
 

 
1 

 

  

  حرف روز ▼

  خالی ّای خاًِ بر هالیات قاًَى فرٍد ٍ فراز    

دس  هزلس ػوشاى وویسیَى ػضَ «ثذسی غذیف»

 ضَسای»: گفت خبلی ّبی خبًِ ثش هبلیبت عشح خػَظ

 اص پس «.گشفت ایشاد ثِ ایي عشح ثبس دٍهیي ثشای ًگْجبى

 وویسیَى ثِ عشح ایي ًگْجبى، ضَسای دٍثبسُ ایشادات

 است لشاس حبضش حبل دس ٍ ضذ بعاسر هزلس التػبدی

 لشاس. ضًَذ سفغ ٍ ثشسسی ایشادات ایي وویسیَى ایي دس

 وویسیَى دس ایشادات سفغ اص پس عشح ایي است

 هَسد ثبس دیگش ٍ ضذُ اسسبل هزلس غحي ثِ التػبدی

 ضَسای ثِ آى اص پس ٍ گیشد لشاس هلت ٍوالی ثشسسی

 . ضَد اسسبل ًگْجبى

یضاى اضىبالت لبًًَی ٍاسدُ آًچِ اص ه ـ1 :تحلیلی نکات

 ایي ضَد، هی ای ثشداضت تجػشُ 11عشح وَچه  ثش ایي

 یب ربهؼیت، پختگی اص هزلس دس لبًًَگزاسی وِ است

 گزضت ثب ٍرَد ـ2 .ًیست ثشخَسداس هتمٌی وبسضٌبسی

 تىویل ٍ اًذاصی ساُ ثشای لبًَى تػَیت اص سبل پٌذ

 اػن) سىًَتگبّی اعالػبت ٌَّص اسىبى، ٍ اهالن سبهبًِ

 وطَس خبًَاسّبی اوخش ثشای( غیشُ ٍ اربسُ ٍ هبلىیت اص

 ربهغ اعالػبت ًجَد ـ3 .است ًطذُ حجت فَق سبهبًِ دس

 خبلی ّبی خبًِ تؼذاد هَسد دس پشاوٌذُ ًظشّبی اظْبس ٍ

 تؼذاد ٍ ّضاس ضطػذ هیلیَى ٍ دٍ تب هیلیَى دٍ اص

 غبحجبى اص دسیبفتی رَاثیِ ٍ اسسبلی ّبی پیبهه

 ایي دس وِ است ًىتِ ایي دٌّذُ ًطبى خبلی ّبی خبًِ

 آى ثشای ثتَاى تب ًگشفتِ غَست چٌذاًی وبس اغالً حَصُ

 وبس ثِ ضشٍع ثب ـ4. گشفت هبلیبت یب وشد ٍضغ لبًَى

 هبلىبى هَسد دس اعالػبت ثشخی وست، ٍ اهالن سبهبًِ

 خبلی ٍاحذّبی ثیطتشیي دّذ هی ًطبى خبلی ٍاحذّبی

 حمَلی اضخبظ ثِ هشثَط است ضذُ ضٌبختِ تبوٌَى وِ

 سجت ایي خَد وِ ّبست ثبًه ثشخی ثِ هتؼلك ٍیژُ ثِ ٍ

 . دضَ هی عشح فَق ارشای ضذى تش غبهض

 ّبی خبًِ اص هبلیبت اخز عشح اص ّذف :راهبردی نکته

 اص احتىبس آى ارشای ثب وِ است وٌتشلی اثضاس یه خبلی

 ثشثستِ، سخت ای سشهبیِ وبالی یه ػٌَاى ثِ هسىي ثبصاس

 هْبس هسىي فشٍش ٍ خشیذ ٍ اربسُ گشاًی اص ًبضی َسمت

 ثشای ػبهلی ثِ ٍ یبفتِ افضایص هسىي ػشضِ ضذُ،

 هجذل هستمین ّبی هبلیبت هحل اص دٍلت دسآهذ افضایص

 دس ایٌىِ ثش هضبف دٍلت سسذ هی ًظش ثِ اهب ضَد؛ 

