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  حرف روز ▼

 تسهیل در برابر تحریم

شنبه روز سه ،سران قوا یشورای عالی هماهنگ ژهیو جلسه

رهبر معظّم انقالب  یاخامنه اهللتیآذر با حضور حضرت آ ۴

معظم له در  شد. لی)ره( تشکینیامام خم هینیدر حس

گونه جلسه را این نیا یهدف از برگزار اناز سخنانش یفراز

است که در  یعمل یراهکارها انیب»: ودندفرم انیب

مردم مشخص  یآن در زندگ ریدهد و تأث جهینت دتمکوتاه

و  یعمل یراهکارها نیا یکه البته الزمه اجرا ؛شود

قوا و  یرؤسا ریگیو تالش پ یها، همت جدآن یرگذاریتأث

ها های آنو سازمان التیمسئوالن مرتبط با سه قوه در تشک

 یبرا نکهیبر ا دیبا تأک یاخامنه اهللتیحضرت آ« است.

و غلبه بر  هامیتحر یسازیخنث» ریدو مس هامیعالج تحر

 ریالبته ما مس»وجود دارد، افزودند:  «میرفع تحر»و « هاآن

اما  میامتحان و چند سال مذاکره کرد باریکرا  میرفع تحر

 .«دینرس یاجهیبه نت

د و حل دارمشکالت موجود راه -1 :یلیتحل نکات

باور و اعتقاد هستند که  نیخبره بر اکارشناسان 

با که ای است گونهکشور به یهای اقتصادظرفیت

توان بر مشکالت فائق آمد و ها میآزادسازی ظرفیت

نکته  نیکارشناسان هم ینوعی راهکار مشترک همگبه

 دیها بابر آن لبهو غ هامیتحر یسازیخنث یبرا -2 است.

به مربوطه با جرئت و جسارت دل  نیولامر و مسئ انیمتول

 یریگیو مضاعف کارها را پ یو با اهتمام جد کار دهند

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

خواهند برد و  یپ هامیشدن تحر اثریدشمنان به ب کردن،

 بر خواهند داشت. میدست از تحرناچار و به جیتدربه

کنونی اقتصاد  تیرفت از وضعبرون یبرا :یراهبرد نکته

 .ردیبا سرعت صورت بگ یچند اقدام اساسبایست کشور، می

از راهکارها جهت  یکیعنوان به میدر برابر تحر لیراهبرد تسه

معنا که  نیبه ا؛ است هامینجات اقتصاد کشور در برابر تحر

 نیا .کند لیوکار در داخل کشور را تسهکسب طیدولت شرا

 یبرا یفعاالن اقتصاد یاز شدن دست و پامنجر به ب هکاررا

 شود.زایی میو اشتغال یدر رشد اقتصاد تحرک د،یرونق تول

کشور  15های موقعیت جغرافیایی که شامل استفاده از مزیت

 یادیتواند بخش زمیشود، می یو خاک یآب یبا مرزها هیهمسا

 وداز امکانات موج نهیاستفاده به .دینما یها را خنثاز تحریم

 ،یفرآور ،یمعدن ،بنیانیدانش وری در حوزهبا نگاه بهره

نگاه  ها،ها و بانکالخصوص بودجه شرکتساالنه علی بودجه

 یخال تیظرف یایاح ،یکشاورز داتیبه تول یراهبرد

 ستمیهمراه با اصالح س یدیهای تولها و بنگاهشرکت

ی هانابسامانی رفت ازهای عاجل برونشیوه ی،و بانک یاتیمال

 (یقاسم ی: علسندهیاست. )نو کشور اقتصادکنونی 

 

  

     

  

  

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

دارد و در خطوط  یهنر نظام نکهیبا ا جی. بسستیمنظور ن کیبعد و متوجه  کیجهت و  کی یدارا جیبس

هده گرفته و انجام داده کارها را به ع نیترنبرد، هر جا که الزم بوده است، قرار گرفته و سخت دانیمقدم م

است.  شتازیاست، پ شرویپحضور داشته باشد،  جیبس یوقت هادانیمدر همه  یعنیکاره است؛ است، همه

 (04/09/1399) .شتازندیو پ شرویعلم هم پ دانیما در م یجیامروز جوانان بس

              گزارش روز▼

 !معلم نیراستگوتر

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

بین اما دراین؛ کنیمنایی است که روزانه مشاهده میهای کروهای کشتههای عینی از آمار و چهرهواقعیت

 کندافرادی هستند که رفتنشان بیشتر غمگینمان می

 ،یانقالب ی،اخالق ،ینید ،یمتعدد علم یهاآور است. چهرههمه ما رنج یروزها برا نیا :یخبر گزاره

