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 نظير اقتصادی برای دولت سيزدهمهای کمفرصت    روز حرف▼

کند. دولت جدید کار خود را شروع می کمتر از دو ماه دیگر

وضعیت معیشت و اقتصاد کشور باعث شده است تا هم نامزدها 

و هم مردم نسبت به  دهندهای اقتصادی گوناگون ها و وعدهشعار

این در حالی است که  امکان رفع مشکالت فعلی در تردید باشند.

نظر دارند که نظران اقتصادی بر روی این موضوع اتفاقصاحب

اگرچه مشکالت اقتصادی کشور یک شبه حل نخواهد شد، ولی 

 امکان شروع دارد.سرعت روند بهبود اوضاع اقتصادی به

های اقتصادی نامزدها یا منابع برخی از وعده -4 نکات تحليلي:

ها مشخص نیست یا در حوزه جرای آندقیق ندارند یا لوازم ا

ناپذیری دارند. در این ها نیست و یا تبعات جبراناختیارات آن

ها را باور کنند و چه باور نکنند، در هر شرایط مردم چه این وعده

ها نسبت به حل مشکالت دو حالت سرخورده شده و امید آن

های در حالی برخی نامزدها بر وعده -2یابد. معیشتی کاهش می

نظیری برای های کمکنند که فرصتاقتصادی تردیدآمیز تکیه می

اعتمادی اصالح وضعیت اقتصادی کشور فراهم است؛ الف( بی

عمومی به دشمن و مطالبه حل مشکالت اقتصادی با استفاده از 

سال قبل  8هاست. های داخلی توسط مردم، یکی از آنظرفیت

دیدند ره با دشمن میحل مشکالت کشور را در مذاکمردم راه

حل مشکالت اقتصادی را که امروز اکثریت قاطع مردم راهدرحالی

یعنی جریان افکار عمومی دولت ؛ کننددر داخل کشور جستجو می

ای که توان حل مشکالت دارد، همراهی خواهد کرد. را در حوزه

های اقتصادی کشور برای یک جهش بزرگ فراهم ب( زیرساخت

ضباط مالی از طریق حذف پول کاغذی، است؛ برقراری ان

های مختلف پولی و مالی برای مدیریت برداری از سامانهبهره

پذیر، اقتصادی کشور، اخذ مالیات و حمایت هدفمند از اقشار آسیب

صرفه شدن تولید و آمادگی برای جهش تولید، تخلیه بهمقرون

زار و ... حباب بازار سرمایه و امکان شروع روند رشد منطقی این با

های اقتصادی هستند. ج( خنثی یا کم اثر هایی از فرصتنمونه

های اقتصادی های اقتصادی دشمن از دیگر فرصتشدن تحریم

امروز کشور ماست. درخواست کشورهای همسایه برای گسترش 

ساله ایران و چین،  22روابط اقتصادی، عملیاتی شدن قرارداد 

والت پتروشیمی که یکی از افزایش تقاضای جهانی نسبت به محص

، تحلیل متخصصین و سیاستمداران استهای اقتصاد ایران مزیت

که ایران توان عبور از شرایط تحریمی را دارد و ... آمریکایی از این

 های اقتصادی دولت سیزدهم است.هایی از فرصتتنها نمونه

های جای دادن وعدهرود نامزدها بهنکته راهبردی: انتظار می

ها و رویکردهای خود را در جهت دیدآمیز به مردم، برنامهتر

های طالیی اقتصادی، برای مردم برداری از این فرصتبهره

 تشریح نمایند. )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 

 

 

 
 

 اقيانوس اطلس و رياست جمهوری سيزدهم                  روز گزارش▼

و وزیر دفاع آمریکا هم فقط به ابراز نگرانی در  شدآمریکا  خلوتحیاطنیمکره غربی و  ایران وارد

 نیروی از این قرار است که ناوگروه منطقهدر این  حضور ایران داستان این زمینه پرداخت.

بعد از طی مسیر طوالنی و عبور از دماغه امید نیک و دور زدن  ماه، اردیبهشت 23ارتش  دریایی

پس از سی روز  ،هزار کیلومتر 42ی نزدیک به یعن ،آفریقا و با طی شش هزار مایل دریایی

ترین و مسیر خود را برای اجرای طوالنی رسیده استاقیانوس اطلس  بهاکنون دریانوردی هم

این حضور مقتدرانه بدون کمک  .دهددریایی به سمت اقیانوس اطلس شمالی ادامه می مأموریت

 نیروهای نظامی ایران است. نفسدبهاعتماو  شجاعت ،نفسعزت سایر کشورها، حاکی از اقتدار،

