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 0311کليات اليحه بودجه تصويب       روز حرف▼

درباره اصالح  جمهوررئیسبررسی نامه  با ماهدیشنبه نهم سه دیروز

و بیان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی در  الیحه

گیری یرأ، ندگان مخالف و موافق الیحه بودجهنمای نقطه نظرات

 درنهایت گرفت وجلسه قرار  دستور کاردرباره کلیات بودجه در 

 اعضای کمیسیون رأی مخالف 21رأی موافق و  12الیحه بودجه با 

اعضای کمیسیون بررسی  ،از جلسات بعدی .رسید به تصویب

 نکهیباا .خواهند داشت دستور کارجزئیات الیحه بودجه را در 

 بودجه الیحه دقت با ابتدا همان از مجلس تخصصی هایکمیسیون

 آن به نسبت را خود اساسی مبنایی نقدهای و بررسی را آینده سال

 کمیسیون و مجلس عمومی فضای ،و عالوه بر این کردند اعالم

اما  ،بوددر آن  فراوان ایرادات وجود دلیل به بودجه کلیات رد، تلفیق

 .شودیماشاره  هاآنداشت که به برخی از  یدالیلنهایی آن تصویب 

 مجلس رئیس به جمهوررئیس ارسال نامه -2 نکات تحليلي:

 ،است شده اصالح بودجه الیحه مصارف و منابع تراز اینکه بر مبنی

 درونی تعامالت و وگوهاگفت قوا، سران جلسه برگزاری همچنین

 تلفیق کمیسیون نشست در دولتی مسئوالن حضور و مجلس

 کلیاتموجب شد تا سرانجام  مختلف هایاستدالل ارائه و بودجه

 رئیس نادران الیاس -1.ودبودجه در کمیسیون تلفیق تصویب ش

 خبرنگار با وگوگفت در مجلس 2022 بودجه تلفیق کمیسیون

 به تلفیق کمیسیون رأی کرده است، تأکید ملت خانه خبرگزاری

 اصالحات بعدازاین امیدواریم و بود معنادار بودجه الیحه کلیات

 معیشت نفع به بودجه به نسبت موافق و مخالف نمایندگان مدنظر

کمیسیون تلفیق این است  رئیسنگاه دیگر  -8 .شود انجام مردم

 اگر اما ؛کند همراهی کارشناسی با مجلس اصالحات با دولت که

 مجلس در این صورت ،کند ایستادگی خود مواضع روی بر دولت

 نهایی به تأییدبرای  را الیحه و دهدمی انجامرا  الزم اصالحات

 تصویب در شورای نگهبان اگرو  کندمیارسال  نگهبان شورای

 به دوازدهم چند بودجه را و گذاشته کنار را اصالحات ناچاربه ،نشد

 با و شود اداره سال اول ماه چند برای دولت امور تا ددهمی دولت

 .شود گیریتصمیم بودجه درباره دولت با رایزنی

مخالفین  بودجه سال آینده کلیات الیحه اگرچه نکته راهبردی:

به خاطر برخی  تیدرنهاداشت و  در کمیسیون تلفیق جدی

به  اعضا رسید،تصویب به و نگاه تعاملی دولت و مجلس  مصالح

این معنا نیست که نمایندگان از موضع کارشناسی خود 

برخی از راهبردها نمایندگان الزم است بلکه  ،اندکرده نشینیعقب

 کاهش ،منابع عادالنه توزیع دولت، مالی همچون انضباط

... را  کردن آثار تورمی از بودجه و کم وابستگی بودجه به نفت،

 کاهش یابد. اشکاالت الیحه بودجهتا تبعات باشند داشته  مدنظر

 )نویسنده: علی قاسمی(

 

 

 دينترسان ،خورديمکه با بادبادک شکست  يميما را از رژ         روز گزارش▼

 ینظام یقدرتمند یالقا یجبهه استکبار در تالش برا یداخل یمعاند و پادوها اناتیجر راًیاخ

همچون  یی( با بازتاب گسترده خبرهایستیونیصه میو رژ کای)آمر رانیا کیدشمنان درجه 

 ای فارسجیخلدر  ییکایآمر یاهسته یو ناوها یستیونیصه میرژ ینظام ییایردریحضور ز

 هستند. یستیونیصه میبا رژ یعرب یکشورها یبرخروابط  یسازیعاد

از قدرت اقدامات  ییدر حال بزرگنما طلباصالح یهارسانه نهیزم نیهم در :یخبر یهاگزاره

 میمتأسفانه رژ: »سدینویم یاسالم یکه روزنامه جمهور یاگونهبه هستند، یستیونیصه میرژ

و عالئم  شکندیم یگریپس از د یکیمنطقه را  یساله روابط با کشورها 12 یهاقفل یستیونیصه

