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 دغدغه اقتصادي نخواهد داشت      روز حرف ▼

اسنپ «تهدید اروپا به استفاده از مکانیسم ماشه یا همان 

در برجام که حاصل تدبیر شش ساله دولت روحانی » بک

  :است، از زوایاي گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است

ـ عدم شناخت یا اعتماد بیش از حد دولت به غرب سبب  1

اي اقتصادي و سیاسی کشور را به امضاي ه شد همه فعالیت

. حتی آب خوردن نیز به برجام منوط شد. برجام منوط کنند

اي میان طرفین برجام  وآمدهاي شش ساله نتیجه آن رفت

. بود که به تهدید اروپا به استفاده از مکانیسم ماشه انجامید

تواند از این مکانیسم استفاده کند یا نه،  حال آنکه اروپا می

اعتمادي و خوي  صحبت از بی. مان نیست بحث جاي

اي  نامه استکباري غرب است که حتی حاضر به اجراي توافق

که امضاي باالترین مسئوالن کشورشان پاي آن است، 

ی یورنکته اینجاست که این کشورها در کمال پر. نیستند

هاي موشکی و  چندین بار مذاکرات دیگر را در حوزه

آنچه این کشورها را نسبت به . دان اي خواستار شده منطقه

جمهوري اسالمی ایران چنین گستاخ کرده، همان تفکر 

گرایی است که متأسفانه در بین بیشتر دولتمردان  غرب

  . شود کشورمان به وضوح دیده می

ـ حال که وعده دولت مبنی بر مذاکره با آمریکا و اروپا  2

منافع  اتفاق افتاد و هیچ گونه نتایجی جز ضرر رساندن به

کشور نداشت، وقت آن رسیده است که افرادي با نگاه داخلی 

  متأسفانه،. به حل مشکالت به بدنه دولت افزوده شوند

حامیان دولت روحانی امروز به جاي جوابگو بودن نسبت به 

. عملکرد خود، سعی در مقصر نشان دادن نظام اسالمی دارند

طلبان نام  فرصت توان از آنها به ـ که می سواري این طیف موج

ـ به این دلیل است که آنها نسبت به ارزش منافع ملی  برد

شان نگاه حزبی  رو تنها نگاه تی ندارند؛ از اینیگونه حساس هیچ

  . است

ـ بازگشت دولت به همان سیاست روزهاي اول مبنی بر دو  3

رفتار . نرخی کردن بنزین، به معناي شروع از نقطه اول است

  . شود واقع ناامیدي آنها از غرب تلقی میگونه دولت در  این

ـ تصور غرب از وضعیت داخلی کشور سبب شده است اروپا  4

با وجود بدعهدي خود از مکانیسم تهدید صحبت کند؛ اما 

روزي در حال تالش  نیروهاي جوان انقالبی به طور شبانه

. هستند تا بتوانند اقتصاد جمهوري اسالمی ایران را پویا کنند

طور که رهبري نیز به آن اشاره  ن نظام اسالمی همانبنابرای

   .ءاهللا  شا کردند، در آینده دغدغه اقتصادي نخواهد داشت، ان

  

  مقصر اصلی                                   گزارش روز ▼

در اینکه دولت دوازدهم در اجراي طرح اصالح قیمت بنزین بسیار بد عمل کرد، هیچ 

رباره اینکه آیا در وضعیت کنونی اقتصادي دولت باید به چنین د! تردیدي وجود ندارد

داد نظرات کارشناسی  زد و قیمت بنزین را آن هم به این میزان تغییر می اقدامی دست می

بسیاري مخالف هستند و زمان اجراي آن را به هیچ وجه مناسب . زیادي وجود دارد

تورم باالي سال گذشته و آسیب دیدن اند که به دلیل  بینند و بسیاري بر این عقیده نمی

اما آنچه در ! ضروري بود آنهاجامعه، اجراي این طرح با هدف حمایت از  پایینهاي  دهک

همه بر ! رسد در حال فرموشی است، گم شدن سهم مقصر اصلی است این میان به نظر می

وان و عظیم هاي اقتصادي ایران آنقدر فرا این باور هستیم که توان داخلی کشور و ظرفیت

هستند که با تکیه بر توان داخلی از فشارهاي خارجی عبور کنیم و این انتقاد جدي وجود 

توان  دارد که دولت همچنان به بیرون از مرزها چشم دوخته است؛ اما این مسئله را نیز نمی

