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 ملک در خارج! دارانيخر یباال برا سکير      روز حرف▼

 یبا اعضا یریدر نشست تصو یمقام معظم رهبر یاز تقاضاها یکی

برخورد با واردات  ،یسال جار ورماهیدولت در دوم شهر ئتیه

راستا  نیخانه در خارج کشور بود. در هم دیلوکس و خر یکاالها

 شیبا افزا»گزارش خود نوشت:  نیدتریصباح در جد یلیروزنامه د

فروش  زانیم ،یرانیا گذارانهیملک توسط سرما دیخر یتقاضا برا

اژه،  یایدر هیدر حاش ریازم یدر شهر ساحل یبه اتباع خارج خانه

 دایپ یصعود یبحران کرونا روند وعیبار از زمان ش نینخست یبرا

در  یواحد مسکون ۰901حدود  هایرانیا 1۹در سال « کرده است.

 یهزار دالر برا ۰51اند. با در نظر گرفتن رقم کرده یداریخر هیترک

( است، تیتابع یاز امالک که کف رقم مصوب )شرط اعطا کیهر 

از  هیدالر سرما اردیلیم 0.5از  شیب 1۹گفت که در سال  توانیم

 خارج شده است. هیکشور به مقصد ترک

ملک  دیخر نیدر قوان رییبا تغ ۰109از سال  -0 :يليتحل نکات

در  هایفروش خانه به خارج زانیم ه،یدر ترک یتوسط اتباع خارج

روند با  نیرا تجربه کرد که بعدها ا یمحسوس شیکشور افزا نیا

کرد. طبق  دایهم پ یشتریسرعت ب یشهروند دیقانون جد بیتصو

هزار دالر  ۰51به ارزش  یاد خانهیبا خر یاتباع خارج د،یجد نیقوان

رقم قبل از  نیرا به دست آورند. ا هیترک یشهروند توانندیم شتریو ب

ملک  دیخر یاصل لیاز دال یکیدالر بود.  ونیلیمکی د،یقانون جد

 -۰کشور است.  نیا یکسب شهروند ان،یرانیتوسط ا هیدر ترک

 دیبه خر انیرانیرغبت ا شیترک در افزا یهابانک دیجد التیتسه

زراعت » یدولت یهامؤثر بوده است. بانک زیکشور ن نیملک در ا

 یرهن یهاوام دیدر سال جد« هالک بانک»و « بانک فیک»و « بانک

 .دهندیخود قرار م انیمشتر اریرا در اخت یاسابقهکم

آپارتمان توسط  دیتجربه خر ریاخ یهاسال یط :یراهبرد نکات

همواره با شکست مواجه شده که  هیهمسا یدر کشورها یرانیاتباع ا

گذشته  یها. در سالشودینمونه به گرجستان مربوط م نیدتریجد

ورشکست  زین تیو کو یدوب روت،یخانه در ب اردیخر یهایرانیاغلب ا

کشورها به سر  نیا یهاهم در زندان زها هنواز آن یشدند و بعض

استقرار دائم در آن خانه  ،یشرط ارائه سند اصل هی. در ترکبرندیم

 نیا گاهچیاقامت است، لذا ه افتیمستلزم در زیاست، استقرار دائم ن

ملک و  گذارانهیاز سرما یاری. به اقرار بسشودیهدف محقق نم

را  رانیا چهارفصل میمنطقه، اقل یاز کشورها کدامچیمسکن، ه

به . لذا خورندیغبطه م رانیا یوهواکشورها به آب نیندارند و اتباع ا

 هیوطنان توصدر خارج، به هم یگذارهیسرما سکیباال بودن ر لیدل

کنند تا  نهیدر کشور خود هز سکیخود را بدون ر هیسرما شودیم

 زیارز ن یاردیلیاز خروج م ران،یا یو آبادان ییزااشتغالدر کنار 

 (یقاسم ی: علسندهیشود. )نو یریجلوگ

 !عکس جهينت                               گزارش روز▼

کشور  نیمختلف ا یهانقطه در استان 905از  شیو در ب شهیاز هم ترباشکوهامسال  هیجرین انیعیش

 گریکشور بار د نیا سیپل، رفتیرا اقامه کردند و البته چنانچه انتظار م )ع(یعلبن  نیحس یعزا

