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 9711 دو اصالحيه بنيادی بودجه ،ماليات و حذف رانت    روز حرف▼

با توجه به حجم باالی شورای اسالمی  کمیسیون تلفیق مجلس

گذشته امسال  هایسالخالف بر ،9055ایرادات الیحه بودجه 

هرچند بخشی از  .ث بودجه زحمات زیادی را متقبل شددر بح

در اصالحیه دولت لحاظ  این کمیسیون مدنظر اصالحات

برخی از  ،این کمیسیون دور دوم بررسیدر  مجدداًاما  ،نگردید

ه خواری و نگاه به ، ویژدر حذف رانت ایبودجه تغییرات

 شد. مصوب ،محرومین

گذشته  هایسالیکی از مشکالت در طول  -9 نکات تحليلي:

با فراز و  درنهایتوجود رانت در تخصیص ارزهای دولتی بود که 

 سال در تومانی 0055 ارز زیادی باالخره سرنوشت هاینشیب

 و خوارانرانت با مقابله برایوکالی ملت  شد. تکلیف تعیین آینده

 دالری میلیارد 3 سقف ،یتومان 0055 ارز مدیریت به دولت الزام

 پزشکی تجهیزات و دارو اساسی، کاالهای واردات ارز تأمین برای

 تدریجبه 9055 در باید مجریه قوه دیگر سوی از کردند. تعیین

 هایسالمعضل بعدی بودجه در  -ب .کند حذف را دولتی ارز

گذشته معافیت و یا عدم دریافت مالیات از برخی پردرآمدها بود 

 تعیین -9صورت گرفت: نیز در این زمینه که اصالحات خوبی 

 مالیاتاخذ  -0 ؛لوکس ویالهای و خانه از مالیات دریافت شرایط

 055 باالی ساالنه درآمد با بازیگران و کنکوری مؤسساتاز 

 لزاما -8 .بودند مالیاتی معافیت دارای تاکنون که تومان میلیون

 اعم) نیمالک تمامی: مالیات پرداخت به لوکس خودروهای مالکان

 وانت و سواری خودروهای انواع( حقوقی و حقیقی اشخاص از

 ده از بیش هاآن ارزش مجموع 9055 سال پایان در که دوکابین

 -0 بپردازند. مالیات باید درصد 0 تا یک از ،باشدریال  میلیارد

 از بیش دارای کاربران درآمدهای اینفلوئنسرها؛ از مالیات دریافت

 تبلیغات محل از محورکاربر هایرسانه کننده دنبال هزار 055

 دولت سهم سازیشفاف -0 .بود خواهد درآمد بر مالیات مشمول

 افزایش ممنوعیت حالدرعین و مخابراتی اپراتورهای درآمد از

 سود و گمرکی عوارض درصدی 90 افزایش -6 ؛هاآن تعرفه

 میزان تعیین -7 ؛آینده سال در آرایشیلوازم واردات بازرگانی

 افزایش -3 ؛درمانی مراکز کلیه پزشکان الزحمهحق مالیات

 سیگار فروشیخرده بر مالیات

 یبرقرارجلوگیری از فرار مالیاتی و  حذف رانت، نکته راهبردی:

که  استفعلی اقتصاد کشور  هایدغدغهعدالت مالیاتی یکی از 

صورت ملت در مجلس توسط بخشی از آن در اصالحات بودجه 

باید دقت و  ،که عالوه بر پایداری منابع بودجهاست گرفته 

مراقبت صورت گیرد تا به نحو احسن این مصوبات عملیاتی شود. 

 )نویسنده: علی قاسمی(

 

 

 !را بدانيم هافرصتقدر                                      روز گزارش▼

ماه، اجتماعات وجود ندارد و آنچه  نیببرند. در ا ماه بهره نیا یهمه از برکات معنو دوارمیام»

لکن در  ؛ستیبود، امسال ن رسیه مو حال و ذکر و توج یعباد مردم در اجتماعات یبرا هرسال

اجتماعات  تموق یلیتعط نیاست، و ا یخوب اریبس یرجب غفلت نشود؛ دعاها یها از دعاهاخانه

غافل  یماه و از عبادت و دعا و توسّل به درگاه اله نیموجب بشود که ما از برکات ا یستینبا

رجب مبارک ماه  یرهبر معظم انقالب بود که در ابتدا اناتیاز ب یبخش پند و اندرزها نیا ؛«میبشو

 .شد رادیا ماهبهمن 01با معظم له در  یشرق جانیمردم آذرباتصویری  دیدارو در 

به سر  زیماه ن نیا یباق یشده و به اندازه چشم بر هم زدن کیخود نزد مهیماه رجب به ن اکنون

