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 شاخص 1۱ از IMF گزارش

 تحریم سایه در ایران اقتصاد

 پول المللی بین صندوق :جوان

 کالن های شاخص بررسی با

 ناخالص تولید از ایران اقتصاد

 رشد دالری، میلیارد ۰۳۴ داخلی

 غیرنفتی، بخش درصدی ۴/2

 میلیارد ۰۴۴ حدود ارزی ذخایر

 ناکامی و جاری سال در دالری

 صادرات کردن صفر در امریکا

 سال و امسال طی ایران نفت

 کمیسیون رئیس و داد خبر آینده

 از دوره این نیز اقتصادی

 رئیس. خواند اثر بی را ها تحریم

 اضافه مجلس اقتصادی کمیسیون

 برای حقیقت این بنابراین: کرد

 اثبات هم ها امریکایی خود

 جدید، شرایط که است شده

 وانندبت ها آن که نیست شرایطی

 پورابراهیمی. کنند عمل یکجانبه

 های کشور و اروپا اتحادیه: گفت

 هند و چین روسیه، مانند دیگر

 نظر با ها تحریم موضوع در

 و هستند مخالف کامالً امریکا

 در و روند می را دیگری راه

 تر پررنگ هم مسیر این آینده

 .شد خواهد

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 ام نکرده استفاده کامپیوتر از هرگز: ژاپن سایبری امنیت وزیر

 داشته پی در را همگانی حیرت که اظهاراتی در ژاپن سایبری امنیت جدید وزیر هفت صبح:

 کیبورد با هرگز که گفته همچنین او. است نکرده استفاده کامپیوتر از زندگیش در هرگز گفته

 ۸۶ که ژاپن سایبری امنیت جدید وزیر ساکورادا، شیتاکایو یورونیوز گزارش به.است نکرده تایپ

 برای شدم، مستقل که زمانی از و سالگی 2۲ از: »گفت ژاپنی قانونگذاران به دارد سن سال

 ماه ساکورادا.«ام نکرده استفاده کامپیوتر از هرگز و ام داده دستور هایم منشی و کارکنان به کارهایم

 سایبری امنیت وزیر بعنوان وزیر نخست آبه شینزو سوی از کابییه ترمیم جریان در و گذشته

 برعهده نیز را توکیو 2۴2۴ وپارالمپیک المپیک های بازی مدیریت همچنین او. شد انتخاب

 از استفاده درباره پارلمان نمایندگان سوال به داشت تالش که هنگامی وزیر این دستپاچگی.دارد

USB نماینده ایمه ماساتو.شد نمایندگان شگفتی باعث یزن دهد پاسخ ای هسته نیروگاههای در 

 لمس را کامپیوتر که کسی نیست باورکردنی: »گفت ارتباط این در ژاپن پارلمان اپوزیسیون جناح

 و طنز موضوع اجتماعی های شبکه در ماجرا این.«است سایبری های سیاست مسئول است نکرده

 تواند نمی دهد قرار هدف را وزیر هکری اگر»: است نوشته توئیتر کاربر یک. است شده انتقاد

 .«است امنیت نوع قدرتمندترین این واقع در. بدزدد او از اطالعاتی هیچ
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 درون از فشار بیرون از ضربه اسرائیل،

 های عملیات «رساندن نتیجه به» از اسرائیل ناتوانی تنها نه رژیم این نظامیان دوشنبه روز عملیات. داد تن «تاریخ بس آتش ترین سریع» به اسرائیل رژیم :کیهان
 مقام در «لیبرمن اوگدور» که چرا است جدی اختالالت دچار نیز درون از اسرائیل نظامی و سیاسی سیستم اینک هم داد نشان بلکه نمود ثابت را مقاومت علیه نظامی

 نیز و بازگردد آویو تل به سراسیمه شد ناگزیر و بود خارجی سفر در وزیر نخست که زمانی کرد؛ انتخاب فلسطینی ضد نظامی اقدام برای را زمان بدترین جنگ وزیر
 سبب بس آتش پذیرش دانست می نتانیاهو. دارد قرار مقصد قدمی چند در «عربی حوزه با اسرائیل روابط سازی عادی» قطار دهد نشان تا بود تالش در او که زمانی
 و لیبرمن استعفای با هم سرعت به ها هزینه این قضا از و بود هم آن های هزینه متوجه و شود می او کابینه از جنگ وزیر شخص و «بیتنا اسرائیل» حزب گیری کناره

