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در مذاکره هم باید قوی بود. جوری باید  .امروز هم روزگار موشک است و هم مذاکره
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 **سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل**

www.basirat.ir  

 در انتظار اقدام و عمل   روز حرف ▼
سال نو با فرارسیدن بهار طبیعت آغاز شده و امید به تحول 

و حرکت به سمت تعالی و پیشرفت در میان مردم این 

همچون نیز پایان آن سرزمین شکوفا شده است، سالی که 

سنت بر اساس فاطمی خواهد بود. در این بین  آغازش

از سوی رهبر الی است س ها که چندگذاری سالحسنه نام

 ایشان عنوانشود، فرزانه انقالب اسالمی دنبال میو حکیم 

را برای سال جاری « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

گذاری دو نکته قابل توجه نهفته در پس این نام اند.برگزیده

 شود:است که در ادامه به آن اشاره می

جه اولین نکته آن است که از نگاه رهبری همچنان تو

به اقتصاد و رفع مشکالت اقتصادی و تالش برای استقالل 

های امرروز نارام اسرالمی قررار     اقتصادی در صدر اولویت

در حقیقت، با آنکه تقابل ناام اسالمی و جهان غرب دارد. 

جانبه اعم از سیاسی، اقتصرادی، فرهنگری،   در تقابلی همه

تررین  همناامی، امنیتی و... قرار دارد، اما آنچه امروز به م

راه نفوذ دشمن بدل شده، مسئله وابستگی اقتصادی است 

له راه مقابله با آن را در اتخراذ راهبررد اقتصراد    که معام

 دانند.مقاومتی می

اقتصاد مقاومتی که شاخص و ویژگی آن استقالل اقتصادی 

ایجاد  ،مسئله تولید داخلیو خروج از وابستگی، توجه به 

تحرک و رونق اقتصادی و  همسئل ،اشتغال و رفع بیکاری

ای ، نه تنها مقولهاستو مواردی از این قبیل مقابله با رکود 

بدان تأکید دارند، بلکه است که کارشناسان اقتصادی 

کرده و به  که مردم آنها را حساست  یمبتالبه هلئمس

 شان تبدیل شده است.یمطالبه این روزها

 د رهبرر گذاری سرال جدیرد تأکیر   نکته دوم درباره نام

است. به واقع باید گفت، « اقدام و عمل»بر  معام انقالب

هرای نارری   دنبال کردن اقتصاد مقاومتی از مرحله بحث

به مطالبه و گفتمانی فراگیر بدل شده است که فرا رفته و 

در سال جدید دیگر تحقق عینی آن از دولتمرردان طلر    

ربط باید با همه توان برای دولت و مسئوالن ذید و شومی

کردن آن تالش کنند. به راسرتی، پایران امسرال،    اجرایی 

ایستگاه پایانی دولت یرازدهم بررای پاسرخگویی در برابرر     

شده توضری  دهرد   مردم است تا به طور عینی و عملیاتی

که چه اقداماتی برای تحقق اقتصاد مقراومتی انجرام داده   

 .است
 

 

 حواشی لغو یک سفر     روز گزارش ▼
 انجرام  منارور  بره  و امنیتی دالیل به اتریش، به یرانا اسالمی رئیس جمهوری سفر»

ایرن عبرارات   « .شرد  خواهد انجام مناس  زمان در طرفین توافق با بیشتر هایهماهنگی

درست یک روز پیش از موعد مقرر سفر آقای روحانی به کشرور اترریش برر صرفحه اول     

کره بره صرراحت    رسانی ریاست جمهوری اسالمی ایران نقش بست. عباراتی پایگاه اطالع

جمهور به اتریش را مسائل امنیتری عنروان کررد، امرا برا ایرن حرال        دلیل لغو سفر رئیس

هرا  ای شود. برخی رسرانه های رسانهنتوانست مانع از اما و اگرهای دیگر و حدس و گمان

دانسرتند و   هرا در ویرن مررتبط   تأخیر در این سفر را با تااهرات احتمرالی صهیونیسرت  

