
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
4911 آذر 41شنبه ارچه 5145 شماره ـ وموسبيستسال   

 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

 هامیتحربر  میپر کردن در مقابل مشکالت بتوانس نهیاگر با تالش و ابتکار و با س

بر  میدست از تحر جیتدربه ند،یرا بب هامیشدن تحر اثریو طرف مقابل ب میغلبه کن

 (40/40/9900) .داشت خواهد
www.basirat.ir 

 
 

 

 ساماندهي بازار خودرو          روز حرف▼

 عدم و تحریمی هایبه خاطر محدودیت اخیر سال چند در

 تأمین برای ایرانی خودروسازان با خارجی هایشرکت همکاری

 کهیطوربه گرفت، خود به صعودی سیر خودرو قیمت ،قطعات

 یافت افزایش هم برابر سه تا خودرو قیمت ،کوتاه مدت یک در

 نرخ نوسان ،بر این عالوه از این عوامل بود. متأثرزیادی  که بخش

 عرضه قیمت سرکوب زمینه در دولت غلط یگذاراستیس و ارز

مصرفی بودن آن،  یجابهشدن خودرو  یاهیسرما کارخانه،

مختلف و گران  یهاوهیشتقویت و رشد روحیه داللی در بازار به 

 رگذاریتأثهم  هامتیقدر سیر افزایشی  ،مواد اولیه متیقشدن 

در مجلس و  هایگذاراستیس یبرخاین روزها  ،با این وجود بود.

 کاهش نرخ ارز سبب کاهش قیمت خودرو شده است.

ه در حال حاضر معامالت در بازار خودرو ب -9 نکات تحليلي:

در  ،های خودروازجمله نمایشگاه ،تعطیلی برخی صنوف خاطر

و مچنان رو به کاهش است ها هسطح پایینی قرار دارد و قیمت

داشته  درصدی 93افت  ی خودروهاقیمتدر چند روز گذشته 

ها به دنبال افت روند کاهشی قیمتاین در حالی است که . است

همچنان آمدن قیمت،  ترنییپاو انتظار مشتریان برای نرخ ارز 

 ی،ورباال بردن بهرهمجلس شورای اسالمی جهت  -3 ادامه دارد.

ای داخلی سازهرقابت میان خودرو ایجاد همچنینو  سازییفیک

 کرده است از چهار منبع ینیبشیپ ،خارجی با محصوالت و

ما به ازای  هاسازقطعه و خودروسازان؛ خودرو وارد کرد توانیم

 از . افرادی که خارجکنندوارد خودرو  توانندصادرات محصول می

از محل ارز  توانندیکشور دارای ارز و منابع مالی هستند و م

کسانی هستند بعدی نیز شخصی اقدام به واردات نمایند. گروه 

از محل صادرات بخش  توانندیو م خرندیکه نفت را از دولت م

 اقدام به واردات خودرو کنند. ،نفتی

آنچه در صنعت خودرو مهم است اتفاق بیفتد  نکته راهبردی:

ایجاد نوآوری  و های داخلیباید با استفاده از طراحیاین است که 

در حوزه خودرو و مونتاژ خارج شویم و به سمت  یکاری از کپ

خلق خودرو با استفاده از طراحی نیروهای متخصص و نخبگان 

طرح تولید خودروی  بر این باید مضاف .کشورمان حرکت کنیم

ی صورت گیرد های داخلروز با استفاده از ظرفیتقیمت و بهارزان

ای خودروساز کشور باید از ظرفیت هکه در این راستا شرکت

علمی و  تمعاون و ی صنعتیهادانشگاه، انیبندانشهای شرکت

تنها با همین  برداری را ببرند.بهترین بهره یجمهورسیفناوری رئ

 انداز دست یافت؛ در سندتوان به اهداف سند چشممی هاروش

 ونمیلی 9 تولید به باید ایران خودروی صنعت ،9040 اندازچشم

 به را محصوالت این از درصد سی باید حداقل و یابد دست خودرو

 کند. )نویسنده: علی قاسمی( صادر خارجی بازارهای

 

 

 

 

 

 
 

 

 ابتکار مهم فرزندان انقالب                               روز گزارش▼

 نیاز ا یکی؛ اندشتهدا ییبایز اریابتکارات بس ،یمقابله با تهاجم فرهنگ یبرا یجوان انقالب یروهاین

و در سالگرد  ۹0جشنواره در سال  نیدوره ا نیکه اول استعمار  لمیف یابتکارها جشنواره مردم

