
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 تير 16شنبه چهار 5555 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

قدیم بنده چنین اعتقادی من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم ]و به این[ اعتقاد راسخ دارم؛ از 

های مهم کشور از داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اوالً در برخی از مدیریت

دهند و حرکت ها اعتماد بشود؛ ثانیاً از ابتکارهایی که انجام میها استفاده بشود و به جوانجوان

 www.basirat.ir              (19/10/1399) .ها استقبال بشودها و حوصله و نشاط کار ایناین

 ؟!سرمايه عايدی بر ماليات چرا          روز حرف▼

 خرداد 5 در آن کلیات که سرمایه عایدی بر مالیات طرح

 کردن طی حال در رسید، تصویب به مجلس در جاری سال

 به غالباً که هانگرانی برخی ولیکن است خود نهایی مراحل

آمده  به وجود جامعه در است، طرح این با ناآشنایی دلیل

 :است ضروری نکته چند به توجه طرح این با رابطه رد. است

 شامل انحصاراً سرمایه عایدی بر مالیات -1 نکات تحليلي:

 تعلق کاالها سایر به و شودمی ارز و طال خودرو، مسکن،

 هر مصرف میزان نیز مذکور هایدارایی مورد در. گیردنمی

 این اساس بر یعنی شود؛نمی عایدی بر مالیات مشمول فرد

 100 تا خودرو، عدد یک مسکن، عدد یک بودن دارا ،قانون

 برای دیگر، ارزهای از آن معادل یا یورو دو هزار تا و طال گرم

 سرمایه عایدی بر مالیات شامل سال 18 باالی فرد هر

 مشمول هرگز مردم درصد 80 تقریباً ترتیب بدین. شودنمی

 180 از یشب در مالیات نوع این. شوندنمی مالیات نوع این

 بازار، در شغلشان که افرادی -2. شودمی اخذ دنیا کشور

 یا و خودرو و مسکن دارانبنگاه مانند است؛ خریدوفروش

 مشابه موارد و ارث. معاف هستند مالیات این از طالفروشان،

 اساس بر مالیاتی نوع هر -3است.  معاف مالیات این از نیز

 باهدف رمایه نهس عایدی بر مالیات. شودمی اخذ هدفی

 و سوداگری از جلوگیری باهدف دولت، بلکه درآمد کسب

 از سرمایه عایدی بر مالیات -4 .گیردمی صورت بازیدالل

. دارد تورم بر مثبتی تأثیر و کندمی جلوگیری سرمایه تالطم

 نیاز بر اضافه خودروی یک فردی که زمانی ،مثالعنوانبه

قصد فروش  سال یک از کمتر در و کندمی خریداری را خود

 از درصد 40 باید جاری، هایمالیات بر عالوه آن را دارد،

 بر مالیات عنوانبه را خودرو خریدوفروش قیمت تفاوت

 باعث بازار این در داللی سود شدید کاهش. بپردازد عایدی

 قیمت و یابد کاهش خودرو داللی معامالت میزان که شودمی

 این. شود نزدیک کنندهرفمص برای واقعی قیمت به خودرو

 -5. گذاشت خواهد بیشتری تأثیرات مسکن بازار در موضوع

 اینکه اول: شودمی ناشی موضوع دو از مردم نگرانی بیشتر

 کنندمی تصور و کافی ندارند شناخت موضوع این به نسبت

 دوم و خواهد گرفت مالیات هاآن معامالت همه از دولت که

 .دارند تردید آن درست اجرای به نسبت اینکه

 سمت به گام یک سرمایه عایدی بر مالیات :راهبردی نکته

 طوربه آن منافع و است جامعه اقتصادی فرآیندهای اصالح

 تورم، کاهش مانند مزایایی رسد؛می مردم همه به غیرمستقیم

 ویژهبه موازی بازارهای رشد جامعه، در طبقاتی شکاف کاهش

 ه. )نویسنده: علی کارگر(جامع در اقتصادی ثبات و بورس

 

 
 

 

 

 
 

 !کارطلب هميشه جريان                                  روز گزارش▼

 مردم بر زیادی فشار عمل، و فکر در اصالحات تفکر از برآمده دولت ناکارآمدی گذشته سال 8 در

 خود نتیس رقیب از سنگینی شکست گذشته انتخابات دو در تا شد باعث موضوع این و کرد وارد

هنوز  طلباصالح سیاسیون از برخی عمل؛ و فکر در ساله 8 ناکارآمدی متأسفانه با این. بخورند