 و سابقه کم و شدید واکنش با فلسطین مقاومت که چرا داشت بیشتری اولویت او برای «فلسطین مقاومت» مشکل اما داد؛ روی آویو تل در اعتراضی گسترده تظاهرات
 پیروزی در غزه در مردم گردید، متوقف نصف و روز یک از پس جنگ وقتی اینکه کما. نماید می ارزیابی خود نفع به نیز را زمان و است آماده کامالً داد نشان فوری،

 کامالً آویو تل اعتراضی تظاهرات و غزه شادمانانه تظاهرات مزه و طعم. اند خورده شکست که نداشتند تردیدی آویو تل در مردم که گونه همان نداشتند تردید خود
 :کنیم تشریح حدی تا را آن پیامدهای و ها پیام رویداد، این ابعاد بدهید اجازه. بود متفاوت

 خان» به را خود غزه، شرق جنوب مرزی نوار طریق از تا کرد تالش «علیان غسان» سرتیپ فرماندهی به اسرائیلی کماندوهای حامل ماشین یک گذشته دوشنبه -1
 همراه برای را اسالمی جهاد و حماس طریق، این از و برباید را قسام عزالدین های گردان فرماندهان از تن یک و برساند شرقی جنوب مرز کیلومتری سه در واقع «یونس
 در ورود، از پس کمی ربایش جوخه این اما بکشد خود حریف رخ به را خود عملیاتی و اطالعاتی برتری حال عین در و دهد قرار فشار تحت سازش عربی حوزه با شدن

 شده منصوب -گوالنی -اسرائیل ویژه تیپ فرماندهی به پیش ماه یک حدود که «علیان» و گردید مواجه مقاومت کمین عملیات با غزه شرق در واقع «التفاح» منطقه
 نظامی اسناد بردن بین از و گروه افراد بقیه جان نجات برای اسرائیل هوایی نیروی عملیات، شکست از پس. شدند کشته جوخه این اعضای از دیگر یکی همراه به بود

 آن از پس بالفاصله مقاومت جنبش. رسیدند شهادت به مقاومت نیروهای از نفر هفت آن نتیجه در که نمود بمباران را آن اطراف و درگیری منطقه و شده عمل وارد
 مناطق این ساکنان از نفر هزار صد چند حمالت این نتیجه در که گرفت آتش زیر را -غزه غالف به موسوم - غزه منطقه اطراف کیلومتری 05 عمق تا و شد عمل وارد

 و اند رسیده هالکت به تاکنون آنان از نفر ده -صهیونیستی رژیم اعتراف به- الاقل که شدند مجروح آنان از نفر 05 دستکم میان این در و آوردند هجوم ها پناهگاه به
 اما. رسیدند شهادت به نیز ها فلسطینی از نفر 11 عملیات طول در. اند رسیده هالکت به آن از پس و حمله جریان در نیز اسرائیلی نظامیان از نفر 0 آن از جدای

 بس آتش تا شد ها مصری دامان به دست و کرد رها را خود خارجی سفر دارند، خود حمالت دامنه برگسترش بنا ها فلسطینی شد متوجه نتانیاهو آنکه از پس بالفاصله
 و موشک 05 - تنها - که کرد اعالم رسماً بار اولین برای اسرائیل که بود حالی در این. گردید متوقف نظامی عملیات فلسطینی طرف موافقت با اینکه کما. گردد برقرار
 و متوقف معنای به هم رهگیری خود که است کرده رهگیری «آهنین گنبد» دفاعی سامانه توسط را فلسطینی مقاومت شده شلیک راکت و موشک 055 از راکت

 خارجه وزیر «لیونی تزیپی» میان این در. شد منجر اسرائیل سیستم درون در زلزله یک به که رسید پایان به سرعت به حالی در درگیری این. نیست کردن منهدم
 وزارت از استعفایش توضیح در لیبرمن خواند؛ زده آسیب اسرائیل بازدارندگی توانمندی به که «امنیتی بزرگ شکست» یک را غزه در بس آتش صهیونیستی، رژیم سابق
 فوری درخواست از پس اسرائیل اینک هم که گرفت نتیجه موساد سابق معاون «باراک بن رام» بود؛ فلسطین مقاومت برابر در اسرائیل تسلیم غزه، بس آتش گفت جنگ
 «الیوم اسرائیل. »است شده متحمل سنگینی شکست یک اسرائیل که نداشتند تردید هم صهیونیستی رژیم های روزنامه. است بدی نقطه در واقعاً غزه در بس آتش

 اگرچه. اند شده مأیوس ها فلسطینی مقاومت مهار در دولت از شهروندان گفت احارنوت یدیعوت و نیست آنان امنیت تأمین به قادر نتانیاهو معتقدند شهروندان نوشت
 میدانی فرمانده یک «نورالبرکه» ترور به میان این در و کرد حمله غزه بسته منطقه از نقطه 155 حدود به مقاومت راکتی و موشکی حمالت به واکنش در اسرائیل رژیم

