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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

خالصه مدیریتی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز پنج شنبه 19 اسفند در دیدار رئیس 
و اعضای مجلس خبرگان، این مجلس را استثنایی، 
بسیار مهم و تأثیرگذار در حال و آینده ی کشور خواندند 
کید بر ضرورت احساس مسئولیت مسئوالن در  و با تأ
قبال مردم به ویژه در مسائل معیشتی افزودند: باید 
کردن آثار اقتصاد مقاومتی  با تالش بی وقفه و عینی 
در زندگی مردم، حرکت پرافتخار چهار دهه ی اخیر را 
شتاب و رونق بیشتری بخشیم. رهبر انقالب اسالمی 
کارهای قابل توجهی  افزودند: البته مسئوالن دولتی 
در این زمینه انجام داده اند اما این، فقط بخشی از 

کارهای الزم است.

کارهای  گر همه ی  کردند: ا ایشان خاطرنشان 
ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کشور و  امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی 
زندگی مردم شاهد بودیم.

به  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
رئیس جمهور محترم هم گفته ام که بیان شاخص های 
گر آمارها قابل خدشه نباشد،  کالن خوب است البته ا
در  مردم  معیشت  و  زندگی  در  این ها  به هرحال  اما 

کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد.

کید بر اینکه راه هایی  رهبر انقالب اسالمی با تأ
دارد،  وجود  مردم  زندگی  در  عینی  اثرگذاری  برای 
افزودند: شکایات مردم و دیدگاه های صاحب نظران 
تولید،  نظیر  مسائلی  در  باید  و  می رسد  ما  به دست 
کلمه،  واقعی  معنای  به  رکود  بردن  بین  از  اشتغال، 
که  کرد  قاچاق و واردات و صادرات به گونه ای عمل 
کنند اما  کاماًل احساس  مردم تأثیر آن را در زندگی خود 

اکنون این گونه نیست.
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ایشان »جذب سرمایه گذاری خارجی« را اقدامی 
از  کمی  میزان  تاکنون  افزودند:  اما  برشمردند  مثبت 
توافقات خارجی محقق شده است، بنابراین نباید به 
امید و انتظار سرمایه گذاری آن ها نشست بلکه باید آن 
کاری را که خودمان می توانیم، در داخل انجام دهیم.

ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
کید کردند: اقتصاد مقاومتی با مبانی محکم فکری و  تأ
نظری، تنها راه عالج مشکالت کشور است و باید اجرا 

شود.

رویترز و نیویورک تایمز بخش مربوط به اقتصاد 
گشایش اقتصادی در زندگی مردم و  مقاومتی و عدم 
کامل سیاست ها در بیانات رهبر معظم  عدم اجرای 
اسپوتنیک  سایت  وب  و  اند  داده  پوشش  را  انقالب 
گزارش حقوق بشر 2016 آمریکا  انتقاد رهبر انقالب به 

علیه ایران را بازتاب داد. 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کردن  تالش  معاند  زبان  فارسی  های  رسانه 
کاذب بدمند  گزارش های خود بر ایجاد دو قطبی  در 
تقابل درنظر  نوعی  به غلط  را  اقتصادی  انتقادات  و 

گرفتند.
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

رویترز: 

کــه  گفــت  ایــران  )رهبــِر(  خامنــه ای  اهلل(  )آیــت 

اقتصــادی  پیشــرفت  تحریم هــا  رفــع  علی رغــم 

اســت محــدود 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

پاییِن  سرعت  از  پنجشنبه  روز  ایران  رهبر 
که  این  علی رغم  کرد؛  انتقاد  اقتصادی  بازسازِی 
تحریم ها رفع شده و خطاب به دولت روحانی گفت که 

خود کفایی بیشتری را پیگیری کند.

حالی  در  خامنه ای  علی  اهلل  آیت  انتقادات 
مطرح می شود که انتخابات ریاست جمهوری در )ماه( 
می است و انتظار می رود رئیس جمهور عملگرای ایران 

در پی شرکت مجدد در انتخابات باشد.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: قطعًا دولت اقدامات 
گر اقتصاد مقاومتی به  قابل توجهی داشته است اما ا
طور کامل و گسترده ای اجرا شده بود، ما می توانستیم 

تفاوت ملموسی را در زندگی مردم ببینیم. 

"اقتصاد مقاومتی" توسط )آیت اهلل( خامنه ای 
کردن بیشتر اقتصاد ایران مطرح شده  کفا  برای خود 

است. 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

شنویم  می  مردم  از  را  شکایاتی  ما  گفت:  او 
... مردم باید بهبود وضعیت در ایجاد شغل و تولید را 

احساس کنند.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: بیان شاخص های 
و  زندگی  در  این ها  به هرحال  اما  است  خوب  کالن 
معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد.