 اند!نشده هدایت درست فهم به

 اعتمادآنالین با وگوگفت در طلباصالح سیاسی ، فعالرادفرجی عبدالرضا -1 :خبری گزاره

 درنتیجه شد؛ خواهد هم بیشتر هافتاریگر کنیم، حل را برجام مسئله نتوانیم ما اگر: »گویدمی

. شد خواهیم روروبه بیشتری... و معیشتی کارمندی، کارگری، مشکالت با بگذرد که هرروز

 کار به وین در که ایدیپلماسی تا کنیم کاری باید اول قدم در که کنیم گیرینتیجه توانیممی

 باید طلباناصالح ما مطالبه اآلن» :داردمی اظهار قوامی نیز ناصر -2 .«بدهد جواب بریم،می

 هستیم طلباصالح ما. باشد اساسی قانون اصالح نحوه اصالح آن، از پیش و اساسی قانون اصالح

 اگر مثالً. دارند قدرت که کنند صادر توانندمی کسانی را اصالح انجام فرمان اما داریم؛ مطالبه و

 اصالحات اگر مصر در مبارک حسنی یا بود اآلن شاید کرد،می اصالحات زودتر سال 10 قذافی

 «!کردمی حکومت پسرش اآلن شاید بود، کرده

 بودن، همواره عملکرد پاسخگوی جایبه گر مطالبه جایگاه در گرفتن قرار – 1 :تحليلي نکات

 سیاسیون از برخی -2است!  بوده دوران تصدی قدرت در طلباناصالح فرار به جلوی سیاست

 صداهم کشور پیشرفت راه تنها کنندمی فکر و پرورانندمی سر در را ایده یک صرفاً طلباصالح

 هایواکسن تولید حال کشورمان در جوانان که روزها این در مثال برای. است غرب با شدن

 رسیده انسانی تزریق مرحله به هاواکسن این از برخی و هستند 19 کووید بیماری برای ایرانی

 واکسن ساخت روند از امر، متخصصان با تماس در آنکه جایبه المزیباک صادق دکتر است،

 کنه، صادر و تولید بچگانه دوچرخه یک نتوانسته که کشوری: »گویدمی کند، پیدا علم ایرانی

 خودباختگی از نشان بیشتر ادبیات این البته. «بکنه؟ هم صادر و کنه تولید کرونا واکسن چطوری

بینند و چشم امید به دست بیگانه های داخلی را نمیکه توانمندی دارد روشنفکرنمایان از برخی

 صبر سال چهار هاآن که است این پرسید تفکر این حامیان از باید که مهمی سؤال اما -3. دارند

کنند. هنوز که دولت بایدن نیز نه  مذاکره او با تا برسد، قدرت به آمریکا در جوبایدن کردند،

زگشت به برجام پذیرفته و نه تعهدی برای عدم خروج مجدد از آن داده شروط ایران را برای با

 به آمریکا در قمارباز ترامپ آینده سال چهار ، اگر بایدن به برجام برگشت، اگرحالنیباااست. 

 چند تورم بار این بود؟ خواهد چه کشورداری برای داخلی گرایانغرب ایده رسید، قدرت

 از ترامپ احتمالی خروج دوباره مقصر کسی چه و شد؟! خواهد تحمیل کشور بر صددرصدی

 زاده(خواهد شد؟ )نویسنده: فرهاد کوچک معرفی برجام

 1400 بودجه اجرای ديوان محاسبات از وضعيت گزارش                 خبر ویژه ▼

 بر اساس»محاسبات مجلس در گزارش خود از وضعیت اجرای بودجه سال جاری آورد:  دیوان

 مقرر موعد در( درصد 11 معادل) حکم 13 فقط ماهاردیبهشت پایان تا آمده،دستبه یهایافته

 معادل) حکم 58 و شده اجرا ناقص( درصد 39 معادل) حکم 45 .است شده اجرا کامل صورتبه

 10 اردیبهشت پایان تا بود قرار ،1400 بودجه قانون طبق. است نشده اجرا کالً( درصد 50

 .است نشده عمل مقرر موعد در هاآن از کدامهیچ به که برسد تصویب به لعملدستورا و نامهنیآئ

 درصد 44 مقابل در که شده محقق ایبودجه منابع درصد 2۷ جاری، سال ابتدایی ماه 2 طی

 این ادامه و منابع تحقق در تغییرعدم .دهدمی سال ابتدای در بودجه کسری از حکایت مصارف،

 .شد خواهد منجر کشور مالی سال پایان در یدشد بودجه کسری به رویه،

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ايد!خوانده انتقاد شديد پورابراهيمي از وزارت نيرو؛ فاتحه صنعت برق را