را عدم لغو تحریم سوئیفت از سوی کشورهای اروپرایی، بره ویرژه     آندلیل گروهی دیگر 

جمهور کنونی ایرن  اتریش مطرح کردند. انتخابات ریاست جمهوری اتریش و تغییر رئیس

 شده در فضای رسانه بود. های مطرحاز دیگر گمانه هم کشور

 خبرنگرار  جمهور اترریش نیرز در چنردین مصراحبه، از جملره برا      از سوی دیگر رئیس

 تواننرد نمری  تنهرایی  بره  اروپرا  و بیان اینکه اترریش  ضمنوین  در صداوسیما رگزاریخب

 در حاضرر  حرال  در سروئیفت  هرای تحریم لغو کنند و موضوع لغو را سوئیفت هایتحریم

وگرو اسرت، لغرو سرفر     گفرت  و بررسری  حرال  در آمریکرا  در ویرژه  بره  الملرل، بین جامعه

 در مصاحبه دیگری با تلویزیرون  ویانست؛ جمهور کشورمان را با موضوع مرتبط ندرئیس

ردّ وجود مسائل امنیتی، علت لغو سفر حسن روحانی را رو بره   ضمن( ORF) اتریش ملی

جمهور اتریش هم ؛ البته سخنان رئیسعنوان کردپایان بودن دوره ریاست جمهوری خود 

ویحرا   نتوانست دلیل لغو این سفر را به طور کامرل روشرن کنرد و مقامرات کشرورمان تل     

در کانرال   از جمله آنان برود کره  وزیر بهداشت  که واکنش اظهارات وی را تکذی  کردند

 سرفر  لغرو  دربراره  داخلری  هرای رسانه برخی رویکرد از نوشت. وزیر بهداشت تلگرام خود

 اعرالم  رویداد، جزئیات از دقیق اطالع با: گفت و کرد انتقاد اتریش کشور به جمهوررئیس

 تصرمیمی  «مصرلحت  و حکمرت  عرزت، » موضع از و شجاعانه جمهوریرئیس که کنممی

 کره  بداننرد  عزیزمران  و رشرید  ملرت  نماینده میزبانان همه پس، این از تا گرفت انقالبی

 است. برخوردار اهمیتی درجه چه از «ایرانی و ایران اقتدار و عزت»

 

 شاهرودی خواهد بودکرمانی و هاشمیرقابت بین موحدی  ویژه رخب ▼

 در مبرارز  روحانیرت  جامعره  ارشرد  وعضر  ابراهیمی، حسین والمسلمین االسالمحجت

 کره  هسرتم  معتقرد : گفرت  تهرران  در ویرژه  بره  ،35 سرال  اسرفند  انتخابات نتایج تحلیل

 آرای که بینیممی کنیم، توجه آرا به وقتی. نخوردند شکست انتخابات این در اصولگرایان

حسین ابراهیمی  .است نکرده تغییر گذشته به نسبت و است خودش سر جای اصولگرایان

احتمال ریاست هاشمی بر مجلس خبرگان رهبرری گفرت: هاشرمی برا توجره بره        بارهدر

تواند امید داشته باشد که باز هم بره کرسری ریاسرت    ترکی  مجلس خبرگان پنجم نمی

بعیرد   ،ای که ایشان با جامعه روحانیت گرفتهمجلس خبرگان تکیه بزند. با توجه به زاویه

بدهند. وی درباره ریاست آینرده مجلرس    رأی اناست نمایندگان خبرگان به ریاست ایش

کرمرانی و  کرنم رقابرت برین آیرات موحردی     مری  بینری کررد: تصرور   خبرگان هرم پریش  

 شاهرودی خواهد بود.هاشمی



 اخبار ▼

 جیانال تولید برای فرانسه و ایران مذاکره

 و ایران نفت صنعت ارشد مسئوالن بین جدی تازگی مذاکراتاساس گزارش رسیده، به بر

 صورت گرفته ایران در اجیانال تولید در گذاریسرمایه مناور به فرانسه توتال شرکت

 آن تا خواهدمی ارزان قیمت با را ایران گاز شرکت، این که است آن توجه ابلق نکته اما است؛