 ساکنان گسترده شادمانی و شده شلیک های راکت و ها موشک از حجم این اما آمد، نایل داشت، قرار اسرائیل ارتش ترور لیست در ها سال که قسام عزالدین های گردان
 ها موشک پیام -2 .است کرده پیدا بیشتری ضعف تاکنون غزه قبلی جنگ فاصله در اسرائیل امنیتی وضع داد نشان مقاومت، قاطع و فوری واکنش از غزه محاصره در

 دست کردند، می گمان ها اسرائیلی این از پیش. رساندند اثبات به را اسرائیل غاصب رژیم با امنیتی موازنه مقاومت های موشک داخلی امنیت بعد در. بود روشن کامال
 را امنیتی معادله و سازی موازنه اسرائیل هوایی نیروی داد، نشان مقاومت موثرتر و هزینه کم بالنسبه های موشک اما کند می برقرار را امنیتی تسلط هوایی نیروی در برتر

 های موشک تعداد گفت اهلل حزب علیه اسرائیل با همراهی به اروپا تحریک هدف با اسرائیل وزیر نخست که بود پیش هفته دو همین. است باخته فلسطینی مقاومت به
 اسرائیل رژیم ضرر به را امنیتی موازنه جنوب، و شمال های موشک که کرد اعتراف اسرائیل گفت توان می بنابراین. است بیشتر هم اروپا کل های موشک از حتی اهلل حزب
 فرمانده یک ربایش برای تالش و غزه جنوب در یونس خان منطقه به نفوذ در ها اسرائیلی گستاخی. فرستادند هم ای منطقه پیام یک ها موشک این اما .است داده تغییر

 روی آن از پس طبیعی طور به که جنگی و عملیات این چراکه زد غاصب اسرائیل با عربی های دولت از بعضی سران روابط سازی عادی به را ضربه اولین فلسطینی
 محدود عملیات به فلسطینی مقاومت سابقه بی تقریبا و گسترده پاسخ طرف آن از. نبود همخوان اسرائیلی - عربی روابط سازی علنی و سازی عادی ادبیات با داد می

 مرزهای در اسرائیل نیتیام مشکل حل به کمکی عرب شیوخ بعضی با آویو تل روابط آشکارسازی کرد، ثابت غزه «التفاح» منطقه در صهیونیستی رژیم هوایی نیروی
 نتانیاهو، اخیر ماه چند سری و آشکار و دیپلماتیک اقدامات از بیش بسیار مقاومت موشکی واکنش درواقع. کند نمی است مقاومت جبهه تسخیر در که جنوبی و شمالی

 و نتانیاهو دوره پایان از اسرائیل غاصب جامعه درون در بس آتش از پس بالفاصله که ای گونه به گذاشت اثر منطقه کشورهای بندی جمع و خارجی سیاست زمینه در
 عرصه در حضور ادامه به تمایلی کرد اعالم بود، نموده درخواست او خود که بسی آتش برقراری از پس روز یک نتانیاهو بنیامین خود و آمد میان به سخن او حزب

 کارهای دستور زند می رقم را فلسطین پرونده ازجمله و منطقه سرنوشت آنچه» اینکه؛ آن و آید می دست به هم تر کلی نتیجه یک موضوع این از. ندارد سیاسی
 چیزهایی پذیرش به وادار نیز را عرب شیوخ و اسرائیل آمریکا، که است مقاومت جبهه عمل و اراده این بلکه نیست عرب شیوخ تمایالت و اسرائیلی تحرکات آمریکایی،

 از حمایت در مردم یکپارچگی و غزه مقاومت بانشاط و پرحجم واکنش بگوییم توانیم می حاال. آید می حساب به «بزرگ امنیتی شکست» لیونی تعبیر به که کند می
 برتر دست» و آینده وضع اشغالگران، سیطره تحت مناطق در خیابانی اعتراضات و استعفاها و «سریع بس آتش» درخواست طرف آن از و مقاومت ضربتی عملیات
 .کرد اثبات را «مقاومت
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 و روحانی از سلبی حمایت

 طلبان اصالح های هزینه
 مفهوم دو به ایران در اصالحات آرمان امروز:

 تفکر یک مفهوم به اصالحات معنی ابتدا است؛
 شده پذیرفته و مطرح جامعه در گفتمان یک و