 ینیحس ارانعزاد هگذاشت و ب شیخود را از گسترش فرهنگ عاشورا به نما یعمق وحشت و نگران

 شدند. یزخم زین یو تعداد دندیبه شهادت رس انیعینفر از ش 9کادونا  تنها در ؛برد ورشی

خشن و سخت برخورد  نیچن )ع(الحسیناباعبداهلل یبا اقامه عزا هیجریچرا دولت ن :یديکل پرسش

تداوم  ،یزکزاک خیش یریدستگ ازجمله ،مختلف یهابا حربه کشور نیدولت ا و فراتر از آن کند؟یم

 د؟کن یرا منزو انیعیتالش دارد ش ،دیشد یماریب رغمیو حبس او عل یرقانونیبازداشت غ

عاشورا دانست!  و خط سرخ عهیدر گفتمان برآمده از گفتمان ش دیرا با سؤال نیپاسخ ا :یراهبرد نکته

و  خواهانهیآزاد یهافرهنگ در حرکت نیو نقش ا رانیا یانقالب اسالم ینیتجربه ع ه،یجریحاکمان ن

 مجال دادن به هکه هرگون دانندیمدارند و  یرو شیپ را یبرآمده از اسالم ناب محمد خواهانهعدالت

در تالش  رونیازامنجر شود،  هیجریبه تحول بزرگ در ن تواندیکشور م نیدر ا عیتش یو معرف نییتب

 هیجریاما آنچه در ن ؛قل تا آنجا که ممکن است کند کنندحدا ایرا متوقف  عیگسترش تش کنندیم

ده کشور بو نیو متضاد با اهداف و مقاصد دولت ا گرگونکامالً د ریتأث ،اکنون در حال رغم خوردن است

دارد و  یصعود یحرکت هیجریدر ن عهیسرعت رشد ش ،خشونت یریکارگبهو  هاسرکوبو با وجود تمام 

در  عهیش ونیلیم ۹به  کینزد چنانکه اکنون ،شودیافزوده م (ع)نیعاشقان راه امام حس لیبر خ هرسال

آنان  یپدر و مادرها بوده و عهینسل اول ش ،تیجمع نیدرصد از ا 15از  شیکه ب دکشور وجود دار نیا

 (یموسو نیفخرالد دی: سسندهی)نو.اندداشته گرایش گرید یو مذاهب انیبه اد

 !شوديموضع بهتر  م،يمذاکره کن کايبا آمر                 خط تحریف ▼

در  رانیدرک خود از منافع ا کایاگر امر: »ورده استآ، «نصر یول»به قلم  یاعتماد در مطلب روزنامه

تر به کار سازنده یکند قدرت خود در منطقه را به شکل قیرا تشو رانیا تواندیرا باال ببرد، م انهیخاورم

خود را از  یروهایدهد، اکثر ن انیپا یاسالم یبا جمهور قابلهم استیبه س کایامر خواهدیم رانی. اردیگ

منطقه است که منافع مشروع خود را دنبال  یهااز قدرت یکی رانیکه ا ردیمنطقه خارج کند و بپذ

تقابل را انتخاب کند. البته  نهیاهداف مجبور شده گز نیتحقق ا یبرا رانیا ریسال اخ ۰1 ی. طکندیم

که  یفرمانده ،یمانی. ترور سردار قاسم سلابدیبه اهداف خود دست  وانستهنت یتهاجم کردیرو نیا

در آستانه جنگ قرار  یسال جار هیدر ماه ژانو کایو امر رانیراهبرد تقابل بود، باعث شد ا یاجرا مسئول

 نیشده است. در چن دیتشد رانیدر ا زین یو اعتراضات داخل یمشکالت اقتصاد گرید یاز سو. رندیبگ

. فتدیب یاتفاقات بهتر دیشا ،کند شنهادیپ یاسالم یرا به سران جمهور یبهتر ریمس کایاگر امر یطیشرا

کشور به صلح با  نیو چراغ سبز ا کایامر یهاوعده نسبت به یزیغر صورتبه رانیالبته مقامات ا

اگر  ،توانست با دولت اوباما به توافق برسد رانیا طور کههمانند اما او مشکوک نیبدب یاسالم یجمهور