را حس  شهیپتینامشروع و جنا میرژ نیا یتیو رخنه امن یاطالعاتاز نفوذ  یاهشداردهنده

از  یو برخ هایلیاسرائ»نوشته است:  زین طلباصالح انی. روزنامه آرمان وابسته به جر«میکنیم

هستند. لذا  رانیترامپ و مشخصاً پمپئو بارها هم اعالم کردند که خواهان جنگ با ا میت یاعضا

روزها دست به  نیکنند که در آخر یمیتا ترامپ را وادار به تصم ورندبه دست آ یابهانه دینبا

 «.انجام دهد، ببندد هدخوایکه م یاقدامات یرا برا دنیبزند که دست با یکار

 میرژ نیآشکار قدرت ا فیتحر ،یقدرت برتر دشمن و ضعف جبهه داخل یالقا :يليتحل یهاگزاره

با  یمقابله نظام ییتوانا وجهچیهبهمواجه است و  یو توان نظام یاجتماع دهیاست که با مشکالت عد

در حال  شدتبه میرژ نیا یهاهیپا ،یستیونیصه میرا ندارد؛ به اذعان مقامات رژ یاسالم رانیا

 لگریتحل «لیهاموس هرئ»هاآرتص به قلم  یلیروزنامه اسرائ -2از درون است.  یو فروپاش فیتضع

. میاشده دهیچیگرداب پ کیوارد  اهوینتان نیامیبن یناکارآمد لیما به دل: »سدینویم ستیونیصه

سال  1 یط لیانتخابات در اسرائ نیچهارم نیفاسد بوده و شکست خورده است. ا اهوینتان نهیکاب

ارتش  -1است.  یاعتراضات گسترده اجتماع ریدرگ شیماه پ 6از  یستیونیصه میرژ«. گذشته است

 ینیجوانان فلسط یزاآتش یهابادبادکدر مقابله با  یدر حال حاضر حت یستیونیصه میرژ یپوشال

. شبکه دبرگزار کر تیامن یه شورااز ده جلس شیمتوقف کردن آن ب یهم عاجز و ناتوان است و برا

اعالم کرد:  یلیاسرائ یمسئول نظام کیبه نقل از  شیپ یچند یستیونیصه میرژ ونیزیدو تلو

ها بادبادک نیا چراکهبرخورد خواهد کرد،  نیآتش یهابادبادک کنندگانپرتاببا  لیارتش اسرائ»

 نشستهژنرال باز ،«کیاسحاق بر» -8. «روندیخطرناک به شمار م یادهیمانند موشک بوده و پد

آماده  لیارتش اسرائ: »کشدیم ریبه تصو گونهنیارا  میرژ نیا ینظام یآمادگ تیوضع یستیونیصه

 دیتأک یو«. را پرداخت خواهد کرد یهنگفت اریبس نهیهز یو در هر جنگ احتمال ستیجنگ ن

را در مقابل خود خواهد  یجبهه جنگ 0 یستیونیصه میرژ ،ینظام یریکه در صورت درگ کندیم

 هیو ارتش سور یمسلح در کرانه باختر یها هزار نظاماهلل در لبنان، دهحماس در غزه، حزب» ت،داش

و  یامنطقهبر برد  یگفته خود گواه نی؛ ا«خواهد بود یشمال یدر مرزها یاساس یدیکه خود تهد

 تیامن شیجبهه مقاومت و افزا یایش جغرافدر گستر رانیا یاسالم یجمهور ینگاه راهبرد ریتأث

 (نیالعابدنی: رضا زسندهیجبهه دشمن است. )نو یبا ناامن ساز یمرز

 دش بريده سر موساد توسط که گمنامي سرباز                        ویژه خبر ▼

 «حسینی ابوالقاسم سید» شهید فرزند ،(عج) زمان امام گمنام سرباز «حسینی علی سید» شهید

 زمان امام گمنام سربازان از و 2802 ماهبهمن یکم متولد او .است تحمیلی جنگ دوران شهید

 توسط و شناسایی اسرائیل جاسوسی سرویس در حساس هایالیه به نفوذ از پس که بود (عج)

 این شهید عزیز. بازگشت وطن به ایمبادله طی سال چند از بعد پیکرش و شد بریده سر موساد

به  تهران زهرای بهشت 16 قطعه در و رسید شهادت به 2811 ماهدی سوم و بیست تاریخ در

 .خاک سپرده شد



 

