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  رونق تولید ملی  سال         روز حرف ▼

از سوي رهبر معظم انقالب اسالمی سال  1398سال 

هاي  از زمانی که آسیب. رونق تولید نامگذاري شده است

ها و جنگ  بخش اقتصادي کشور نمایان شده و تحریم

اقتصادي دشمنان ملت ایران علیه نظام جمهوري اسالمی 

انقالب در نامگذاري شدت پیدا کرده است، رهبر معظم 

ها توجه مردم و مسئوالن را به تمرکز در بخش اقتصادي  سال

رهبر معظم انقالب در پیام نوروزي امسال نیز . اند سوق داده

جدي کشور و   فوري کشور و مسئله  مسئله«: تأکید کردند

آنچه من مطالعه . است» اقتصاد«  اولویت کشور فعالً مسئله

ها استفاده کردم، کلید این همه،  سکردم و از نظر کارشنا

در این باره توجه به » .»تولید ملّی  توسعه«عبارت است از 

  :چند نکته حائز اهمیت است

ـ اصل مهم در این زمینه آن است که شعارهاي سال به 1

مثابه راهبرد کالن کشور مورد توجه قرار بگیرد و همگان 

هایی  راه بکوشند قدمی براي عملیاتی کردن این راهبرد و

براي تحقق آن در وضعیت حساس فعلی کشور بیابند و 

هاي مسئول فقط  وظیفه مدیران و دستگاه. سازي کنند پیاده

تکرار بیانات رهبري نیست؛ بلکه کار اصلی و مهم آن است که 

تالش کنند تجمیع امکانات و منابع کشور به سمت حمایت از 

ه وحدت و آرامش رونق تولید ملی سوق پیدا کند؛ در این بار

  .کننده است سیاسی کشور موضوعی تعیین

کنیم که انقالب  ـ در شرایطی سال جدید را آغاز می2

اسالمی وارد دهه پنجم خود شده است و بیانیه گام دوم 

بهمن سال گذشته صادر  22انقالب که رهبر معظم انقالب 

فرمودند، پیش روي ما قرار دارد؛ باید نسبت شعار سال 

ها و تأکیدات بیانیه که  بیانیه گام دوم و ظرفیتبا  1398

تواند به تحقق اهداف شعار سال کمک کند، شناسایی  می

  .شده و مورد توجه جدي و عملی قرار گیرد

کوشند سال  هایی که می ها و دیدگاه ـ برخالف تحلیل3

ها معرفی کنند، رهبر معظم انقالب  را سال چالش 1398

: تبیین کردند و فرمودندسال جدید را به شکل دیگري 

» سال تهدیدها«را  98برخی گویندگان و نویسندگان سال «

در حالی که من مطلقاً این برداشت را قبول ندارم  ؛اند خوانده

سال «و » ها سال فرصت«به توفیق الهی  98و معتقدم سال 

در این باره » .براي ملت ایران خواهد بود» امکانات و گشایش

هایی که  که بدانیم تهدیدها و چالش نکته اساسی آن است

ممکن است رخ دهد، محصول رفتارها و اعمال ماست؛ پس 

ها و  بکوشیم نتیجه اقدامات و تصمیمات، رفع چالش

  .روي کشور باشد  ها پیش نمایی فرصت رخ

  

 !هاي سیالب ها و نقمت نعمت                 گزارش روز ▼

راسر پهنه جغرافیایی ایران اسالمی و جاري سال اخیر در س 70سابقه در  هاي بی بارش

... هاي مختلف کشور از گلستان و کرمانشاه تا فارس و خوزستان و شدن سیالب در استان

هایی که براي تعدادي از هموطنان عزیز و برخی از شهرها و  و دشواري ها در کنار سختی

نیروهاي کشور را به افزایی و همراهی میان  ، تصویري از همکردروستاهاي کشور ایجاد 

نمایش گذاشت و در همین روزهاي ابتدایی سال، بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند که 

