۸0» :نیز در این زمینه گزارش داد کشور یستیسازمان بهز

جوار در  باألخصخود در سطح شهر  نیسال گذشته توسط والد

هزار خانواده  ۰1از  شیاند. در حال حاضر برها شده هارخوارگاهیش

که پرونده  اندکردهنام ثبت یفرزندخواندگ یدر سامانه مل یمتقاض

 .«هستند دککو رشیو منتظر پذ لیهزار خانواده تکم 0۳

« یعبدول» !/شوندينم؛ اما اعالم انديبحرانکه  ييهاساختمان ◄

 از» :کشور اعالم کرد ینشانآتشسازمان  قیحر یریشگیپ معاون

از نظر  یبحران توضعی با ساختمان مورد 022 پالسکو، حادثه زمان

 یرگذاریو تأث تیحاضر، جامع نیقوان شده است. ییشناسا یمنیا

 نیدر قوان میخواهیشهر ندارند که از مجلس م یمنیا یالزم را برا

 یاز مراکز درمان یادزی دتعدا. داشته باشند یبازنگر یمنیمربوط به ا

 یلیپرخطر هستند که به دال یهادسته از ساختمان نیجزو ا

 یهنوز اجازه انتشار اسام قضایی مراجع نام برد. هاآناز  توانینم

 !«.را به ما نداده است یبحران تیبا وضع یهاساختمان

بر اساس  /نفت؛ درآمد عربستان چقدر است، درآمد ايران چقدر؟ ◄

 درآمد عربستان از فروش نفت در ماه مارسجود، آمارهای مو

 0 با  یتقر یروزاست؛  دهیدالر رس اردیلیم ۰1به  )اسفند و فروردین(

 جیاز نتادرآمدهای نفتی عربستان  یدرصد 02۰رشد  دالر! اردیلیم

 ینیببا خوش رانیا انهماهی درآمد. دیآیم حساببه نیجنگ اوکرا

 است.دالر در ماه  اردیلیحدود سه م یزیچ ،0010 حهیدر ال


