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 !یدرصد 83 بودجه نظارت بر         روز حرف▼

ساالنه که از سوی دولت به مجلس شورای  بودجه الیحه در

. این شودمیکر ذبسیار نجومی  هایرقم ،گرددمیاسالمی ارسال 

 مؤسسات و هابانک دولتی، هایشرکت بودجه درشت هایرقم

 بودجه ازدرصد  05تا  ۸3 حدود است که دولت به وابسته انتفاعی

این رقم بدون  هرسال و مضافا   ددهمی تشکیل را کشور کل

بررسی در مجلس و شورای نگهبان در کنار بودجه کل به تصویب 

 ،بعد از اینکه بودجه کشور دچار کسری جدی شد .رسدمی

بسیاری از کارشناسان و حتی اتاق بازرگانی که در این بخش 

در بودجه  جوییصرفهتخصصی ورود دارد به دنبال  صورتبه

 ،با تحقیقی که انجام داده هاپژوهشاما مرکز  ،بودند هاشرکت

 هاشرکتن نکته است که بودجه دهنده ای نتایج اعالمی نشان

 جوییصرفهواقعی و در حد اسناد حسابداری است و از دل آن غیر

درصد رقم بودجه  13 ،در ماحصل پژوهش آمده .آیدنمیبه دست 

امکان  و( هستند های دولتی، ارقام حسابداری )غیرواقعیشرکت

در  جوییبرای دولت از محل صرفه توجهقابلایجاد منابع درآمدی 

 .وجود ندارد های دولتیهای شرکتکل هزینه

 توانمیحداقل اقدامی که  ،بر این فرض بنا -3 نکات تحليلي: 

جویی در صرفهدر این بخش عظیم داشت این است که نگاه 

کارایی و ارتقای عملکرد با هدف افزایش  هاهای این شرکتهزینه

های دولتی در حال دنبال شود. بسیاری از شرکت هاآنخود 

حاضر به دالیل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به 

یا اینکه از منابع و امکانات  های موجود خود برخوردارندپتانسیل

حداقل فکری به حال  ؛ده هستنداما زیان گیرندمیدولتی بهره 

در صورت جامع بودن  -2 صورت گیرد. دهی زیانهاشرکتین ا

با استفاده  بایدمجلس شورای اسالمی  ،هاپژوهشنتایج مرکز 

و  هاشرکتبودجه از بر ارقام باقیمانده  ،های قانونیابزارمؤثر از 

در بودجه کل رقم بسیار باالیی  وده وبدرصد  05که  هابانک

 .ارتقا دهدنقش نظارتی خود را  ،شودمیکشور را شامل 

 یک درواقع و ولتد مالی سند ترینمهم بودجه :نکته راهبردی

 را سالهیک هایگیریجهت که است مدتکوتاه ریزیبرنامه سند

 در دولت هایتوانایی سنجش برای شاخصی و سازدمی روشن

 .است هایشمأموریت اجرای برای منابع تخصیص و تجهیز

 بر آن تأثیرات و ریزیبودجه وضعیت به توجه رونیازا

 از دولت، مالی سیاست ترینمهم عنوانبه اقتصادی هایشاخص

با این وضعیت و صرف آوردن  .است برخوردار بسزایی اهمیت

جا دارد در اصالح ساختار بودجه  ،ارقام حسابداری در بودجه

 صورتبه یزناین بخش  ،عالوه بر مطالبات مقام معظم رهبری

 )نویسنده: علی قاسمی( جدی اصالح گردد.

 
 

 
 
 

 

 

 !عجيب يگستاخ                                    روز گزارش▼

و لزوم  باغقرهدر منطقه  جانیبر حق آذربا دیآبان ضمن تأک 31روز  یرهبر معظم انقالب در سخنران

 یهاستیبا اعالم موضع کشورمان در خصوص ترور جان،یبه خاک آذربا نیسرزم نیبازگشت ا

دو طرف به »کردند:  دیتأک زین شوندیمنطقه انتقال داده م نیبه ا هیکه از خاک سور اجیرشده

محفوظ باشد و  یستیبا یالمللنیب یو تجاوز نکنند و مرزها یکشورها تعدّ یِالمللنیب یمرزها

وجود  اطمینانقابل هایگزارشما مستقر نشوند. در  یمرزها یکیدر نزد یستیهم با هاستیترور

مرز باشند و  کینزد هاایناند؛ اگر ماجرا شده نیو آنجا وارد ا نجایاز ا ستیترور یتعداد کیدارد که 