 چٌذاًی تَفیك سىٌِ اص خبلی ّبی هسىي وبهل ضٌبسبیی

 اص هبلیبت دسیبفت اػالم اص یًبض ضَن ًذاضتِ، احتوبل

 سغحی دس هسىي لیوت افضایص سجت خبلی ّبی خبًِ

 سشدسگوی ٍ اضتغبل دس آى غَست افت وِ ضَد ٍسیغ

. خَاّذ داضت ّوشاُ ثِ ًیض سا سبختوبى غٌؼت دس

 (لبسوی ػلی: ًَیسٌذُ)

 

 

 

 

 

 

 

              گسارش روز▼

 است ایراًی ًواد استکبارستیسی

 ّب، ّوچٌبى سبل گزضت اص ثؼذ است ضذُ ثبػج وطَسهبى هؼبغش تبسیخ دس آثبى سیضدُ حَادث

 . ضَد یبد استىجبسستیضی سٍص ثِ ًوبد ایي اص

 رْبًی استىجبس ثب هجبسصُ سٍص ٍ آهَص داًص سٍص ػٌَاى ثِ تمَین دس وِ آثبى 13 سٍص خبری: گساره

 ثِ( سُ)خویٌی اهبم تجؼیذ یشاى است.ا هؼبغش تبسیخ دس هْن ٍالؼِ سِ یبدآٍس ضذُ، گزاسی ًبم

 ٍ 1351 آثبى 13 دس آهَصاى داًص اص تؼذادی ضذى صخوی ٍ ضْبدت ،1343 آثبى 13 دس تشویِ

 .سٍی دادُ است 1351 آثبى 13 دس ربسَسی الًِ تسخیش

 ثب ضبیذ وِ است هَضَػی 1351 آثبى سیضدُ آهشیىب دس ربسَسی تسخیش الًِ تحلیلی: گساره

آهشیىب اص  دست وشدى لغغ. ضَد تلمی هوىي غیش اهشی وطَس، اهشٍصی سیَىسیب ثشخی تحلیل

)سُ( ثَد وِ ثب   دستبٍسد ایي حشوت ثباسصش داًطزَیبى پیشٍ خظ اهبم اًمالة، ثحجَحِ دس وطَس

لمت گشفت. ایي حشوت اًمالثی ّیوٌِ « اًمالة دٍم هلت ایشاى»هْش تأییذ اهبم )سُ( ثش آى، 

ٍ هَرت ثشیذُ ضذى دست دخبلت ٍ تَعئِ آهشیىبیی دس ایشاى ضذ ٍ  آهشیىب سا دس دًیب ضىست

 آثبى سیضدُ حَادث دس ّبییػجشت ٍ پٌذّب. سا سلن صدُ است اهشٍص ثِ تب اسالهی اًمالة تذاٍم

 ثب هزاوشُ ای اٍل، ػذُ است؛ ًىتِ غشة ثِ دلجبختگبى ٍ وطَس اهشٍص اغلی ًیبص ٍرَد داسد وِ

 وطَس هطىالت حل ػالد است، اٍایل اًمالة اسالهی اص تش ضؼیف تتهشا ثِ وِ سا اهشٍص آهشیىبی

 همبثل دس لذس ّش وِ است وشدُ حبثت وشاس ثِ تبسیخ وِ است حبلی دس ایي. وٌٌذ هی للوذاد

اص  ثؼذ ّبی تحشین. ّب افضایص یبفتِ است دضوٌی اًذاصُ ّوبى ثِ این، وشدُ ضؼف احسبس دضوي

 ایشاى دٍم، هشدم ًىتِ. دضوي همبثل دس ضؼف دادى ًطبى ٍ اػتوبد ًوًَِ وَچىی است اص ثشربم

 ایشاى سشصهیي وِ عَسی ٌذ،ّست  رْبى دس استىجبسستیضی ًوبد وِ اًذ وشدُ حبثت اسالهی ثبسّب

