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 9355بودجه معيار  ،ماهه 8وخرج دخل     روز   حرف▼

ماهه نخست  8در  ،بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور

هزار میلیارد  968دولت  سال جاری مجموع درآمد وصولی

از محل  هزار میلیارد تومان 920تومان شده است که 

 هایداراییهزار میلیارد تومان از محل واگذاری  7درآمدها، 

میلیارد تومان هم از محل واگذاری هزار  956و  ایسرمایه

در حالی است که قرار بود از  نیا .مالی بوده است هایدارایی

 997 ،یعنی فروش نفت ایسرمایه هایداراییمحل واگذاری 

هزار میلیارد  999هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود که 

امسال ماهه  8دولت در  ،بر این مضاف شد.تومان آن محقق ن

ارد تومان درآمد کسب کرده که مجموع هزار میلی 968

هزار میلیارد تومان بوده  959دولت در این مدت  هایهزینه

 .هزار میلیارد تومانی 65یعنی کسری  ،است

 8از گزارش  توانمیکه  اینکتهاولین  -9 نکات تحليلي:

هزار میلیارد تومان  997این است که از  ،ماهه برداشت کرد

 ،د آن تحقق پیدا کرده استهزار میلیار 7نفتی که تنها 

 668از نفت و مشتقات آن  9099در سال توانیم میچگونه 

که دچار کسری  یمهزار میلیارد تومان درآمد به دست آور

ارقام  و اعداد باید در بودجه -6 بودجه مزمن نشویم؟

 الواقعفی هاآن تحقق امکان تا واقعی بسته شود صورتبه

 واقعیت این شاهد غالباً متأسفانه اما ،باشد داشته وجود

 در. نیستند واقعی هابودجه در شده ارائه اعداد که هستیم

 بودجه در شده ارائه ارقام و اعداد کرد اذعان باید راستا این

 نقش و تأثیرگذار ایران مردم زندگی در و بوده مهم بسیار

 ایران اقتصاد هایبیماری درمان که کندمی بازی را حیاتی

 پایین رشد و وریبهره کاهش بیکاری، تورم، رکود، ؛ازجمله

 .کرد جستجو بودجه سند در باید را اقتصادی

یکی از موضوعات  بندیبودجه و ریزیبودجه نکته راهبردی:

 کاربردهای و اهداف و استاقتصادی  پراهمیت و مهم بسیار

 و دولت هایسیاست کنترل و اجرا ،بیتصو تنظیم، در مختلفی

 و کنترل ابزار ترینمهم نوعیبهدارد و  بر عهده هاسازمان

 بودجه ،کنندهمصرف هایسازمان و دولت عملکرد بر نظارت

 فراهم و اقتصادی رشد به برای رسیدن اصولی طوربه .است

 در دولت باید ،اجتماعی عدالت تحقق و عمومی خدمات کردن

 ،صحیح دقیق، ریزیبودجه با ،عمومی اینهاده و مردم کنار

 یی،کارا) معیار درست و منابع تخصیص با و بینانهواقع

عمل  یخوببهبه وظایف خود ( اقتصادی صرفه و اثربخشی

نابسامانی اقتصادی و کسری بودجه  کمتر دچارکشور تا  نماید

 )نویسنده: علی قاسمی( .شود

 

 سقوط امجد!                                           روز گزارش▼

آن کریم، همچنانی که بر نهی پسران از تبعیت مسیر ناصحیح پدران و در قرمتعال خداوند 

بر نهی پدران در تبعیت و تأثیرپذیری از فرزندان ، (979 هیآ ،بقره) کنندیماجدادشان تأکید 

 یا: »دفرمایمیکرده و به پیامبر خویش در خصوص حذر کردن از فرزند ناخلفش تأکید نیز ناخلف 

را که به آن علم  یزیاست، پس چ ستهیناشا یکردار یاو دارا ست،یاو از خاندان تو ن نیقیبهنوح 