 .اکران شد کشورنقطه از  94 زمان دراثر، هم ستیبرگزار شد و حدود ب 99۹۹ ید 0تظاهرات 

در  .ر داردفج لمیبا جشنواره ف یادیهای زعمار تفاوت لمیجشنواره ف -9 :يليتحل گزاره

. با ی فراهم شده استانقالب با پشتوانه مردم ینمایآثار س شیاکران نما، عمار لمیجشنواره ف

 ؛استفراهم  های این جشنوارهی امکان اکران فیلمدر هر مکان ،«عمار»ی مردم تیتوجه به هو

و با هر  ؛لمنازگرفته تا  و... شیهای نماسالن ج،یبس گاهی، پاهیمسجد، مدرسه، پارک، حوزه علم

های مردم و تشکل ،جشنواره نیدر ا -3 ... و وتریکامپ ون،یزیپروژکتور، تلو دئوی)و یشینما لهیوس

در آن برجسته  اجتماعیشوند و موضوعات می یینمایتولیدکنندگان و آثار س یحام یمردم

در  ت،ای اسرسانه میهای عظو انحصار شبکه طهیکه در ح فجر لمیبرخالف جشنواره ف -9 است.

 یدرخشش خاص زیاند نخورده دیهم کل جیهای بسکوتاه که از پایگاه یدئوهایجشنواره و نیا

باعث شده تا  المللنیاضافه شدن بخش ب -0 زند.در آن موج می یو انقالب یدارند و آثار مذهب

 جشنواره شرکت نیدر ا ،شدینم دهیها شنآن یداریب ادیسازان مستقل که فراز فیلم یاریبس

 یهستند که پا یمادران و پدران ،جشنواره نیعمار و سوپراستارهای ا ژهیهمانان ویم -5 کنند.

نقطه  -6اند. تقدیم راه انقالب کرده و شریک زندگی که همدم بانوانی و انقالب جوان دادند

را  یکه خستگ یدارید ؛و بعد از جشنواره سوم اتفاق افتاد 09اسفندماه  کیعطف جشنواره در 

 ن،یاز حاضر یجمع یهاصحبت دنیرهبر معظم انقالب پس از شن؛ برد رونیتن همه باز 

و  یانقالب اسالم نیو همچن ینیو معارف د نیو توجه به موضوع د دندنمو ییهاهیتوص

نگاه به هنر »کردند:  دیمبارک خواندند و تأک یجشنواره را اقدام نیانقالب در ا یهاارزش

و  ندهیبه آ دیو ام قیدق یزیربلندمدت و همراه با برنامه ینگاه دیبا ینید ینمایو س یاسالم

 .«باشد یحداکثر یرگذاریتأث یبرا نرمناسب از ابزار ه یریگبهره

 ،یانقالب یروهایپرورش ن یمهم برا اریابتکار بس کیعمار  لمیف جشنواره :یراهبرد نکته

 دیرا تول یهای اندک محصوالتاست که با هزینه یاجتماع یهاعرصهمند و راهگشا در دغدغه

 تیترب ییروهایتواند نروش و ابتکار می نی. ادر زمانه حال راهگشا باشد تواندکنند که میمی

 نیا شاءاهللان نباشد. یغرب یاهویساختار و ه وابسته به متن، ینمایکند که چشمشان به س

 کند. مرتفع ی کشور رانمایدر عرصه مهم س یانقالب یروهایحضور ن خألها بتواند جشنواره

 درباره طرح مجلس يمل تيامن يعال یشورانظر                  ویژه  خبر ▼

 یعال شورای مصوبات»: ی گفتمل تیامن یعال یشورا رخانهیدب یسخنگو یخسرو وانیک

 مطالبی .شودینهاد اعالم م نیا یسخنگو یشورا صرفاً از سو رخانهیو مواضع دب یمل تیامن

 ،ها منتشر شدرسانه یآن در برخ رخانهیدب ماتیعنوان مصوبات شورا و تصمکه امروز به

آن در حکم اطالعات  رخانهیدب ماتیو تصم یمل تیامن یعال شورای مصوبات غیردقیق است.