را به  رانیا تواندیاست و مذاکره م یخود جد کیپلماتید یهادر تالش کایامر نندیکشور بب نیرهبران ا

تحریف صورت گرفته در این نوشته که  نیترمهم «.نظر کننداست از آن صرف دیاهداف خود برساند، بع

، متهم کردن ایران به اتخاذ شودیماز سوی رسانه مکتوب داخلی به مخاطب خورانده  یآسانبهمتأسفانه 

که هیچ نقطه سفیدی در  زبان گفتگو با دولتیاین است،  سؤالگزینه تقابلی در مقابل امریکا است. 

ی نظامی نیروهزاران یک ملت،  هیعلاقتصادی چهار دهه  یهامیتحرعالوه بر با ایران ندارد و  اشکارنامه

 هیعلیک مشکل امنیتی  هرروز دولتی کهآیا با چگونه باید باشد؟  مستقر کرده مرزهای ایرانرا در خود 

از مزدورانی مثل داعش و النصره به دنبال ناامن کردن منطقه  گیریبهره؛ یک روز با کندمیکشور ایجاد 

و نهایتًا به ترور علنی فرمانده  شودیموارد  حریم هوایی ایرانجاسوسی به  قصدبهگر است، روز دی

مذاکره  توانیم، زندیمدست  در منطقه بود، هاستیترورمبارزه با  دارپرچمان که مسرشناس کشور

که همچنان امید به اتخاذ مسیر  بوده استو سازنده شده مثبت اتی که با آن مذاکرسوابق کرد؟ و آیا 

 !؟دیپلماتیک از سوی آمریکا را دارید



 

 

  

 اخبار ▼

 !لموتسيتر از وبارخسارت

ضمن انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در  یانامه یاز سراسر کشور ط ییتشکل دانشجو 911از  شیب

 سیرئ بافیو محمدباقر قال هیقوه قضائ سیرئ یسیرئ اهللآیتاز  ICTحوزه  یمل یهاپروژه یاجرا

 یهایستیو رودربا یاسیخواستند تا با کنار گذاشتن مالحظات س یاسالم یمجلس شورا

نامه خطاب به  نیدر ا کنند. ایشده مردم توسط وزارت ارتباطات را اح عییحقوق تض قبول،رقابلیغ

 اردیلیم 0۰1 مهیبه پرداخت جر رانیا تیمحکوم کهیدرحال»و مقننه آمده است:  هیقوه قضائ یروسا

 چرا ،است زیبرانگتعجبو مقننه داشت،  هیقضائ یدر قوا توجهیقابل یهابازتاب لموتس،یبه و یتومان

 فناهلکه  -هوشمند نگیلتریپروژه شکست خورده ف یتومان بودجه اردیلیم ۰11 ریگیپ یکس

 یاعطا ریگیپ ی! چرا کسست؟ین -ثابت کرده بودند  یبودن آن را از نظر علم رممکنیغ شیشاپیپ

! ست؟ین -تلگرام نگیلتریبا هدف شکست ف –ییتلگرام طالبه هاتگرام و  یتومان اردیلیم ۰11 زاتیتجه

 ییشده، صدا نهیاطالعات هز یشبکه مل یاندازکه به بهانه راه یتومان اردیلیهزار م 01چرا درباره اتالف 

 یها CDNستقرار التفاوت اتومان درآمد وزارت ارتباطات از مابه اردیلی! هزاران مرسد؟یبه گوش نم

نابود شد،  یگوگل پلتوسط  شبهکیکه  ییتلگرام در کشور و ارائه صدها سرور به هاتگرام و تلگرام طال

 یجد یآنچه موجب نگران نیبنیدرا .ارتباطات است ریوز ،یجهرم یآذر یاز تخلفات آقا یاتنها گوشه

به بهانه  ت،یمسئول یانیاست که مسئوالن وزارت ارتباطات در سال پا یاسهیکشور شده، ک یجامعه علم

 ینخست پاسخگو دیاند. آنان بادوخته المالتیتاراج اموال مردم و ب ینسل پنج، برا نترنتیتوسعه ا