 اتیدر روا توجه داده شده است. هافرصتهمواره به استفاده از  ینید می. در تعالدیخواهد رس

 یهافرصت نیا انی. در مگذرندیمکه ابرها  گونههماندر گذرند  هافرصتکه  میوارده دار

الشَّهرُ شَهری »که  میخوانیمدر حدیث قدسی دارند.  یفردمنحصربه یژگیو امیا ی، برخبهاگران

ماه  ؛جَبتُهُ و مَن سَألَنی أعطَیتُهُو العَبدُ عَبدی و الرَّحمَةُ رَحمَتی فَمَن دَعانی فی هذَا الشَّهرِ أ

، ؛ هر که در این ماه مرا بخواند، رحمت من استو رحمت ،، بنده من، بنده، ماه من)رجب(

به فرموده رسول خدا )ص( ماه ماه رجب  «.، عطایش کنماجابتش کنم و هر که حاجت آورَد

حضرت قرار  دیمورد تأک ماه نیدر ا دارروزهاستغفار است و ضمانت واجب شدن بهشت بر فرد 

 ه است.گرفت

االعظم قائل  اهلل افتیضدرگاه ورود به  عنوانبهماه  نیا یبرا ییواال گاهیجا زیاهل معرفت ن

در  یمطهر دیشه. گرددیماه مشاهده م نیبه استفاده از ا یاژهیوعلما توجه  رهی، لذا در سهستند

اصفهان  ماوردی. در مدرسه نمیبه اصفهان رفته بود 9809در ماه رجب سال »: دیگویم نهیزم نیا

که داشت  ی، با همان آهنگدمیرا شن یرازیش یآقا یعل رزایمرحوم حاج م یصدا وقتکی. میبود

و ما در  ونیالرجبنیأ ندیکه بگو ی: آن وقتبردیمرا بکار  ریتعب نیکه داشت ا یو با آن حال و روح

شمرده  ونیجزء رجب اصالًو  مینداشته باش زیچچیه، در ماه رجب میپروردگار شرمسار باش شگاهیپ

 )نویسنده: صادق احمدی( «.؟کرد می، چه خواهمینشو

 که بود؟ «انيس نقاش»                                   ویژه خبر ▼

 جانکاه درگذشت»مده است: آ «نقاش سیان» به مناسبت درگذشت اسدارانپ سپاهدر پیام تسلیت 

هروان آرمان فراوان ر تأثرموجب اندوه و  «نقاش سیان»مرحوم  ،یلبنان ریشه و برجسته مبارز

سترگ آن مجاهد  یهاینیآفرها و نقشمجاهدت دیتردیب .دیگرد فیقدس شر یو آزاد نیفلسط

مسلمان منطقه و جوشش روح  یهاملت یداریدر صحنه ب ؛یلبنان یمتفکر و انقالب نستوه،

 یآشکار است، برا یستیونیضد صه یرزمندگان جبهه مقاومت اسالم نیب یستادگیمقاومت و ا

 .خواهد بود یو عظمت امت اسالم قتدارعزت، ا فتگانیحرکت ش ینماماندگار و قطب شهیهم

، بازماندگان معزز و را به خانواده مکرم ریناپذیمتفکر و مجاهد خستگ نیا زیانگغم فقدان

آن مرحوم  یبرا میعرض نموده و از درگاه خداوند نع تیتسل یو قدمثابتمندان استوار و عالقه

مسئلت  نیتوأم با پاداش صابر ییبایسوگواران صبر و شک عموم یو برا یمت واسعه الهرح

نقش زیادی در محور مقاومت  ،فکر و مبارز برجسته لبنانیتمرحوم انیس نقاش م .«میکنیم

 0که عصر دوشنبه ) وی در امور نظامی بود به شهید عماد مغنیه بود و مشاور نزدیک. وی داشت

: دیگویمدرباره او لبنان  اهللحزبمعاون دبیرکل . درگذشتابتال به بیماری کرونا  لیبه دلبهمن( 

پیروزی انقالب اسالمی ایران رقم خورد و  با ق جنبش فتحیمقاومت فلسطین از طربا همکاری او »

ت کرد و توانست به رکن اصلی ارکان دفاع به آن گرایش پیدا کرده و از انقالب اسالمی حمای فوراً

 «.داز فلسطین و انقالب اسالمی تبدیل شو

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 در انتخابات مجلسمردم علت مشارکت پايين 

گفت: چهره فعال اصولگرا و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام « باهنر محمدرضا»

 ؛وجود دارد ازدهمیمشارکت در انتخابات مجلس  زانیآمدن م نییپا یبرا یمتعدد لیدال»