تىیِ ثش تَاى ٍ  ربی ثِ ای ػذُ ایٌىِ لزا. است ًشفتِ دضوي هستمین سلغِ صیش ٍلت ّیچ

 ایي ایشاى هلت وِ ثذاًٌذ ٌذ،ّست  دیگشاى دست ثِ وطَس سپشدى ثِ دًجبل داخلی، ّبی ظشفیت

 .پزیشفت ًخَاٌّذ سا سیبست

 (هؼػَهی اوجش: ًَیسٌذُ) 
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                         اخبار▼

 !سادُ هاًَر یک ًِ ٍ است رزهایش ًِ ایي

 ٍ صهبى زضتگ اص پس اهب. وشد هی حىبیت ضوبلی هشصّبی ًضدیىی دس ثضسي تَعئِ یه همذهِ اص ثبؽ لشُ دس ّب تٌص وِ داضت ٍرَد اعالػبتی ثبؽ، لشُ ثحشاى اٍایل دس

 ًظبهی تزْیضات اص ای هالحظِ لبثل حزن وطَسهبى هسلح ًیشٍّبی گزضتِ ّبی ّفتِ عی هشدم، ػوَم ثشای آى فؼبل ثبصیگشاى ًمص ٍ تَعئِ ایي اثؼبد ضذى آضىبس

 سبدُ، هبًَس یه ًِ ٍ است سصهبیص ًِ ایي بًعجیؼت اًذ، وشدُ ًخزَاى هشصی ًَاس دس رلفب ٍ ثبؽ لشُ هٌغمِ ثب ّوزَاس وطَس غشثی ضوبل هشصی خغَط ٍاسد سا سٌگیي

 ًیست ضىی. است وطَسهبى اعشاف دس تشٍسیستی ّبی گشٍُ اص استفبدُ ثب ّن آى  ،لبًًَی غیش رغشافیبیی تغییش ّشگًَِ ثشای حزت اتوبم ٍ اسبسی ًطبى ٍ خظ یه

 ّطذاسّبی ًیض وطَس دیپلوبسی دستگبُ ٍ ضَد هی هحسَة ایشاى هضلش خغَط ثِ تزبٍص وطَسهبى غشة ضوبل هشصی هٌبعك دس تىفیشی ّبی تشٍسیست حضَس وِ

 هٌغمِ اص تىفیشی ّبی تشٍسیست خشٍد یب است، سٍضي ایشاى لشهض خغَط ثِ تَرْی ثی دس تىلیف .است  دادُ اسدٍغبى دٍلت ّوچٌیي ٍ دسگیش ّبی عشف ثِ سا الصم

 .هبرشارَست عشف ثب اًتخبة دیگش تىفیشی؛ ّبی تشٍسیست ثِ ایشاى ضشثبت آغبص یب ثبؽ، لشُ

 خَرد؟ هی آب کجا از داهی ًْادُ کوبَد ٍ گراًی

 ثِ اهب ضَد هی ٍاسد وبهل ًْبدُ، .است ٍاثستِ داهی ّبی ًْبدُ لیوت ثِ پشٍتئیٌی هحػَل یه ضذُ توبم لیوت دسغذ 1۹»: هزلس گفت ۰۹ اغل وویسیَى سئیس

 21۰ ّب ًْبدُ استشاتژیه رخبیش هیضاى فشٍسدیي اثتذای دس .گشدد ثبصهی وطبٍسصی ٍصاست دام اهَس ؼبًٍته ثِ هطىل ایي اص ثخطی. ضَد ًوی دادُ تخػیع غحیح عَس

 هیبًگیي عَس ثِ هحػَل ایي ٍاسدات وِ عَسی ثِ وشدُ پیچیذُ سا  ًْبدُ ٍاسدات هشاحل ًیض غوت ٍصاست .است سسیذُ تي ّضاس 1۹ ثِ اهشٍص سلن ایي اهب ،ثَدُ تي ّضاس

