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 کاال بورس در خودرو عرضه هاينگرانی   روز حرف▼

 به کاال بورس در خودرو عرضه پیشنهاد 99 ماه اردیبهشت

 استقبال مورد که پیشنهادي شد؛ ارایه جمهوريرئیس

 که شد باعث خودرو بازار آشفتگی. گرفت قرار خودروسازان

 براي کاال بورس در خودرو عرضه نیز از مجلس نمایندگان

 به شده گفته که طرحی کنند؛ این بازار صحبت ساماندهی

 و معامالت باالي شفافیت آن از هدف و شد خواهد اجرا زودي

 طرح این اما است؛ مصرفی کاالي یک به خودرو کردن تبدیل

 دارد؛ زیادي منتقدان

 : تحلیلی نکات

 شرایط در. تقاضاست و عرضه بورس، در قیمت کشف مبناي ـ1

 نیزما. است بیشتر مراتب به آن رضهع از خودرو تقاضاي فعلی

 خودرو، قیمت قطعا باشد، عرضه از بیشتر بسیار تقاضا که

 وخودر قیمت که شرایطی در یعنی یافت. خواهد زیادي افزایش

 که است بررسی حال در طرحی است، کشیده فلک به سر

 مهم نکته. خواهد داد افزایش را خودرو قیمت اجراي آن مجددا 

 شافزای باعث کاال بورس در صفر خودروي یمتق افزایش اینکه

 خودرویی نیز خدمات و قطعات دوم، دست خودروي قیمت

 .! بینندمی آسیب هاتغییر قیمت این از جامعه همه و شودمی

 یدتول که است این مشابه هايطرح و طرح این فرض پیش ـ2

 آشفتگی دلیل و گیردمی صورت کافی اندازه به کشور در خودرو

 و کنندمی ایفا هاواسطه و دالالن که است نقشی خودرو، ربازا

 کوتاه را هاواسطه دست بورس، در خودرو عرضه شفافیت با باید

 حاضر حال در است. معیوب فرض پیش این که حالی در کرد؛

 یتوجه قابل بخش و نیست متناسب کشور نیاز با خودرو تولید

 یطیشرا چنین در .است واقعی بازار، در پاسخ بدون تقاضاي از

 و قطعی راهبرد یک عنوان به تولید افزایش ضمن باید

 با تواندیم کار این. برد بین از را بازار کاذب تقاضاهاي بلندمدت،

 . شود انجام... و مالیاتی قوانین اعمال

 : راهبردي نکته

 یک به را آن تنها نه بورس بازار در مسکن مانند خودرو ورود

 این در را بازيسفته و داللی بلکه کندمین تبدیل مصرفی کاالي

 در گذاريقیمت مبناي که چرا دهد؛می افزایش نوع بازارها

 و عرضه توانندمی بازار هايايحرفه و تقاضاست و بورس، عرضه

 مسئوالن اگر. کنند تعیین را قیمت و بدهند جهت را تقاضا

 ئهرا را طرحی باید است، مصرفی کاالي یک خودرو که معتقدند

 نآ شده تمام هزینه خودرو، گذاريقیمت مبناي که دهند

! تقاضا و عرضه سیاه بازار در شده کشف قیمت نه باشد،

 )کارگر علی: نویسنده(

 

 

 
 

  

  

  

 
 در آمریکا داخلی تروریسم طراحی                روز گزارش▼

 پیشرفت و وسعهت در لیاص بناي زیر کارشناسان، از بسیاري اعتقاد به که است ايمقوله »امنیت«

کشورها،  توسعه زا جلوگیري براي آمریکا خاطر همین به. باشدمی هاحوزه تمامی در کشور یک

ده یکا افتانام خود آمر کشورها، قرعه به میان اما گویا این بار در. آنها دارد امنیت زدن برهم در سعی

  باشند!یم خودشان کشور امنیت زدن برهم به دنبال آن سیاستمداران که آمریکاست و این نوبت

 »مریکاآ در داخلی تروریسم« عنوان تحت گزارشی در تایمز نیویورك روزنامهخبري:  گزاره

 آیا هک کرد سؤال هاآمریکایی از YouGov یوگاو نظرسنجی مؤسسه پیش، سال سه«: نوشت

 پاسخ ؟است توجیه قابل سیاسی حزب اهداف پیشبرد براي خشونت به توسل کنندمی فکر

کرده  آمریکا دممر از را سؤال همان یوگاو مؤسسه امسال .بود منفی اتفاق مردم آمریکا به قریب

