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 9211بودجه  یاما و اگرها             روز حرف▼

بهه  یبررس یخود را برا یشنهادیبودجه پ نیدوازدهم آخر دولت

 هیبها ااشه از همهان ابتهدا دولتهی مهم ندس نیمجلس فرستاد. ا

درباره بودجه  حیارائه و توض یبرادولت  سیرئ تنهانهشروع شد و 

 نیها زین وبودجهبرنامهسازمان  سیبلکه رئ ،در مجلس ااضر نشد

بودجه  مجلس، ندگانینما از یکیگفته  و بهرا انجام نداد  أموریتم

 جمهوررئیس یبا اسنپ به مجلس فرستاده و توسط معاون پارلمان

 شد. میمجلس تقد رئیسههیئتبه 

بخش عمده اصالح ساختار بودجه که قرار بود  -3 :يليتحل نکات

مربهوط  ،دنبال شود 3011توسط مجلس و دولت در برنامه سال 

در ارائه دولت  ریتأخ لیبه دلکه  بود ی دولتیهابه بودجه شرکت

بررسهی و اصهالح آن بهرای مجلهس  عمهالً، بخش از بودجهه نیا

 ،عمهومیبودجهه  تیهبا توجه به اهمو  رسدمیبه نظر  رممکنیغ

بودجه  یبررس. البته شودیها انجام نمبودجه شرکت یبررس عمالً

رویهه ایهن اصهالح مسبوق به سابقه نبوده و  در مجلسها شرکت

در بخهش  -2 دارد. ازیهن یشتریبزمان  بهنیز در مجلس ناصحیح 

نسبت بهه امکهان تحقهن منهاب   یجد هاینگرانیبودجه  یانهیهز

اسهت کهه  یمجلهس مهدع یاقتصهاد ونیکمسه سیوجود دارد. رئ

 یتومهان اردیهلیههزار م 121 یبا کسر یبه شکل فعل 3011بودجه 

اوراق قرضهه  ،یفروش اوراق سلف نفت بینیپیش. واهد شدخمواجه 

 انتقهاد مهورد شتریب دولت ر الیحه پیشنهادیدنفت  یو فروش باال

 یههامرکهز پووهش سیمهردم قهم و رئه نهدهیگرفته است. نما رقرا

نسبت به فهروش نفهت دولت  بینیخوشضمن انتقاد از  زیمجلس ن

 .نگهردیمه ین امر در سال آینهدهاتحقن  ا تردید بهب نده،یدر سال آ

اقوق کارکنان  یدرصد 22 تنها شیافزا زین یانهیدر بخش هز -1

گهران لیاز تحل یاریبسه انتقاد مورد ،سال جاری یباالدر کنار تورم 

 تهوجهیکمپنههان،  ارانهی وهیوبه هاارانهیبخش  افتنیاست. سامان ن

 قهاداتانت جملهه از زیهکشهور ن دیهو بخهش تول یبه بودجهه عمرانه

 .هست 3011کارشناسان به بودجه سال 

با وجود اجم بهاالی ابهامهات و  رسدمیبه نظر  :یراهبرد نکته

دولهت الیحه پیشنهادی،  یهانهیهزانتقادات نسبت به درآمدها و 

را نداشته است  3011بودجه سال  نهیبه نیتدو یبرا یاهتمام کاف

تا روز آخر کار خود  دیکه دولت با یمقام معظم رهبر شاتیو فرما

 نی. در چنهاسهت قرار نگرفتهه توجه مورد ،را با قدرت دنبال کند

 یبهرا یزمهان کهاف ،بودجه را رد کند اتیاگر مجلس کل یطیشرا

بودجه  اتیدر بودجه وجود ندارد و اگر کل یساسانجام اصالاات ا

اعمال کند کهه  حهیدر ال یادیز راتییتغ دیبا ااتماالً ،د نکندرا ر

 نیبنهابرا؛ شهودیمه یسینوبودجهصورت مجلس متهم به  نیدر ا

نسهبت بهه  یو همفکهر یمجلس و دولت بها همهدلضرورت دارد 

 کارگر( ی: علسندهی. )نوکننداصالح بودجه اقدام 

 