. و هوادارانشان گذاشتبر دل مردم بزرگ  غمی هرکدامشانشتافتند که رفتن  یباق اری... به د و یهنر

 ،ماند ادگاریبه  میبر ترجمه قرآن کر شیکه صدا «لوندیجل زیچنگ»ای چون صداپیشه ریهفته اخ

از  یادیو امروز خاطرات ز روزید یهاکه بچه یهمان معلم ،«حسن راستگو»آقا شد و حاج یآسمان

 .دیبه آسمان پر کش ،ساختیم شانیکه برا یاو و لحظات خوش یهاکالس

از  ییای. درستین یمرد بلندنظر و بلندمرتبه نوشتن کار راحت نیآقا راستگو، ادر مورد حاج :یلیتحل زارهگ

بود که با  ینیمعلم د کیاز  ینمونه موفق شانیاما ا ؛در چند جمله جمع کرد توانیمعرفت و محبت را نم

کرد. او  بازوانان در امر آموزش با کودکان و نوج ونیدر ارتباط روحان دیجد یو دقیقش راه یرفتار اخالق

 ؛اما اهل هجو نبود ،خارج کرد. راستگو اهل طنز بود یآلودگرا از کسالت و خواب ینیآموزش مسائل د

روی آوردند و  «راستگو»به روش جوان بعد از او نیز  ونیروحان ی. برخکردینم یدراما پرده ،کردیم یشوخ

حوزه و که  کم خواهد شد یدر جامعه ما وقت یاخالق یهابیآسبود.  یگرید زیمل کردند، اما راستگو چع

. نشان دهنداقبال  و مسئولین فرهنگی کشور به آن وندش زجهم یغیمؤثر تبل یهاما به روش ونیروحان

 یو اخالق ینیبتواند اثر خوب د ر روش آموزشی کهه دهد کهنشان می این معلم فرزانه خاطرات ی برمرور

های مختلف همیشه مخالفانی در دستگاه ،دقرار ده نیها را در راه دان ما بگذارد و آندر کودکان و نوجوان

همین یک دلیل راستگو را  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. عمو راستگوی بچه
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                         اخبار▼
 

 کند؟اش را تأیید مییسات نفتیفقط حمالت به تأس یچرا سعود

در اخبار  دقت نداشته است. یو ماد یحمالت خسارات جان نیشد ا یضمن تأیید آن مدع یسعود ،جده آرامکو در یبه تأسیسات نفت منیانصاراهلل  یاز حمله موشک سپ

و بعضاً  فیدر دستور کار قرار داشته که عبارت است از سانسور، تخف و مستمر یتکرار یخبر استیس کی دهد کهنشان می ریهای اخسال یای شده در عربستان طرسانه

بر  یجامعه جهان تیرسد با توجه به حساسخود دارند. به نظر می یتبر تأیید حمالت انصاراهلل به تأسیسات نف بیعج یاصرار یها و مقامات سعودرسانه انیم نی. در ابیتکذ

 یفرامرز یکردن اقدامات تهاجم ینشان دادن و ناکام معرف فیاند تا ضمن ضعمسئله متمرکز کرده نیکوشش خود را بر ا یها و مقامات منتهارسانه نیا یمسئله انرژ

 یالمالک یترک نکهیکنند. ا دایپ قیدر برابر انصاراهلل توف یجهان یاجماع لیبلکه در تشک ،را منعکس کنند یتنها حمالت به تأسیسات نفت ی،انصاراهلل در قلب مملکت سعود

دقیقاً  ،کرده است یمعرف «صیخر»و  «قیبق»های انصاراهلل به پاالیشگاه نیشیحمالت پ یرامکو در جده را در راستاآبه  روزیحمالت د منی هیاصطالح ائتالف علبه یسخنگو

 خاطر است. نیبه هم

 شوندیکه در بازار فروخته م ییهانهاده

 یهاشد تمام نهاده یکرد و مدع یاندازبه مرغداران و دامداران راه لیها از زمان ورود تا تحومنظور رصد درست نهادهزارگاه را بهسامانه با یکشاورز گذشته وزارت جهاد سال

در بازار نهاده وارداتی  عیز توزو ا کنندیسامانه انتقاد م نیا راداتیاز ا دکنندگانیاست که تول یک سال. شودیسامانه اعالم م نیدر ا ،وارد شده یبا ارز دولت یکه همگ یواردات

ها نهاده نیا متیگذشته ق یک سالو در مدت  کنندیاما مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی همچنان موضوع را انکار م دهند،یخبر م یمصوب دولت متیآزاد به چند برابر ق