های وزارت نیرو در حوزه مجلس با اعتراض شدید نسبت به سیاست اقتصادی کمیسیون رئیس

ه ملی، ارزی است؛ یعنی های خصوصی تولید برق، اعالم کرد تعهدات صندوق توسعنیروگاه

تواند بر مبنای ارز، گذار تسهیالت دریافتی از این صندوق را باید به ارز برگرداند و میسرمایه

که دولت اجازه صادرات برق تولیدکنندگان بخش خصوصی بر صادرات نیز انجام دهد، درحالی

گذاری چنین دولت با قیمتمبنای نرخ ارز را نداده و برق آنان را به ریال دریافت کرده است! هم

گذاری دستوری برای بخش خصوصی، موجب زیان انباشته فعاالن این حوزه شده و زمینه سرمایه

های کشور درصد ظرفیت نیروگاه 50در صنعت برق را از بین برده است. پورابراهیمی تأکید کرد؛ 

یالی خود را نیز گذاری دستوری، تعهدات ردر دست بخش خصوصی است و دولت عالوه بر قیمت

های خصوصی هزار میلیارد تومان مطالبات نیروگاه 30به این بخش پرداخت نکرده است. بیش از 

اید. خوانده را برق صنعت فاتحه هایتانسیاست با»: از دولت است. وی خطاب به وزیر نیرو گفت

 «.ایدنکرده اضافه جدید نیروگاه یک گذشته سال 5 در اما اید؛انداختهراه پ.ب.الف طرح

 درصدی 20تصميم جديد ايران؛ توليد اورانيوم فلزی 

ای سازمان ملل )آژانس بان هستهایران به دیده: »شی آوردگزاردر رویترز شنبه دیروز سه

شده تا خلوص المللی انرژی اتمی( اطالع داده که قصد دارد تا به تولید اورانیوم فلزی غنیبین

این  به واکنش در آمریکا خارجه وزارت سخنگوی «.تور بپردازددرصد برای سوخت رآک 20

نیز  برجام طرف اروپایی کشور خواند و سه «آورتأسف» و «کنندهنگران» را ایران اقدام گزارش،

 نگرانی ابراز تهران تصمیم این از ایبیانیه همچون گذشته و در همراهی با طرف آمریکایی، در

از عزم کامل المللی در وین، های بیناینده دائم ایران نزد سازمانسفیر و نمحال، بااین .کردند

ای برای تأمین نیازهای پزشکی سخن گفت و با کشورمان برای تولید صفحات سوخت هسته

برنامه سازمان انرژی اتمی برای تولید یک »: المللی انرژی اتمی، گفتبین آژانستأیید گزارش 

روز قبل به اطالع آژانس رسید و  9در رآکتور تهران،  صفحه سوخت سیلیساید برای استفاده

این اقدام که کیفیت و کمیت تولید رادیوداروها »وی افزود:  .«بالفاصله امور عملیاتی آن آغاز شد

توجهی ارتقاء خواهد داد، جمهوری اسالمی ایران را به یکی از کشورهای پیشرو در طور قابلرا به

 «.کندیای تبدیل محوزه فناوری هسته

 روسيه ملي امنيت جديد استراتژی سند هایپيام

 این ملی امنیت شورای توسط که را روسیه ملی امنیت جدید استراتژی سند پوتین، والدیمیر

 اقتصاد، حوزه در -1 :است توجهقابل محور چند از رویکرد این .کرد تأیید بود، شده تهیه کشور

 کاهش و داخلی هایظرفیت و هاداشته برهیتک با درون به رویکرد چیز هر، از بیش مسکو

 اصل بر حالی در مسکو دفاعی، حوزه در -2 .است داده قرار تأکید مورد را واردات به وابستگی

 مقابله نوعی که نرم قدرت برابر در داخلی هایظرفیت تقویت که دارد تأکید نظامی توان تقویت

 در دفاعی، بازدارندگی حوزه در مسکو -3ست. ا گذاشته کار دستور در را است نرم کودتای با

 پیش در نیز را مدرن هایجنگ به جانبههمه ورود ی،افزارسخت قدرت اصول بر تأکید کنار

 آن محور که دارد تأکید گراییچندجانبه اصل بر مسکو خارجی، سیاست بعد در -4 .است گرفته

 امنیت حوزه در -5است.  جهانی صحنه در اروپا و آمریکا ییگراجانبهکی از زدایی اهمیت نیز را