 و اصولگرایی مقابل در گفتمان این. است
 و است شده مطرح جریان این بر حاکم گفتمان

 اندام عرض براندازی گفتمان برابر در سویی از
 و ها چهره تایید مورد بخش این که. است کرده
 بنابراین. است طلب اصالح برجسته صاشخا

 یعنی «است زنده اصالحات» شود می گفته اگر
 قد اصولگرایی برابر در و است زنده تفکر این
 گرفته قرار جامعه پذیرش مورد و کرده علم

 خود برای هم اصولگرایی اینکه گو. است
 در غالب گفتمان اما. دارد جامعه در هوادارانی

. «اصولگرایی» نه و است «براندازی» نه کشور
 برانداز تفکر را کشور که است این بحث
 امید به توان نمی یعنی. کند اداره تواند نمی

 به منجر که امری هر یا کودتا انقالب، براندازی،
 و رفاه به مردم که داشت امید شود، نظام تغییر

 انداز چشم کشور و برسند پیشرفت و آسایش
 تفکری چنین اساسا. باشد داشته روشن و مثبت

 با .شد خواهد و شده رد طلبان اصالح نگاه از
 طلبان، اصالح کفگیر خوردن دیگ ته به وجود

 نباید. یافت راه دولت به و شد معرفی روحانی
 و روحانی دولت عملکرد که کرد فراموش

 مشکالت کابینه، اصلی گیران تصمیم او مردان
 و کردند تر انباشته را نژاد احمدی دولت انباشته
 بنابراین. شدند کنونی شرایط باعث

 طلبی اصالح تفکر و گفتمان پی در طلبان اصالح
 شود، داده اجازه که جایی تا و هستند و بوده

 اصلی های چهره و نیروها با اصالحات جریان
 آن در و شد خواهد وارد سیاسی میدان به خود

 در تری ملموس اثرگذاری که بود خواهد مقطع
 .داشت خواهند ایران سیاسی سپهر

 

 ایران با چالش سال ازچهل بعد آمریکا جایگاه/ سیاسی تحلیل آموزش

 مردم علیه خود ی یکجانبه های تحریم آمریکا که روزی در انقالب رهبر

 دانشجویان، و آموزان دانش دیدار در است، گرفته سر از مجددا را ایران

 ایشان، نظر از که کردند، مطرح را «مهم سفارش سه» ها، جوان به خطاب

 (۰۳۳۱/۴۶/۰2.«)است الزم کشور ی آینده برای»

 رژیم یعنی ایران، اصلی دشمن شناخت اول، سفارش: دشمن شناخت -۰

 و دشمنی از دست سال، چهل این طول در که دشمنی. بود متحده ایاالت

 را آمریکا با دشمنی. »است نداشتهبر ایران مردم علیه خود خصومت

 . نخورید را دشمن بار فضاحت و دروغین لبخند فریب نکنید؛ فراموش

 

 آمریکا و انگلیس ایران، مشاغل پردرآمدترین

 همکاری با ”جهان کشورهای برخی و ایران پردرآمد مشاغل با آشنایی سمینار“ :ایسنا

 کاربردی علمی مرکز و آموختگان دانش و اشتغال فناوری سازی تجاری سازمان

 و فناوری سازی تجاری سازمان شعبه مدیر.شد برگزار شیراز در فارس جهاددانشگاهی

 مشاغل با رابطه در توضیحاتی ی ارایه ضمن فارس جهاددانشگاهی آموختگان دانش اشتغال

 راحانج ،۰۳۳۳ سال در شده انجام علمی مطالعات براساس: گفت ایران، در پردرآمد

 کنکور مدرسان لباس، طراحان تخصص، فوق دندانپزشکان قلب، و پالستیک

 طبق: افزود نژاد   زاهدیان.داشتند قرار ایران پردرآمد مشاغل صدر در شناسی زیست

 پزشکان و شناسان روان و جراحان و متخصص پزشکان آمریکا در شده انجام مطالعات

 به انگلستان در درآمد میزان باالترین اما ندکن می کسب را درآمد میزان بیشترین عمومی

 تعلق … و مالی کارگزاران مالی، های شرکت ارشد مقامات و مدیران بازاریابی، مدیران

 جهاددانشگاهی آموختگان دانش اشتغال و فناوری سازی تجاری سازمان شعبه مدیر.دارد

 بفرد منحصر های واناییت کردن پیدا و ها واقعیت درک شدن، دار پول کلید شاه: گفت فارس

 کنونی شرایط در: گفت سمینار این در کننده شرکت دانشجویان به خطاب وی.است خود

 زایی اشتغال و کارآفرینی جز راهی کند، می تالش بدنه سازی کوچک برای  دولت که

 .نداریم

 


