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اولین اقدام
▼ حرف روز
چند سالی از طرح راهبرد اقتصاد مقاومتی میگذرد ،اما

خطای محاسباتی!
▼ گزارش روز
تالش دشمنان جمهوری اسالمی برای افزایش مشکالت معیشتی مردم ایران ،به منظور

عملکرد مسئوالن در این بخش چندان کافی نبوده و رهبر

ایجاد تقابل مردم با نظام ،افزایش نرخ بیکاری ،رکود بیسابقه در اقتصاد کشور و ،...همه و

معظم انقالب هم با توجه به سخنرانیهایی که سال گذشته

همه نشان از آن دارد که رهبر معظم انقالب با دقت نظری مثالزدنی اولویت اصلی کشور را

داشتند از این وضعیت راضی به نظر نمیرسیدند تا اینکه

در سال  ،31اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین کردهاند؛ اما در مقابل این

در نامگذاری سال  ،31مجدداً شعار «اقتصاد مقاومتی» را

تفکر متأسفانه به نظر میرسد که برخی گروهها و جریانات سیاسی به مسئله رکود در

اینبار با دو واژه «اقدام و عمل» بیان کردند.

اقتصاد کشور و معضل بیکاری با عینک سیاسی و انتخاباتی مینگرند؛ چنانچه روزنامه

برای عملیاتیسازی این شعار باید دولت ،مجلس ،قوه

اصالحطلب «مردمساالری» در سرمقاله خود مینویسد« :دولت روحانی از زمان روی کار

قضائیه و دیگر نهادها و همچنین تکتک افراد جامعه دست

آمدن توانسته است در برخی از حوزهها به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد ،اما دو

به دست هم دهند ،البته در این بین نقش دولت برجستهتر

موضوع مهمی که میتواند موفقیت و مقبولیت دولت روحانی را به شدت به محاق ببرد و

است .اگرچه در سال گذشته قوه مجریه کارهایی ،از جمله

شاید حتی شکست سنگین انتخاباتی را در انتخابات ریاست جمهوری  36بر این دولت

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام داد و در

تحمیل نماید ،اولی تداوم وضعیت رکود اقتصادی و دومی نیز عدم بهبود وضع معیشتی

برخی از بخشها حرکتهایی شد ،اما ضروری است در این

طبقات کمدرآمد جامعه است .در واقع ،این دو موضوع مهم پاشنه آشیل دولت روحانی

زمینه کارهای اساسی زیادی انجام شود.

محسوب میگردد و دولت اگر مایل است تا یک پیروزی انتخاباتی قاطع و بیدردسری

در موضوع اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل دولت باید

داشته باشد ،میبایست هر چه زودتر نسبت به حلّ این دو معضل اقتصادی کمر همت

شروعکننده خوبی باشد؛ زیرا دولت پرچمدار و بسترساز

بگمارد ».البته اصل درک این موضوع که مسئله اقتصاد در شرایط حاضر اولویت اصلی

است که این بسترسازی مهمترین کار برای تحقق اقتصاد

کشور است ،از سوی این جریان موضوع مبارکی است؛ اما این نگرش که هر اقدام و عملی

مقاومتی است.

را معطوف به انتخاباتها میداند ،میتواند آسیبزا باشد؛ چراکه با وجود فاصله زمانی

اقتصاد مقاومتی بستر اصلی برنامهریزیهای آینده کشور

سیزده ماهه تا انتخابات آینده ریاست جمهوری ،ممکن است مسئوالن کشور را دچار این

را فراهم میکند .در این بخش تنها به یک وظیفه دولت

خطای راهبردی کند که راههایی سهلالوصول و زودبازدهتر از راههای اساسی و درست

برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی اشاره میشود.

اقتصادی را برگزینند و بهبود معیشت و رونق اقتصادی را در خارج از مرزها پیگیری کنند.

مهمترین وظیفه دولت سیاستگذاری متناسب برای
حمایت از تولید داخلی است که در این زمینه با دو اقدام
میتواند فضا را برای تولیدکنندگان داخلی مهیا نماید :اول
اینکه با سیاستگذاری و تعیین تعرفهها جلوی واردات
کاالهای مصرفی و تولیدی خارجی را سد کند؛ دوم اینکه با
فرهنگسازی و تالش برای تغییر ذائقه مصرفی به سمت
حمایت از تولیدات داخلی حرکت کند .سیاستگذاری و
فرهنگسازی دو بال حمایت از تولید داخلی هستند که
تنها دولت قدرت هماهنگی این دو را دارد .در اقتصاد
مقاومتی ،دولت افزون بر نقش حاکمیتی تعریفشده،
مسئولیت برنامهریزی ،زمینهسازی ،ظرفیتسازی ،هدایت و
کمک به بخش تولید را دارد؛ در چنین وضعیتی دولت در
جایگاه یک مسئول عمومی ،باید تولید ،کارآفرینی و
اشتغال را هدایت کند و ضمن نظارت بر حُسن اجرای
فعالیتها ،به نوعی یاریرسان بخش خصوصی و
تولیدکنندگان باشد.