  
 اخبار ▼

 !؟مطمئني ديپلمات ايران هستي

، بهاروند محسناخیر  اظهارنظردانشگاه تهران در خصوص  یعلمئتیهدکتر کوشکی، عضو 

 مذاکرات در گفتگو محورهای از یکی بشر حقوق موضوع»که گفته بود  خارجه امور وزیر معاون

 موردتوجه بیشتر سیاسی زندانیان با مواجهه و اعدام موضوع. است آمریکا و ایران آینده احتمالی

 نمعاو آقا این! نشود اشتباه -2»، نوشت: «نیستم موافق اعدام مثل هاییمجازات با من. است

 و جناب این -1 .است زده حرف آمریکا خارجه وزارت معاون جایبه اما است «ظریف»

 از یورو 822 تا 122 بین آمریکا و اروپا به سفر روز هر برای خارجه وزارت در ایشان همفکران

 حافظان به «ا. ا. ج در بشر حقوق نقض» درباره تا گیرندمی مأموریت حق مسلمین المالبیت

 ایران قوانین از اعدام مجازات حذف برای و داده پس حساب بشر، حقوق طالییمو و آبیچشم

 اعدام مجازات حذف درباره خواهدمی بلندپایه دیپلمات این که اینجاست جالب -8 .بدهند تعهد

 در اعدام رکورد هرسال که کند مذاکره آمریکایی با ایران در سیاسی زندانیان با رفتار نحوه و

 توانمی حاال -0 .کندمی برخورد «گوانتانامو» شیوه به سیاسی زندانیان با و شکندمی را جهان

 وزارتخانه در متأسفانه -2 !«نیستم دیپلمات ام،انقالبی من: »فهمید بهتر را جمله این معنی

 صادر خارجه امور وزارت به هنوز انقالب چون ؛شودمی پیدا فراوان هادیپلمات این از ظریف

 توسط برجام شبیه قراردادهایی و برجام که است ایشان امثال وجود برکت هب -6 !است نشده

 تابع و دینی نظام یک در کهنیا یعنی سکوالریسم -1 .است شده پذیرفته خارجه امور وزارت

 شما است قرار مگر! «نیستم موافق اعدام با من: »بگوید برجسته دیپلمات یک فقاهت، و شریعت

 اروپا و آمریکا مقلد شما مثل مردم مگر شماست؟ نظر تابع مملکت نقوانی مگر باشی؟ موافق

 است اینکته این و نباشد یا باشد اعدام کندمی تعیین «دین» فقط دینی نظام یک در هستند؟

 «.!فهمید نخواهند و نفهمیده هادیپلمات که

 کنند!هيچ کاری نمي تيدرنها

 به گفتگویی در 16 سال انتخابات نامزد و طلباصالح فعال طبا،هاشمی مصطفی سید

 شده تبدیل انطلباصالح محافل نقل به روزها این که جهانگیری اسحاق کاندیداتوری

 کنیم، اداره را مملکت خواهیممی ما گویندنمی مگر انطلباصالح گفت، وی .است پرداخته

 البته. ندارد فایده که بزنند گُنده گُنده هایحرف فقط بیایند که دباش قرار اگر. بدهند برنامه

 کسی هر. است صادق هم معتدل و پایداری اصولگرا، از اعم سیاسی جریانات سایر برای این

 فکر جمهوری ریاست مسئولیت مختلف هایجنبه به که دهدمی نشان ،داد انجام را کار این

 برنامه نامزدها همه انتخابات زمان در .شود وارد خواهدنمی سیاسی جنبه از فقط و است کرده

 شوندمی مواجه تبعاتی با کنند عمل خواهندمی هرکدام به اجرا حوزه در اما ،دهندمی شفاهی