 ترین شکل خود در تاریخ انقالب اسالمی سابقه هاي آمریکا به بی انکار کرد که فشار تحریم

هایی که به طور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار گرفته و موانع  تحریم! رسیده است

انتقاد از عملکرد دولت در جایگاه خود محفوظ ! بسیاري پیش روي کشور قرار داده است

است؛ اما متأسفانه در روزهاي اخیر شاهد آن هستیم که به واسطه فضاي انتخاباتی و تسویه 

در حالی که سران ! شود دشمنان انقالب اسالمی فراموش میهاي جناحی نقش   حساب

اند و با اظهارات سریالی خود درباره حوادث اخیر با  آمریکا این روزها به تقال افتاده

هاي حقوق بشري علیه کشورمان و افزایش  طلبی به دنبال به جریان انداختن پرونده فرصت

هاي دولت را نادیده گرفت؛  تدبیري ان بیتو درست است که نمی. فشار بر مردم ایران هستند

پیمانانش بر کشور  اما مسبب اصلی وضعیت سخت اقتصادي فشارهاي سنگین آمریکا و هم

فراموش کردن دشمن اصلی و . است که نیاز است با اتحاد و عزم ملی از آن عبور کنیم

کالت مردم باز از مش داخلی آفتی است که نه تنها گرهی هاي بازي سرگرم شدن به سیاسی

هاي ضد ایرانی دشمنان ملت  نخواهد کرد، بلکه در راستاي مؤثرسازي فشارها و سیاست

 .ماست که باید به شدت از آن اجتناب شود

 !تالش آمریکا براي تشکیل جبهه متحد علیه ایران     ویژه اخبار ▼

وزیر » انیث عبدالرحمن آل محمد بن«گزارش داد، شیخ » استریت ژورنال وال«روزنامه 

نشده، به ریاض رفته و با مقامات سعودي  خارجه قطر، ماه گذشته میالدي در سفري اعالم 

ترین تالشی توصیف کرده  استریت ژورنال این سفر را جدي وال .وگو کرده است دیدار و گفت

هاي تحت رهبري عربستان  که براي پایان دادن به دو سال و نیم قطع رابطه میان کشور

: گراهام با اشاره به این گزارش، در توئیتر نوشته است. قطر انجام گرفته استسعودي و 

زمان آن است که اختالفات بین عربستان سعودي، قطر . امیدوارم این گزارش دقیق باشد«

این منطقه به انسجام و ثبات نیاز دارد تا با . فارس حل شود هاي عرب خلیج و دیگر کشور

استریت ژورنال نوشته است، شکاف در  وال(!) ».، مقابله کندتهدید مشترك ناشی از ایران

اي متحد علیه ایران  فارس براي دولت آمریکا که در تالش است جبهه شوراي همکاري خلیج

ها را  در منطقه ایجاد کند، به یک چالش بدل شده و به همین دلیل، واشنگتن این کشور

  .تبراي حل و فصل اختالفات تحت فشار قرار داده اس

آنها . اند تعدادي از عوامل گروهک کومله در جریان اغتشاشات اخیر بازداشت شده◄ 

ها،  اي از میله این افراد با باالرفتن حرفه. اند بوده  دیده براي تخریب و خشونت کامالً آموزش

ها پس از غارت  هاي پلیس راهور کرده و در حمله به فروشگاه کردن دوربین اقدام به قطع

 !اند آوري کرده را نیز جمع ها ارد دوربیناجناس، ه

 