 جاهمان نشان داده است که هرجایی نیروهای نظامی یک کشور حضور داشته باشند، تجربه

 ی و باورهای ملی هم امکان حضور خواهند داشت.پلماسید اقتصاد،

توان بازدارندگی  تنهانهجمهوری اسالمی ایران در زمینه مسائل نظامی  -4 خبری: هایگزاره

رغم کامل قرار دارد و علی خوداتکایینظامی، در  هایتکنیکو  ادوات ،هاسالحد، بلکه در همه دار

یی و زمینی هوا دفاع دریایی، هایعرصهتحریم قوای مسلح جمهوری اسالمی، همچنان پیشتاز در 

در  با اشاره به افزایش قدرت ایران «ردالین» پروژه اجرایی مدیر اندلمن، گذشته دیوید سال است؛

تهدید نظامی  منطقه و آمادگی آمریکا برای خروج از مناطق نزدیک به ایران، گفته بود که

شود. از زمان بروز عنوان یک گزینه روی میز مطرح میسال است که به 23علیه ایران  متحدهایاالت

رده ایران را به حمله نظامی تهدید ک متحدهایاالت، 2332ای ایران در سال بحث و جدال هسته

کننده پشیمان متحدهایاالتجویانه آن برای کرده که حمالت تالفی تأکیداست. در مقابل ایران نیز 

میلیون نفری است که دارای یک نیروی نظامی مجهز آماده  82ایران یک کشور عظیم  .خواهد بود

جنگ دشمن ما اتاق »کردند که  تأکیدمقام معظم رهبری در سخنانی  4031سال  -2ت. دفاع اس

 هاآنداری وزارت دفاع، وزارت خزانه یجاداری؛ ]اتاق[ جنگ علیه ما بهرا برده است در وزارت خزانه

 توانندنمیآمریکا دیگر  نظامی؛ بنابراین وزارت دفاع و نیروهای «اندمشغولاست، به شکل فعّال هم 

ز وزارت خارجه به وزارت اتاق جنگ خود را ا نیز بایدآسیبی به ایران وارد کنند و دولت دوازدهم 

 شود و هم زندگی مردم بهبود یابد. اثربی هاتحریمبرد تا هم اقتصاد و بانک مرکزی می

تجربه نظامی کشورمان نشان داده است که اگر در حوزه اقتصادی نیز مانند حوزه نکته پاياني: 

زندگی مردم  هایعرصه ،کردیممیداخلی توجه  هایظرفیتداشتیم و به  زادروننظامی قدرت 

ما در دوره سیزدهم ریاست جمهوری به فردی نیاز دارد که  کشور .شدنمیدچار تالطم  قدرآن

ثروتمند کردن ساز و ثروت مهم هایبنگاه تولید و عمومی رفاه گسترش و ثروت تولید مقوله به

د فرصت عبور خردا 28 به بیگانگان اعتقاد داشته باشد، درازیدستبدون توجه و  جامعه و کشور

و اقتصاد سست و ضعیف است و بازوهای اقتصاد ایران همانند نیروهای نظامی وطن،  هاتحریماز 

 را داراست. )نویسنده: فرهاد مهدوی( دوردست هایسرزمینامکان توسعه به 

 نويسد!تيم روحاني ميرا  زادهيو مهرعل يهمت یها: متنيفومن                   خبر ویژه▼

: با کنایه به وضع مدیریتی دو کاندیدای جریان خوی، نوشت اصالحات یحزب مردم رکلدبی

 نیبه گردن او بوده و مسبب چن یهای بانک مرکزسلطان تورم است. تمام بریزوبپاش یهمت»

و  یهمت یهاها تمام نوشتهو آن کندیم تیفعال یدر ستاد همت یروحان میاست. ت یتیوضع

ماندگار است.  خیدر تار ،آورد رانیبر سر ورزش ا زادهیکه مهرعل بالیی .سندینویرا م زادهیمهرعل

و آخر هم به  شدیوارد م زادهیمهرعل ینخست به حساب آقا ایدرصد هدا 33 ،بدنیدر تربیت

پول  دیبگو دیدارد و با رهیدر تهران و غ الیکاخ و و نیچند زادهی. مهرعلدیرسیورزشکاران نم

  .«ستارا از کجا آورده  هانیا
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 اخبار ▼

 های روی ميز کانديداهای رياست جمهوریبرنامه

 گریخودروها رقابت کند، د گریبرسد که بتواند با د یبه حد یداخل یخودروها تیفکی اگر: يسيرئ

 ت،یریمد ییاجرا ریکردن خوب است، اما کار مد هیبود. توص یخارج ینگران ورود خودرو دینبا

بازنشستگان، بانوان و همه  ان،یئتالف ما با کشاورزان، کارگران، فرهنگا و احقاق حق است. یکشحساب

 هیعل رانی. ائتالف همه مردم ایکاریاسیزد و بند و س ،یفساد، ناکارآمد هیمردم خواهد بود، عل

کارگر  کیسرپرست خانواده، مسئله  یبانو کیمشکل  نوا،یب کیجوان و ناله  کی یکاریب .ینابرابر

اندازی با راه توانیکه مدرحالی م؛یباش یغرب جانیدر آذربا یبرشاهد کوله دیچرا با دغدغه من است.

