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 !صنعت خودرو                  روز حرف▼

صنعتگران و  داریدر د (ماهبهمن 01روز یکشنبه )رهبر انقالب 

 ،با اشاره به صنعت خودرو در کشور یفعاالن حوزه اقتصاد

 مسئله تیفیک ست؛ین یسازما فقط انبوه مسئله» فرمودند:

از صنعت  هاسال نیدر طول ا تیحما همه نیا است. یاساس

مردم  ست،یخودرو خوب ن تیفیخودرو در کشور شده، ک

این صنعت درست هم میگویند، حق با مردم است، . اندیناراض

 یرهبر که همچنان «.نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند

 ،کشور یباال هایظرفیت رغمیهم فرمودند، صنعت خودرو عل

 یفن یرویباشد. وجود نمطالبات مردم ی پاسخگونتوانسته 

وجود در کشور،  هیماهر، وجود بازار مصرف، وجود مواد اول

هستند  هاییمزیت ازجمله، قطعه ساز بنگاه 0۰11و  ینگینقد

بخش خودرو را رشد دهد  تواندمی ندفعال شو درستیبهکه اگر 

. با توجه دیمرتفع نما یادیو مشکل اشتغال در کشور را تا حد ز

برطرف  ریموانع ز و با نگاه به شعار سال، اگر هاظرفیت نیبه ا

 :نعت بودص نیشاهد رشد و فعال شدن ا توانمیشود، 

 نیا یآشفتگ یو اساس یاصل شهی: رگذاریسیاستحوزه  -0

 بعضاً که  استو متکثر  گذارسیاستنهاد  ۰1، وجود صنعت

و عالوه بر هدر  کنندمی صوبمضد هم  هایسیاستو  نیقوان

صنعت خودرو را قبضه  ،یدستور هایدخالترفت منابع، با 

عدم  ،یخودروساز هایشرکت: انحصار دیحوزه تول -۰ .اندکرده

عوامل مهم در عدم بهبود  ازجملهبودن،  یو دولت پذیریرقابت

 وریبهرهعدم  و دیتول یباال نهیاست. البته هز دیتول تیفیک

و  پایهزار کارگر مازاد در سا ۰۲وجود ) هاهزینهکاهش  یبرا

 ست.نعت شده اص نیباعث هدر رفت منابع ا زین (خودروایران

 اریبس یدر صنعت خودروساز عی: بخش توزعیحوزه توز -3

است. ساختار فاسد و  دیاز بخش تول ترحجیمگسترده و 

درست  استیخودروسازها و عدم س هاینمایندگی سوداگرانه

عرضه و تقاضا شده  قسمت واردات خودرو باعث عدم تعادل دردر 

نظارت و  یمناسب برا ستمینبود س گرید دهیاست. مشکل عد

 فیو تضع یکه سوداگر ستاخودرو در بازار کنترل بر معامالت 

مشکل چهارم که به  -0را حاصل ساخته است.  دیبخش تول

شده  نیچالش آفر هاآن یبرا یدارد ول یخودروسازها ارتباط کمتر

؛ در کشور الیکاهش ارزش ر و به تورم باال شودمیاست، مربوط 

 یکاال کیبه  لیخودرو را تبد، ایران در اقتصاد ایریشهاین چالش 

 ،آورده است به وجود در جامعه کاذب یقاضات کرده و ایسرمایه

نه صرفاً  ،خودرو در کشور برای میلیونی نامثبت کهطوریبه

حاشیه سودی است که  به دلیلنیاز به آن، بلکه عمدتاً  واسطهبه

 )نویسنده: علی محمدی( .شودمیار خودرو بَل آن عاید خریداز قِ

 

 

 
 

 
 

 !رانيحمله به ا یطلب براجنگ یتوهم تندروها             روز گزارش▼

است که  یانهیگز ن،یدر بحبوحه مذاکرات و یحت رانیا یاهسته تأسیساتبه  ینظام حمله

که  ییکایطلبان آمرتندروها و جنگ یبرخ نیدر ب یخاص تیو مقبول تیجذاب همچنان از

حمله به مراکز  نکهی. غافل از اشودمیافت ی ،هستند یستیونیصه یهادگاهیمتأثر از د

آن  انیپا یو چگونگ فیاست که کم و ک یعنقطه شرو ران،یدر ا یگریهر مکان د ای یاهسته

 نخواهد کرد. نییتع کایرا قطعاً آمر

 گ،یکرون ویو مت هایدفاع از دموکراس ادیبن مدیرعامل تز،یمارک دوبوو :یخبر هایگزاره

هفته قبل با  ران،یبا ا رانهیشگیو سرسخت جنگ پ یمیقد انیو از حام کیآتالنت یارعضو شو