 
  اخبار ▼

 ام هاي مهم از طرف دولت و مجلس تهدید شده بارها در پرونده

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادي و قاضی » مقام مسعودي قاضی اسداهللا«

اذهان در جرایم اقتصادي تشویش : هاي ویژه جرایم اقتصادي گفت رسیدگی به پرونده

شود و ممکن است مبلغ و  عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل می

ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاري بی تفاوت هستند که در جامعه ما نیز حتی برخی 

بیشترین فشار به قضات : وي عنوان داشت. دانند  آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر می

تصادي مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی هاي اق پرونده

ها به ما وارد شده،  لت و رسانههاي مهم تهدیداتی که از سوي مجلس، دو در پرونده. باشد

. ام هاي مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شده شمار است و بارها در پرونده بی

در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاري از اشخاص دولتی و : مقام تصریح کرد مسعودي

منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع  صاحب

  . تشکیل شده استقضایی 

 فضاي غیرواقعی در بازار ارز ایجاد شد و این روند پایدار نیست

عالوه بر اینکه از «: در واکنش به گرانی دالر در اینستاگرام خود نوشت» عبدالناصر همتی«

میلیارد دالر ارز براي واردات کاالهاي اساسی، دارو و تجهیزات  10ابتداي سال بیش از 

میلیارد دالر نیز در چارچوب  15مرکزي تأمین شده است، حدود پزشکی از سوي بانک 

سامانه نیما براي واردات مواد اولیه واحدهاي تولیدي و سایر کاالهاي ضروري تأمین شده 

هاي صادرکنندگان با قدرت ادامه خواهد  تالش  این روند با ادامه«: وي تأکید کرد» .است

ر به دالیلی که همگان بر آن واقف هستند، طی دو هفته اخی«: همتی ادامه داد» .یافت

بازي به  انتظارات غیر واقعی در بازار ارز ایجاد شد و عمدتاً در برخی فضاهاي داللی و سفته

ها، امکانات و ذخایر ارزي کشور و ارز  آن دامن زده شد؛ اما با اطالعاتی که از این توانایی

ار باشد؛ چرا که تغییر خاصی در متغیرهاي تواند واقعی و پاید صادراتی دارم، این روند نمی

  ».کلیدي اتفاق نیفتاده است

  اتحاد سه کشور ایران، چین و روسیه در برابر آمریکا

فرمانده نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران با سپهبد » دریادار حسین خانزادي«

مختلف  اتموضوع الملل ارتش چین دیدار و درباره ، معاون روابط بین»شائو یوئان مینگ«

امروز اراده : فرمانده نیروي دریایی ارتش در این دیدار تأکید کرد. وگو کردند رایزنی و گفت

ارتش و نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران در همکاري با چین جدي است و در 

ها اهداف استراتژیک تعریف شده و در سطح نیروهاي مسلح موضوعات در قالب  سطح دولت

سپهبد شائو یوئان مینگ با اشاره به رزمایش مشترك ایران، . ري تعریف شده استهمکا

نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران یک نیروي : چین و روسیه، بیان کرد

دهنده اتحاد بین سه کشور  وي رزمایش پیش رو را نشان. المللی و استراتژیک است بین

  .استکبار جهانی دانستدوست ایران، چین و روسیه در مقابله با 

  نویسی زنان در انتخابات مجلس شوراي اسالمی افزایش تعداد نام

نویسی  سخنگوي ستاد انتخابات کشور در پایان سومین روز نام» سیداسماعیل موسوي«

نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی در جمع خبرنگاران آخرین آمار و اطالعاتی از 

نفر  80هزار و  3در مجموع، در طول این سه روز  : وي گفت. کردکنندگان را اعالم  نام ثبت

درصد  13اند که نسبت به سه روز اول دوره قبل  نویسی مراجعه کرده از داوطلبان براي نام

