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 دولت راه نقشه کانونی نقطه   روز حرف ▼

 اعضالای  و جمهالور رئالی   دیالدار  در رهبر معظم انقالب  

 و زحمالالا  از قالالدردانی ضالالم  (9/6/34) دولالالت تئالالهی

 هفالت  قالال   در را مهمالی  نکالا   یازدهم، دولت هایتبش

 سیاسالالت» ،«مقالالاومتی اقتصالالاد» هالالایزمینالاله در سرفصالال 

 برناماله » ،«فرهنگ» ،«امنیت» ،«فناوری و علم» ،«خارجی

 اصاللی  هالای اولویالت  عنالوا   باله  «مجازی فضای» و «ششم

 بیالا   رو پیش سال یک در یازدهم دولت راه نقشه و کشور

از ایال    ی،موضوع اقتصالاد مقالاومت  اما در ای  میا ،  .کردند

در برهاله کنالونی   و کشور اسالت   اول اقتصاد مسئله نظر که

می بالر مسالائ    سالب عمالده رویالارویی اسالتکبار بالا انقالب  ا     

  ، حائز اهمیت بیشتری است.اقتصادی متمرکز است

 اقتصالاد  هالای سیاسالت  دقیال   و صحیح از ای  رو، اجرای

 و بالرای مشالکب    رهبالر معظالم انقالب     حال   راه ،مقاومتی

 ایشالا   زمیناله در همالی   اسالت.   کشالور  اقتصادی هایگره

 باله  رسالید   تالا  هالا طالر   هماله  قدمبهقدم و جدی پیگیری

 هالالای اقتصالالادی بالالاهمسالالویی همالاله فعالیالالت، آخالالر مرحلالاله

اداماله   از قاطعاناله  مقاومتی و جلوگیری اقتصاد هایسیاست

 هالای سیاسالت  بالا  غیرهمسو اقتصادی هایبرنامه یا هاطر 

 کشالور  هالای ظرفیت همه آورد  میدا  به، مقاومتی اقتصاد

 انجالام  ،سالازی گفتمالا  ، صالنعت  و کشاورزی هایبخش در

 واگالالراری، اقتصالالادیعرصالاله  در جهالالادی و جهشالالی کالالاری

 بانکی تسهیب  هدایت ها،استا  به گیریتصمیم اختیارا 

کارگیری هب تولید، سویبه نقدینگی عظیم حجم همچنی  و

 محصالوت   بهالای  موقال   باله  پرداخت صادراتی، هایمشوّق

، تبالدیلی  صالنای   و روسالتاها  باله  جالدی  توجاله  و کشاورزی

 اقالداما   ازجملاله  راو...  بنیالا  دانش هایشرکت از حمایت

 اقتصالاد  هالای سیاسالت  شالد   عملالی  برای ممک  و اساسی

  دانند.می مقاومتی

مانده، با دولت محترم در فرصت باقی رودانتظار می لرا

های اقتصاد نکا  مرکور، به اجرای دقی  سیاست توجه به

بالرخب  تصالور برخالی کاله      زیالرا  رد؛ت گمالا مقاومتی همّ

 دوره پسالابرجام را سالالبه باله انتفالا     اقتصاد مقالاومتی در  

تنها از ضرور  اقتصاد مقالاومتی  کنند، نهموضوع تلقی می

اهمیالت مضالاعی یافتاله     کاسته نشده، بلکه توجاله باله آ   

زایالی و  بتنی بالر درو  است؛ زیرا اقتصاد مقاومتی اساساً م

وا  اقتصاد تنگری است و در شرایط موجود بهتر میبرو 

 مقاومتی را اجرا کرد.

 سوزاندن یک فرصت    روز گزارش ▼
دولت مبنی بر برداشته شد  الزام حفظ کار  سوخت  درخواستاعبم موافقت مجل  با 

هالایی کاله   های هوشمند سوخت دانست؛ کار توا  پایا  عمر کار می در بودجه امسال را

های ظالمانه خارجی و با هزینه فراوا  ساماندهی شد، حالات باله ل الی اصالرار     در اوج تحریم

مسئوت  دولت یازدهم، از جمله بیژ  نامدار زنگنه که ای  روزها نالامش باله دلیال  معایال      

هاسالت،  زارتخانه تحت مدیریت وی، بالر سالر زبالا    فراوا  قراردادهای نفتی تدوی  شده در و