. شودی: با شعار دادن مشکالت زنان حل نميليجل. ردیصورت گ یقانون یمراودات تجار یبازارچه مرز

ها به بانک آنان چکار کردند؟ یسال برا 8 نیدر ا ندیبگو دهندیها شعار مکه درباره خانم کسانی

 ریمس کیاز  دیما با میگفت شیسال پ 8 .کنندیتومان خلق پول م اردیلیم 2333 ینادرست روز

: زادهيقاض. مردم است یو مسکن دغدغه اصل یگران ،یکاریب رفتند. گرید ریاما دوستان از مس میبرو

امروز،  عادی معمول اد. سومیزیدور بر میدهیم ادیها را که در مدرسه به بچه یلیدلیب یمحتوا دیبا

 دیبا یآموزش یاست. محتوا یبودن دو زبان خارج و بلد وتریکامپ شن،یکیکردن با اپل مهارت کار

با  شتی: مشکل معيهمت. زیگرکند نه جامعه ریپذارتباط مؤثر با جامعه داشته باشد تا افراد را جامعه

و  نیالت یکایو آمر گانیهمسا ن،یچ ،یغرب کشورهای با تعامل .شودیحل نم میتداوم انزوا و تحر

 یخوب یاز خودش ندارد. برجام مبنا یاریاخت کایاروپا در مقابل آمر. بنده قرار دارد یهادر برنامه قایافر

موضوع جزو  نیلغو شود اما اگر نشد ا میتحر یهستم در دولت فعل نیبتعامل است. خوش یبرا

 یعراق یهایآوردند، بعث رانیها بر سر ملت اکه بانک یی: بالييرضا من خواهد بود. یاصل یهاتیاولو

دالر. ما  2دالر بود، اآلن شده  23آغاز شد، ارزشش  یهزارتومان 12 ارانهی عیکه توز یآن موقع. اوردندین

است که  نیما ا بیرق انیبزرگ جر انتخی: يزاکان. میبرگردان هیرا به ارزش اول ارانهیداریم وظیفه

و  کندیم یتیبه موضوع امن لیها را تبدو سپس آن یاسیبه مسائل س لیتبدرا  یموضوعات فرهنگ

 یمنابع فراوان یکشور دارا .شودیم لیقب نیو از ا یمجاز یفضا ،یشامل مسائل حوزه زنان، آزاد نیا

 دارند. تیمسئوالن فعال یبرخ تیوجود دارند که تحت حما یاما غارتگران ،است

 مناظره سوم احتمال تغيير در شيوه برگزاری

 انتخابات غاتینظارت بر تبل ونیسیدر کم ماینظارت بر صداوس یشورا ندهینما «زادهیاحسان قاض»

 مخاطب با حد انتظارمان فاصله دارد. زانیم نیدرصد مخاطب داشته است؛ ا 13 مناظرات» :گفت

ه دوم برآوردمان مناظر یاما رو ،بود کنندهیما راض یبرا ؛میمشارکت زد کیپ کی اول مناظره در ما

جلسه  ،دیایب شیپ یرییدر مناظره سوم تغ نکهیا برای قدر تأثیرگذار باشد.است که نتوانسته آن نیا

الزم به ذکر است، آخرین مناظره  .«بود خواهد مردم مشکالت درباره سوم مناظره داشت. میخواه

خبرها،  شد و طبقبرگزار خواهد  41تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، امروز عصر ساعت 

از  شتریزمان بدر مدت کسانیسؤاالت شیوه برگزاری مناظره آخر تغییر خواهد کرد و احتماالً 

 خواهد شد. دهیپرس داهایکاند

 تعيين تکليف ناپخته وزير برای دولت آينده!

هدف را محقق  نیا دیبا ندهیبشکه برسد، دولت آ ونیلیم 5.2 یروزبه «دیبا» رانینفت ا دیتول»

فاکتور کرده است، بدون  ندهیدولت آ ینفت برا یفعل ریاست که وز ییهادیاز با یبخش نیا ؛«ندک

 یچه کرده است؟! روز رانینفت ا دیتول تیظرف شیافزا یبرا ریهشت سال اخ یآنکه پاسخ دهد ط

 1.2تا  ونیلیم 1.4 نیب رانینفت ا دیتول تیگرفت، ظرف لیوزارت نفت را تحو 32که زنگنه در سال 

 زانیشده بود، م لیکه بر کشور تحم ییهامیتحر لیبشکه در روز بود؛ در آن دوره، به دل ونیلیم

