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 !متهمان فراري باسواد         روز حرف ▼

ها در کشور درس خوانده است و از امکانات  سال

مند شده و از مقطع ابتدایی تا دکتري نزدیک  آموزشی بهره

یک میلیون دالر براي او هزینه شده است، اما اکنون در 

کمال امنیت درآمد میلیاردي کسب کرده و از حداقل 

  . کند مالیات فرار می

هزار میلیارد  150، بیش از 1398لت در بودجه سال دو

بینی کرده که در صورت تحقق  تومان درآمد مالیاتی پیش

هاي خروج بودجه از اقتصاد نفتی با سرعت بیشتري  گام

هزار میلیارد  440از مجموع بیش از . برداشته خواهد شد

هزار میلیارد تومان  150تومان درآمد نقدي دولت، حدود 

شود و  زمان امور مالیاتی و گمرك تأمین میاز سوي سا

 .هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی است 100حدود 

 148اي  هاي سرمایه درآمدهاي حاصل از واگذاري دارایی

هزار میلیارد تومان و همچنین درآمد حاصل از فروش 

  .هزار میلیارد تومان است 51اوراق 

درآمد  المللی پول، سهم بر اساس اعالم صندوق بین

درصد است،  5مالیاتی ایران از تولید ناخالص داخلی تنها 

این در حالی است که براساس آمارها بیشتر کشورهاي 

شان  آنها به درآمد مالیاتی GDPدرصد از  60پیشرفته، تا 

، سازمان توسعه OECDبر اساس گزارش . شود مربوط می

درصد تولید ناخالص داخلی  56هاي اقتصادي،  همکاري

پس . دهد ئد را درآمدهاي مالیاتی این کشور تشکیل میسو

درصد جایگاه دوم و فرانسه با  56از آن، دانمارك با رقم 

  . درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است 54رقم 

با تدابیري که در نظام مالیاتی اندیشیده شده اگرچه 

بینی شده  درآمدهاي مالیاتی پیش دولت در تحقق است

اما همچنان  ؛موفقیت خوبی به دست آورد 1397سال 

پرداخت  مالیات که درآمد باالیی دارند قشرهابرخی از 

تعداد  .پزشکان هستند یکی از این اقشار کنند؛ نمی

در صورت  است کههزار نفر  110پزشکان فعال کشور برابر 

درصد، مقدار مالیات سالیانه پزشکان  25اخذ مالیات 

گفتنی است، در . شود ان میمیلیارد توم 6700حداقل 

تر شده  هاي گذشته که دریافت مالیات از پزشکان جدي ماه

ها رفتارهاي دور از شأن یک  است، در برخی از مطب

پزشکانی . شود آموخته سطوح عالی علمی مشاهده می دانش

اند یا دو نرخی  که با نصب دستگاه کارتخوان مخالفت کرده

که این ... اند و اشتهبدون کارتخوان و با کارتخوان گذ

دهد برخی از این افراد حاضر نیستند  موضوع نشان می

به راستی، . سهم خود را از امنیت، رفاه و آموزش بپردازند

اکنون که درآمدهاي نفتی در حال کاهش است، پرداخت 

  .مالیات باید به یک فرهنگ تبدیل شود

  

  

 !وطئهتبدیل اعتراض به ت                      گزارش روز ▼

اند، به چه چیزي معترض  هاي بیروت آمده در لبنان چه خبر است؟ مردمی که به خیابان

هستند؟ پس از آنکه وزیر رسانه لبنان اعالم کرد، قرار است دولت این کشور بر تماس 

ها آمدند، قانونی که  آپ مالیات ببندد، معترضان به این اقدام به خیابان صوتی واتس

کند؛ چرا که مردم  یاد می» اي در انبار باروت جرقه«ز آن به عنوان ا» سیدحسن نصراهللا«

هاست از ناکارآمدي دولت و حجم فسادها که به قشر ضعیف این کشور  لبنان مدت

اهللا لبنان نیز  اعتراضاتی که با حمایت حزب! کند، معترض هستند هاي زیادي وارد می آسیب

گونه روایت  ت از خواست مردم، ماجرا را ایناهللا لبنان ضمن حمای همراه شد و دبیرکل حزب