 کردها در عراق زشيخ                                  روز گزارش▼

عدم پرداخت اقوق کارکنان و  لیبه دل یاپیهفته پ نیدوم یدر کردستان عراق برا هااعتراض

 یبار برخالف گذشته که دارانیا هااعتراض نیادامه دارد. ا در اقلیم واداری یفساد مال

 یهر دو ازب اصل یاسیس یمقرها دنیو به آتش کش ریبا تسخ ،بود یاعتراض یشعارها

 بود.همراه  یهنیم هیو اتحاد تدموکراازب  یعنی ،کردستان عراق

مواجه  یکه منطقه کردستان عراق با کمبود مناب  مال یلیاز دال یکی -3 :یخبر هایگزاره

بغداد  یاز سو انهیکاهش فروش نفت و قط  بودجه سال نتیجه درآن  یاست، کاهش درآمدها

 به خاطررقم  نیکه ا فروختهمیهزار بشکه نفت  311کردستان عراق روزانه  میاقل منطقهاست. 

 اریکامل در اخت طور بهشده ااصل  یاست. منب  درآمد هکرد دایف کاهش پصکرونا به ن طیشرا

 چهارمکی ،تعداد نیکارمند دارد که اهزار  321به  بیمنطقه قر نیا. گیردمیقرار  یمنطقه مرکز

ف اقوق کارکنان را کردستان عراق است و درآمد ااصله از فروش نفت کفا یکنون تیجمع

از دو  هیمانیاستان سل ییبر جدا یمبن ییهازمزمه جادیمنجر به ا هااعتراض نیا -2. کندنمی

هم  لیو ارب یهنیم هیمرکز ازب اتحاد یبه طور سنت هیمانیشده است. سل لیاستان دهوک و ارب

و متهم  یاسیس یهاشکاف جادیبه ا امر منجر نیاست. ا یبارزان یمرکز ازب دموکرات به رهبر

کرده  اعالمکه ازب دموکرات بارها  یاگونهبهشده است.  گریکدی هیعل سهیدسکردن اازاب به 

در  یاقتصاد تیوضع -1است.  یاازاب داخل یبرخ یبا همراه یخارج سهیدس هااعتراض نیکه ا

فروش نفت و عدم ااصل از  یشکننده شده است. کاهش درآمدها اریمنطقه کردستان عراق بس

به گفته مخالفان،  گرید یدارد. از سو قلیمدر اداره امسئولین  یها نشان از ناتوانتوان در پرداخت

 یفرد چیه واست  یو طالبان یبارزان کانیبستگان و نزد اریمشاغل مهم در کردستان تنها در اخت

 انیم جادشدهیا یاسیکاف سش -0داشته باشد.  میدر اقل یسمت مهم تواندینم رهیدا نیخارج از ا

 میدر اقل یفعل یازب دموکرات را که کارگزار اصل تواندمی یهنیم هیدو ازب دموکرات و اتحاد

 یاسیس یفشارها نیعراق سوق دهد. ا یرابطه با دولت مرکز جادیکردستان است، به سمت ا

امر  نیخواهد شد و ا یآغاز مذاکره با دولت مرکز یدموکرات برا در ازبانعطاف  جادیمنجر به ا

و موقعیت سرزمینی عراق  ااشیه براندرا به  خواهیاستقاللازب دموکرات در  یسودا تواندمی

 تر از گذشته کند. )نویسنده: محمدرضا فرهادی(یکپارچهرا 

 !ميگويبه مردم دروغ نم                                       ویژه  رخب ▼

 هایپروتکل تیرعا نکهیا انیبا ب یخراسان جنوب یدر ستاد کرونا (کشنبهی) دیروز «ینمک دیسع»

ز آمار ا شتریبا تالش هر چه ب دیبا»: گفتمردم است،  یفرهنگ یدرصد نشان از غنا 31 یباال

 دیجد کیبهداشت با اشاره به پ ریوز .«میاز کرونا بکاه یناش ومیرمرگو  هابیمارستان یورود

آمار  زانیکشور، م طیشرا نیو بدتر میدر اوج تحر بهشت،یدر مهار کرونا در ارد»کرد:  انیب ،زهییپا