هر دو قوه در اختیار جریان مدیریت که ] از عملکرد دولت و مجلس یعموم یتینارضا ،ازجمله

ها و مشکالت به فکر دغدغه نیمردم احساس کردند مسئول نکهیا ایو  قرار داشت[ طلباصالح

 به ورود آستانه در ما .شده است یافراط یلیخ یاسیس یو بعضاً دعواها ستندین هاآن

 یبرا توانماناز  درصد 05و تنها  میکنیوحدت صرف م یبرا را مانتوان درصد 35 هاانتخابات

و  میآن باش ریکه تنها ما درگ ستین یمشکل نیا البته .ماندیم یباق یاسیس یرقابت با رقبا

 اگر البته .میانتخابات در نظر ندار یرا برا یمسئله هستند؛ ما کس نیگرفتار ا زیطلبان ناصالح

 یلیخ کنمیصورت فکر م نیها قانع شود، در احضور در رقابت یبرا یلیبه هر دل یسیرئ یآقا

از  هایو نظرسنج یدانیم یهاشیمایهم در پ شانیا چراکه شودیاختالفات جمع م نیاز ا

 یشورا یاست که وحدت حداکثر نیبنده ا یدواریام. جلوتر است یاحتمال یدایکاند گرید

 یبرا دنیچیآن نسخه پ تبعبهو  یو مطرح کردن اسام میائتالف را فراهم کن یوحدت و شورا

 .«است ینوع فرافکن کی گرانید

 !؟با گفتگوهای غيررسميمصالح نظام  رعايت

 ینشست یبرگزار یبرا ییطرف اروپا شنهادیپ»سخنگوی دولت اذعان داشت:  «ربیعی»

مورد  همانیم عنوانبه کایبا آمر 9+0و  رانیا نیگفتگو و نه مذاکره ب منظوربه یررسمیغ

به متقاعد شدن ما نسبت  یبستگ یینها میاتخاذ نشده و تصم یمیتصم هنوز .ما است یبررس

انجام کامل تعهداتش  یبرا کایبه آمر تواندیگفتگو م نیا یریگدارد که شکل مسئله نیبه ا

از همگان بخصوص نخبگان  در نظر داشته و زین را نظام مصالح همواره دولت !نه؟ ایکمک کند 

دولت  کهنیا!«. اجتناب کنند زدهجانیهجمالت  انیانتظار دارد از رفتار و ب بونیتر یدارا

بدعهد غربی است، از فهوای  یهاطرفغیررسمی با آمریکا و  صورتبهمایل به مذاکره، حتی 

توقع سخنگوی دولت این است که همچون توافق است، اما آیا  برداشتقابلسخن دکتر ربیعی 

، ، بروید بمیریدهادهیرستازه به دوران  ی همچون)و یا با الفاظ برجام، منتقدین ساکت باشند

مذاکره  یهایگالبسیب و ثمر دادن منتظر جامعه و  (سرکوب شوند و امثالهم هابی شناسنامه

 ؟!سال آینده باشند 3، 7در با آمریکا 

 منصف باشيد لطفاًآقای وزير! 

خود شیوه مدیریت پیشین وزارت نفت در پروژه پاالیشگاه  اخیرزنگنه در حالی در اظهارات 

حدود  10خواند که به اذعان خود وی تا نیمه سال « اغتشاش مدیریتی»فارس را ستاره خلیج

 وی البته هیچ اشاره دقیقی به مصادیق اغتشاش مدیریتی نکرد .درصد پیشرفت داشته است 75

درصد  75سال، پیشرفت این پروژه را به  6این چگونه اغتشاش مدیریتی بود که طی  نگفت و

سال به درازا  6درصد باقیمانده این پاالیشگاه  85، تکمیل و اما در دوره مدیریت وی رساند

نتیجه  عموماً، بارها از دستاوردهایی گفت که دو روز پیش خودوی همچنین در اظهارات   .دیکش

درصد باقیمانده  85فارس است؛ پاالیشگاهی که وی تنها در تکمیل حدود پاالیشگاه ستاره خلیج

برابری تولید بنزین دستاوردی است که بخش اعظم آن مربوط  0رشد بیش از  .آن نقش داشت

ارتقای کیفیت بنزین و گازوئیل هم البته دیگر دستاوردی  .فارس استبه پاالیشگاه ستاره خلیج

البته بخش دیگری از  .فارس استه بخش عظیمی از آن نتیجه پاالیشگاه ستاره خلیجاست ک

 بارهنیدراهای کشور است که ارتقای کیفیت سوخت تولیدی در کشور، نتیجه بهسازی پاالیشگاه