کنیم؛ بلکه به آن  تنها اعتراض شما را درك می گوییم ما نه  به مردم معترض می«: کند می

نشینی وادار  دولت سعد حریري را به عقب اعتراضات مردمی توانست» .گذاریم احترام می

  . این طرح داد کند و وي ساعاتی بعد از این تظاهرات خبر از توقف در اجراي

هایی به دنبال تداوم اعتراضات و تغییر مسیر آن  اما این همه ماجرا نیست و جریان

هاي دولت لبنان است،  در حالی که اعتراضات با هدف اصالح سیاست! هستند

ها درصدد هستند اعترضات را به سرنگونی دولت حریري  ها و غربی ها، سعودي صهیونیست

دولتی در لبنان اهداف خاص خود، از جمله  د و با ایجاد شرایط بیو استعفاي او تبدیل کنن

اهللا از تداوم دولت و حمایت از آن  در حالی که حزب! اهللا را دنبال کنند ضربه زدن به حزب

باید مسئوالن این کشور به جاي استعفا و فرار بمانند و پاسخگو باشند و  ،گفته بود

ترین فرد  و نزدیک» اللبنانیه القوات«ئیس حزب ر» سمیر جعجع« .مشکالت را برطرف کنند

در لبنان به عربستان سعودي با طرح این ادعا که دولت فعلی لبنان قادر به برداشتن 

هاي الزم براي بهبود وضع اقتصادي موجود نیست، خواستار استعفاي وزیران این حزب  گام

تالش خود براي تغییر هاي غربی، صهیونیستی و سعودي نیز همه  رسانه. از کابینه شد

اهللا لبنان را به کار گرفتند و حتی در  مسیر اعتراضات و رو در رو قرار دادن مردم و حزب

  .ها باز کنند تالش هستند پاي ایران را نیز به این تظاهرات
  

 گام چهارم در موعد خود برداشته خواهد شد        ویژه اخبار ▼

خی درباره اجرا نشدن گام بعدي کاهش هایی که بر یک منبع آگاه در زمینه زمزمه

مهلت دو ماهه تعیین شده از : کنند، عنوان کرد تعهدات برجامی از سوي ایران مطرح می

سوي جمهوري اسالمی در گام سوم، پانزدهم آبان ماه تمام خواهد شد و گام چهارم کاهش 

حال، دستیار در همین . اي از سوي ایران در همین روز برداشته خواهد شد تعهدات هسته

تا دو هفته آینده مدار ثانویه رآکتور در حال : ویژه رئیس سازمان انرژي اتمی ایران گفت

تن  20سالیانه «با اعالم اینکه » اصغر زارعان سیدعلی«. شود اندازي می بازطراحی اراك راه

تن  25امروز ظرفیت تولید : ، گفت»کنیم آب سنگین تولید و به بعضی کشورها صادر می

وي با اشاره به . زنیم کردند ما بلوف می که روز اول فکر می  سنگین را داریم، در حالی آب

» عدم اعتماد باعث شد که ما اول اورانیوم مدنظر را بگیریم و بعد اورانیوم بدهیم«اینکه 

  .هزار سانتریفیوژ در نطنز فعال است 5سانتریفیوژ در فردو و  44هزار و  امروز یک: گفت
  

هاي  آقاي عارف با وجود همه ویژگی: طلب گفته است از فعاالن اصالح»  ناصريعبداهللا« ◄

تواند  بیند و مدیریتش هم نشان داد نمی مثبتی که دارد، کمتر عمق سیاسی تحوالت را می

آقاي عارف به احتمال زیاد : وي افزود. یک مجموعه درون پارلمان را پویا و فعال نگه دارد

جمهوري  تر بتواند براي انتخابات ریاست او براي آنکه راحت. شد وارد مجلس آینده نخواهد

  .شود تالش کند، نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمی نمی 1400

 



 
 

 

  اخبار ▼

  ادعاي تکراري براي توجیه ناکارآمدي

: گفت» آرمان«طلب در مصاحبه با روزنامه  فعال سیاسی اصالح» داریوش قنبري«

جمهور وجود دارد که  این است که یکسري انتظارات در حوزه اجرا از رئیس واقعیت«

جمهور  به عبارت دیگر، جامعه مطابق با رأیی که به رئیس. توان آنها را نادیده گرفت نمی