سرمایه  جذب  گفت:  خامنه ای  اهلل(  )آیت 
میزان  تاکنون  اما  اقدام مثبتی است  گذاری خارجی 

کمی از توافقات خارجی محقق شده است.
http://www.reuters.com/article/us-iran-khamenei-
economy-idUSKBN16G1PK?il=0

http://telegram.me/tabyincenter
http://www.reuters.com/article/us-iran-khamenei-economy-idUSKBN16G1PK?il=0
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

اسپوتنیک:

گــزارش حقــوق بشــر )ســال(   )آیــت اهلل( خامنــه ای 

2016 آمریــکا در محکومیــت انتخابــاِت ایــران را 

مــورد انتقــاد قــرار داد

اذعان  ایران  رهبر  خامنه ای  علی  اهلل  آیت   
داشت که واشنگتون از گسترش نفوِذ تهران در منطقه 

غضبناک و به دنبال تضعیف موقعیت تهران است.

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل علی خامنه ای در روز پنجشنبه گزارش 
)سال( 2016 حقوق بشر را که توسط وزارت امور خارجه 
ایاالت متحده در هفته ی پیش منتشر شده بود را به 
کید کرد که خوِد آمریکا  شدت مورد انتقاد قرار داد، )و( تأ
با غیر انسانی ترین حکومت های منطقه ی غرب آسیا 

همکاری می کند. 

آژانس  نقل  طبق  خامنه ای  اهلل  آیت 
و  پلیدترین  با  که  آمریکایی ها  گفت:  فارس  خبری 
ضدبشری ترین رژیم های منطقه همکاری دوستانه 
دارند و این افتضاح بزرگ را در انتخابات اخیرشان به راه 
انداختند، انتخابات ملت ایران را مورد هجوم و انتقاد 

قرار می دهند.  
h t t p s : / / s p u t n i k n e w s . c o m /
world/201703091051419982-iran-us-election-
r e p o r t - k h a m e n e i /

http://telegram.me/tabyincenter
https://sputniknews.com/world/201703091051419982-iran-us-election-report-khamenei/
https://sputniknews.com/world/201703091051419982-iran-us-election-report-khamenei/
https://sputniknews.com/world/201703091051419982-iran-us-election-report-khamenei/
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

یاهو:

کــه  گفــت  ایــران  )رهبــِر(  خامنــه ای  اهلل(  )آیــت   

اقتصــادی  پیشــرفت  تحریم هــا  رفــع  علی رغــم 

اســت ناقــص 

داده  بازنشر  را  رویترز  مطالب  سایت  وب  این 
است.

https://www.yahoo.com/news/irans-khamenei-
says-economic-progress-l imited-despite-
lifting-132337642.html

http://telegram.me/tabyincenter
https://www.yahoo.com/news/irans-khamenei-says-economic-progress-limited-despite-lifting-132337642.html
https://www.yahoo.com/news/irans-khamenei-says-economic-progress-limited-despite-lifting-132337642.html
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

صدای آمریکا:

کــه  گفــت  ایــران  )رهبــِر(  خامنــه ای  اهلل(  )آیــت   

اقتصــادی  پیشــرفت  تحریم هــا  رفــع  علی رغــم 

اســت ناقــص 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کرده  این وب سایت نیز مطالب رویترز را تکرار 
است.

http://www.voanews.com/a/reu-iran-khamenei-
economy/3757104.html

http://telegram.me/tabyincenter
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http://www.voanews.com/a/reu-iran-khamenei-economy/3757104.html


اندیشکده راهبردی تبیین / 14

@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دیلی استار: 

کــه  گفــت  ایــران  )رهبــِر(  خامنــه ای  اهلل(  )آیــت 

اقتصــادی  پیشــرفت  تحریم هــا  رفــع  علی رغــم 

اســت ناقــص 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دیلی استار مطالب رویترز را آورده است.
https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-
East/2017/Mar-09/396764-irans-khamenei-
says-economic-progress-limited-despite-lifting-
sanctions.ashx

http://telegram.me/tabyincenter
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https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Mar-09/396764-irans-khamenei-says-economic-progress-limited-despite-lifting-sanctions.ashx
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فهر ســــتبازگشت به

دی ِان ِای: 

کــه  گفــت  ایــران  )رهبــِر(  خامنــه ای  اهلل(  )آیــت 

اقتصــادی  پیشــرفت  تحریم هــا  رفــع  علی رغــم 

اســت ناقــص 
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فهر ســــتبازگشت به