 انیها منهاده نیمدت مشکالت تأم نیاست؛ در ا افتهی شیافزا زین اتیبنو ل ریمرغ، شتخم وشت،درصد گران شده و بالطبع مرغ، گ ۸۰از  شیو جو( ب ای)ذرت، سو

و  افتهی شیبرابر افزا نیچند هامتیکه ق حال دانستند.می ارز صیها را عدم تخصکمبود نهاده لیدل کیو هر  شدیم یپاسکار یصمت، جهاد و بانک مرکز یهاوزارتخانه

درصد  ۶۰درصد و جو و ذرت فقط  2۰فقط  ایاعالم کرده است که در بخش سو یهستند، وزارت جهاد کشاورز صیدر حال ترخ دپو شده در بنادر و گمرکات یدام یهانهاده

زار آزاد که موجود در با یهامگر نهاده شود،یسؤال مطرح م نیکنند. حال ا نیکند و دامداران و مرغداران کمبودشان را از بازار آزاد تأم عیتوز تواندیرا م دکنندگانیتول ازین

 د؟یدهیرا به بازار آزاد ارجاع م دکنندگانیاست با ارز آزاد وارد شده که اکنون تول یتر از نرخ مصوب دولتدرصد گران ۴۰۰

 جویی غیرقانونی میهمان خودخوانده!سیطره

طور کامل بر اوضاع به ییکایآمر یروهایاست که ن یبدان معن نیاز نظارت بغداد است، ا دوردر عراق به ییکایآمر یروهایتردد ن»اهلل عراق گفت: کتائب حزب یسخنگو

مزبور در عراق را  یروهاین تیفعال تیاهم میهای عراق از گذشته تا امروز خواستهمواره از دولت لیدل نیدارند، به هم طرهیآسمان کشور ما س یعراق و حت یتیامن

چراکه  ست،یکشور ن نیا ندگانینشینی موردنظر مجلس نماموردنظر دولت عراق، مطابق با روند عقب نشینیروند عقب» :افزود ییمح محمد«. مشخص و کنترل کنند

 نآنا نیگزیجا یدیجد یروهاین اینشینی آعقب نیازاکه پس ستیمشخص ن به اماکن نامشخص است و اصالً روهاینشینی ننشینی موردنظر دولت عراق، عقبعقب

 ؛را درک کرد شانیهاتینوع فعال ایآنان  یجنگ اتیعمل تیاهداف، ماه توانیدر عراق هستند که نم روین یادیتعداد ز شهیهم ل،یدل نیبه هم ر،یخ ایخواهند شد 

هست و  زین ریالحر گاهیمستقر هستند. پا ندر آ رویدو هزار ن ایفقط هزار  میفکر کن ستیسد وجود دارد که معقول ناألنیبزرگ در ع اریبس گاهیپا کیمثال، عنوانبه

از عراق مشاهده شده که  یدر مناطق ییکایآمر یروهاین یاز سو زیهایی نفعالیت ه،یو حسکه و غرب سور هیالتنف در سور گاهیپا ایو عراق  هیمرز سور کیهای نزدپایگاه

 .«ستیتحت کنترل ن
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 کوتاه اخبار ▼

 ارانهیهزار تومان  2۰۸ برابر است با ارزش ریالی آن که شده استلوکس وارد کشور  یدالر گوش ونیلیم ۷۰۰سال گذشته  کیدر  فقط /وکتابحساببی یهایولخرج ◄

نیاز  مورد سال گندم کی ی یا کنجاله و یا وارداتماه دانه روغن ۶ ؛ وارداتسال جو میو ن کی ؛ هزینه وارداتزریفا یواکسن کرونا ونیلیم ۳۶ د؛ خرینفر ونیلیم ۸۴ رایب

هم  یکه مشابه داخل گرید یرضروریمحصول غ یلوکس، مدادتراش و کل یهاوهیجوهر، توپ، م ،ییتراز بنّا ،یچون ارّه دست یمحصوالت مت،یق گران گوشی بر کشور. عالوه

 هستند. هیو مواد اول مواد غذایی لَنگ واردات نهاده و دانه گریمانند مرغ، گوشت، روغن و د یاساس یکاالها که؛ درحالیتوجهی وارد کشور شده استقابل زانیدارند، به م

های ها و کمکدر بیان حمایت 2۰2۰در کنفرانس مجازی افغانستان  شنبه(کشورمان دیروز )سه امور خارجه روزی /کنندیم نیما برق مردم افغانستان را تأم یهاروگاهی: نفیظر ◄