 یاسالم شورای . مجلسستیمجاز ن ،محرمانه بوده و اعالم آن خارج از چارچوب ذکرشده

ارائه کرده و  یمل تیامن یعال یشورا رخانهیرا به دب اهمیلغو تحر یبرا یطرح اقدام راهبرد

که  نهایی طرح خصوص به مجلس اعالم کرده است. نیمالحظات مدنظر را در ا رخانهیدب

 دهیگرد نیکشور تدو یگذاردر نهاد قانون یبر اساس روال جار دیمجلس رس بیامروز به تصو

 «.است یماسال یمحترم مجلس شورا ندگانیو حاصل نظر و اجماع نما



 

 

  
 

 اخبار ▼

 !خواستند چه کنندزاده ميیها با فخراين ميگويم

زاده را  یامروز دارند فخر نکهیا اشاره بهمجلس با  یانرژ ونیسیکم سیرئ ،«یعباس دونفری»

زاده را جذب کردم و یمن فخر نوعیبه اساساً» :، گفتکنندیم یمعرف یفرد برجام کیعنوان به

را هم  مایصداوس یبوده و حت یاهسته یبا من بوده است و عمده تخصص و یو یرساله دکترا

زاده خوب برخورد یبا فخر ازدهمی دولت شروع در .ستین یافشار قرار دادند که او هستهتحت

کردند. چقدر تالش شده مجموعه تحت  جادیاو و مجموعه زیردست او ا ینکردند و مزاحمت برا

در  شانای آورد. گرید یخود را از جا تیکنند، البته نقطه تقو فیزاده را ضعیفخر یآقا تیریمد

 نیا ۰4در دهه  مینیبیکند و اگر م یای را طراحمسئول بود نقشه راه صنعت هسته 64دهه 

اخطار به  کی صنعت از دست جناح کارگزاران رها شد. نیصنعت جان گرفت به خاطر آن بود که ا

که این کار را هم  دیبرجام جلوه ده یرا حام زادهیکه اگر بخواهند فخر دهمیعناصر دولت م

را  ییزهایوقت من به مطبوعات چشوم و آنمن وارد عمل می ،دیریاند و حرف خود را پس نگکرده

زاده یفخر یادر مورد آق دانمیرا م ینکات ،نکند یمعرف یمل تیبنده را مخل امن یخواهم گفت. کس

و  فهیطا نیکنم اگر بخواهند امی دیخواست انجام دهند و تهدت داشتند و میکه دس ییو کارها

 .خواهم کرد یدیمن اقدام شد ،مطامع خود مصادره کنند یبزرگوار را برا دیشه نیا ،یبرجام لهیقب

 .«خواستند چه کنندزاده مییها با فخراین میگویاطالعات هستم و م یمن حاو

 !دهيمنميش گو ی دولتبه هياهوها

منابع مردم  ی،چند نرخ یارزها نییبا تع شودنمی»گفت:  مجلس سهیرئئتیعضو ه ،یرآبادامی

ها و افراد خاص که معموالً در کنار دولت، گروه یسر کی بیمظلوم و مستضعف جامعه را به ج

تنها و  ختیر روند،یکشور به شمار م ییمسئوالن اجرا یاز اقوام و بستگان برخ ایها بوده و جناح

از اقوام  یکی اریواردات گوشت در اخت م،بودی شاهد که طورهمانمند شوند. ارز بهره نیها از اآن

 مجلس جمهور بود.رئیس یاز افراد فعال در ستاد انتخابات یکی اریدر اخت یواردات نهاده دام ای ریوز

م گوش نکند، مانند دولت ه یاهوهایو به ه ردینرخی شدن ارز بگخود را درباره تک میتصم دبای

با ارز  یواردات یاساس یکه مجلس اعالم کرد، دولت کاالها یاساس یبحث طرح تأمین کاالها

 ولتاما د ،مردم بگذارد اریدر اخت یکیوسیله کارت الکترونکرده و به یبندهیرا سهم یتومان 0344

 و ... است. یو گران یتومان 0344کرد، مجلس خواهان حذف ارز  انینادرست ب ییدر ادعا

 «هالغو تحريم یبرا یاقدام راهبرد»قانون برای عدم اجرای مجازات تعيين 

اقدام راهبردی »ای برای مستنکفین از اجرای مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه

مستنکفین از اجرای این  .مجازات تعیین کردند« ها و صیانت از حقوق ملت ایرانبرای لغو تحریم

قانون مجازات اسالمی  5تا  3به مجازات تعزیری درجات  اجراامتناع یا ممانعت از  تناسببه ،قانون

شامل؛  3بر اساس متن قانون مجازات اسالمی مجازات درجه  .شوندیممحکوم  9903مصوب 

 جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یکو  سال وپنجستیبحبس بیش از پانزده تا 

جزای نقدی بیش از ؛ حبس بیش از دو تا پنج سالشامل؛  5بوده و مجازات درجه  ریالمیلیارد 

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ؛ و هشتاد میلیون ریال صدکیهشتاد میلیون ریال تا 

و  ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ پانزده سال

 .شودیم دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از

 محرومان يآب و گاز مجان یبرا يدطرح جد شنهاديپ

 تأمین محرومان، به کمک بحث در» :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد «یمیپورابراه»