 زانیم ها،میقول دادند با رفع تحر رانشینفت و مد ریبشکه در روز بود و وز ونیلیم 0 رینفت ز دیتول

نفت و  دیتول نزایبه مجلس رفت و گفت م یحت وا .رسانندیبشکه در روز م ونیلیم 1.2را به  دیتول

 نی؛ اما او در امیباوجود تحر یحت رساند،یبشکه م ونیلیم 2.1به رقم  35را تا سال  یگاز عاناتیم

 یامروز از دولت بعد یبگذارد، ول دیتول تیظرف یهزار بشکه رو 233هشت سال نتوانست 

 .کندیاستفاده م زین «دیبا» دیآن از ق یو برا برساندبشکه  ونیلیم 5.2را به  دیتول زانیم خواهدیم

 اخبار کوتاه

 ،در گزارشی شرقروزنامه / رفته!سبد اجتماعي ازدست ◄

را بررسی کرده و  4133انتخابات  طلبان درآخرین وضعیت اصالح

 شانیروزها نیا طیکه شرا دانندیطلبان ماصالح» :نوشته است

 اگر .بردیبه سر نم یمناسب تیدر وضع یاجتماع هیازنظر سرما

 یفرد یهایژگیبر و هیبا تک توانستندیم زادهیمهرعل ای همتی

کنند، ممکن بود جبهه  جادیبه نفع خود ا یاجتماع یموج

دو مناظره به نظر  پی در اماکند؛  تیها حمااصالحات از آن

 .«است افتهین شیافزا ریطور چشمگها بهسبد رأی آن رسدیم

مواضع آمریکایی در آمار حمالت به  ها!/جايزه آمريکا به عراقي ◄

های نظامی، سفارتخانه و های نظامی گرفته تا کاروانعراق، از پایگاه

آمریکا با استیصال وزارت خارجه روز در حال افزایش است. ...، روزبه

 یبرا» کامل از کنترل و متوقف ساختن این حمالت، اعالم کرد:

 ونیلیم 0در عراق تا  هاییکایهرگونه اطالعات درباره حمله به آمر

 «.میکنیپرداخت م زهیدالر جا

از  برخی و روسيه/ رانيا یاماهواره همکاریاز  کايآمر ينگران ◄

و  رانیا یاماهواره یتوانمند شیدرباره افزا کایمقامات دولت آمر

 کردند. یابراز نگران نهیزم نیدر ا هیکشور با روس نیا یهمکار

دارد  میتصم هیروس»: نویسدپست میدر همین زمینه واشنگتن

دهد تا  لیتحو رانیبه ا شرفتهیپ یاماهواره ستمیس کیتا 

فراهم  رانیتوسط ا ینظام یاهداف احتمال یریامکان ردگ

جمهور روسیه با رد این خبر، گفت: پوتین، رئیس .«شود

 یو تکنولوژ ینظام یدر رابطه با همکار رانیبا ا ییهابرنامه»

 «.داردگونه خبرها صحت ناما این م،یدار

نماینده  «غالمرضا تاجگردون»برکناری بعد از افشای فيش!/  ◄

روز دو  ،مدیرعامل بیمه سرمدردصالحیت شده مجلس کنونی و 

میلیون  82و  10 فیش حقوق نجومی پیش به دلیل انتشار

 .این بیمه از سمت خود برکنار شد مدیرههیئتاز سوی تومانی، 

میزان مبالغ دریافتی مدیره از سؤال این است که آیا هیئت

اما اگر ؛ رسداند؟ بعید به نظر میاطالع بودهتاجگردون بی

تاجگردون به شکل قانونی این مبالغ را دریافت کرده است، چرا 

 باید از سمتش برکنار شود؟! فقط برای تنویر افکار عمومی؟!

مایک پمپئو، نقش برخي کشورهای عربي در ترور حاج قاسم/  ◄

ترین اظهارنظرش پرده از ین آمریکا در تازهوزیر خارجه پیش

های عرب منطقه علیه شهید خیانت دیگری از سوی دولت

سلیمانی برداشت و اعالم کرد که ترور حاج قاسم سلیمانی ارتباط 

های صلح برخی کشورهای سازشگر عربی با عمیقی با توافق

 داشته است. «صلح ابراهیم»اسرائیل موسوم به 

 یعضو حقوقدان شورا« مقدم یصادق»دن!/ وقت رأی دابه ◄

نگهبان  یستاد کرونا با موافقت شورا دهای»خبر داد:  نگهبان

 یها براشب صندوق 42صبح تا  1البته از  دیهمراه شد که با

 زیازاین ساعت نپس یگیری فعال باشند و البته اگر کسرأی

امر موجب  نهمی حضور داشت رأی دادن او بالمانع است.

 .«هفت صبح باشد زین غاتیتبل انیکه پا شودیم