 آن محور که شودمی مشاهده مسکو هایسیاست در توجهقابل چرخشی خارجی، سیاست و ملی

 .است شرق و همسایگان به رویکرد و غرب با روابط از زدایی اهمیت

 هستيم نبرد آماده ،گوييممي اسرائيل به: نصراهلل معاون

 جنبش: »گفت داخلی خبرگزاری یک با گفتگو در لبنان اهللحزب معاون «قاسم نعیم شیخ»

 مقابل چون نشود غافلگیر تا است آماده احتماالت همه برای همیشه لبنان اهللحزب مقاومت

 به. است نهاده بنا جنگ و تجاوز پایه بر را موجودیتش ادامه و حضور که دارد قرار دشمنی

 این برای ما آن، از فراتر بلکه شویم،می آماده ندهآی جنگ برای تنهانه ما که گوییممی اسرائیل

 وجود سوریه علیه تهدیدی که زمانی تا. ایمکرده کامل را آن برای آمادگی و ایمآماده جنگ

 در. باشد تهدید این با مقابله برای اهللحزب کمک نیازمند سوریه که زمانی تا و باشد داشته

 .«ندما خواهیم باقی سوریه در حجم و حد همین

 اخبار کوتاه

 بود/ خواهد وفادار توافق برجامي به سيزدهم دولت: زادهخطيب ◄

 برای ایعجله»سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: 

 شدن طوالنی و فرسایشی اجازه اما نداریم، وین در توافق

 و برجام خصوص در ایران مواضع. داد نخواهیم نیز را مذاکرات

 نیز دولت تغییر با و است نظام اصولی اضعمو جزو ها،تحریم رفع

 به دستیابی صورت در بنابراین ؛شد نخواهد ایجاد آن در تغییری

 زیرا بود، خواهد وفادار آن به نیز رئیسی آقای جناب دولت توافق،

 و تعهدات به پایبندی دیگر، هایطرف برخی رویکرد برخالف

 «.دیآیم شمار به اصل یک ایران برای همواره ،شدهداده هایقول

 در منتخب جمهوررئیسبه ماجرای قطعي برق/  ورود رئيسي ◄

 در برق فراگیر قطعی از جدی نگرانی ابراز با نیرو وزیر دیدار

 برای آن واسطهبه که ایعدیده مشکالت و اخیر روزهای

 به نسبت ،جادشدهیا مختلف صنوف و مردم روزمره زندگی

 این اقدامات درباره و کرد تأکید آمدهشیپ مشکالت رفع لزوم

 ازیموردن برق تأمین و وضعیت این تداوم عدم برای وزارتخانه

 .خواست گزارش کشور،

 اگرچه  خورد/مي برگشت هايي کهو چک اصناف تعطيلي ◄

 برخی تعطیلی دستور کرونا موج هر آغاز با کرونا ملی ستاد

 گونهنیا که معتقدند اصناف اما کندمی صادر را صنوف

 فشار به منجر بلکه ندارد، خاصی اثربخشی تنهانه طیالتتع

 .شودمی تعطیل صنفی واحدهای دارندگان به اقتصادی

 قطعاً اصناف تعطیلی با»: گویدایران می اصناف اتاق سیرئبینا

 بانکی، نظام چکاوک زیرا بشود؛ هم بانکی نظام برای فکری باید

 هایچک اف،اصن تعطیلی مدت در و است آنالین ایسامانه

 .«خوردمی برگشت زیادی

 نیرویآن/  اعضای دستگيری و تروريستي باند يک انهدام ◄

 باهدف خرابکار گروهی»ای اعالم کرد: انتظامی در اطالعیه

 ریزیبرنامه به اقدام جامعه، عمومی امنیت به رساندن آسیب

 که بودند کرده کشور در داخل مسلحانه چینیتوطئه و

 و شناسایی جنوبی، هایاستان در باند این اصلی اعضای

 باند این که شد مشخص هابررسی از پس .شدند دستگیر

 و بوده کشور از خارج تروریستی هایگروهک به وابسته

 .«است شدهمی هدایت و حمایت هاآن توسط

 در هادرگیری کهدرحالی طالبان/ صلح طرح يک ماه فاصله تا ◄

 دارد، قرار بستبن در صلح کراتمذا و یافتهافزایش افغانستان

 مکتوب صلح طرح آینده ماه تا گروه این که کرد اعالم طالبان

 .دهدمی ارائه را خود

 خبر محلی منابعآمريکا/  توسط سوريه نفت سرقت ادامه ◄

 از را سوریه نفت ها،آمریکایی به متعلق کامیون 3۷ که دادند

 آمریکایی لگراناشغا. کردند عراق وارد الولید گذرگاه طریق

 آن انتقال و سوریه غالت و نفت سرقت به اقدام روزانه طوربه

 .کنندمی عراق به