همه نیروهاي کشور باید با  ...ها و ، حل مشکالت، عبور از سختیبراي پیش بردن کشور

 سیالب در گلستانجاري شدن در اولین روزهاي . فرماندهی واحد در کنار هم قرار بگیرند

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح همه  ،با دستور رهبر معظم انقالب به سرلشکر باقري

زده  نیروهاي نظامی وارد میدان شدند و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش در مناطق سیل

حاضر شده و تا همین امروز به طور مداوم در صحنه رسیدگی به مشکالت مردم حاضر 

اند، نیروها و تجهیزات نیروهاي مسلح به  ا پیش بردهاند و به صورت میدانی کارها ر بوده

منطقه اعزام شدند، بسیج و نیروهاي مردمی با وجود آنکه در ایام تعطیالت آغاز سال 

در کنار آمده را  بودیم، پاي کار آمدند و روند امداد و تالش براي حل مشکالت پیش

ور به طور مداوم در منطقه تسریع بخشیدند، وزیر کشاحمر و سایر نیروهاي امدادي  هالل

زده سفر کرد و در جلسات  حضور داشت، رئیس مجلس شوراي اسالمی بارها به مناطق سیل

زده سفر کرد و  جمهور اگرچه با تأخیر، اما به مناطق سیل مدیریت بحران حاضر شد، رئیس

مردم به شاءاهللا تا بازگشت زندگی  امور صادر کرد و ان سرعت یافتندستورات الزم را براي 

   .ها و امدادها ادامه خواهد داشت حالت عادي کمک

ها و افزون بر سرازیر شدن رحمت الهی و افزایش ذخایر  البته در کنار مشکالت و سختی

ها موجب شد برخی از مدیران  ها، این سیالب ها و دریاچه آبی کشور و سیراب شدن تاالب

یجاد تفرقه و در مصیبت بودن مردم ما و شان در ا هایی که نان و منافع ناکارآمد و جریان

  .نقاب از چهره آنها بیفتد و افکنی است، رسوا شده دودستگی و اختالف

 ستان در پی حذف دالر از معامالت نفتیعرب           ویژه خبر ▼

، عربستان واحد »نوپک«در صورت تصویب و اجراي الیحه : نوشت »رویترز«خبرگزاري 

این خبرگزاري از قول سه منبع . گذارد نفتی خود کنار می عامالتمپولی دالر را در 

این تهدید عربستان طی دیدار مقامات ارشد انرژي : اضافه کرد) بدون نام بردن از آنها(آگاه

کنگره . دو کشور مطرح و درباره این موضوع حتی در اجالس اوپک نیز مذاکره شده است

ین قیمت نفت و خارج کردن انحصار یتعر با دو هدف سهم داشتن آمریکا در تآمریکا پیش

صورت تصویب نهایی  پک طرحی را در دستور کار قرار داده بود که دروقیمت از دست ا

گذاري دخالت داشته و  تواند در قیمت هیچ سازمان تولیدکننده و صادرکننده نفتی نمی

 در »نوپک« به معروف الیحه. ها در بازار جهانی شود سبب تغییر در افزایش یا کاهش نرخ

 نفت صادرکننده کشورهاي سازمان از سوي نفت بازار در »انحصارگرایی« با مبارزه راستاي

 تاکنون کشور این جمهوري  رؤساي اما است، مطرح آمریکا کنگره در 2000 سال از ،)اوپک(

نشود؛  تبدیل قانون به تا کرد خواهند وتو را آن کند، تصویب را آن کنگره اگر که گفتند می

 نفت بازار در »انحصارگري« به را اوپک بارها آمریکا، کنونی جمهور رئیس ترامپ، دونالد اام

   .کند می برخورد آن با به واسطه قانون نوپک که است کرده تهدید حتی و متهم

 



 
  اخبار ▼

  کردیم مان بود، آن را تصویب می به نفع CFTاگر پالرمو و 

دان و رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس بابایی، نماینده مردم هم حمیدرضا حاجی