ی اقتصاد یهماهنگ یعال یشوراعضو  .«قیمت در آب، برق، گاز و تلفن مطرح استخدمات ارزان

عرضه  قیفرمودند از طر میبود شانیکه در خدمت ا یادر جلسه رهبری معظم مقام»افزود: 

کرد؛  شرطی را کشور اقتصاد مذاکرات .دیحل مشکالت اقدام کن یها براسهام شرکت تیمالک

 ییمستضعفان، ستاد اجرا ادبنی ازانجام شود مهار تورم است.  دیکه در اقتصاد کشور با یکار نیاول

دارند، انتظار  یهماهنگ یکه با دفتر مقام معظم رهبر یاقتصاد یهافرمان حضرت امام و مجموعه

 .«کنند یسازکوچک ،دهندیکه انجام م ییهایگذاری کنند و با واگذاردر اقتصاد سرمایه رود،یم

 کوتاه اخبار ▼

/ اراک در دو ماه قابل انجام است قلب رآکتور یاياح ◄

قلب  یااحی»: ی اظهار داشتاتمی نرژسازمان ا یسخنگو

که  یرآکتور اراک در دو ماه قابل انجام است. قلب رآکتور

 حال در. استیشده، قابل اح ختهیر مانیدر آن س گفتندیم

تن  99مقدار  نیکه قبالً ا م،یمواد دار لویک 9۹44 ما حاضر

 «.ستیتن ن 99تن و  0 نیب یبوده که البته فاصله چندان

 برد/را به مجلس مي 4111بودجه  سينوشيپنوبخت  ◄

حضور در  یبرا جمهورسیرئ»: ی خبر دادروحان پارلمانی معاون

ستاد  میتابع تصم 9044بودجه سال  هئمجلس جهت ارا

جمهور بنابراین امروز نیز شاهد غیبت دوباره رئیس؛ «کروناست

وبودجه برنامه، رئیس سازمان نوبختو  در مجلس خواهیم بود

 .رودیبودجه به مجلس م حهیال میتقد یبرا

 کهدرحالی نتايج نظرسنجي باب ميل نبود، حذف شد!/ ◄

طرح  هیاصالحات عل انیهجمه جر ریدو روز اخ یکی یط

شدت  یبر الزام دولت به خروج از پروتکل الحاق یمجلس مبن

با  ینظرسنج کیاقدام به انتشار  «وزیناصالحات»کانال  افته،ی

 رانیبه نفع مردم ا یپروتکل الحاق ایبرجام خروج از »عنوان 

پس از شرکت حدود  هکرده است ک «رانیدشمنان ا ایاست 

از  رانیدرصد از مخاطبان، خروج ا 65از  شیهزار نفر، ب 93

پس از  ینظرسنج نیا .اندداده صیبرجام را به نفع مردم تشخ

 از کانال مذکور حذف شد. یتاساع

« تاالری» است!/ ختهيپول ر رانيا یهاابانخي کف ◄

با  صنعت نفت زاتیمدیره انجمن سازندگان تجههیئت عضو

حمایتی دولت از بخش تولید کشور،  یهااستیسگالیه از 

گرفتار کارگزاران  خته؛یپول ر رانیا یهاابانخی کف» :گفت

درصد  ۰4 .میو بعضاً مفسد هست عرضهیب برنامه،یب سواد،یب

 و فساد در کشور است. تیریاز سوء مد یمشکالت کشور ناش

 یفرهنگ ساخته که دولت دارا کی رانیدر ا صنعتی انقالب

است اما  گانهیب دتولی فرهنگ با دولت .ستیفرهنگ ن نیا

 .«شودیمتوقف نم دیتول

 کانال ی/زدياهلل مصباح آيت یماريب افتنيشدت  ◄

 افتنیبه شدت  باتوجه» :نوشت یزدیاهلل مصباح آیت یتلگرام

علما،  عیاز جم ،یانقالب و رهبر نیراست اوری نیا یماریب

مندان و عالقه تمدارانیفضال، شاگردان، دوستان و عموم وال

ائمه اطهار  تیعنا لیبا توسل به ذ میتقاضا دار شانیبه ا

 «.دعا کنند شانیعاجل و کامل ا یشفا یبرا السالمهمیعل

 آرای خرید شرعی حکم (:11 سؤالاحکام سياسي ) ◄

کاندیداها چیست؟ آیا جایز است که  سوی از مردم باتیانتخا

دیگران رأی بدهیم؟ پاسخ: خالف مقررات  یجا بهدر انتخابات 

 است و جایز نیست.