 توجیه لقاب حدودي تا سیاسی خشونت انددر این نظرسنجی گفته که کسانی تعداد و است

 .  است شده برابر دو تقریبا  است،

 اساسبر و کشورمان مهوريجریاست انتخابات از بعد دقیقا ،1388 سالتحلیلی:  گزاره

. شد اغتشاش و آشوب دچار رکشو گردانان داخلی،برخی عوامل و صحنه خیانت و لوحیساده

تشاشگران و خود را از اغ حمایت علنی به صورت سفید کاخ سران اتفاق، این از بعد بالفاصله

 که اغتشاشاتی گرفتند؛ بر عهده کشور از خارج در را آشوب مدیریت گران اعالم کردند وفتنه

صلی ثبات در کشور ااست تا پایه  شده ساماندهی کشور امنیت زدن برهم براي دانستندمی همه

 با بتهال ،)جمهوريریاست( انتخاباتی چنین حال مشابه و الزمه پیشرفت کشور از او گرفته شود.

مریکا آ داخلی وضعیت شود؛ اما رصد برگزار آمریکا قرار است در اصول دموکراسی، حداقل

ـ بدون این که کشور دیگري در آن نقش این کشور در داخلی جنگ شروع دهندهنشان

 آمریکا یداخل شدت جنگ. ـ استایران داشته باشد 88آفرین مثل فتنه کننده و چالشتخریب

 در حضور و هامناظره در همدیگر علیه ترامپ و بایدن غیرانسانی هايلفاظی به بیشتر

 خود نقلیه وسایل پترام طرفداران از نفر 50 از بیش تاکنون. دارد بستگی تیانتخابا هايکمپین

اند؛ اما گرفته زیر را معترضان و اندرانده آمیزصلح تظاهرات در کنندگانشرکت سمت به را

شود؛ اساسا  ترامپ تشنه گیري جنگ داخلی در آمریکا به این موارد خالصه نمیمقدمات شدت

خفه کند!  آمریکاست تا مخالفین خود را در داخلی تروریسم ازماندهیس حال قدرت است و در

 آمیزصلح ضیتظاهرات اعترا کشور نخواهند توانست این مردم آمریکا، در داخلی با شروع جنگ

  )معصومی اکبر: نویسنده. (جام دهندهاي ضدانسانی دولت ترامپ انعلیه سیاست

 طلبان!فریبکاري اصالح                    ویژه            اخبار ▼

گذاري درباره فاصله» فرهیختگان«وگو با جمهوري در گفتاکبر ترکان، مشاور اسبق رئیس

ی این کار اگر کسی از روي زرنگ«است:  گفتهستانه انتخابات طلبان با دولت روحانی در آاصالح

ار بکاري است، ما طرفدخواهد بگوید کی بود کی بود من نبودم، اسم این کار فریکند و میرا می

 در رزيا نظام تمدیری«است:  افزودهوي در ادامه  .»دولت روحانی بودیم و از او طرفداري کردیم

 ارز چرا که است؛ حانیرو دولت نقطه ترینتاریک کردند، توزیع را تومانی 4200 ارز که ايدوره

  .»است داخلی تولید به خیانت فروختن، ارزان

  ترامپ! کشهیزم

 شیرین« ویحیتل صورت اعتماد، به در روزنامه دیروز طلباصالح سیاسی فعال »عبدي سعبا« 

 جنایت این کشهیزم نیز آب سوي آن ایرانیان برخی«: نوشت داد و قرار نقد مورد را» عبادي

 پمپئو و ترامپ از ود،ش مردم این تحریم خواهان ایرانی، »سوچی سانآنگ« که هنگامی اند؛شده

 توسط ایران شیورز تحریم خواهان عبادي شیرین اخیر روزهاي داشت؟ در توانمی انتظاري چه

 بود! شده ورزشی مجامع همه

 



 

  
 

  اخبار ▼

  !تدبیري دیگر از دولت تدبیر و امید

 به اشاره با فارس، با وگوگفت در اسالمی شوراي مجلس در خمین مردم نماینده نظري علیرضا