ت تالدبیر و امیالد بالا  اله     کنار گراشته خواهد شد؛ البته مشخص نیست که وزیر نفالت دولال  

هالای  وردی به ای  نتیجه رسیده است کاله سالازوکار توزیال  سالوخت بالا کالار       تحلی  و برآ

 39تالا   66هالای  سالال  تنهالا در  مجلال   هایپژوهش هوشمندی که بر اساس گزارش مرکز

ارزش است؛ مشخص نیست جویی ارزی برای کشور شده است، بیصرفه میلیارد 07موج  

خوانالد، در  وزیر نفت دولت حس  روحانی با  ه حسا  و کتابی ای  سامانه را ناکارآمد مالی 

اتفاق کارشناسا  ای  حوزه وجود ای  سامانه سراسری را برای کشور نوعی بهحالی که قری 

های جدی،  و  رونال   تواند آسی ها میای  باورند که حر  ای  کار فرصت دانسته و بر 

دوباره قا اق سوخت، شروع مجدد روند صعودی مصر  سالوخت در سال ح کشالور، خالارج     

پالریر کالرد  کشالورما  در برابالر     شد  ابزار مدیریت مصر  سوخت از دست دولت، آسالی  

حالوزه همچنالی    ، متخصصالا  ایال    به همراه داشته باشالد های احتمالی بیگانگا  و... توطئه

 نقلیاله  وسای  بانک اطبعاتی روزآمد و مهمی که از ،معتقدند با حر  سامانه کار  سوخت

اجالرای  توانالد در  گیالرد و مالی  گیر قرار مالی های تصمیمآید و در اختیار دستگاهبه دست می

واهد زدا مؤثر واق  شود، از بی  خجرم و امنیتی نظارتی، محی ی،زیست ترافیکی، هایطر 

از دسترس خارج شد  ای  منب  غنی اطبعاتی تأثیراتی منفی بر دقالت و صالحت    رفت که

 های مسئول خواهد داشت.تصمیما  دستگاه
 

 سیاسی طرح قالب در هایمنی بر جنگ اهداف تحمیل   ویژه خبر ▼

 اسالت،  انگلالی   -آمریکالا  مشالتر   برناماله  و اراده یمال ،  در جنالگ  پروژه که گونههما 

 -آمریکالایی  ایاراده نیالز،  مال  ی در آنهالا  پرهزیناله  شالرایط  مالدیریت  برای فعلی رویکردهای

 ،امالارا   سالعودی،  حضور عربستا  با  هارجانبه نشست یک پیش روز  ند .است انگلیسی

 ح راه ضرور  بر کردند سعی آ  کنندگا شرکت که شد برگزار لند  در انگلی  و آمریکا

 و افالروزا  جنگ نجا  برای جدید تبش یم ، مردم نگاه از که کنند تأکید یم  در سیاسی

 و آمریکالا  بالرای  راهبالردی  هالای آسالی   فزایش؛  راکه اآنهاست همراها  و ودیسع جانیا 

 در جنگ شد  کشیده با کنندهنگرا  هایهزینه و آسی  و یم  و من قه س ح در انگلی 

 المللالی، بالی   فشالارهای  و جنگی جنایت هایرسوایی و سعودآل برای سعودی اراضی داخ 

 از محالدودتر  بسالیار  یمال   در افالروز جنگ و تجاوز جریا  مانور هایعرصه که دهدمی نشا 

 سالر  باله  خالود  مسالئولیت  پایالانی  هایماه در که مو کیبا  جانبدارانه رفتار و است گرشته

گفتنالی   .کنالد نمالی  ایجاد یم  در انگلی  و آمریکا دیپلماسی برای  ندانی فرصت د،برمی

 میال   بالرخب   مسالقط،  در  اله  و صالنعا  در  اله  یمال   در صاللح  مراکرا  جدید دوراست، 

 و فعالال  دیپلماسالی  یالک  و بالود  خواهالد  تالر نزدیک یم  مردم هایخواسته به افروزا جنگ

 را یمال   مالردم  توفیال   ضالری   یمال ،  در هالا روس با دیپلماتیک افزاییهم کنار در پرانگیزه

 داد. خواهد افزایش



 اخبار ▼

 هستیم ایران علیه هاتحریم بررسی حال در :واشنگتن

 اعمالال  مسالئله  بررسالی  حالال  در واشالنگت   کالرد   اعالبم  آمریکالا  خارجاله  وزار  سخنگوی