 «باشند! اند،کرج دفن کرده یهاابانینسل سه که در ب نترنتیا زاتیتومان تجه اردهایلیم

 را درآورد ضدانقالب صدایرهبر انقالب زني نقطه

، با تأکید مجدد بر جدی وپرورشآموزشبا رؤسا و مدیران روز گذشته ارتباط تصویری در  انقالب رهبر

عالم و  تیطواغ رقدآنچرا  میفکر کن نیا به» گرفتن مسئله نفوذ در سیستم آموزشی کشور، فرمودند:

نفوذ  ۰191مثل سند  سروصدااوقات با  یگاه کشورها وپرورشآموزشفراعنه عالم اصرار دارند که در 

 وسیلهبهرا که  یقصد دارد کار دشمن است. وپرورشآموزش تأثیربه نفوذ به خاطر  هاآنکنند؟ اصرار 

کند  تیترب ییهاو ساختن انسان ۰191مانند سند  هاییراهآن ناتوان است، با نفوذ و از از انجام  ینظام

 امدهیهم شن اآلن فراهم شود. هاملتغارت  نهیکنند تا زم ادهیاو را پ یاتیکه مثل او فکر و اهداف عمل

 طورجدیبه دیرا با نیا ؛شودمیغافل دارد اجرا  ایناباب  هایآدم وسیلهبهدر گوشه و کنار  ۰191سند

انتقاد کردند و فرمودند:  هامهدکودک تینسبت به رها بودن وضعرهبر انقالب همچنین  «.دیدنبال کن

دغدغه  یسخنان، درست نیتنها چند ساعت پس از ا «ستیخوب ن وجههیچبه هامهدکودک تیوضع»

 یاصل یهاو اکانت هارسانه نیاغلب ا ؛شد انیمعاند نما هایرسانه یو هشدار رهبر انقالب در خروج

نشان کردند که  هجمههشدار،  نیهماهنگ و پرضرب، به ا صورتبه یمجاز یضدانقالب در فضا

 .نفوذ است انیجر یراهبرد اساس کی قرار دادنرهبر انقالب در هدف  قیدق ینقطه زن دهنده

 دارند! یدرصد 211حق  هادرصدی 4

 05.9، مجموعاً 1۹سامانه همتا نشانگر آن است که در سال  یآمار و ارقام ارائه شده از سو یبررس

سهم  زان،یم نیور شده که از اوارد کش وروی اردیلیم ۰.۰از  شیبه ارزش ب راهدستگاه تلفن هم ونیلیم

 95حدود  متیقگران یهایگوش نیدرصد بوده اما ا 1به لحاظ تعداد، تنها  وروی 911 یباال یهایگوش

( را به خود وروی ونیلیم ۹51تلفن همراه )حدوداً  یداده شده به واردات گوش صیدرصد از کل ارز تخص

 یهایبه واردات گوش 1۹که در سال  ییوروی ونیلیم ۹51داده است. مطابق آمار، از  صاصاخت

بوده است. الزم به ذکر  فونیمتعلق به برند آ وروی ونیلیم 511داده شده، حدود  صیتخص متیقگران

 شیافزا هکرده که با توجه ب نیسال تأم نیرا در ا لیبازار موبا ازیدرصد ن ۰فقط  ییکایبرند آمر نیاست ا

 رهبر است. یدرآمد یباال یهاعمدتاً متعلق به دهک ها،یگوش نیا متیق دیشد باال رفتنارز و  متیق

 سؤال ریمنفعالنه را ز ینینشعقب نیا ینوعبهدولت  ئتیبا ه تصویری داریدر د ورماه،یانقالب دوم شهر

 یکه برا دمیشن ست؛یبه آن ن یازین چیه یعنی ،واردات به کشور لوکس است یگاه»بردند و گفتند: 

داده  یصیارز تخص وروی اردیلیم میحدود ن 1۹( در سال فونی)آ ییکایلوکس آمر ینوع گوش کیواردات 