 روز در خواريرانت«: گفت جامعه، ضعیف اقشار متزح و رنج و مردم اقتصادي مشکالت

 و حساببی کالن، هايپول برخی است. امروز دادن رخ حال در ملت کیسه از هم آن روشن،

 به دولت در فامیلی هاينسبت و روابط از خوبی هايگزارش شود. متأسفانهمی جاجابه کتاب

 48 ظرف چرا مانده، زمین بر هاتانشهرس در مشابه پروژه هاصد که رسد. در حالینمی گوش

 مراتب سلسله رعایت بدون تهران، بهشتی شهید دانشگاه مستقیم مکاتبه با هم ساعت، آن

 الذکر فوق دانشکده نظر مورد ملک خرید براي تومان میلیارد یکصد مبلغ برداشت مجوز اداري،

 خود خانواده با آنقدر جمهوررئیس آقاي«: وي افزود ».شود؟!می صادر ملی توسعه صندوق از

 وزراتخانه، پولیبی وضعیت به وي محض تفاوتیبی از بهداشت وزیر که است نامحرم دولت در

  »است! خود دختر بیقرار دل شوریده جمهور،رئیس اما کند،می شکوه دیگر افراد به الجرم

  انآخرین وضعیت انتخاباتی اصولگرای

 هايبرنامه آخرین درباره اسالمی، ایران اندانشگاهی کانون دبیرکل ،»حسینی سیدمحمد«

 دبیرخانه توسط کمیته چند«: ، گفت1400 جمهوريریاست انتخابات براي اصولگرایی جریان

 مثل تاکنون ائتالف مرکزي شوراي اما است، شده برپا جلساتی و گرفته شکل ائتالف شوراي

 مجموعه این عملکرد به که انتقاداتی دلیل به شاید است. نداشته جلساتی مجلس، انتخابات

 به اشاره با اصولگرا سیاسی فعال این »!کند پیدا تغییر مکانیزم این اساسا دارد، وجود

 با را هایینشست هاکاندیدا از بعضی تاکنون«: کرد تصریح اصولگرایی جریان هايکاندیدا

 و وگوگفت قالبیان عناصر از ايشده شناخته افراد با و اندداشته خود اول درجه طرفداران

 اند.داده تشکیل را خود ستاد غیررسمی، و رفته فراتر مرحله این از نیز برخی. اندکرده رایزنی

  »شوند. تبلیغات گود وارد رسما  که نشده انتخاباتی تبلیغات زمان هنوز زیرا

  شان داد!کولبري کار دست

 ندارم قبول را برخی نظر این من«: معتقد است طلباصالح سیاسی فعال خانجانی، جهانبخش

 گفتندمی روحانی با ائتالف خصوص در اینکه یا نیست قدرت کسب براي حزب گویندمی که

 قدرت تا دهدمی پرورش را خود انسانی نیروي حزب اتفاقا نیستیم، خواهیسهم دنبال به ما که

 را کشور امور ات بگیرد کار به کشور مدیریتی چرخه در را خود هاينیرو و گرفته دست به را

 وارد روحانی، با ائتالف انجام از قبل احزاب باید بنابراین، کند؛ اصالح خود هايبرنامه براساس

بر  منطبق حدودي تا اول دولت در هم روحانی نگرفت. صورت اتفاق این اما شدند،می مذاکره

 کلی به آورييرأ از بعد دوم دولت در ولی کرد،می عمل خود هايپشتیبان نظرات و هاوعده

 بود، داده مردم به که هاییوعده بر منطبق چندان کابینه اعضاي انتخاب در و داد رویه تغییر

 جاي به روحانی دولت با مواجهه در طلباناصالح که است این دیگر انتقاد همچنین. نکرد عمل

 روي دولت از پایهبی هايحمایت به دهند، قرار انتقاد مورد اثرگذار و جدي را دولت که آن

 قبال من که داشتیم، را کولبر نقش تنها طلباناصالح ما که شد این اتفاقات این نتیجه. آوردند

  ».بودیم کولبر ما که گفتم ايمصاحبه در هم

  تفاوت تولید در چین با تولید در ایران

، از برندهاي معروف تولید کننده گوشی و لوازم جانبی آن در »ایکس ال جی« عامل مدیر

هاي دست و پا گیر اداري براي تولیدکنندگان رجانیوز با انتقاد از رویه با وگوگفت در کشور،

 کمر اداري بروکراسی نداشتیم. تولید جز ايدغدغه بودیم چین در وقتی«داخلی، گفت: 