نفر از این افراد مردان هستند که معادل  2742: موسوي اظهار داشت. افزایش داشته است

درصد کل داوطلبان را به خود  11هستند که   نفر خانم 338درصد داوطلبان است و  89

نویسی زنان نسبت به  نکته قابل توجه افزایش تعداد نام: وي ادامه داد. اند اختصاص داده

 .درصد است 51دوره قبل به میزان 

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 بودجه و برنامه کمیسیون عضو »مال یوسفیان اهللا عزت«◄ 

: گفت کشور در الیاتیم فرارهاي با مقابله لزوم درباره مجلس

 مشخصی رقم و عدد و چارچوب داراي مالیاتی درآمدهاي

 زیاد کشور در مالیاتی فرار میزان حاضر، در حال. هستند

 یا کنند نمی پرداخت مالیات شغلی هاي گروه از بعضی. است

. نیست آنها واقعی مالیات کنند، می پرداخت که میزانی آن

 درصد 10 اندازه به کشور در تیمالیا فرار میزان: داد ادامه وي

 مالیات، میزان این دریافت صورت در. است ساالنه بودجه

  .کنیم حل را کشور مشکالت از بسیاري توانیم می

 هاي اعدام امور در متحد ملل سازمان ویژه گزارشگر◄ 

 و محاکمه در خود وظیفه انجام در جهان :گفت فراقانونی

 منتقد نگار روزنامه »خاشقجی جمال« قتل عامالن مجازات

 اتحادیه: گفت »کاالمار آگنس« .است بوده ناموفق عربستانی

از  خاشقجی قتل به واکنش در باید متحده ایاالت و اروپا

 کنسولگري در سعودي نظام به منتسب عامالن سوي

  .دهند انجام بیشتري اقدامات استانبول، در عربستان

 از ایران دراتصا کنفدراسیون به اي نامه در مرکزي بانک◄ 

 در تسهیل براي مالیاتی امور سازمان با بانک این توافق انجام

 توافقات به اشاره با و داد خبر صادرکنندگان ارزي تعهد رفع

 به: کرد اعالم کشور، مالیاتی امور سازمان نمایندگان با خود

 صادراتی ارز بازگشت مهلت صادرکنندگان، با مساعدت منظور

  . است شده تمدید 98 ماه دي پایان تا 97 سال

 به شرایط امروز ملت، مقاومت با اینکه بیان روحانی با حسن◄ 

 مذاکره و وگو گفت به دنبال خودشان آنها که است اي گونه

 و ها پیام: گفت فرستند، می خصوصی هاي پیام و هستند

 فرستند، می مذاکره براي خصوصی صورت به که هایی درخواست

 و کنند می مطرح عمومی صورت به که است شعارهایی برخالف

  .دانند می را این نیز هستند واسطه که ها اروپایی

 داران جایگاه صنفی انجمن رئیس »دادرس اردشیر«◄ 

CNG 6500 اقتصاد شوراي مصوبه طبق که صورتی در: گفت 

 عمومی هاي خودرو کردن سوز دوگانه براي تومان میلیارد

 متر میلیون 10 روزانه یج ان سی مصرف میزان یابد، اختصاص

 کاهش لیتر میلیون 10 آن تبع به که یابد می افزایش مکعب

  .داشت خواهیم بنزین مصرف

  

   
 فراخوان هشتمین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه

رسالت « یفراخوانطی معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه 

فرمان  8«، »الب اسالمیقپاسداران و سپاه در گام دوم ان

 100براي پیشرفت ) العالی مدظله(فرمانده معظم کل قوا

شعر طنز در موضوعات مختلف فرهنگی، « و» درصدي سپاه

هشتمین سه محور اصلی را » ...اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و

این کنگره ویژه . شعر فرهنگیاران سپاه تعیین کرد کنگره

هاي نظامی، کارمند،  کارکنان شاغل در سپاه، اعم از عضویت

بسیجی ویژه، خرید خدمت و سربازان وظیفه بوده و مهلت 
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