 در .(02 هیآ ،هود).« یباشکه مبادا از ناآگاهان  دهمیاز من مخواه، همانا من تو را اندرز م یندار

حق منحرف کند در اسالم مردود  ریانسان را از مس تواندیکه م یو تعلقات یخانوادگ یهاکل نسبت

ها را نخوردند و در کنار رسول نسبت نیا بیبودند که فر یاسالم افراد خیتار در. دانسته شده است

دفاع کردند و  قتیقطره خون از اسالم ناب و حق نی)ع( ماندند و تا آخرامیرالمؤمنینخدا)ص( و 

رده و به ک یرویفرزندان خود پ ایعکس نتوانستند بر احساسات خود غلبه کنند و از پدران به یبرخ

و  دیافراد را به خود د نیاز ا یادیز یهاهم نمونه رانیا یاسالم انقالب شدند. دهیراه کفر کش

 هاآندر اراده آنان وارد کند و مقاومت  ینتوانست خلل یکه رابطه پدر و فرزند یافراد ؛ندیبیم

 انقالب و اسالم بود. حالکمک شهیهم

با تأثیرپذیری از  ،استاد اخالق و عرفان بود یکه روز« محمود امجد» راًیاخ :یخبر گزاره

 دیدر پد یازم را که نقش برجسته اهللروحاز فرانسه،  ییویدیبا انتشار وفرزند خویش، تفکرات 

 «دیشه»، داشت هاطالعاتی بیگان هایسرویس یبرا یو جاسوس 02 ماهدی یهاآمدن آشوب

اظهارات  نیا !رهبر معظم انقالب دانست تاکنون را 88اتفاقات از سال  یمسئول تمام و خواند

مدرسان و  ران،یمد کپارچهی تیبا محکوم ،یو فرهنگ یاسیها و فعاالن سعالوه بر واکنش رسانه

با انتقاد از او،  از دوستان و شاگردان یاریبس نیکشور مواجه شد. همچن هیعلم یهاطالب حوزه

 دانستند.« سقوط امجد»کار را  نیا

و  یطلبحق) عتیروح شر دنیاز انحرافات در اسالم نفهم یاریبس لیدل :يليتحل گزاره

 یو اهداف آن را برا میمقصود و مقصد اسالم را بشناس میتوانن کههنگامی. است (یخواهحق

مانند  یعباراتاست که  وقتآن. میشویم ینیدچار تنوع برداشت از مسائل د ،میکن میخود ترس

 تیرعا ی. حتشودیما مواجه م یبه رأ ریو... با تفس تیصاف، عقالنان ت،عدال قت،یدروغ، حق

که  ییهاانسان شکبی. بازدیبا اختالل مواجه شده و رنگ م نیز یحالل و حرام در زندگ

کسانی هستند که دین را در  ازجملهنیز  رندیرپذیتأثخود از اطرافیان و  نباشند خودکنترل

 تیو حما لیاز تحل وهیش نیا. کنندمی اجراتفسیر و  ایسلیقه هایبرداشتو  هاخواستهراستای 

 ؛گرددیبرم نیبه همان عدم فهم روح د ینیعالم د کی توسط نیاز جاسوسان و نوکران مستکبر

الزمه ماندن در  تریبص ست،ینبه کتاب خواندن و کتاب نوشتن فقط  و عالم ماندن عالم شدن

 . )نویسنده: سید حسین خاتمی(استمسیر 

 !فيبه ظر يمانيسردار سل اميپ                              ویژه  رخب ▼

 فیظر یکه آقا یزمان»گفت:  المللبین، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور «انیرعبداللهیام»