 .«ردیرا بگ نیا یجلو یستیمنتها دولت با کند،یکار را م نیا یشده است. البته بخش خصوص

 کوتاه اخبار ▼

در  «یمحمد غرض» در خارج از کشور/ آقازادههزار  3حضور  ◄

 رانیهزار نفر از فرزندان مد 5حدود »: مدعی شد وگو با داناگفت

 یزندگ ییکایو آمر ییاروپا یکشور در خارج از کشور و در کشورها

 یارزان برا یدالرها نیاز ا زانیچه م ستیو مشخص ن کنندمی

 .از کشور خارج شده است ،رانیمد نیفرزندان ا یزندگ نهیهز

 /نيستوزارت ارتباطات  تياولو« اطالعات يشبکه مل»هنوز  ◄

شبکه  جادیا»: گفت مجلس در گفتگو با دانا ندهینما «یجد یعل»

با  توجهیقابلهنوز فاصله  افزارینرمت در حوزه اطالعا یمل

 تهیکم قیاز طر. و مجلس دارد یانتظارات مقام معظم رهبر

 اندازیراه ریگیپ طورجدیبهمشترک مجلس و وزارت ارتباطات 

قرار گرفتن  تیمجلس بر اولو. بود میاطالعات خواه یشبکه مل

در نیز دانا  .«ات در وزارت ارتباطات اصرار دارداطالع یشبکه مل

اطالعات،  یشبکه مل اندازیراهعدم  هیدر سا»نوشت:  یگزارش

 دایپ شیقاچاق در کشور افزا یفروش کاالها هایسایت تیفعال

 هر باردر خارج از کشور قرار دارد و  هاتیسا نیدامنه ا .کرده است

 نیاطالعات صورت گرفته، ا یشبکه مل یاندازراه یابر یتالش

 «اند.پروژه به راه انداخته نیا هیگسترده عل غاتیتبل هاسایت

که با  دوارندیهمچنان ام طلباناصالح/ !دنيبا یروزيدر انتظار پ ◄

کند. در  رییغاوضاع به نفع آنان در داخل کشور ت دن،یبا یروزیپ

 در گفتگو با روزنامه شرق گفته است: یراستا بهزاد نبو نیهم

 کایآمر یهااستیس ،شوند روزیها پاست که اگر دموکرات یعیطب»

 یهیو بد گردندیبه برجام بازم احتماالًو  کندیم رییتغ یطورکلبه

 «برداشته خواهد شد. هامیاست که تحر

 /یسعود سبز چراغبا  يمني رهيجز 1در  يستيونيصه ميژر حضور ◄

در دو  یستیونیصه میرژ تیاعالم کرد، فعال یمنیوبگاه  کی

در آن با اطالع دولت  ینظام یهاگاهیپا جادیو ا منی رهیجز

 انجام شده است. یامارات -یائتالف سعود تیو حما یمستعف

 ،«ییطال فربد»/ !يسن اي يهست عهيش پرسندينمموقع حمله  ◄

در  ،یفرانسو یمتریلیم 055 یهاتوپ«: وتومن»کارشناس شبکه 

 د؛یرا به خاک و خون کش یرانیده هزار سرباز ا ک،یساعت شل کی

گرفته، آن روزها  اریرا در اخت رانیا یاقتدار مل تیکه مسئول یکس

 پرسدینم یباشد، کس رانینرفته است. اگر بنا بر حمله به ا ادشیرا 

 مردم مشکل دارند. نیبودن ا یرانیبا ا ،یسن ای یسته عهیش

انتقاد و  غیبت کردن در مقام حکم :(52احکام سياسي )سؤال  ◄

غیبت، عبارت است از سخن : پاسخ یا تحلیل سیاسی چیست؟

آن را بشنود  شونده بتیغاگر  کهینحوبهگفتن پشت سر مردم، 

اما آنچه از بررسی مجموعه دالیل مرتبط با غیبت به  ؛ناراحت شود

مربوط  همآنآید، آن است که غیبت در مسائل شخصی دست می

باشد، اما اگر بیان  شونده بتیغمطالبی است که موجب ناراحتی به 

ها و انتقادات مربوط به حوزه کاری و مسئولیت اجتماعی افراد عیب

د، جنبه غیبت نخواهد داشت. البته هر فرد موظف است که با باش

های مرتبط با اجتماع ناظر دانستن پروردگار، تالش کند که تحلیل

های شخصی همراه نکرده و تحلیل مجاز را و کینه هاعقدهرا با 

 هد.ای برای غیبت حرام قرار ندبهانه