زنگنه  .ای نکردبه آن اشاره بازهمای داشته است؛ نقشی که زنگنه هم دولت قبل نقش ویژه

درصد  05های بیش از با پیشرفت عموماًهایی بود که نظیر از پروژهای بیموعهدار مجمیراث

وی همچنان در تالش است با انکار حقیقت، خود را  حالنیباا .تحویل دولت یازدهم شده بود

 .قهرمان این حوزه معرفی کند

 اخبار کوتاه

رئیس ستاد « یرسرلشکر باق حاشيه پاسخگو باشند!/ هایدولت ◄

 المللیبینمطالبات حقوقی در همایش کل نیروهای مسلح، دیروز 

، ددفاع مقدس که با حضور مسئوالن لشکری و کشوری برگزار ش

 یقطع سمیآشکار و ترور تیجنا کی یمانیترور سردار سل»: گفت

که  یبمب .ردیمورد محاکمه و مجازات قرار بگ دیاست که با یدولت

بود و تا  یزره زاتیانهدام تجه یرا زدند برا یمانیبا آن سردار سل

عربستان، امارات،  یکشورها .رفتیدر فوالد فرو م متریسانت 85

 کایبه امر یبه خاطر کمک اطالعات نیو بحر تیقطر، اردن، کو

 دیبا یمانیسپهبد قاسم سل دیبه شهادت رساندن سردار شه یبرا

 .«پاسخگو باشند

جمال »/ نخواهيم داشت!رأی طوالني  هایصفسال آينده  ◄

ی أر 9555از تعیین سقف  ، رئیس ستاد انتخابات کشور«عرف

صندوق »خبر داد و افزود: در انتخابات سال آتی برای هر صندوق 

و صداوسیما همچون گذشته از صفوف نخواهیم داشت  پرتراکم

خیال مردم از »: افزودوی  .«طویل مردمی گزارشی نخواهد داشت

توانند ها باید راحت باشد و مردم میلحاظ تعدد شعب و صندوق

 .«ترین شعب را انتخاب نمایند، خلوتافزارنرمبا مراجعه با یک 

مدیر « آنتونی فائوچی»/ !مقابله با کرونا دربدترين عملکرد  ◄

تعداد  های عفونی آمریکا بعد از گذشتمؤسسه آلرژی و بیماری

هزار نفر در مصاحبه با  055قربانیان کرونای این کشور از مرز 

اگر به گذشته نگاه کنید، ما »گفت: « سی نیوزبیای»شبکه 

 کهدرحالی .«ایمتقریباً از هر کشور دیگری بدتر عمل کرده

درصد از جمعیت جهان را در خود جای  0حدود  متحدهاالتیا

در این  91 درصد از تلفات جهانی ویروس کووید 05اما  ،داده

 .کشور رخ داده است

 مسئول /محدود به برجام باشد ديبا رانيوگوها با ابورل: گفت ◄

با درک موضع جمهوری اسالمی در اروپا  هیاتحاد یخارج استیس

غرب و لزوم عمل به  یهایخواهادهیزکوتاه نیامدن در برابر 

ن به غربی برای بازگشت دوباره ایرا یهاطرفتعهدات توسط 

ی وی از کاهش که نشان از نگران یانیب در تعهدات خویش،

در حال  رانیگفتگو با ااعالم کرد که  ،تعهدات کشورمان داشت

همه  دینبا یغرب یمحدود به برجام باشد و کشورها دیحاضر با

 .«مطرح کنند زمانهمرا  رانیخود از ا یهاخواسته

خبرگزاری / ينفت یهاصادرات فرآوردهبا  هاميتحردور زدن  ◄

خود  یصادرات محصوالت نفت رانیا»: گزارش داد ترزیرو انگلیسی

 افتهیکاهش  کایآمر یهامیرا که مانند نفت خام به خاطر تحر

 نفت برخالف .داده است شیافزا داًیشد ریاخ یهاسال یبود، ط

محصوالت  ریهستند، سا هاشگاهیآن پاال یینها دارانیخر که خام

راه خود را به هزاران صنعت کوچک باز کنند و  توانندیم ینفت

 .«استسخت  اریبس هاآن یابیرد

خوانی در رفتن به مراسم ختم یا فاتحه :(974 سؤالاحکام ) ◄

اگر از طرف سازمان ابالغ  پاسخ: وقت اداری چه حکمی دارد؟

نیاز به  ،تصمیم شخصی در صورتشده باشد، ایرادی ندارد، ولی 

 .اذن و اخذ مرخصی ساعتی دارد