▼ خبر ویژه

آیتاهلل خامنهای اوباما را مغلوب کرد

خاخام «آبراهام کوپر» معاون سازمان صهیونیستی «سایمون ویزنثال» در یادداشتی
نوشت« :دولت آمریکا به قولهای تابستان گذشته خود به کنگره این کشور مبنی بر اینکه
تنها تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران لغو میشوند و بقیه تحریمها پابرجا
میمانند ،پشت کرده است .این در حالی بود که «جک لو» معاون وزارت خزانهداری آمریکا
در جوالی سال  5141در سوگند خود شهادت داده بود که تحت هیچ شرایطی امکان
دسترسی ایران به بزرگترین بازار مالی و تجاری جهان داده نشود ».در ادامه این یادداشت
آمده است« :تعهدهای رسمی مقامهای دولت اوباما ،شهادتهای دروغ و وعدههای توخالی
آنها در زمینه توافق هستهای با ایران را باید به سطل زباله انداخت؛ ما آشکارا باید شاهد
ثروت بادآوردهای برای ایران باشیم و جز گزینه نظامی ،دیگر موردی برای فشار بر این
کشور باقی نمانده است ».نویسنده در انتهای این یادداشت با یادآوری شکستهای رؤسای
جمهور سابق آمریکا ،چون شکست «جیمی کارتر» در عقد قرارداد گسترده نظامی با ایران،
سرنگونی شاه ایران به دست آیتاهلل [امام] خمینی(ره) ،رهبر فقید انقالب ایران در سال
 73میالدی و ماجرای گروگانگیری و نابودی سفارتخانه این کشور در تهران ،نوشت« :اوباما
نیز مغلوب آیتاهلل خامنهای ،رهبر ایران شد و به نظر میرسد ما و متحدان خاورمیانهای
باید بهای سنگین بسیاری از این حماقتها پرداخت کنیم».

▼ اخبار

▼ اخبار کوتاه

مقام آمریکایی :برای تحریم ایران قادر به انجام هر کاری هستیم

◄محمدرضا رحیمی زاده ،عضو انجمرن فروالد ،اختصرا

یکی از مقامات دولت آمریکا ضمن درخواست از نمایندگان مخالف برجام در کنگرره بررای
عدم تمدید یک قانون ضدایرانی در حال انقضا ،گفته است :واشرنگتن برا توجره بره قروانین
جاری این کشور قادر خواهد بود برای تحریم ایران ،هر کار الزمی را به بهانه انجام اقدامات
غیرمرتبط با برجام انجام دهد .باراک اوباما نیز در این زمینه گفته است :در حال حاضر این
اقدام را ضروری نمی بیند و هرگونه اقدام احتمالی در این راسرتا را بره موجرب اختیراراتش
«وتو» خواهد کرد .ایران و گروه موسوم به  1+4تیر ماه سال جاری برای پایان دادن به یک
دهه بحران بر سر برنامه هسته ای ایران به توافقی رسیدند که طبق آن قرار بود ضمن ایجاد
محدودیت در بخش هایی از این برنامه ،تحریم های ضدایرانی مرتبط با برنامه هسته ای ایران
کاهش یابد .اما با وجود اینکه ایران به گواه آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد نراظر برر
اجرای برجام است ،تاکنون به تمامی تعهداتش پایبند بوده است ،طرف مقابل مدعی اسرت
به علت درهم تنیدگی تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران مشکالتی بررای پایبنردی
گروه  1+4به تعهداتش وجود دارد.

 65درصدی ملت ایران در ایرن انتخابرات کره در براالترین

ارتش ایران در سال  6102میالدی چندمین ارتش جهان است؟

سطح انضباط و بهترین نوع مشرارکت مردمری ،آن هرم برا

مؤسسه «گلوبال فایرپاور» آمار جدیدی از رتبه بندی ارتش های جهان منتشر کررده کره در

الهررام از رهنمودهررای رهبررر معظررم انقررالب برگررزار شررد،

آن ،ارتش ایران بره رتبره  53جهران رسریده و ایرن موضروع در حرالی رخ داده اسرت کره

نشاندهنده اقتدار نظام اسالمی است.

کشورهایی ،مانند آلمان یا ترکیه که تا دندان به سالح های روز جهان مجهز هستند ،از رتبه

◄محمدمهرردی زاهرردی ،رئرریس کمیسرریون آمرروزش و

خود در میان  41ارتش برتر جهان سقوط کرده اند .گفتنری اسرت ،تمرامی رتبرههرایی کره

تحقیقات مجلس از تشکیل فراکسیون اقتصاد مقراومتی در

تاکنون در بعد نظامی به ایران از سوی مؤسسههای معتبر نظامی داده شده ،فقط بر اسرا
توان نظامی ارتش ایران است و توان رزمی سپاه و بسیج هیچ گاه در آمارهای این مؤسسات
حساب نشده است که با توجه این مطلب ،اگر این مؤسسات توان رزمی سرپاه ،بره ویرده در
زمینه موشکی و میزان نیروهای نظامی را کره در بسریج در حرال دفراع از ایرران هسرتند،
حساب کنند ،جایگاه ایران نه تنها در میان  41ارتش برتر جهان است ،بلکره احتمراالً جرز
پنج کشور برتر نظامی خواهد شد.
 006عملیات انتحاری داعش در یک ماه
پایگاه «اعماق» وابسته به داعش با ارائه آماری از عملیاتهای ایرن گرروه ،تأکیرد کررد کره
بیشتر این عملیاتها از طریق کمربند انفجاری یا انفجار خودروهای بمبگذاریشده صورت
گرفته است .بر اسا