 استفبدُ داهی ًْبدُ ػٌَاى ثِ وِ ّب داًِ ایي وٌزبلِ ًیست هؼلَم حبال ٍ وشدًذ ٍاسد سٍغٌی  داًِ تي ّضاس 35۹ سٍغي تَلیذ وبسخبًزبت پبسسبل .وطذ هی عَل هبُ سِ

 ثبًه .دّین هی اهٌیتی دستگبُ ثِ اس آًْب اسبهی وِ ًىشدًذ ػشضِ ثبصاسگبُ سبهبًِ دس سا سَیب وٌزبلِ تي ّضاس 3۹۹ حذٍد ًیض ٍاسدوٌٌذگبى اص ثؼضی. سفتِ وزب ضَد هی

 «.است وشدُ پیذا وبّص دسغذ 5۹ لجل سبل ثِ ًسجت سبل اثتذای هبُ چْبس دس  ًْبدُ ثِ تخػیػی اسص هیضاى. داضتِ  وَتبّی ًیض هشوضی

 سلیواًی شْید ترٍر آهراى برای تَجیْی جلسِ

 ّذف احتوبل اص آًْب سبصی آگبُ ثشای وطَس ایي گزاساى لبًَى ٍ اهٌیتی همبهبت پٌتبگَى، سضذا همبهبت ثشای تَریْی رلسِ ثشگضاسی اص «سی ثی اى» آهشیىبیی سسبًِ

 احتوبلی حوالت ّذف گَیذ، هی رلسِ دس حبضش اسضذ همبهبت اص ًمل ثِ سی ثی اى. داد خجش سلیوبًی سشداس تشٍس پی دس آهشیىب خبن دس گشفتي لشاس حولِ

 ضذُ ػٌَاى رلسِ ایي دس. است ضذُ هٌتطش ًیض افشاد ایي اسبهی اص لیستی ٍ اًذ داضتِ ًمص سلیوبًی سشداس تشٍس ػولیبت ٍ گیشی تػوین دس وِ ّستٌذ ّبیی فشهبًذُ

 .است خغش دس ًیض آهشیىب خبن دس حتی افشاد ایي ربى

 ًشاًِ التسام بِ رّبری

ش)ػذ( اػتمبد ٍ التضام وبهل داسین؟ پبسخ: اٍالً: ثبٍس ثِ ًمص اسبسی ٍلی تب ثذاًین ثِ ربًطیي ثش حك اهبم ػػ وٌینچگًَِ ثبیذ ػول  (:27احکام سیاسی )سؤال 

چٌبًچِ فمیِ » فشهبیذ:  ىِ حضشت اهبم)لذس سشُ( هیٍ ٍالیت، حىَهت عبغَتی است، چٌبًفمیِ دس ربهؼِ اسالهی، اػتمبد ثِ ایٌىِ حىَهت ٍ حبوویت ثذٍى ٍلی 

روَْس ثب ًػت فمیِ ًجبضذ، غیشهطشٍع  ت. یب خذا، یب عبغَت؛ یب خذاست، یب عبغَت. اگش ثب اهش خذا ًجبضذ، سئیسدس وبس ًجبضذ، ٍالیت فمیِ دس وبس ًجبضذ، عبغَت اس

( 221، ظ 1۹است، ٍلتی غیشهطشٍع ضذ عبغَت است، اعبػت اٍ اعبػت عبغَت است؛ ٍاسد ضذى دس حَصُ اٍ ٍاسد ضذى دس حَصُ عبغَت است. )غحیفِ ًَس، رلذ 

( است وِ ثش ّوگبى تجؼیت اص آى ٍارت است. حبلخبً: التضام ػولی داضتي ثِ دستَسات ٍ ظای اص ٍالیت سسَل هىشم اسالم) ِ ٍالیت فمیِ، ضؼجِحبًیبً: ثبٍس ثِ ایٌى

تی ٍلی اهش ّویي وِ اص دستَسات حىَه»فشهبیذ:  م ػولی ثِ سّجشی چیست؟ هیاالؼبلی( دس پبسخ ثِ ایي سؤال وِ ًطبًِ التض )هذظلِاًمالةهؼظن  سّجشفشاهیي 