 نیا خواستندمیچون  یمانیمثبت بود، سردار سل اریود و فضا بسدر حال مذاکره ب سیدر سوئ

گفتند چون  سردار با من تماس گرفتند. د،یتوجه را به ما بدهند که به دشمن اعتماد نکن

دارم که  امیپ کی ،زندمیمذاکرات قدم  هیدر حاش یبا جان کر فیظر یکه آقا دمید

به جان  فیظر یآقا ،گفتند بدهد. ین کرتا آن را به جا دیبرسان فیظر یبه آقا خواهممی

داشته  یکه اگر آمادگ میبا داعش دار ییکایآمر هایژنرال یاز همراه یما اسناد دیبگو یکر

 هاآمریکاییکه داعش از  هاییسالحو اسناد  هاآن انیمذاکرات م یصوت لیفا میباشند حاضر

 .«میارسال کن شانیگرفته را برا



 

  
 

 اخبار ▼

 بازگشت به برجام عجله نکند یبرا دني: بايسيفارن پال

در  یادداشتیدر  ،انهی)معاون جرج بوش( در حوزه خاورم یچنکید یمل تیامن مشاور ،«هانا جان»

 یبه برجام پرداخته و آن را موجب بروز اختالفات داخل کایآمر یبه تبعات بازگشت احتمال یسیپالفارن

به  دنیمعتقد است با یو کشور دانسته است. نیدر ا ریگمیتصم یو نهادها ینخبگان حزب انیم یجد

فشار دولت ترامپ و  یهااز اهرم» دیشان، باتعهدات یبه اجرا کایو بازگرداندن آمر هامیرفع تحر یجا

که  یتوافق«. توافق بهتر استفاده کند کیمذاکره در مورد  یبرا رانیا یکنون یاقتصاد طیشرا

آمده که  ادداشتی نیا در ممنوع سازد. را رانیدر خاک ا یسازیکرده و غن دیبرجام را تمد یهاغروب

 ن،یو مقابله با چ ییوهواآب راتییتغ ،ینژاد ضیکرونا، تبع ؛ازجمله ،تریفور یهاتیاولو لیبه دل دنیبا

 نیترعیکرده و سر تیمطلوب غرب هدا ریرا به مس رانیا یاپرونده هسته ترعیدارد هر چه سر لیتما

و  وژهایفیو تعداد سانتر یسازیسطح غن شیبا افزا رانیا ،دیگویم هانا .داندیراه را بازگشت به برجام م

را برطرف کند.  هامیا تحرت کاستیاز آمر «یاهسته یریگباج»مجلس درصدد  ریبا توجه به طرح اخ

در  رانیمانور ا یفضا رایز ،نهراسد رانیا یدهایاز تهد -9 :کندیه مارائ دنیبه با شنهادیسه پ سندهینو

در  کایآمر یاز بازگشت به برجام، برآورد جامعه اطالعات شیپ -6 محدود است. یابرنامه هسته

 -9 .ردیبگ میکرده و مطابق آن تصم یابیرا ارز رانیا یابرنامه هسته یرو شیپ یوهایخصوص سنار

 گریبه مذاکره در د رانیاروپا در رابطه با خروج از برجام در صورت عدم ورود ا هیاتحاد تیحما

 .درا جلب کن ندهیسال آ کیموضوعات در طول 

 باالی صادراتي هایظرفيتو  سازیبوميي با قابليت صنعت

مسئوالن گذاشته  یرو شیرا پ میاز کم اثر کردن تحر یموفق هبروزها تجر نیا گیخانلوازمصنعت 

و  شیافزا درصد 09تا  یساز یو داخل درصد 05تا  در این بخش دیتول ها،میتحر نیدتریدر شد .است

این صنعت،  .گرفته شدپس  هاخارجیاز بازار  درصد 29و  افتهیدالر کاهش  اردیلیم 9تا  یمصارف ارز

 خانگیلوازمصنعت  .ندرا محقق ک دیجهش تول یادیتوانسته تا حد ز هاتحریم نیوجود هم لیبه دل

صنعت  ترینبزرگپس از نفت،  تواندمیباال  لیاست که با تنوع محصوالت و پتانس یعیاز صنا یکی

کشور  عیسوم صنا گاهیدر جا خانگیلوازمطبق آمار و ارقام صنعت  اگرچهسودآور کشور محسوب شود. 