 بالا  «تالرودو  الیزابت» است. یم  در هاحوثی از حمایت دلی  به ایرا  علیه جدید هایتحریم

 نشالا   تصالاویر  بالود،  گفتاله  کاله  آمریکالا  خارجاله  وزیالر  «کری جا » اخیر اظهارا اشاره به 

 شالود می گفته که هاییموشک درباره سعودی عهدولی «نایی ب  محمد» سوی از شدهداده

 است انداخته دردسر به شد  به را ما شده، مستقر یم  با عربستا  مرز در و آمده ایرا  از

 در موشالک  ایالرا   دهالد مالی  نشالا   که تصاویر ای  که خبرنگارا  رسشپ ای  به پاسخ درو 

 تاریخ م »  گفت ،است شده داده نشا  شما به زمانی  ه داده، قرار یم  هایحوثی اختیار

 تأکیالد  آ  بالر  آمریکالا  خارجاله  وزیر بارها که است همانی بگویم توانممی آنچه .ندارم دقیقی

 «ایم.نبسته ایرا  اقداما  روی به را خود ا  شم ق عاً ما اینکه بر مبنی ،است داشته
 

 ایران مرزهای در مخدر مواد تن 055از بیش انهیسال کشف

  گفت و کرد اشاره ایرا  مرزهای در مخدر مواد ت  497 حدود انهیسال کشی به کشور وزیر

 مرزهای در جها  هروئی  درصد 40 و مرفی  درصد 67 تریا ، درصد 07 حدود ساله همه

 و نظامی نیروهای قدر  از نشا  موضوع ای  شود کهمی کشی مرگ سوداگرا  از  کشورما

 077 حالد  در جها  کشفیا  میزا  با اشاره به اینکه فضلیرحمانی دارد. کشورما  انتظامی

 مواد تولید که ناام  کشور دو با مرزیهم علت به ایرا   داشت اظهار ،است کیلوگرم 977 تا

 صدر در است، یافته افزایش برابر 17 به متجاوز غربی کشورهای ورود علت به آنها در مخدر

 .دارد قرار افیونی مواد با مبارزه
 

 دهد نشان خود از بیشتری حساسیت گرانفتنه به نسبت دولت

 مسالئله  انقالب   معظالم  رهبالر  هالای دغدغاله  از یکالی   گفالت  رهبری خبرگا  مجل  رئی 

 پیش از بیش که است اسبمی امنظ مسئوت  بی  در اشرافیت رواج از پرهیز و زیستیساده

 سل ه، نظام هایبدعهدی و هادشمنی به اشاره با جنتی اهللآیت .باشد دولت توجه مورد باید

 نسبت دولت صریح و قاط  مواض  اتخاذ خواستار اسبمی، جمهوری به نسبت آمریکا ویژهبه

 خالود  عم  و قول در را فقیه وتیت از تبعیت باید دولت  کرد خاطرنشا  وی شد. آمریکا به

 حساسالیت  گالرا  فتنه و فتنه عوام  به نسبت است، ضروری رو همی  از بگرارد؛ نمایش به

 .دهد نشا  خود از بیشتری
 

 است؟ متفاوت ایران آمار مرکز با مرکزی بانک آمارهای چرا

 «ایالرا   آمار مرکز» ایرا  در آمار ارائه رسمی مرج  با تأکید بر اینکه ایرا  آمار مرکز رئی 

 مرکالزی  بانالک  و ایالرا   آمار مرکز به مربوط ارقام و اعداد بود  متفاو  دتی  درباره ،است

 که هانامهپرسش از تعدادی اطبعا  به و دهیممی انجام کار اینمونه صور  به وقتی  گفت

  راکاله  ؛اسالت  متفالاو   هالا پاسالخ  کنالیم، مالی  مراجعاله  اسالت،  شده پر پاسخگویا  طری  از

 رشالد  نالر   کاله  کالرد  امیالدواری  ابالزار  همچنالی  پارسا  امیدعلی است. متفاو  ما هاینمونه

 شود. ارائه موق  به و دقی  پ  ای  از اقتصادی
 

 رسد می دالر میلیارد هزار ۸۲ از بیش به آینده سال ۰5 تا آمریکا بدهی

 سال تا کشور ای  هایبدهی میزا  کرد، اعبم خود گزارش تری تازه در کنگره بودجه دفتر

 گالزارش  باله  یافالت.  خواهالد  افالزایش  دتر میلیالارد  هالزار  0/06 از بالیش  باله  یمیبد 0706