 «.هسلویي اعبػت وٌیذ؛ ًطبًگش التضام وبهل ثِ آى است
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 کوتاه اخبار ▼

 ثشای ًوبیٌذگبى اص ًفش 5۹ تمبضبی»: گفت هزلس ثَدرِ سبختبس اغالح وویتِ سئیس بودجه/ ساختار اصالح طرح به بخشی اولویت برای نماینذه ۰۵ تقاضای ◄

 اهضب 5۹ آٍسی روغ اص یىطٌجِ سٍص صًگٌِ هحسي« .ضَد هی گیشی سأی آى هَسد دس فشدا ٍ است ضذُ هزلس سئیسِ ّیئت ینتمذ ثَدرِ اغالح عشح گشفتي لشاس اٍلَیت دس

 ،(1۹۹)هبدُ ( 1) تجػشُ اسبس ثش اهشٍص»: اظْبسوشد ٍ داد خجش هزلس ػلٌی غحي وبس دستَس دس وطَس ثَدرِ سبختبس اغالح احىبم ثشخی عشح دادى لشاس اٍلَیت دس ثشای

 «.ضذ هزلس سئیسِ ّیئت تمذین وبس، دستَس دس عشح ایي گشفتي لشاس اٍلَیت دس ثشای ًوبیٌذگبى اص ًفش 5۹ ضبیتمب

 سدیفی ۰۰ ثَدرِ لبًَى وطَس، دس ػوَهی ثَدرِ ّبی هتفشلِ اص ّضیٌِ دسآهذثَدرِ  ٍ ثشًبهِ عجك گضاسش اخیش سبصهبى بود؟/ چه روحانی خاص حساب ماجرای ◄

 دس .«روَْسی سیبست ًْبد اختیبس دس پَلِ یب خبظ حسبة یه ًِ ٍ است اٍلَیت ضحبی خبظ هػبسف ثشخی ثِ هشثَط لفظ ٍرَد ًذاسد؛ ایي «خبظ حسبة» ػٌَاى ثِ

 ضذُ ضٍاسی روَْس سئیس خبظ حسبة ثِ تَهبى هیلیبسد ّضاس 21 ًفتی، ّبی فشآٍسدُ فشٍش اص ،۰1 سبل دس وِ ثَد گفتِ هحبسجبت دیَاى سئیس هطبٍس گزضتِ سٍصّبی

 .است

ٍ حوبیت هىشٍى اص ( ظ)پیبهجش ثِ فشاًسَی ًطشیِ اّبًت دسثبسُ تلَیضیَى ٍ هغشح سیٌوب ثبصیگش «اسروٌذ داسیَش» اینها نژادپرستی را به آمریکا صادر کردنذ!/ ◄

 پٌذ هي داسد، دهَوشاسی ادػبی فمظ فشاًسِ وَثٌذ. هی دّبًص دس ٍ دٌّذ هی سا هىشٍى اثلِ، هشدن ایي رَاة دًیب وطَسّبی اص ثسیبسی ّبی خیبثبى دس هشدم»: آى، گفت

 «.وشدًذ غبدس آهشیىب ثِ ایٌْب سا پشستی ًژاد دسٍالغ ٍ ًذاسد ٍرَد دًیب ربی ّیچ دس ّب فشاًسَی اص تش ًژادپشست ام، وشدُ صًذگی تحػیل ثشای آًزب سبل

 فشٍش ثشای لشاسدادّبیی تسلیحبتی، تحشین لغَ اص لجل» :دفبع گفت ٍصاست الولل يثی اهَس اداسُ سئیس «احذی اهیش» دست آزاد ایران برای فروش تسلیحات/ ◄

ـ  دلیشیبى حسیي تَئیتشی ّستین. )هٌجغ خجش: غفحِ( ضذُ فشٍختِ تسلیحبت غبدسات) لشاسدادّب ارشای دسحبل اوٌَى این. ّن وشدُ هٌؼمذ وطَسّب ثشخی ثب تسلیحبت