داده و مطابق قانون اساسی که وي را شخص نخست اجرایی کشور و شخصیت رسمی دوم 

جمهور نیز به اندازه آنچه در قانون  ختیارات رئیسداند، انتظار دارد که حوزه ا کشور می

جمهور از اختیاراتی متناسب با  طلبد که رئیس اساسی آمده باشد؛ از این رو می

هایی که متوجه اوست برخوردار باشد و بتواند بر اساس اختیارات خود نسبت به  مسئولیت

هاست براي توجیه  تجمهور و جریان حامی او مد رئیس» .ها انجام وظیفه کند مسئولیت

ناکارآمدي دولت به دنبال بهانه نداشتن اختیارات هستند و احتماالً در آینده بیشتر در این 

  .باره خواهیم شنید

  !طلبان تعلق قلبی و روحی فراوانی به نظام دارند اصالح

زاده  اي با کنایه به مصطفی تاج طلب در مصاحبه هاي اصالح از چهره» محمد عطریانفر«

اي نبوده که چهار ماه مانده به انتخابات کادرهاي اصلی  در هیچ دوره«که پیشتر گفته بود 

طلبان هنوز براي حضور در انتخابات تردید داشته باشند و این به معنی است که ما  اصالح

گفته » !طلبی هم رسیده است ناامیدي به کادرهاي اصالح. ایم رفت داشته در جاهایی عقب

شود که  به هیچ عنوان در انتخابات دلسرد و ناامید نیستیم؛ چون کسی دلسرد می«: است

. ورزي است هاي سیاست ها و صعوبت اینها سختی. مند نباشد به نظام و انقالب عالقه

هاي حضور فعال در  به نظام دارند، بنابراین سختیطلبان تعلق قلبی و روحی فراوانی  اصالح

  ».دهند کنند و در راه آزادي و استقالل کشور هزینه می را تحمل می  سیاست

  جمهوري رفت جمهور با خودرو ساخت ایران به کاخ ریاست رئیس

 206جمهور جدید تونس با خودروي ساخت ایران که پژو  رئیس» قیس سعید«

هفته گذشته مردم تونس در . جمهوري خود شده است ریاست صندوقدار است، عازم کاخ

جمهوري تونس حاضر شدند و به دنبال آن قیس  هاي رأي انتخابات ریاست پاي صندوق

وي براي . جمهوري این کشور انتخاب کردند  درصد آرا براي ریاست 76سعید را با احراز 

در مدت زمان در نظر گرفته  جمهوري مبلغ زیادي هزینه نکرد و تبلیغات انتخابات ریاست

او عضو کمیته کارشناسان قانون . شده براي تبلیغات هم تالش بسیاري از خود نشان نداد

سعید از اتحاد با هر حزب سیاسی در . تأسیس شد 2014اساسی تونس بود که در سال 

 .طول مبارزات انتخاباتی خودداري کرد

  عراقدر  رونمایی عبدالمهدي از سومین بسته اصالحات

وزیر عراق جزئیات سومین بسته اصالحات اقتصادي و اجتماعی  نخست» عادل عبدالمهدي«

این بسته شامل آموزش افراد بیکاري است که مدارك تحصیلی تا مقطع . خود را اعالم کرد

. اند نویسی کرده دیپلم و دیپلم فنی دارند و در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بیکار نام

ت وزارت برق عراق این افراد را تحت آموزش قرار دهد تا از آنها براي تعمیر و قرار اس

گفتنی است، چند هفته پیش . هاي برق و خطوط انتقال آن استفاده شود نگهداري پست

اعتراضات مردمی براي رفع مشکالت اقتصادي آغاز شد که عوامل خارجی در صدد بوده آن 

  .به آن بدهندرا منحرف کرده و رنگ و بوي سیاسی 

 پیام فرمانده کل سپاه درباره ابتکار عمل سپاه

مسئوالن نظام  ،و ابراز محبت و عنایت علما» نیوزآمد«در پی دستگیري سرشبکه کانال معاند 