 گریکدیبا  یادیز یهاتفاوت یدو صنعت به لحاظ ساختار نیو بعد از صنعت خودرو قرار دارد، اما ا

و  یورباال است که سطح بهره اریبس یافهشده با سپر تعر تیصنعت حما کیدارند. صنعت خودرو، 

 عیصنا دکنندگانیاز تول یاریاما بس؛ ستین یبا روند جهان اسیمحصوالت آن قابل ق تیفیک

اند. انطباق داده یجهان یخود را با استانداردها یتا حد مناسب زین طیشرا نیدر بدتر یحت خانگیلوازم

 79تا  25 یاست و مابق یدرصد اقالم واردات 95تا  99 نیب نیانگیم طوربه خانگیلوازمدر صنعت 

 گذاریهدف هایبرنامهطبق آمار و  شده است. سازیبومی ،یدیتول یدرصد بسته به پلتفرم واحدها

 .میشو روروبههم  دید تولخواهد شد بلکه با مازا تأمینداخل  ازین تنهانهسال  انیشده تا پا

 کند؟يکار م يرانيا یهاشبکه قمار چطور با بانک

 قیکار از طر نیا .دیحسابتان را شارژ کن دیبا در آن تیفعال یقمار، برا یهاتینام در سابعد از ثبت

داشتن درگاه پرداخت  یبرا .شودیم مداخل کشور انجا یدر شبکه بانک نیکارت و پرداخت آنالبهکارت

 نکهیا ای دیریراه انداخته و مجوز درگاه بگ یصور ینترنتیفروشگاه ا کی ستا یکاف تانتیدر سا نیآنال

بعد از آغاز  .دیدرگاهش را اجاره کن ،یمال زیانگوسوسه شنهادیو با پ دیفروشگاه گمنام برو کیسراغ 

 یکی .ردیگیآن صورت نم یگردش مال یرو یتوسط بانک مرکز ینظارت چیه گریدرگاه، د تیفعال

شان را به افراد مختلف پول داده و کارت دیتوانیپرداخت، کارت به کارت است که م یهااز روش گرید

 یهااز شرکت ،یاستعالم چیبدون ه ستا یکارت هم کافبهبرداشتن سقف کارت یبرا .دیاجاره کن

 999روزانه تا  دیتوانیهر کارت م یبرا ،یبا گرفتن درگاه شخص .دیریبگ یدرگاه شخص ،یپرداخت

 یرو ینظارت ایمشخص  سازوکار یهم باز بانک مرکز نجایا .دیداشته باش یتومان گردش مال ونیلیم

به نام  یدرگاه بانک کیشبکه قمار  ها،نیعالوه بر همه ا و بعد از آن ندارد. پولی النق و انتق ندیآفر

و  رانیسرور در ا یبا اجاره سور ،یدرگاه رُبات نیا کرده است. یطراح خود یبرا زین گرامیپارس

 دیبا قمار در کشور یبازو یشگیقطع هم یبرا .زندیو شاپرک را دور م یشبکه بانک ،یفن ییسازوکارها