 هالا هزیناله  کالرد   کنتالرل  به قادر فدرال دولت افزود  آمریکا کنگره بودجه دفتر اسپوتنیک،

 سالایر  و سبمت و بهداشت برنامه اجرای .شد نخواهد بهتر نزدیک آینده در شرایط و نیست

 پالن   رشالد  بالا  امسالال  پایا  تا فدرال هایهزینه شد خواهد موج  آمریکا دولت هایبرنامه

  شود. دتری میلیارد 406 معادل درصدی

 کوتاه اخبار ▼

 در کالابی  تلاله  یالک  سالاخت  درصالدد  صهیونیستی رژیم◄

 نیالر » ،«هالاآرتص » گالزارش  باله  است. مسجداتقصی جنو 

  افالزود  خبر، ای  اعبم ضم  اشغالی قدس شهردار «برکا 

 ایال   صالاح   بفهمنالد  دیگرا  که است آ  طر  ای  هد 

 طالر   ایال   کالرد کاله   بینالی پیش روزنامه ای  کیست. خانه

 باشالد؛  داشته دنبال به را هاییاعتراض و سیاسی اختبفا 

 رژیالم  که مناطقی یعنی سبز، خط از خارج در آ  تمام زیرا

 کالرده،  اشالغال  4360 روزه شش جنگ از پ  صهیونیستی

 شد. خواهد ساخته

 بالالی  هالالایدرگیالالری شالالد، مالالدعی پنتالالاگو  مقالالام یالالک◄

 سالال  یالک  در فالارس  خلالی   در آمریکالا  و ایرا  شناورهای

 گالالزارش بالاله .اسالالت داشالالته افالالزایش درصالالد 47 گرشالالته

 نیالروی  پالنجم  ناوگا  اعبم طب  ،«نیوزفاک » خبرگزاری

 سالال  در آمریکالا  و ایالرا   شالناورهای  بالی   آمریکالا  دریایی

 شالش  در امالا  داشت؛ وجود تقاب  مورد 97 مجموعاً 0744

 وجالود  خ رنالا   تقابال   مالورد  06 ،جالاری  سالال  اول ماهه

 است. داشته

 داشالته  مأموریالت  آمریکالایی  مسالافربری  هواپیمای یک◄

 تالری  نزدیالک  شودمی گفته که را منافقی  باتی رده سرا 

 حتی و هستند سازما  ای  سرکرده رجوی، مسعود به افراد

 از دارنالد،  را اینترپال   پلالی   در تعقیال   حکم آنها از برخی

 قرار مرکور هواپیمای خبر، ای  اساس بر دهد. فراری عراق

 بغالداد  فرودگاه در را منافقی  یاعضا از نفر صد از بیش بود

  کند. منتق  اروپا به ویژه مسیری از و کرده سوار

 کاله  را ایرانالی  جوا  4477 از بیش گفت  اطبعا  وزیر◄

 شناسالایی  ،بپیوندنالد  تروریسالتی  هایگروه به داشتند قصد

 مسیر از را آنها قرآنی و دینی و اسبمی مبانی طب  و کرده

 وی م.ایال دهشال  داعالش  به آنها پیوست  مان  و داشته برحرر

 توا می و است درما  از بهتر پیشگیری که معتقدیم  افزود

 د.کر جلوگیری جریانا  از بسیاری از اسبمی برخورد با

  فالت گ کشالاورزی  حمالایتی  خالدما   شرکت مدیرعام ◄

 باله  ت  میلیو  شش از جاری زراعی سال در گندم برداشت

  افالزود  سالیی  زدا یال  .ه اسالت یافتال  افزایش ت  میلیو  41

 شالده  تبالدی   غالرا  واردکننده تری بزرگ به زمانی ما کشور

 گنالدم  همچو  اساسی، کاتهای از برخی در اکنو  اما بود،

 ایم.رسیده خودکفایی به

 باله  کشالور  تورم نر  کاهش از دارایی و اقتصاد امور وزیر◄

 نیاطی  علی .داد خبر امسال ماه مرداد پایا  تا درصد 3/6

 تالبش  دارایالی  و اقتصاد امور وزار  تصمیم اساس بر  گفت

 زیالرا  یالابیم؛  دست ارز نرخیتک سیستم به امسال کنیممی

 .است بوده فساد بروز منشأ همواره ارز دوگانه ساختار