 نوسانات دلیلبه داخلی هايشرکت از بسیاري سرمایه است. شکسته را داخلی تولیدکننده

 چطوري کردیممی فکر فقط آمدیممی صبح بودیم چین در که زمانی است. ما شده نصف ارزي

 مجبور اینجا آمدیم ما. نداشتیم دیگري دغدغه هیچ بگیریم، را بازار چطوري کنیم، تولید

 مثال فرض به بتوانیم چطوري کنیم، تعامل ادارات با چطوري که باشیم این دنبال به شدیم

  »!کنیم کار اصال  بتوانیم که کنیم حل را اداریمان نسبت

 

 

 کوتاه اخبار ▼

 پاکستان وزیرنخست(ره)/ خمینی علت محبوبیت امام ◄

، »شریف نواز« سفر کردند در پاسخ به کسانی که تالش

 امام حضور به را انگلیس به وزیر اسبق این کشورنخست

 مقایسه این« کنند، گفته است: تشبیه فرانسه در) ره(خمینی

 است گریخته کشور از خود شریف نواز زیرا ؛است غلط مبنا از

 مردم. دارد وجود وي علیه مختلف مالی فساد هايپرونده و

 علت و داشتند دوست قلب صمیم از خمینی(ره) را امام ایران

 که زمانی. بود ایشان زیستیساده خمینی امام محبوبیت اصلی

 خانه یک تنها ایشان از رفت دنیا از ایران اسالمی انقالب رهبر

 به متعلق که لندن در عظیم برج و هاکاخ نه ماند، باقی ساده

 ».است شریف نواز

 محمدحسن«چین به اندازه ایران منطقه آزاد ندارد؟!/  ◄

شوراي  مجلس داخلی و امور شوراها کمیسیون عضو ،»آصفري

 افزایش« :مهر متذکر شدخبرگزاري  با وگوگفت دراسالمی 

 و دولت براي تبلیغاتی کار یک به همتأسفان امروز آزاد مناطق

 ایجاد. است شده تبدیل شوراي اسالمی مجلس نمایندگان

 انتخاباتی وعده به است، ملی تولید براي تهدیدي آزاد مناطق

 تعداد .است شده تبدیلشوراي اسالمی  مجلس نمایندگان

 مناطق سوم یک گستردگی، همه آن با چین کشور آزاد مناطق

 به آزاد مناطق تعداد افزایش. شودنمی هم ایران آزاد

». .زندمی آسیب ما کشور هايصادرکننده به و تولیدکننده

هاي میدانی حاکی از آن است که گسترش مناطق آزاد بررسی

طی سالیان اخیر نه تنها موجب رونق تولید ملی نشده است، 

به داخل از بیرون از مرزها بلکه به شاهراهی براي قاچاق کاال 

  دیل شده است.کشور تب

 دموکرات نامزد رأي!/ صندوق پاي در گريحیله احتمال ◄

 در ترامپ دونالد از صورتی در تنها« :آمریکا گفت انتخابات

 که خورد خواهم شکست نوامبر سوم جمهوريریاست انتخابات

 از من .دهد روي رأي هايصندوق پاي در گري حیله و فریب

 داشته مشارکت رو شپی انتخابات در حتما  خواهممی شما

 انتخابات در ما شرایط یک در تنها که دلیل این به باشید؛

 هايصندوق پاي در گريحیله وقوع آن و خورد خواهیم شکست

 عمومی مشارکت میزان کندمی تالش ترامپدونالد  .است رأي

 حزب حامیان کوشدمی وي. دهد کاهش را انتخابات در

 دادن رأي از پستی گیرييرأ امنیت در تشکیک با را دموکرات

  ».کند دلسرد

آیا هادیان سیاسی مجاز به  ):59احکام سیاسی (سؤال  ◄

مسائل تبیین و تحلیل سخنرانی و سب و لعن افراد در هنگام 

 هستند؟ سیاسی 

 افرادي به نسبت پاسخ: لعن کردن در برخی موارد مانند لعن

ت، مگر در اس پردازند، جایزمی خدا و آزار اولیاي اذیت به که

 معناي به که »س ب «صورتی که موجب فتنه و فساد شود. و

قرآن و روایات و آیات شریف با توجه به  است، مدشنا و شتم

 .سیره مسلمانان از نظر شرع مقدس اسالم حرام و ممنوع است