 .کنندنمی کاری هیچ هم درنهایت. شوندمی منصرف برنامه آن پیگیری از خاطر همین به و

 خودرو برای چندمين بار در سال جاریقيمت افزايش 

. شد موافقت داخلی خودروهای قیمت درصد 02 آزادسازی با» :گفت رقابت شورای رئیس

 درصد 02 برای و رقابت شورای قدیمی فرمول از هاخودرو درصد 22 گذاریمتقی برای

 تولید هرچقدر که است شکل این به فرمول .شد خواهد استفاده جدید فرمول از مابقی

 آینده ماه یک تا باید قیمت، افزایش برای یعنی؛ یابدمی افزایش قیمت کند پیدا افزایش

 این شامل را قیمت افزایش بتوان تا شود محقق ساالنه تولید درصدی 22 افزایش متوسط

 قیمت افزایش در اصلی عوامل تولید، افزایش و کیفیت فرمول این در .نماییم خودروها

 و کم را رانت هابرخی اصطالحبه و قیمت تفاوت تا هستیم آن دنبال به روش این با .هستند

 خودرو روی ماهبهمن از جدید قیمت .کنیم حذف خودرو بازار در را گریواسطه و بازیدالل

 قدیمی فرمول مشمول اندکرده نامثبت کشیقرعه در که کسانی تمام امروز تا .شودمی اعمال

 .«شودمی استفاده جدید فرمول از بعد به دی 22 از و شوندمی گذاریقیمت

 کوتاه اخبار ▼

 وزیر /ديون رد قالب در ی دولتهادارايي واگذاری ازوزير  انتقاد ◄

 اگذاریو»گفت:  تسنیمخبرگزاری  با وگوگفت در اقتصاد

 برای را مختلفی مشکالت ،دیون رد شیوه به دولتی هایدارایی

 کردن دور مشکالت این از یکی .است داشته پی در کشور اقتصاد

 هاآن تخصصی نهادهای توسط مستقیم هاینظارت از هاشرکت

 مدیران مقاومت ها،واگذاری در ما اصلی مشکالت از یکی .است

 این از برخی در .است واگذاری حال در هایشرکت حتی و دولتی

 واگذاری عمالً که دهدمی رخ اتفاقاتی ،واگذاری از پیش هاشرکت

 .گرددمی دشوار شدهتعیین زمان در و شدهبینیپیش شیوه با آن

 منافع ،بورس در عرضه طریق از دولتی هایشرکت سازیخصوصی

 .دارد کمتری هایچالش و بیشتر

 «شکوری»/ معادن درصد 5 با فقط نفت درآمد کل جبران ◄

 معادن ددرص 2 توسعه با قطف» :دیگویم باسابقه کارمعدن

 اگر جمهوررئیس آقای .داشت درآمد نفت کل اندازهبه  توانمی

 آزاد حبس از را کشور معدنی پهنه درصد 12 گویدمی راست

 را تزیینی هایسنگ تنی میلیارد 8 ظرفیت داریم راحتیبه کند،

 فقط .گذرندنمی هم معدن پساب از دنیا در دهیم؛می دست از

 درصد 62 اندازهبه تواندمی 2020 تا کشور معادن درصد 1.2

 .کند ایجاد درآمد نفت

ای در نامه روحانیدکتر  دولت به مجلس/مکتوب تعهد  ◄

 رهبر نظر به توجه با دولتنوشته است،  ئیس مجلسربه که 

 اصالحیه نفت، درآمد از توسعه صندوق سهم خصوص در انقالب

 انقالب رهبر پیش چندی .کند ارائه بودجه درآمد مورد در را الزم

 توسعه صندوق سهم کاهش بر مبنی روحانی نامه به پاسخ در

 درصد 12 بر مازاد برداشت ،2022 بودجه در درصد 12 به ملی

و برای  روز در بشکه میلیون 2 سقف تا فقط را صندوق از

 .دانستند مجازعمرانی  یهانهیهز

 در شگفتي موجب «کرونا واکسن» ساخت با ايران: چيني شبکه ◄

 واکسن» ساخت با ایران»چین گزارش داد: ملی شبکه  شد/ جهان

 در و کرده محقق را غیرممکن ظاهر به اهداف «کرونا

 آمریکا، چین، کنار در کرونا، خصوص در تحقیقاتی هایپیشرفت

 به را انسان که است امری این است؛ گرفته قرار اروپا و روسیه

 ایران پیشرفت و قدرت موجب آنچه .داردمیوا تحسین و شگفتی

 .«هاستایرانی پذیریظلم عدم روحیه شده،

در جلسات روشنگری بسیج در  :(001 سؤالاحکام سياسي ) ◄

معموالً بسیجیان و مسئولین سیاسی و رابطین و  هاگاهیپاو  هاحوزه

هادیان سیاسی با امکانات و خودروی شخصی برای برگزاری 

کنند، آیا اگر فردی راضی نباشد و نتواند آن را جلسات تالش می

ها ای نشستتوانیم فرد را به اجرمطرح کند به لحاظ شرعی ما می

موارد قوانین و مقررات است و  گونهنیادر مالک : پاسخ ملزم کنیم؟

توان افراد را ملزم به اقدام، در خارج از چارچوب نمی یطورکلبه

 وظایف محوله و یا مصالح سازمان نمود.