 .«ندیاین یستیبا هاایناحساس خطر بشود، قطعا  برخورد قاطع خواهد شد؛ 

 بیاناتستاخانه درباره گ یدر اقداماخیرا  مجلس باکو  ندهی، نما«افبهروز محرم» :یخبر گزاره

گفته  باغقرهدر مناقشه  یداعش یهاستیترور نیا یریکارگبهرهبر معظم انقالب در خصوص 

 یستیترور یهادر مرزها، گروه هاستیاز حضور ترور رانیا یمنظور رهبر عال میدواریام»است: 

اند، باشد، نه اخبار باغ انتقال داده شدهبه منطقه قره رانیک که توسط خود اکآساال و پ

 رانیطرف متجاوز است، ا کیجنگ  نیکه در ا میاگر قبول کن !هایها و فرانسوروس نیوغدر

 «.شود یقتل نیهمکار متجاوز و اوریبه مثابه  دیبا

اف از سوی دولت آذربایجان مورد نقد قرار هرچند این موضع محرم -3 :يليتحل هایگزاره

 بیعج یشده( و گستاخ کتهید)اظهارات  این گرفت و اظهار نظری شخصی توصیف شد، لیکن

در برهم  جانیآذربا یمقامات جمهور برخیبر رفتار  سمیونیصه تأثیرگذاریخطر نفوذ و  گریبار د

همواره با  یاسالم یجمهور -2 نشان داد.به خوبی را  زدن روابط حسنه میان دو کشور همسایه

منطقه کرده است.  تیامن میتقد دیها شهده ،راه نیدر ا وک مبارزه کرده کپ یستیگروه ترور

صادقانه در  طوربهبت به حفظ امنیت منطقه، در کنار حساسیت نسکه  یتنها کشورهمچنین 

 -1 بوده است. رانیا یاسالم یکرده، جمهور تیحما جانیآذربا یاز حق قانون باغقره مسئله

 لیگسچشم و گوش خود را باز کنند و متوجه باشند که  ستیبایممقامات آذربایجانی 

اتفاق افتاد که  ییهادولترژیم صهیونیستی و توسط نه توسط ایران، بلکه ها به منطقه ستیترور

منطقه مسلک  تیبودند. برهم زدن امن هیدر سور هاستیترور بانیپشت ریاخ یهاسال

 ندهی. نمانیست ینمستث نقشه صهیونیستی نیاز ا زین جانیآذربا یورهجمو  هاستستیونیصه

 میرژ بارخسارتحضور علل و تبعات در مورد  ران،یا یسازمتهم یبه جا جانیآذرباپارلمان 

 (یکند. )اکبر معصومبیشتری مل أتدر کشورش  یداعش یروهایو ن یستیونیصه

 ؟ريزندميچگونه بازار بورس را به هم  هافروش گناليس                 ویژه  خبر ▼

 یهاتیکرده و فعال جادیا یناهنجار یمجاز یکه در فضا یافراد» سازمان بورس گفت: یحقوق اونمع

 یراستا برا نی. در همرندیگیقرار م بیمورد تعق دهند،یو مجرمانه انجام م زیآممخرب، تخلف

 یافشا مت،یق کاریدست ،یفروشگنالیاقدام به س یمجاز یفضا قیاز افراد که از طر یتعداد

 قصدبهمردم را  ایاند و مبادرت کرده یمعامله با اطالعات نهان ،یررسمیغ یاز مجار ینهان عاتاطال

 جعفر .«پرونده شده است لیاند، تشکفروش سهم اغوا کرده ای دیبه خر یمنفعت شخص لیتحص

بر ارتکاب جرم و  یمجاز یفضا قیاز طر یشده که افراد دهید یگاه» :ه کردرا هم اضاف نیا یجمال

را  یبازار سهم یعنی ،پروژه کنند اصطالحبهرا  یسهم کهاین. مثل کنندمی یاجتماع و تبان ،فتخل

آن ارائه  یبرا کنندهگمراهکنند و ظاهر داغ  یبا تبان ،یادیبن لیگونه پشتوانه و تحلبدون وجود هر

مجرمانه و  تیکارها هم فعال نیا ؛سهم را بدون پشتوانه باال ببرند متیو با اغوا کردن مردم، ق کنندیم

که مردم  شوندیباعث م یها با اغواگراز کانال یصاحبان برخ»گفت:  یو .«خواهد بود بیموجب تعق

مصداق  نیکه ا رندیگیقرار م دیبرعکس، در صف خر هاآندر صف فروش سهام قرار گرفته و خود 

 .«شودیخورد ممال نامشروع است و با آن بر لیجرم بوده و منفعت حاصله تحص ینیع



 

  
 

 اخبار ▼

 نگذاريد! شکستهگردنعصا زير بغل 

در داخل اصرار دارند عصا  یدر انتخابات به عمل آوردند، کسان هاآمریکاییکه  یاز افتضاح بعد

مردم ما  ینقطه قوت برا عنوانبهاو را  یو درماندگ بگذارند شکستهگردن یبغل کدخدا ریز

 یهافقره در دولت 22 ،کایآمر یرانیاضد یهامیکل تحر ازاست که  یدر حال نیا فاکتور کنند.