 از ایران جیانال گاز صادرات مناور به را خود آمادگی نیز اسپانیا. کند تبدیل جیانال به را

 پارس و ایران پرشین، پروژه سه. است کرده اعالم کشور این صادراتیهای پایانه طریق

 که روندمی شمار به عسلویه در کشور جیانال تولیدهای طرح رینتمهم از جیانال

 پروژه و است شده متوقف جیانال پرشین و پارس پروژه دو احداث دالیلی به بنا اکنونهم

 به طرح این تکمیل برای اما است؛ جریان در درصدی 4٥ حدود پیشرفت با جیانال ایران

 است درصد 13 جهان گاز تجارت کل از جیانال سهم است. نیاز خارجیهای شرکت حضور

 سهم تواندمی نیز ایران و گیردمی صورت خاورمیانه و آسیا در آن درصد ٠٥ میزان این از که

 معنای به آن بازار و جیانال صنعت به ورود زیرا باشد؛ داشته تجارت این از مناسبی

 داشت. دسترسی آن به لوله طخ طریق از تواننمی که است دورتر بازارهای به دسترسی

 توافق ناکافی است!
باره این در واشنگتن ایهسته امنیت نشست حاشیه در آمریکا جمهوررئیس «اوباما باراک»

 هااند رفع تحریمهای تجاری اعالم کردهکه رهبر عالی ایران و بسیاری از شرکت موضوع

، هایشتحریم رفع آثار دیدن برای کید بر اینکه تهرانأبا ت ،درباره ایران آثار مشهود ندارد

که  بود این من اول نگرانی و اولویت ای،توافق هسته در دهد، گفت: تغییر را خود رفتار باید

 این. شود داده انتقال ،داشتند که( ایهسته) مواد اینکه و شود متوقف آنها ایهسته برنامه

 شده فراهم فرصت از ایران که بدهم قول توانمنمی امگفته همیشه من و است افتاده اتفاق

 توافق متن تاکنون ایران. کند استفاده المللبین جامعه به مجدد ورود برای رهگذر این در

 جهانی جامعه به ایران که است این مستلزم توافق، روح اما است، کرده رعایت را

 تازه بفرستد. هاییسیگنال

 بود؟ کسی چه امسال انتخابات پدیده

 :گفت «پنجره» وگو باگفت در خبرگان مجلس ساله 45 منتخ  محمدی،دوست میثم

 به کرد، تبدیل انتخابات پدیده به مرا رهبری خبرگان انتخابات برای بنده صالحیت تأیید

 به. کنند خود وارد فهرست مرا شانحمایت با داشتند سعی بیگانههای رسانه که ایگونه

 انقالب با نیز جوان طالب فکری خط و ندارد وجود میهعل حوزه در رویش دشمن گمان

. است دشمن غلطهای گمان بردن بین از برای انتخابات این در من حضور .نیست همسو

 امر این اثبات برای من. نکردم پیدا حضور قرمز صندلی بر نشستن و رأی کس  برای من

 پزشکی و ایهسته حوزه در تنها سال 1٠ از پس اسالمی انقالبهای رویش که امآمده

 .دارد وجود رویش نیز رهبری خبرگان مجلس نمایندگی زمینه در بلکه نیست،

 ایمنقد را به نسیه داده

 حضور با 4+3 نمایندگان و سران نشست از پس اتمی انرژی المللیبین آژانس مدیرکل

 ایران: ردک اعالم ایبیانیه در اروپا اتحادیه خارجه سیاست مسئول «موگرینی فدریکا»

 ادامه در «آمانو یوکیا». است کرده اجرا آژانس با رسمی توافقنامه از فراتر را خود تعهدات