و آحاد مردم از اقدام و قدرت اطالعاتی سپاه، سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 

ا این ابتکار عمل و اقدام اطالعاتی تراز جهانی و ب: انقالب اسالمی در پیامی تأکید کرد

هاي  اندازي آشوب سازي ذهنی و راه اي، یکی از کورسوهاي جنگ روانی دشمن در ناامن حرفه

افکنی ما بین نخبگان و مسئوالن، نشر اکاذیب و شایعه، ترویج بدبینی و  خیابانی، اختالف

  .اطالعاتی استکباري تحمیل شدهاي  ناامیدي در مردم خاموش و غافلگیري بر سرویس

  

  

  کوتاه اخبار ▼

فعال سیاسی پیرامون اظهارات اخیر » کاظم انبارلویی« ◄

پرسی، با بیان اینکه  جمهور درباره برگزاري همه رئیس

کند که در حقیقت  روحانی مطالبی را مطرح می

طبق قانون اساسی یک طرف : سازي است، گفت حاشیه

یعنی دو سوم مجلس باید  برگزاري رفراندوم مجلس است؛

راجع به یک موضوع خاص در کشور براي برگزاري 

این فعال سیاسی خاطرنشان . رفراندوم توافق داشته باشند

اگر منظور آقاي روحانی از برگزاري رفراندوم مذاکره با : کرد

آمریکاست، بهتر است به ایشان یادآور شویم که خود ایشان 

  .ی استگفتند مذاکره با آمریکا دیوانگ

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس » اکبر ترکی« ◄

کند؛ اما  امارات خود را سوئیس خاورمیانه معرفی می: گفت

تجارت، بانکداري، انرژي و هواپیمایی این کشور وابسته به 

تواند  داند در صورت نبود امنیت نمی امنیت است و می

ا دوري امارات از عربستان و آمریک: وي افزود. کاري کند

میلیون دالر از  700کرده و روابط خود را با ایران اصالح و 

روابط ارزي . هاي بلوکه شده ایران را آزاد کرده است پول

امارات با ایران بهبود یافته و به همین دلیل در دوبی 

 .اند هاي بسته شده ایرانی دوباره فعال شده صرافی

وري  هاي تجدیدپذیر و بهره سخنگوي سازمان انرژي ◄

هاي  انرژي برق با اشاره به اینکه هم اکنون در همه استان

: اندازي شده است، گفت هاي تجدیدپذیر راه کشور نیروگاه

ها در سراسر  در حال حاضر، ظرفیت نصب شده این نیروگاه

مگاوات رسیده و تمامی این ظرفیت از طریق  841ایران به 

گفتنی . شرکت بخش خصوصی محقق شده است 115

هزار و  53هاي نصب شده حدود  ، از محل نیروگاهاست

نفر سال اشتغال به صورت تجمیعی در بخش  420

  .تجدیدپذیر صورت گرفته است

آمریکا : خبرگزاري رسمی چین گزارش داد» شینهوا« ◄

ها و فشارهاي حداکثري روند  نتوانسته است با وجود تحریم

 این خبرگزاري. رشد صنعت نفت ایران را متوقف کند

ها باعث شد تا صادرات نفت ایران کاهش  البته تحریم: افزود

یابد، اما این کشور کماکان براي رشد صادرات غیرنفتی از 

  .یک سو و پیشبرد رشد صنعت نفت در تالش است

مدیر شرکت مدیریت میدان نفتی » علی ابراهیم« ◄

عملیات بازسازي میادین نفتی و : سوریه گفت» الثوره«

سه استان رقه، حماه و حمص شروع شده گازي در مثلث 

هاي نفت سوریه در  تأسیسات و چاه: وي تأکید کرد. است

حمله ائتالف آمریکایی بمباران شده و از بین رفته است؛ 

  .اند ها به هر چاه یک راکت شلیک کرده چرا که آمریکایی

  

   
 ترنم زندگی

سعی کنید با درخواست صحبت کردن از همسرتان 

هاي  هاي ذهنی او را باز کنید و غیر مستقیم ابتدا سؤال گره

  .رار کنید و سپس پاسخ دهیداو را تک

  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