کرده  این وب سایت نیز مطالب رویترز را تکرار 
است. 

http://www.dnaindia.com/world/report-iran-
s-khamenei-says-economic-progress-limited-
despite-lifting-sanctions-2347761

http://telegram.me/tabyincenter
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فهر ســــتبازگشت به

نیویورک تایمز:

بــرای  رئیــس جمهــور  بــا ســرزنش  ایــران  رهبــر   

گشــت پدیــدار  رو،  پیــش  انتخابــات 

از سرعت رشد ملی  روز پنجشنبه  ایران  رهبر 
که  جمهوری(  )رئیس  از  انتقاد  کرد،  انتقاد  اقتصاد 

http://telegram.me/tabyincenter
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

که تحریم های بین المللی  بعد از توافق )سال( 2015 
هسته ای علیه ایران رفع شد، دورانی مرفه را پیش 

بینی می کرد.

آیت اهلل خامنه ای گفت: ما شکایاتی را از مردم 
می شنویم. مردم باید بهبود وضعیت در ایجاد شغل و 

تولید را احساس کنند.

آیت اهلل خامنه ای در )روز( پنجشنبه از ناکامی 
مقاومتی"  "اقتصاد  او  چه  آن  به  دستیابی  در  دولت 
توصیف می کند گفت. اقتصاد مقاومتی منبعی برای 

خود کفایی و وابستگی کمتر به واردات است.

پیشرفت های  داشت  اذعان  همچنین  او 
اقتصادی ای توسط آقای روحانی به دست آمده است 
گر اقتصاد مقاومتی به طور کامل و گسترده ای اجرا  اما ا
شده بود، ما می توانستیم تفاوت ملموسی را در زندگی 

مردم ببینیم. 
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فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل خامنه ای ضمن تأیید توافق هسته ای 
اذعان داشته است که درباره ی هر اقدامی برای آشتی 
با آمریکا باید محتاط بود، )او( آمریکایی ها را دو رو و 

بدخواه توصیف می کند.
https://www.nytimes.com/2017/03/09/world/
middleeast/iran-economic-growth-khamenei-
rouhani.html?_r=0
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بی بی سی فارسی

ســرمایه  انتظــار  بــه  نبایــد  ای:  خامنــه  اهلل  آیــت 

نشســت خارجــی  گــذاران 

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، ضمن اشاره 
به "کارهای قابل توجه" دولت حسن روحانی در حوزه 
اقتصاد، از اجرا نشدن سیاست های "اقتصاد مقاومتی" 
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انتقاد کرده و گفته است نباید به انتظار سرمایه گذاری 
خارجی نشست.

آقای  ایران،  رهبر  رسمی  وبسایت  گزارش  به 
خارجی  سرمایه گذاری  هرچند  است  گفته  خامنه ای 
مثبت است اما "تاکنون میزان کمی از توافقات خارجی 
انتظار  و  امید  به  نباید  بنابراین  است،  شده  محقق 
که  کاری را  سرمایه گذاری آنها نشست بلکه باید آن 

خودمان می توانیم، در داخل انجام دهیم."

او امروز پنجشنبه، ١٩ اسفند، در جلسه ای با 
که اقتصاد مقاومتی  گفت  اعضای مجلس خبرگان 
"مبانی محکم فکری و نظری" دارد و "تنها راه عالج 

مشکالت" ایران است.

دو روز پیش آقای احمد جنتی، رئیس مجلس 
خبرگان، در جلسه ساالنه این مجلس از حسن روحانی 
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خواست در صورت اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی از 
مردم عذرخواهی کند. آقای روحانی انتقاد آقای جنتی 

را رد کرد.

کارهای  وجود  با  گفته  ایران  رهبر  امروز  اما 
در  ضروری  کارهای  همه  گر  "ا دولت،  توجه  قابل 
موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت 
کشور و زندگی مردم  محسوسی را در اوضاع اقتصادی 

شاهد بودیم."

بیان  که  است  گفته  خامنه ای  آقای 
"البته  است  خوب  اقتصادی  کالن  شاخص های 
گر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در  ا
زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر 

نمی گذارد."

مختلف  حوزه های  در  که  است  گفته  او 
اقتصادی تاثیر سیاست های دولت برای مردم ملموس 
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نیست.