 تر کند.و سخت ینیرا بازب اشینظارت نیقوان یبانک مرکز

 کوتاه اخبار ▼

، «نمکی» /کرونا داخلي ساخت واکسناز رهبر انقالب  یريگيپ ◄

مستمر رهبر  یهایریگیو پ یدلسوز»اظهار داشت:  بهداشت ریوز

در  نیسرزم نینشان از آن دارد که مردم ا جمهور،سیانقالب و رئ

 یاهنیاز مردم سرزم یقدم دیظالمانه، نبا یهامیاوج تحر

 .«تر باشندمنابع فراوان و سرشار، عقب یبرخوردار و دارا

◄ FATF دولت  یسخنگو /!دانديواکسن را ممنوع نم ديخر

است  FATFواکسن کرونا، قواعد  دیاز موانع خر یکی دیگویم

 اصالً FATF اما؛ کندیطور کامل اجرا نمآن را به رانیکه ا

دارند،  تیفعال یپزشک زاتیدارو و تجه را که در حوزه یینهادها

 دینبا FATF یالم کرده که اجراو اع داندیباال نم سکیر یدارا

هم  یبانک مرکز سیرئ وارد کند. یدر تجارت بشردوستانه خلل

 ریاز مس یستیواکسن کرونا با دیخر»گفته بود:  شیچند روز پ

 یبرا یو تاکنون هر راه ردیانجام گ یسازمان بهداشت جهان

و ضرورت  کایآمر میتحر به خاطر ،موردنیازپرداخت و انتقال ارز 

 .«اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است

 ،«فیالنا دیحم» ؟/دهديم رانيدالر، جو به ا یعراق جا ◄

عراق آماده صادرات » :عراق گفت یوزارت کشاورز یسخنگو

 .«دالر در هر تن است 965 متیبا ق رانیهزار تن جو به ا 799

عراق است.  یصادرات محصوالت مازاد جو نینخست نیا

عراق با  نهیکاب»عراق گفته است:  یوزارت کشاورز یسخنگو

 نیا یهایبده هیدر عوض تسو رانیجو به ا زانیم نیصادرات ا

طی که  ستا یدر حال نیا .«قت کرده استمواف ران،یکشور به ا

 یسموم و کود کشاورز یدرصد 599 شیافزایک سال اخیر، 

 دیتول تیظرف، ینیتضم دیخرپایین  متیقدر کشور، عالوه بر 

 رویهبیکاهش مواجه کرده است و واردات  کشور را با خطر

تولید  ازپیشبیشسم مضاعفی بر کاهش  ،محصول از خارج

 .داخل خواهد بود

اگر کسی به کاندیدای خاصی قول  :(951 سؤالاحکام سياسي ) ◄

اصلح از او وجود داشته  کهدرحالیداده باشد که رأی دهد 

رعایت مصالح نظام مقدم از : پاسخ باشد، تکلیف چیست؟

 اصلح مقدم است. و کاندیدایمصلحت افراد است 

 سپاه ارانيکنگره شعر فرهنگ نينهم فراخوان

و کمک مؤمنانه در موضوعات:  یجهاد عمل -9 کنگره: ی: بخش اصلالف

 -6 سالمت؛ یکمک مؤمنانه، شهدا، مردم در برابر هجمه کرونا یداریپا

دفاع  ؛مقاومت گاهجلوهعات: دفاع مقدس مقدس در موضودفاع  سالگیچهل

اتحاد  ؛سازیانسانو  تیدفاع مقدس، دانشگاه معنو ؛ثاریمقدس و فرهنگ ا

 -9 دار؛یپا تیوحدت و امن ساززمینهدفاع مقدس  ؛عامل اقتدارمسلح  یروهاین

مبارزه با  یدر موضوعات: محور مقاومت برا یمانیسل دیمقاومت در مکتب شه

جهاد  ؛یمانیدر مکتب سل یسبک زندگ ؛یمانیدر مکتب سل یپاسدار ؛دشمن

 رمؤمنانی: از کالم امو نقش دعا و تضرع یابتالئات اله -0 ؛یمانیدر مکتب سل

شعر  -الف کنگره: ی: بخش جانبب ...و هیسجاد فهیهفتم صح ی)ع( و دعا یعل

ب: ترانه:  ...و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،ی: در موضوعات فرهنگطنز

 65: ارسال اشعار مهلت؛ فراخوان یبخش اصل یموضوعات مندرج در محورها

و  یاشعار به روابط عموم لیو تحو یلیاطالعات تکم افتیدر یبرا. *ماهدی

 *دییرده مراجعه نما غاتیتبل
 