دموکرات دولت  ان،یم نیو در ا شده بیخواهان تصو یجمهور مورد در دوره 0و  دموکرات

که  تیامن یشورا 3525. قطعنامه هستندرکورددار  م،یتحر 31با و معاون اولش بایدن اوباما 

به  رانیا یسترسد ،یانرژ نهیفشارها را در زم نیدتریشد، شد بیاز فتنه سبز تصو تیدر حما

 یهامیتحر هم 2535. اوباما در ژوئن کردیم جادیا ییهوا ونقلحملو  یرانیشتکو  یمنابع مال

و مبادالت  یمیرا در حوزه نفت، پتروش یا( را امضا کرد که فشار گستردهسادایجامع )س

 .کردمی لیتحم یبانک

 !گردد؟يورق بورس برم

 ریاخ یهازشیر لیدل» :، در یادداشتی نوشتکارشناس حوزه بورس« دوستاخوانحمید »

بورس و  حیصح یگذارمتیاز عدم ق یناش ریاخ یهازشیر ست،ین دنیبا ایانتخاب ترامپ 

در  دیخر یبرا انیدالالن و سودجو یهایگران و جوسازاز معامله یاریسهام توسط بس

 ،فروش دارند یهابورس در زمان حاضر صف یاز نمادها یاریبس مفت است. اریبس یهامتیق

ندارند و  یچندان زشیو ر ستیاندازه حجم مبنا نبه یحت ایو  زیناچ اریاما حجم معامالت بس

 یهاصف نشستن علت فروش هستند. یهااجبار در صفحاکم به یجو منف به سببفقط 

 ،یمیپتروش ،یشیپاال یهاگروه رینظ یسهام دالر زشیگران ترس از راز معامله یاریبس ریاخ

ده کر لیدالر را در خود تعد متیها قبل قبورس مدت کهدرحالیاست  رهیو غ یمعدن ،یفوالد

هزار تومان، رشد  12تا  یدالر حت متیق شیبا افزا زین یسهام دالر یحت و بازار کل است.

 .«هزار تومان صورت گرفته است 33با دالر حدود  هامتیق لینکرد و تعد یچندان

 تغيير نخواهد کرددر قبال ايران بايدن راهبرد استاد دانشگاه واشنگتن: 

در ، طلباصالحبا رسانه داخلی  گفتگودر استاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن « هانتر نیریش»

به »کرد:  حیخواهد زد، تصر ییهادست به چه اقدام یخارج استیدر س دنیبا نکهیپاسخ به ا

 خصوصبهموضوع،  نیداشت. ا کایآمر یخارج استیدر س نیادیبن راتییانتظار تغ دینظرم نبا

را  لیجانبه از اسرائهمه تیحما استیهم س دنیروشن و معلوم است. با انهیخاورم ددر مور

با ترامپ نخواهد  یادیدر اصل تفاوت ز دنیتوجه داشت که راهبرد با دیبا ادامه خواهد داد؛

هم  دنیرا داشت. با هامیبه برجام و لغو تحر کایآمر یانتظار بازگشت فور دیداشت. مثال  نبا

 نیشود. او همچن نیتر تدوسخت طیبا شرا یدینامه جدکه توافق اشتاصرار خواهد د

 یفعل تِیدر وضع نکهیا خصوصبهتهران خواهد شد؛  یامنطقه یهااستیس رییخواستار تغ

تر نرم دنی. لحن بادیخواهد کش شیرا پ لیبا اسرائ رانیمنطقه، بحث کاهش خصومت ا

 .«حاصل نخواهد شد یرییغاز تهران ت کایخواهد بود اما در مطالبات آمر

 برای موضوع مغفول مانده حجاب یپيشنهاد

در  یانقالب فرهنگ یعال یاگر مصوبه شورا»: یشنهاد دادپمجلس  ندهینما ،«انیزهره اله»