مجموعه  ایران  رهبر  پیش  سال  سه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت، مجلس 
و قوه قضاییه ایران ابالغ کرد. تاکید این سیاست ها بر 
کاهش آسیب پذیری اقتصاد  تقویت اقتصاد داخلی و 

ایران نسبت به تحوالت خارجی است.
http://www.bbc.com/persian/iran-39219955
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صدای آمریکا

انتقــاد )آیــت اهلل( خامنــه ای از دولــت و غــرب: بایــد 

مقابــل غــرب حالــت هجومی داشــته باشــیم

»حالت  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر 
که  و مدعی شد  کرد  تاکید  قبال غرب  در  هجومی« 

آمریکا از »نفوذ روزافزون ایران« عصبانی است.
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فهر ســــتبازگشت به

آیت اهلل علی خامنه ای٬ روز پنج شنبه 19 اسفند 
در دیدار با اعضای مجلس خبرگان مواضع ضدآمریکایی 
و ضداسرائیلی خود را تکرار کرد و گفت که »باید در همه 
زمینه ها از جمله حقوق بشر، تروریسم و جنایات جنگی 

در مقابل غرب حالت هجومی داشته باشیم.«

دلیل  کرد  عنوان  همچنین  خامنه ای  آقای 
»روابط حسنه« آمریکا و غرب با برخی کشورهای اسالمی 
این است که در آن کشورها »ظواهر احکام اسالم« اجرا 
گر اجازه دهیم آمریکایی ها  می شود: »همین االن نیز ا
مثل دوران طاغوت، همه کاره  ایران باشند و به آنها 
کنیم، هیچ مشکلی با نام جمهوری اسالمی  اعتماد 
سرمایه گذاری  به  اتکا  ایران  رهبر  داشت.«  نخواهند 
خارجی را زیر سوال برد و بار دیگر بر »اقتصاد مقاومتی« 

تاکید کرد.
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فهر ســــتبازگشت به

رهبر ایران گفت: »شکایات مردم و دیدگاههای 
صاحب نظران به  دست ما می رسد و باید در مسائلی 
نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی 
کلمه، قاچاق و واردات و صادرات به  گونه ای عمل کرد 
که مردم تاثیر آن را در زندگی خود، کامال احساس کنند 
اما اکنون این گونه نیست.« به گفته آقای خامنه ای 
گر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی  ا
اوضاع  در  »تفاوت محسوسی  امروز  بود،  انجام شده 

اقتصادی کشور و زندگی مردم« قابل مشاهده بود.
h t t p : / / i r . v o a n e w s . c o m / a / i r a n - l e a d e r -
k h a m e n e i / 3 7 5 6 7 8 8 . h t m l
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رادیو فردا

پس از انتقاد رئیس مجلس خبرگان رهبری از 
عملکرد دولت روحانی در زمینه »اقتصاد مقاومتی«، 
درباره  تردید  ابراز  ضمن  نیز  اسالمی  جمهوری  رهبر 
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فهر ســــتبازگشت به

وضعیت  بهبود  درباره  دولت  آمارهای  بودن  درست 
اقتصاد مردم گفت که »اینها در زندگی و معیشت مردم 

در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد«.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، 
ایرنا، آیت اهلل علی خامنه ای، روز پنج شنبه، 19 اسفند، 
در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت که در 
سال 94 »حرکت مطلوبی« درباره »اقتصاد مقاومتی« 
انجام نشده و به همین دلیل سال 95 را سال »اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل« نامگذاری کرده است.

وی اضافه کرد: »البته مسئوالن دولتی کارهای 
قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند، اما این فقط 

بخشی از کارهای الزم است.«

گر همه  رهبر جمهوری اسالمی مدعی شد که »ا
کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی« انجام 
شده بود »تفاوت محسوسی در اوضاع اقتصادی کشور 
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و زندگی مردم« رخ می داد.

دو روز پیش از سخنان آقای خامنه ای، احمد 
جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای 
گزارشی از  که  نگهبان، از رئیس جمهور خواسته بود 
اجرای »اقتصاد مقاومتی« به مردم ارائه دهد و »کارهایی 
که انجام داده را روی زمین و نه صرفًا با سخن گفتن، 

نشان دهد«.

وی همچنین از حسن روحانی خواسته بود که 
گر به اقتصاد مقاومتی عمل نکرده، حتی المقدور از  »ا

مردم عذرخواهی کند«.

خود  سخنان  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
گفت: »به رئیس جمهور محترم هم گفته ام که بیان 
گر آمارها قابل  کالن خوب است، البته ا شاخص های 
خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت 

مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد.«
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فهر ســــتبازگشت به

آقای خامنه ای تاکید کرد که »باید در مسائلی 
نظیر تولید، اشتغال و از بین بردن رکود به معنای واقعی 
که مردم تأثیر آن را در  کرد  کلمه... به گونه ای عمل 
کاماًل احساس کنند اما اکنون، این گونه  زندگی خود، 

نیست«.

آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنان 
خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  پنج شنبه  روز  در  خود 
که  گفت  را »اقدامی مثبت« خواند، اما در عین حال 
کمی از توافقات خارجی محقق شده  »تاکنون میزان 
است، بنابراین نباید به امید و انتظار سرمایه گذاری آنها 

نشست«.

که »اقتصاد مقاومتی با مبانی  کرد  وی تاکید 
محکم فکری و نظری، تنها راه عالج مشکالت کشور 

است و باید اجرا شود«.
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کید  آیت اهلل خامنه ای پیش از این نیز بارها تأ
شرکت های  و  دولت ها  رفت وآمد  نتیجه  که  کرده 
کرات آنان با ایران پس از توافق اتمی وین  اروپایی و مذا

»تاکنون محسوس نبوده است«.

زمان  در  که  گفت  آقای خامنه ای همچنین 
»اختالف نظر و سالیق متفاوت در موضوعات اصلی 
نظام  محکمات  و  اصول  و  »مبانی  به  باید  کشور« 

اسالمی« رجوع کرد.

به صورت  ولو  اسالمی  احکام  »تحقق  وی 
تدریجی«، »عقب نشینی نکردن از روند اجرای احکام 
اسالمی«، »مبارزه با استکبار و اعتماد نداشتن به آن« را 

از »محکمات نظام اسالمی« برشمرد.

که »مبارزه  کرد  رهبر جمهوری اسالمی تاکید 
فقط به معنای رویارویی نظامی نیست، بلکه ابعاد و 
شیوه های گوناگون فرهنگی، فکری، سیاسی و امنیتی 
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دارد«.

اشرافی گری«،  به  گرایش  از  »خودداری  وی 
»دلسوزی بسیار برای طبقات ضعیف«، »مردم گرایی 
در  »ایستادگی  طلبی«،  »عدالت  مردم«،  به  اعتماد  و 
برابر ظلم و فساد«، »اعتماد به نفس ملی و عزت ملی«، 
»احساس سیادت فرهنگی« و »ذلیل نبودن در مقابل 
فرهنگ بیگانه« را از دیگر »مبانی و محکمات نظام« 

برشمرد.

در  نباید  »ما  کرد:  اضافه  خامنه ای  آقای 
کنیم بلکه باید  فرهنگ، احساس ضعف و فرودستی 

همواره احساس برتری فرهنگی داشته باشیم.«

وی »مقابله قوی، تهاجمی و متکی بر منطق« 
را »راه اساسی خنثی کردن طرح ها و توطئه های جبهه 
مستکبران« خواند و افزود: »باید در همه زمینه ها از 
جمله حقوق بشر، تروریسم و جنایات جنگی در مقابل 
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غرب حالت هجومی داشته باشیم.«
http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-khamenei-
doub t s -sta t s - by -gove rnmen t - e c o n o m y -
people/28359807.html
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

دویچه وله

جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  اهلل(  )آیت 
اسالمی روز پنج شنبه )19 اسفند/ 9 مارس( در دیدار با 
رئیس و اعضای مجلس خبرگان گفت دولت به مسئله 
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

"اقتصاد مقاومتی" که در سال های گذشته بسیار مورد 
کافی نشان نداده و آنچه  او بوده است توجه  تاکید 
تاکنون انجام گرفته "فقط بخشی از کارهای الزم" بوده 

است.

رهبر  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جمهوری اسالمی، او در جمع اعضای مجلس خبرگان 
اجرای  در  ضروری  کارهای  همه  گر  ا که  کرد  تاکید 
سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز 
شاهد "تفاوت محسوسی" در اوضاع اقتصادی کشور و 

زندگی مردم بودیم.

)آیت اهلل( خامنه ای گفت: »به رئیس جمهور 
محترم هم گفته ام که بیان شاخص های کالن خوب 
گر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال  است البته ا
کوتاه مدت و میان  اینها در زندگی و معیشت مردم در 

مدت اثر نمی گذارد.«
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@tabyincenter          :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

با این همه )آیت اهلل( خامنه ای گفت، دولت 
باید در عرصه هایی نظیر تولید، اشتغال و از بین بردن 
رکود به گونه ای عمل کند که "مردم تأثیر آن را در زندگی 

خود، کاماًل احساس کنند اما اکنون، اینگونه نیست".
http://yon.ir/stoaS
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