فرا  یزمان یاقدام نظام یخط قرمز برا»ژورنال نوشتند:  تیاستروالدر  یادداشتیانتشار 

به کمتر از زمان  ،پرشتاب یابه سالح هسته یابیدست یبرا رانیا یبندزمانکه  دیخواهد رس

 ادداشتیاز  یگریدر بخش د گ،یکرون ویو مت تزیارک دوبووم. «شود کیپاسخ پنتاگون نزد

دست  یتوانمند نیبه ا «یسال جار لیدر اوا» رانیکه احتمال دارد اادعا  نیخودشان با ا

 هیبه ارتش دستور حمله عل دیبا جمهوریرئیس فتد،یاتفاق ب نیاگر ا»نوشتند:  ،کند دایپ

 نیا «.کرد یریشگیاز ساخت بمب توسط تهران پ توانرا بدهد تا ب رانیا یاهسته تأسیسات

سنتکام و ژنرال چهار ستاره  نیشیفرمانده پ ،ینیز یه آنتوناست ک در حالیها صحبت

بعد از : »دهدیشرح م گونهاین را رانیبه ا یعواقب هرگونه حمله احتمال ،ییایتفنگداران در

شروع به  رندیبگ میتصم هاآناگر  د،یانداخت رانیمستحکم ا تأسیسات یها را روبمب نکهیا

 یدر آن سو کایآمر یهاگاهیرا به پا شانیهاکرد؟ اگر موشک دیحمله کنند، چه خواه

پرتاب  لیاسرائ یها را به سوموشک نیکرد؟ اگر ا دیچه خواه ،پرتاب کنند فارسخلیج

 دیی... فقط به من بگوزدیریکرد؟ ... و البته اقتصاد جهان کامالً به هم م دیکنند، چه خواه

 .«د؟!آم دیکنار خواه دموار نیچگونه با تمام ا

 یتندروها نهیرید یاز آرزوها یکیکه  رانیا یابه مراکز هسته حمله :يليتحل گزاره

وجود دارد، کار  بارهدراینکه  ییهادگاهیاست، برخالف تصورات و د یستیونیو صه ییکایآمر

 نیهاست تالش دارند با اماه یستیونیصه میو رژ متحدهایاالتدر  یافراد نکهی. استین یآسان

 کایدولت آمر ،خود است یابرنامه هسته نظامی سازیحال  در یاسالم یاستدالل که جمهور

است که  یبه باتالق کایکشاندن آمر قتیکنند، در حق بیو ترغ کیتحر رانیا هیرا به اقدام عل

 ییهرگونه ماجراجو امدیپ ترینبینانهخوشو  نیدشوار است. کمتر اریراه خروج از آن بس

 یاتمام مراکز هسته ینابود ،یستیونیصه میرژ و کایاز جانب آمر رانیا یاهمراکز هست هیعل

که  رانیدر ا یااست. حمله به هر نقطه میرژ نیا درآمدن زانوبهاشغالگر قدس و  میرژ

هستند تهران  یو مدع زنندیآن سر و دست م یبرا یستیونیصه میو رژ کایدر آمر هایبرخ

 کی متحدهایاالت ینشان نخواهد داد و خاموش خواهد شد، برا یواکنش چیاحتماالً ه

 (ندیآخوش دی)حم خواهد بود. «یفاجعه راهبرد»

 !ويمش هاتحريمآماده برداشتن  ايدبآمريکايي: سناتور            خبر ویژه           ▼

در حساب ( نبهم 0۰شنبه )سه یروزدنماینده مجلس سنای آمریکا  «کریس مورفی» 

ترامپ علیه ایران چیزی  "فشار حداکثری"های از تحریم»کاربری خود در توییتر نوشت: 

اوضاع بدتر شد. حمالت بیشتر به نیروهای آمریکا صورت  درواقعنشد.  متحدهایاالتنصیب 

ا را در ازای هباید آماده باشیم آن تحریم شد. ترزرگبای ]ایران[ گرفت و برنامه هسته

 «.ای کاهش دهیمبازگشت ایران به پایبندی به توافق هسته

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

                     

 اخبار ▼

 صافي گلپايگاني العظمياهللآيت ياسيس یهابر نگاه یمرور

صافی گلپایگانی، برخی  اهللآیتفاصله بسیار کوتاهی از ارتحال شیخ المراجع، حضرت به 

ود سیاسی خدر راستای اهداف  القدرجلیلبه فکر مصادره این عالم  خلیدا گرایغرب هایرسانه

بصیرت این عالم عمق بینش و  خوبیبه ،و مواضع ایشان هااندیشه ، حال آنکه مروراندبرآمده

 یفقها نیتریاز انقالب دیرا با یگانیگلپا یصاف اهللتیمرحوم حضرت آ؛ دهدمیا نشان رانقالبی 

تا نهضت امام  یدوران پهلو یاسیو مبارزات س یکه از دوران جوان یمعاصر دانست. کس

کرده  ینیآفرحضور داشته و نقش دانیهمواره در م یاسالم ی)ره( و استقرار نظام جمهورینیخم

مردم  یفراوان بر حضور دائم تأکیدانقالب و  یروزیپ یدر سالگردها شانیا پرتعداد یهاامیپ است.