تا امکان نظارت مجلس بر حسن  میبه قانون کن لیآن را تبد ،اجرا ندارد تیحجاب قابل نهیزم

گفت:  ،در امر حجاب یمتول یهااهدستگ کاریکمبا اشاره به وی شود.  شتریآن ب یاجرا

کالن نظام واگذار  هایگذاریسیاست فرهنگ و انیبه متول میموضوع عفاف و حجاب مستق»

در  دیبا کهدرحالیمغفول واقع شده است،  یگذشته و کنون یهاشده که متأسفانه در دولت

 یشناسبیرا آس دیبه نسل جد یاسالم یرانیعفاف و حجاب، بستر انتقال فرهنگ ا نهیزم

نبوده و موضوع حجاب  گونهاینسفانه أاما مت ،ها رخ دهددرون خانواده دیاتفاق با نیو ا میکن

 «.و عفاف مدنظر قرار نگرفته است

 کوتاه اخبار ▼

مالک » داخلي با بايدن!/ گرايانغربمخفيانه ارتباطات  ◄

 زودیبه شاءاهللان»نوشت:  یتیمجلس در توئ ندهینما «یعتیشر

مردم توسط  شتیمع یگیرگروگاندرباره  تریدقیق اتیئجز

و  یطراح ات،یح شرطبه گفت. میبه ملت خواه گرایانغرب

دالالن  انیشده م ردوبدل انهیمخف یهاامیارتباطات مرموز و پ

ها که سال رسوا خواهد شد؛ همان دیجد یبا کدخدا فروشوطن

 «به تهران آوردند و... انهیرا مخف "یچن کید" 3105

ستاد  ساحلي/ هایاستاندر  بنياندانشايجاد مراکز  ◄

 یمعاونت علم شرفتهیونقل پو حمل ییفضا یهایتوسعه فناور

را در  یاست که مراکز نوآور درصدد یجمهور استیر یو فناور

شرکت  05در حال حاضر  کند. جادیا یساحل هایاستان

 تیکشور فعال ییاینرم و خالق در حوزه در عیو صنا انیبندانش

 نیا جادیبا ا هدارند ک یبوم عیسواحل کشور، صنا .کنندیم

. شودیمفراهم  هاآن یرشد و بالندگ یبرا طیمراکز، شرا

هم  ایر موجود در دریاز ذخا یریگداغ شدن بازار بهره نیهمچن

که بازار  یکار است. اتفاق نیمثبت ا یامدهایاز پ گرید یکی

 .یپرسود و بوم ی. بازارکندیرا متنعم و خودکفا م یداخل

 سیبیبی خبرنگار /کايانتخابات آمر کاسهنيم ريز هکاس ◄

پس از انتخابات و  کایجامعه آمر تیدرباره وضع واشنگتندر 

انبوه طرفداران پرشمار ترامپ »نوشت:  دنیجو با یروزیاعالم پ

که  یدر حال تجمع هستند. افراد کایمختلف آمر یدر شهرها

 ریز یاکاسه کنندیباالست و احساس م اریشمارشان بس

 اند.کار با ترامپ مشکل داشته ازهاست که از آغرسانه کاسهنیم

 .رسدیاره به نظر مپدو یگریاز هر زمان د شیب کایآمر جامعه

اتحاد در  جادیا نده،یآ جمهوریرئیس یرو شیکار پ ترینمهم

 .«جامعه است نیا

هادی  االسالمحجت /حل اختالف یاقدامات شورا ◄

در نشست خبری  مرکز توسعه حل اختالف سیرئ یصادق

 350»: دیروز به بیان خدمات این مرکز پرداخت و گفت

از چوبه دار  یاول سال جار ماههشش یمحکوم به قصاص ط

 یها بررسهزار پرونده در زندان 25کردند. حدود  داینجات پ

مورد صلح و سازش قرار گرفته و  هاآنهزار مورد  32شده و 

 «.اندآزاد شده زین یهزار زندان 0از  شیب

حکم التزام عملی نداشتن  (:58 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 هیفقتیوالآنجایی که  از: پاسخ چیست؟ هیفقیولبه دستورات 

الشرایط در عصر غیبت است به معنای حاکمیت مجتهد جامع

( که همان السالمهمیعلای است از والیت ائمه اطهار )و شعبه

ردن از باشد، اطاعت نکعلیه وآله( می اهللیصل) اهللرسولوالیت 

به  عدم التزامدستورات حکومتی ولی امر مسلمین که نشانگر 

 باشد.آن است، غیرمجاز می