ونقل و حمل ،ییها از اقالم غذاو آن میکرد یزبانیافغان م ونیلیاز سه م شیمان، از بکشور هیعل کایآمر یما با وجود جنگ اقتصاد»: کشورمان از ملت مظلوم افغانستان گفت

هستند، ما  لیما مشغول تحص یهاافغان در دانشگاه یهزار دانشجو 22۰۰۰. خوانندیآموز افغان در مدارس ما درس مدانش ۴۷۰۰۰۰برخوردار هستند،  یاارانهی یخدمات درمان

و ما  کنندیم نیمردم افغانستان برق تأم یما برا یهاروگاهین شود،یافتتاح م یآت یهرات در روزها-. خط آهن خافمیکنیان را به جهان خارج متصل مچابهار افغانست قیاز طر

 .«میانجام ده یشتریب اریساقدامات ب یانرژ نهیدر زم میقادر

-1 دارند: رانیرا در قبال ا ییاجرا تیمسئول نیشترینفر ب ۳ کایدر دولت آمر» امریکا نوشت: ، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل«یزدای فؤاد» تا کی؟!/ یالیخخوش ◄

پست در دولت  نیا فیتکل امروز است. کایآمر ینهاد اطالعات 1۷ سی، که رئیاطالعات مل ریمد-۳؛ است هامیتحر یکه مسئول اجرا ،یدارخزانه ریوز-2؛ خارجه ریوز

 «.؟یتا ک یالیخخوش هستند. ستیونیهسه نفر ص هر؛ مشخص شد دنیبا

. او در انیعیفقط شبود[ نه هایدوست همه ]عراق یمانیقاسم سل دشهی»: گفت ایآس یدر گفتگو با شبکه عراق «یاحمد الکنان» /اندقاسم احترام قائلحاج  یهمه در عراق برا ◄

 .«حترام همه و رهبران اهل سنت بودموردا لیدل نیبه هم ؛ها بوداز مشکالت اهل سنت عراق، کنار آن یاریبس

ها است که تحریم نای افتخارشان . امروزمیها را بردارایم تحریمآمده گفتندمی» :گویدمی مصلحت نظام صیعضو مجمع تشخ ،یلیجل دیسع افتخار امروز مدعیان دیروز/ ◄

 «.غلط است! استیس نای که است معلوم !میبده ازیامت میباز برو گویندمی بعد سابقه است!در دولت ما بی

 چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟ نامیحکم رأی دادن سفید و ب (:87احکام سیاسی )سؤال  ◄

 .درهرصورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسالمی باشد، حرام استپاسخ: 

 

   خبر ویژه▼ 

 ؟دولت پایان خوبی خواهد داشت!

 کی هامیموضوع تحر»: ی فرمودنداقتصاد یهماهنگ یعال یشورا یاعضا گریسه قوه و د یرؤسا داریدر دشنبه( دیروز )سهانقالب معظم رهبر 

اما در سه سال  شودیانجام م رانیت که بر ضد ملت اها اسسال تیجنا نیاست. ا رانیبر ضد ملت ا ییاروپا یو شرکا کایآمر تیتلخ و جنا تیواقع

ها به آن دیچشم ام یکه برخ یاز خارج انجام نخواهد شد. کسان یشیکه گشا میبگذار نیبنا را بر ا دیبا»ایشان تأکید کردند:  .«است افتهیشدت  ریاخ

در مسائل  یریگامکان صحبت و موضع ر،یاخ یهایو گرفتار ستیوجه روشن نهیچها بهآن یداخل طیضمن آنکه شرا کنند،یم یبا ما دشمن ،دارند

ها بود. آن شیگشا دیکرد و به ام نانیاطم توانینم گانگانیبه ب کرد. یزیرها حساب و برنامهحرف آن یرو توانیو نم دهدیها نمالمللی را به آنبین

 خواهد داشت. یخوب انیدولت دوازدهم پا ناًیقیه نفع مردم باشد، انجام شود، تواند بکه می ییو کارها ردیاگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گ

 یشتیمع یجد یهایکرونا بر مشکالت افزوده و دشوار زیفشار بوده و اکنون نشدت تحتبه ریدر چند سال اخ یها به علت رکود تورماقتصاد خانواده

آحاد  یبرا یاجتماع نینظام متمرکز تأم جادیا» انجام داد. یجد یاقدام نهیزم نیدر ا دیاز مردم به وجود آورده است که با یادیهای زگروه یبرا

کاهش مشکالت مردم  یکارشناسان برا یشنهادهایازجمله پ «گریکدیبه  یهای مختلف اطالعاتبا اتصالِ پایگاه انیرانیا یمل گاهیپا جادیا»و « مردم

 .«است

 

 