اوضاع کشور بهتر  CFTکند که با تصویب لوایح پالرمو و  اگر کسی تصور می: گفتدهم 

مان بهتر شد؟ در آنجا  مگر با تصویب برجام وضع. شود، اشتباه بزرگی مرتکب شده است می

برجام را پاره کرد که هاي غرب برآورده شد و ترامپ هم فقط به این دلیل  صرفاً خواسته

خواست چند بند دیگر به برجام اضافه شود و بارها گفت که از برجام چیز کمی گیر  می

داند؛ بلکه  در واقع دشمن تصویب این لوایح را هدف نمی: وي افزود. آمریکا آمده است

را مان بود، آن  به نفع CFTاگر پالرمو و . داند ابزاري براي زمین زدن جمهوري اسالمی می

مان نیست و با توجه  بندي رسیدیم که به نفع کردیم؛ اما در حال حاضر به جمع تصویب می

به اینکه دشمن ما را محاصره اقتصادي کرده، تصویب این لوایح در شرایط فعلی مصداق 

 ! این است که اجازه دهیم دشمن بیاید در حیاط و در آنجا هم یک دور با چراغ روشن بزند

 !افزایش نفوذ در عراق براي مقابله با ایران

با اشاره به سفر هیئت سعودي به ریاست وزیر تجارت و اقتصاد » الجزیره«پایگاه خبري 

عربستان، به بغداد با تأکید بر اینکه عربستان به دنبال افزایش نفوذ خود در عراق براي 

ترین  اقی شیعه، مهمهاي سیاسی عر رابطه با شخصیت: مقابله با ایران است، نوشت

شود و در همین رابطه، دیدار ثامر  هاي ریاض براي مقابله با ایران محسوب می تالش

السبهان با حسین صدر، از علماي شیعه عراق در شهر کاظمیه بغداد، به منزله تقلیدي از 

پیش از دیدار با مسئوالن ) ع(کاظم سفر روحانی به کاظمین و زیارت مرقد امام موسی

ها از این مسئله مهم غافلند که عمالً کلیدهاي وجود عربستان در  است؛ اما سعودي عراقی

پایان این رقابت عربستان با ایران در : این پایگاه خبري افزود. عراق، در دست ایران است

دهنده پیشتازي ایران در جریان نفوذ در  هاي موجود نشان عراق مشخص نیست؛ اما واقعیت

  .هاي دولتی است هاي نفوذ قدرتمند در همه بخش عراق و ایجاد پایه

  آوریم، اما چشم امید نداریم ها فشار می اروپاییبه 

ها را همچنان براي  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه اروپایی

تواند فقط با  اروپا باید بداند که نمی: دهیم، افزود شان تحت فشار قرار می اجراي تعهدات

از این رو . هایش شانه خالی کند ند اظهارنظر یا چند طرح اجرا نشده از زیر بار مسئولیتچ

ها را پیگیري کنیم، به آنها  عنوان دستگاه دیپلماسی این است که کار اروپایی ما به   وظیفه

گاه نباید به  تان را انجام بدهید؛ اما هیچ تذکر بدهیم، فشار بیاوریم که شما موظفید تعهدات

هاي گذشته حتی در ابتداي  براي همین در سال: وي گفت. نها چشم امید داشته باشیمآ

ـ با  وآمدهاي بنده جمهور، رفت وآمدهاي آقاي رئیس ـ رفت وآمدهاي ما برجام، بیشترین رفت

کشورهاي همسایه و کشورهایی بوده که شرکاي قدیمی ما هستند، مثل روسیه، چین، 

  . روابط خارجی به این سمت بوده است  آینده ترکیه، عراق و توجه ما براي

  زدگان لرستان جلسه فرماندهان نیروهاي مسلح براي افزایش خدمات به سیل

زدگان استان لرستان به  جلسه فرماندهی عملیات امدادرسانی نیروهاي مسلح به سیل

 84ریاست سرلشکر باقري، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح در محل فرماندهی لشکر 

در این جلسه ابتدا فرماندهان نیروهاي مسلح اعم از سپاه، ارتش، ناجا، . ان تشکیل شدلرست