. است جهان در ایهسته بازرسی ناام ترینقوی نار زیر ایران حاضر حال در: داشت اظهار

 صورت به را الحاقی پروتکل ،آژانس با پادمان موافقتنامه افزون بر کشور این: افزود وی

 .است کرده اجرا آژانس با خود رسمی توافقنامه تحت خود تعهدات از فراتر حتی و شفاف

به عمل نکرده است و  زمینهبه تعهدات خود در این طرف مقابل این در حالی است که 

 ایم.نوعی نقد خود را به نسیه داده

 کوتاه اخبار ▼

 آمریکا کنندهمذاکره تیم سابق سرپرست شرمن، وندی◄

که  یادداشتی در ،4+3 گروه و ایران ایهسته راتمذاک در

 و ایران موضوع نوشته است، «تودی ایاسیو» روزنامه در

 اصلی موضوعات از یکی را برجام به کشور این پایبندی

 وی از .گیرد قرار نشست این کار دستور در باید که دانسته

 ایهسته هایتحریم رفع ضمن انی خواسته بودجه جامعه

 هایحیطه در کشور این به هزینه کردن وارد به ایران، علیه

 و بشر حقوق تروریسم، از حمایت ادعایی موارد نایر دیگر،

 .دهد ادامه موشکی برنامه

پخش  ملی شرکت مدیرعامل سجادی، سیدناصر◄

 هایفراورده صادرات به اشاره با رانهای نفتی ایفراورده

 طور به امسال: گفت افغانستان، و عراق کشور دو به نفتی

 با که کردیم صادر گازوئیل لیتر میلیون پنج روزانه میانگین

 احتمال آینده، سال در گازوئیل تولید افزایش به توجه

 .شودمی بیشتر کشور دو این به صادرات افزایش

مدیر پخش دفتر فیلمیران درباره فروش ، امیر قطبی◄

های اکران نوروزی گفت: با توجه به اقبال خوب فیلم

 ،های سینمایی در ایام تعطیالت نوروزلممخاطبان از فی

یک  نسبت به سال گذشته فروش قابل توجهی را برای هر

بامداد  1ها تا ساعت سالن . بیشترها شاهد هستیماز فیلم

 دونمایش فیلم داشتند. فیلم سینمایی بادیگارد به فروش 

میلیون تومان در تهران و شهرستان دست  34٥میلیارد و 

میلیون تومان و  44٥میلیارد و  یکران یافت که سهم ته

 .بودمیلیون تومان  0٥٥شهرستان 

 زن هشت و مرد 3٥ بازداشت از لبنان امنیتی منبع یک◄

داد و اظهار داشت:  خبر انسان قاچاق هایشبکه به وابسته

 هایناآرامی شروع از انسان قاچاق باند ترینبزرگ این

 وی همچنین .است بوده تاکنون پیش سال پنج در سوریه

 به اقدام که داد خبر داعش به وابسته شبکه یک انهدام از

 تروریستی اقدامات برای سال و سن کم کودکان عضوگیری

 کرد.می
 مبارزه برای ریکاآم ادعایی ائتالف سخنگوی وارن، استیو◄

 از نفر «هاده» آموزش برنامه کرد: اعالم بغداد در داعش با

 تروریستی گروه با مبارزه آنچه برای را سوریه معارضان

 این رویترز، نوشته به .است کرده آغاز شده، خوانده داعش

 جبران برای پنتاگون تجدیدنارشده برنامه از بخشی برنامه

 .است سوریه معارضان آموزش قبلی برنامه اشتباهات

با  ایران نفت ملی شرکت مدیرعامل جوادی، الدینرکن◄

 گفت: روندپارس جنوبی ابراز خرسندی از توسعه فازهای 

 است ایگونه به جنوبی پارس 43 و 4٥ فازهای پیشرفت

 تابستان باشد، داشته ادامه دقت و سرعت همین با اگر که

 پارس 43 و 4٥ فازهای پاالیشگاه اندازیراه شاهد 34 سال

 .بود خواهیم جنوبی