ارزشمند  یهاتالش ازجملهاز دهه فجر و انتخابات تا روز قدس  یاسالم یاز جمهور تیدر حما

 زین ۸۸در فتنه  دیمرجع تقل نیمواضع ا است. یدر حوزه مسائل مرتبط با انقالب اسالم شانیا

نگهبان  یشورا» نکهیآن سال با اعالم ا یابانیدر دوران اغتشاشات خ شانیاست. ا یادماندنیبه

اگر این »اعالم کردند که  صراحتاً« شداست و قداست این شورا باید محفوظ با یمقام باالی یدارا

با  نیهمچن شانیا «.گیردورد تضعیف قرار م ظامکه اصل ن رودیدعواها ادامه پیدا کند بیم آن م

بر  حیبا تصر« کردند سوءاستفادها را شکستند و های حریمدر انتخابات اخیر عده» نکهیاعالم ا

 کردند. یستادگیا هایهنجارشکن یمقابل برخ ،«محفوظ باشد یباید احترام مقام رهبر» نکهیا

اقتدار نظام و سیاست ، )در سفر معظم له به قم( ایشان در دیدار با رهبر معظم انقالب

 کید کرده بودند.تأ یهم بر تحکیم هویت اسالم یدر مسائل داخل ه ونظام را ستود یاستکبارستیز

 و کوالک تحوالت! يجبل

جدید  هایسیاستصوص خاستاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در « یکوشک محمدصادق»

 یبرا مایس هایشبکه گذشته اغلب ماهدی»در دوره مدیریت آقای جبلی، نوشته است:  صداوسیما

 ۸ ای ۷ هایبرنامهویژهمناسبت  نیبه هم هاشبکهاز  یبعض یسنگ تمام گذاشتند و حت لدایشب 

 کی یحت ،میرا جستجو کرد مایس هایشبکه چه هر امسال بهمن دوازدهم شب ساعته ارائه کردند.

 ترینمهمبه  اعتناییبیحجم از  نیا نشد که نشد! دایدهه فجر داشته باشد، پ یبرنامه که رنگ و بو

 یتلخ حاکم بر رسانه مل هایواقعیتاز  یبخش دهندهنشاندهه فجر( ) یمناسبت انقالب اسالم

 یمانند جام جهان هامناسبت یبرخ به یآن و توجه افراط هایارزشو  یانقالب اسالم یاست. انزوا

، صداوسیمابر  استیدر ر یجناب جبل مأموریت ترینمهم . و... لدایشب  ایآن  کشیقرعهفوتبال و 

 عنوان شده است. یرسانه به دامان انقالب اسالم نیو بازگرداندن ا یدر رسانه مل قیتحول عم جادیا

که نشانه شروع  یحرکت چیهنوز ه ،گذردمی اوسیماصدبر  یجبل استیکه از ر یچند ماه نیا در

ممکن است تحول  یعنی نیو ا خوردنمیبه چشم  ،و صدا باشد مایس هایمعاونتدر  یتحول اساس

صرف  یبر رسانه مل شانیا استیباشد که دوره اول ر قیعم قدرآن یجبل یمورد نظر آقا

تحول در چهارچوب رسانه و  یراهبردها یبازشناس ریدر مس یو مطالعات کارشناس ریزیبرنامه"

 «.رسانه کشور رخ ندهد! مؤثرترینو  ترینبزرگدر  یتحول چیه شود و عمالً  "جامعه

 !ديبه ونزوئال رس ایرسانهکامل سکوت  در رانيا کشنفت ديمحموله جد

و  رانیا نیب نیبا نفت خام سنگ یگاز عاناتیطبق قرارداد مبادله م یرانیبزرگ ا کشنفت کی

مبادله ه اتمام رساند. این برا در بندر خوزه ونزوئال  یگاز عاناتیبشکه م ونیلیم ۰ هیونزوئال، تخل

 ایران غربی بر سر صادرات میعانات نفتی هایرسانههر حالی رقم خورد که دیگر خبری از شانتاژ 

شرکت نفت ونزوئال و شرکت ملی نفت ایران در نیمه دوم سال . شودمیشنیده نبه ونزوئال 

نفت خام سنگین ونزوئال پایاپای برای مبادله میعانات گازی ایران با  گذشته میالدی یک معامله