گزارشی از مشکالت، موانع و نحوه ) ص(االنبیاء وزارت دفاع و قرارگاه سازندگی خاتم

زده ارائه دادند و در ادامه راهکارهاي افزایش کمیت و کیفیت  امدادرسانی به مردم سیل

ررسی شد که سرلشکر باقري ضمن تأکید بر هماهنگی دقیق، خدمات نیروهاي مسلح ب

گفتنی است، در این جلسه فرماندهان . تدابیر الزم را به فرماندهان عملیاتی ابالغ کرد

و ) عج(االنبیاء نیروي زمینی سپاه و ارتش، رئیس سازمان بسیج، فرمانده قرارگاه خاتم

  .ر داشتندمعاونان عملیات، اطالعات و آماد ستاد کل نیز حضو

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 این دادستان از رژیم صهیونیستی کل بازرس که حالی در◄ 

درباره  را جدیدي پرونده است تشکیل خواسته رژیم

 فساد احتمالی ظن به لیکود، حاکم حزب رهبر و وزیر نخست

 اسرائیل تلویزیون 12 شبکه نظرسنجی آخرین کند، بررسی

 دهد می شد، نشان شرمنت فروردین 16 جمعه آن نتایج که

 ابقاي احتمال راست، جناح دست در اکثریت حفظ به نظر

 این نظرسنجی. است زیاد وزیري نخست پست در نتانیاهو

 بنی رهبري به سفید ـ آبی به موسوم ائتالف دهد، می نشان

. آورند می به دست را کرسی 26 لیکود و کرسی 30 گانتز

 و سفید ـ آبی الفائت براي کرسی 28 پست جروزالم نظرسنجی

  .است کرده بینی پیش لیکود براي کرسی 27

 تجارت توسعه سازمان سرپرست محمدرضا مودودي،◄ 

 جهت تغییر یک 98 سال در تجارت توسعه براي: گفت ایران

 از کنیم می تالش که به طوري داشت؛ خواهیم جغرافیایی

 کشورهاي به صادرات به دوردست کشورهاي به صادرات

 است ممکن اگرچه تغییر این که شویم وفمعط همسایه

 یابد؛ کاهش دورتر کشورهاي به ما صادرات آمار شود سبب

 به صادرات کاهش همسایه کشورهاي به صادرات توسعه با اما

  .کرد خواهیم جبران را کشورها آن

 خورخه« با دیدار در سوریه جمهور رئیس »اسد بشار«◄ 

: دمشق گفت در او راههم هیئت و ونزوئال خارجه وزیر »اریاسا

 و است بوده سوریه اتفاقات شبیه داده، رخ ونزوئال در آنچه

 حاکمیت سلب و ها کشور این بر غرب سلطه تحمیل آن هدف

 اصول ترین مهم با و الملل بین قوانین با امر این که آنهاست

 حق و ها کشور حاکمیت به احترام در ملل سازمان منشور

  .است تضاد در انش سرنوشت تعیین در ها ملت

 توئیتی در بودجه و برنامه سازمان رئیس نوبخت، محمدباقر◄ 

 نوروزي تعطیالت از پس روزهاي نخستین در شاءاهللا ان: نوشت

 ساختار اصالح همچنین و اشتغال و تولید توسعه برنامه دو از

 بودجه و برنامه سازمان در همکارانم علمی تالش با که بودجه

  .شود می رونمایی رسانه اصحاب معج در است، شده تهیه

  

 
  

   

  اردیبهشت تمدید شد 20ا مسابقه گام دوم ت

  هدایا

  ریال میلیون 15 به مبلغ عالیات عتبات به سفر هزینه کمک 20ـ 

  ریال میلیون 10 مبلغ سوریه به به سفر هزینه کمک 20ـ 

  ریال میلیون 5 مبلغ مشهد به به سفر هزینه کمک 20ـ 

  ریال میلیون 2 مبلغ نقدي به هدیه 200ـ 

  ریال نمیلیو 1 به مبلغ نقدي هدیه 220ـ 

  نخجیر شکاري سالح قبضه 20ویژه  هدیه* 

تا تاریخ  را خود هاي پاسخ مسابقه در کنندگان شرکت

  .دهند رده سیاسی معاونت تحویل 20/2/1398

  98 فطر نتایج عید اعالم تاریخ

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