این گزارش ،اعضای داعش طی ماه مرار

در  66عملیرات نیروهرای

عراقی را هدف قرار داده انرد و  16برار بره نیروهرای ارترش سروریه و مخالفران و نیروهرای

منابع آزادشده از محل حذف یارانه هرا بره بخرش تولیرد را
عاملی برای تقویت اقتصاد و صنعت کشور دانست و گفرت:
طبق مصوبه مجلس ،دولت می تواند امسال یارانه حدود 51
میلیون نفر را قطع کند که تقریباً 44هزار میلیارد تومان از
این محل حاصل خواهد شد .وی در ادامره گفرت :بریش از
 51میلیون تن ظرفیت نصب شرده تولیرد فروالد در کشرور
داریم که در سال گذشته حدود  11درصد آن فعال بود.
◄حجت االسالم ابوترابی فرد در واکنش به «جمعره سریاه»
خواندن هفرتم اسرفندماه  4331از سروی محمرد براقری،
نماینده مردم بناب در مجلس نهم ،گفت :مشارکت بیش از

مجلس دهم خبر داد تا به مثابره برازویی توانمنرد در کنرار
سایر کمیسیون های تخصصری مررتبط در مجلرس ،بتوانرد
پیشنهادات الزم را در این زمینه ارائه داده و اجرایی شردن
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کشور را رصد کند.
◄مسئوالن تلگررام در راسرتای سرالم سرازی ایرن شربکه
اجتماعی طی دو روز گذشرته فعالیرت بریش از  11کانرال
ایرانی را که تبلیغات غیراخالقی داشتند ،مسدود کرده و به
آنها فرصت پاالیش داده اسرت .ایرن کانرال هرا کره بیشرتر
فعالیت شان اجتماعی یرا سررگرمی اسرت ،در صرورتی کره
پاالیش شوند ،اجازه فعالیت مجدد مییابند.

پیشمرگه و یگانهای کرد حمله کرده اند .داعش برا اقردامات جنایتکارانره خرود بره دنبرال

◄طرح کارت اعتباری خریرد کراال کره از مهرر مراه سرال

خدشه وارد کردن به چهره اسالم در جهان است .با پیدایش داعش شرمار قابرل تروجهی از

گذشته مطرح شد و در نهایت به مرحله اجرا نرسرید ،قررار

افراطیها از کشورهای مختلف ،حتی آمریکا و کشورهای اروپایی ،در سایه سرکوت مقامرات

است در سال جاری با تغییراتی در شرایط آن اجرایی شود

آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطالعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی

که به گفته رئریس انجمرن تولیدکننردگان لروازم خرانگی،

توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند ،اما اکنون بازگشت این تروریست ها به یکی از

جزئیات آن طی چند روز آینده اعالم میشود.

بزرگترین مشکالت کشورهای غربی تبدیل شده است.

◄رئیس جمهور سابق کشورمان احتمرال کاندیرداتوریاش

مقابله با تروریسم به معنی رویارویی با طرح صهیونیستی است
عصام خلیل ،وزیر فرهنگ سوریه با بیان اینکه باید نام قد و موضوع فلسطین در ذهرن و

در انتخابات ریاست جمهوری سال  36را رد نکرد .محمرود
احمدی نداد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرما در

وجدان نسل های آینده حک شود ،اظهار داشت :وقتی ما در خاک سوریه با تروریسم روبه رو

انتخابات ریاست جمهوری سال  36نامزد خواهید شد یا نه

هستیم ،در واقع با صهیونیسم دست به گریبانیم و رویارویی برا تروریسرم و هررج ومررج در

گفت :انشا اهلل سال  36همه همدیگر را خواهیم دید.

عراق ،لیبی ،یمن و سایر کشورها چیزی جز مقابله با طرح صهیونیستی نیسرت .وی تأکیرد

◄دریادار فدوی ،فرمانده نیرروی دریرایی سرپاه پاسرداران

کرد :این خطر واحد باید همه ما را یکپارچه به مقابله با آن سروق دهرد و بره ایرن ترتیرب
رویارویی فرهنگی ،بخشی از ساختار کلی رویارویی با طرح صهیونیستی است و بایرد قضریه
فلسطین در ذهن و وجدانها زنده بماند تا بتوانیم این امانت را به نسلهای آینده بسپاریم.

انقالب اسالمی با اشاره به تولید انبوه شناورهای این نیرو با
سرعت  01نات در سال گذشته ،گفت :در سال جراری بره
دنبال افزایش این سرعت طبق برنامه هستیم.