 دشمن را در زمان ارسال ایرسانه هایبوق افکار عمومی فراموش نکرده استنوز د. هآغاز کردن

مبنی بر هدف قرار دادن این  شدمیو تهدیدهایی که  به سمت ونزوئال؛ ایرانی هایکشنفتاولین 

و درباره آن  اندکردهعادت اقدام ایران  غربی به این هایرسانه؛ اما چرا اکنون ...و  هاکشنفت

است که هر جا ایستادگی بر مواضع و منافع باشد،  ینا؟! واقعیت دهندنمیخبری انعکاس 

 .کندنمیخلق  و برای خود هزینه اضافه نشیندمیدشمن عقب 

 اخبار کوتاه

 دستور با !/به نيروهای مسلح یسرلشکر باقر گردعقبدستور  ◄

 ،در اسرع وقت مقرر شد ،مسلح یهارویستاد کل ن سیرئ

و  یدفاع ،یاماکن نظام جزبهاع ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دف

قانون برنامه چهارم توسعه و مصوب  ۳3که برابر ماده  یتیامن

 زانیاماکن و مراکز به م هیاند، از بقشده یمستثن ،وزیرانهیئت

 کنند. ینیشنعقب ایمتر از ساحل در ۳1

رژیم دفاع  وزارت ژيم صهيونيستي با روسيه باال گرفت!/رتنش  ◄

 کیدر »: به مسکو نوشت تهدیدآمیز ایبیانیهصهیونیستی در 

 هایسیستم هیارتش روس گر،ید یتهاجم آمیزتحریکاقدام 

GPS مختل کرده و فرود در فرودگاه  لیاسرائ ییهوا میرا در حر

 ،لیبداند که اسرائ دیبا هیروس. اندازدمیرا به خطر  ونیبن گور

با قدرت جنگ  دهیممیهشدار  نی. به کرملستین نیاوکرا

 .«هشدار است نیآخر نیا د،ینکن یباز هودیارتش  کیالکترون

 به /روندميغرب ه ب يجعل یزايبا پاسپورت و و هايداعش ◄

 یاقالم که توسط گروه نیا هیشبکه ته کی ن،یگزارش گارد

دالر  هزار 0۲ها را تا پاسپورت شود،یاداره م هیازبک ساکن ترک

، بعد از سفر به استانبول های. غربفروشدیم انیبه متقاض

. جاعالن، فروشندیم وروی ۲11و  هزار ۰خود را حدود  پاسپورت

 یچسبانند و مهرهایها مپاسپورت یرا رو انیعکس متقاض

 ییهاپاسپورت تر،گران یهاپاسپورت .کنندیرا جعل م هاآن

 است. ریپذامکان زایبه اروپا، بدون و هاآنهستند که سفر با 

 /شوديم زيبه حساب سهامداران وار 3053 يبورس یسودها ◄

مصوبه  بر اساس»: خبر داد قیتلف ونیسیکم رئیسنایب

موظف  یبورس یهاتمام شرکت 0010در سال  ون،یسیکم

 اگرسجام پرداخت کنند.  قیهستند سود ساالنه خود را از طر

دار به سهام دیسود را بدهد، با گریبخواهد به روش د یشرکت

 .«پرداخت کند مهیدرصد هم جر ۰1

از  یدر دستور هیروس جمهوررئیس /!ديريبگ ادي نيپوت زا ◄

 یشونده برا میخود تنظ یستمیس ،دولت خواسته است

ز خردساالن در و محافظت ا رسانبیآس یمحتواها یمسدودساز

را عامل فساد جوانان  نترنتیا یکنند. و یطراح یمجاز یفضا

 یهاشرکت یالدیسال گذشته م نیهمچن هیروس .داندیم

ممنوع،  یحذف نکردن محتوا لیرا به دل یخارج یفناور

وتور جستجوگر م هاآن ازجملهکه کرد؛  یخرد و کالن یهامهیجر

الگوی  مسئولین فضای مجازی کشور نیز کاشی ا گوگل بود.

 چنیناینتا  ندازی را الاقل از پوتین یاد بگیرمدیریت فضای مج

 .ندرها نکن یمجاز یها را در منجالب فضاجوانان و خانواده

 ینام مراسم معنوثبت خیتار /اعتکاف یمراسم معنو نامثبت ◄

اعتکاف  یماه توسط ستاد مرکزبهمن ۰1 یال ۲اعتکاف از 

 نیحضور در ا یبرا مندعالقه خواهران و برادران اعالم شد.

 www.itikaf.ir تیسا قیاز طر توانندیم یمراسم معنو

کامل  تیمراسم با رعا نیا کنند. لیخود را تکم نامثبتمراحل 

 برگزار خواهد شد. یبهداشت یهاپروتکل