 (اهٌیتی ـ دفبػی هسبئل وبسضٌبس ٍ خجشًگبس

 اًزبم فشٍضی ٍ خشیذ دیگش سفتِ ثبال ّب لیوت چَى. است ساوذ هب ثبصاس»: تْشاى گفت خبًگی لَاصم فشٍضٌذگبى اتحبدیِ سئیس خانگی/ لوازم مشتریِ بی بازار ◄

 «.است وشدُ پیذا افضایص دسغذ 35 تب اخیش ّبی هبُ دس خبًگی ّبی دستگبُ تؼویشات .ضَد ًوی

 هشدم چشاوِ آیذ؛ هی ضَسش ثَی دٌّذ، هی دست اص سا وشًٍب وٌتشل اسٍپبیی ّبی دٍلت وِ حبلی دس»: ًَضت صًبهِ اًگلیسی گبسدیيسٍدهذ/  می شورش بوی اروپا ◄

 «.است گشفتِ فشا سا رب  ّوِ آضَة، اص تشس. ًذاسًذ خَد سّجشاى ثِ اػتوبدی وشًٍب، ثشاثش دس حفبظت ثشای

 

   خبر ویژه▼ 

 رٍسی چربید 033اس  بر ایراًی «باٍر»

 احتوبالً وِ است هتشی 1۹ حذٍد دول یه ضذى فِاضب آى، پشتبثگش دس گشفتِ غَست تغییشات ػوذُ اص یىی سسذ هی ًظش ثِ ،313ثبٍس اص ضذُ هٌتطش تػبٍیش عجك 

تشیي ٍ دٍسثشدتشیي سبهبًِ پذافٌذی سبخت ایشاى است وِ پس اص  نهْ 313. ثبٍس ضَد هی ًػت آى سٍی هَاسد ایي اص تشویجی یب استجبعی اپتیىی، ساداسی، تزْیضات

 ّطتهتخػػبى غٌبیغ دفبػی وطَس عشاحی ٍ پس اص  ثب تالش ـ ى ٍرَد ًوًَِ هطبثِثذٍـ 13۰۹ثِ ایشاى، دس سبل  3۹۹اس  ّب دس تحَیل سبهبًِ هَضىی ثذلَلی سٍس

 ّبی آى ثِ هشاتت ثبالتش اص سبهبًِ سٍسی است. وِ ثٌب ثش ًظش وبسضٌبسبى ًظبهی، لبثلیت سبل سبختِ ٍ تحَیل ضذ

 لشاس ثْتشی هجٌبی ثش سا اًگلیس ٍ ایشاى سٍاثظ خَاّین هی وِ این فتِگ ٍضَح ثِ هب»اًگلیس اػالم وشد:  خبسرِ اهَس ٍصیش مذاخله آشکار انگلیس در امور ایران/

 ٍ دلیل ثی لجَل، غیشلبثل وبهالً ایي .دّذ هی لشاس رذیذ وبهالً هَلؼیتی دس سا هزاوشات ایي اسبس ٍ پبیِ ٍ هب هزاوشات هَضَع ایي ثبصگشدد صًذاى ثِ ًبصًیي اگش. دّین

گبُ چٌیي هذاخالتی سا دس  آهیض ًطبى ًذادُ است. گفتٌی است؛ اًگلیس گبُ ٍ ثی وطَسهبى ٌَّص ٍاوٌطی ثِ ایي سخٌبى هذاخلِ ٍصاست اهَس خبسرِ« است! تَریِ غیشلبثل

 دّذ وِ ًوًَِ ثبسص آى حضَس هیذاًی سفیش ایي وطَس دس تزوؼبت اػتشاضی سبل گزضتِ دس تْشاى ثَد. ثب ایي حبل، هَضغ ضؼیف ٍصاست اهَس اهَس وطَسهبى اًزبم هی

 خبسرِ وطَسهبى دس ایي هَضَػبت، سٍثبُ پیش سا ثیص اص پیص رشی وشدُ است. 

 