 کیعنان از دستمان خارج شد و شاهد پ دومرتبهاما  ،مینفر رساند 01تا  11کرونا را به  ومیرمرگ

 رغمعلی»سوم تمام جهان را گرفتار کرد، گفت:  کیپ کهاینبا اذعان به  یو .میدوم و سوم بود

 ینمک .«میدار ومیرمرگجهان را از نظر  13رتبه  درواق است،  32در رتبه  رانیا گویندمی نکهیا

و  ستمین یاسیس یانسان»، افزود: دهندنمیاز کرونا ارائه  نیدق یکشور جهان آمار 11 نکهیا انیبا ب

من به  .دهندنمیاز کرونا ارائه  یآمار درست هیهمسا یاما کشورها ،شومنمی استیسوار بر قطار س

مردم است  واسطهبهما  اعتبار .پنهان نخواهم کرد هاآناز  یزیمردم هرگز دروغ نخواهم گفت و چ

افزود:  ینمک .«میکن هیبه اال خودمان گر دیبا ،رندینپذ یدارامانت و گوییراستو اگر ما را به 

 یرو فرصت شیپ طیدر شرا. است یآمار جهان نیترمقرون به صحت ،دهدمیارائه  رانیکه ا یآمار»

 .«آرامش مردم و کاهش تب کرونا مهم استو  میندار یستیژورنال هایتلهو  هیورود به ااش یبرا



 

  
 

 اخبار ▼

 !نبود شکنجهنيازی به 

در  ،یو نیاز مرتبط یاجرا شد، برخ االرضیافساد فم زم به سبب صبح روز شنبه که اک از

پرونده نامبرده و جلسات  رامونیرا پ ییادعاها سیانگل یدولت ونیزیتلو ویوهبهو  یارسانه یفضا

و  ریاقار -3ادعاها بر دو محور شکل گرفته:  نیادر دادگاه مطرح کردند؛  یبه اتهامات و یدگیرس

 .است رفتهیاز اتهاماتش را نپذ کدامهیچ یو -2و شکنجه انجام شده  فشارتحت یاعترافات و

جلسه دادگاه در اضور  ۶ انیکه نامبرده در جر شودیم مطرح یطیدر شرا بیعج یادعاها نیا

به نف   یرا به زبان آورد و از نقش خود در جاسوس تأملیقابلو  حیخود، اظهارات صر لیوک

 تیامن هیعل ینیآفربا دول متخاصم، تدارک آشوب و اغتشاش یمکارو ه گانهیب یهاسیسرو

انتشار اخبار  نیو همچن رانیمردم ا میتحر یبرا یاقتصاد یهاستیدادن به ترور راگ ران،یمردم ا

که در خارج از  یزم زمان ماین پرده برداشت. ران،یمردم ا یروان تیامن دیکذب در جهت تهد

 یبرا. بودتکرار کرده را داشته  یکه در دادگاه و روند بازپرس یاظهارات نیهم نیزکشور بود 

ارشد دفتر رب   یاز اعضا« گلستان الیناز» نیدر فرانسه مستقر بود، از طر که یزماننمونه، زم 

ارتباط  ،براندازانه است گویدمیکه خود  یاهداف یخاندان منحوس در راستا نیبا ا یپهلو

 انیموضعش را در م خواهدیکه از او م یخطاب به رب  پهلو یامیدر پ یو ات ردیگیم

شما  نیاگر من در زم: »دیگویم هایپهلو ماندهته نیشفاف کند، خطاب به ا ونیسیاپوز

 کندیم حیتصر زم «!( چه خواهد بودیبعد از برانداز) رانیا ندهیکنم سهمم از آ ی( بازهای)پهلو

 یامکالمه یط بود،که در فرانسه مستقر  زمبوده است؛  رانیدر ا 3۶ ماهیداغتشاشات  دریکه ل

 حیو تصر دیگویسخن م حاًیاز ارتباطش با عناصر ضدانقالب مستقر در خارج از کشور صر یتلفن

و اقامتش در فرانسه توسط عناصر ضدانقالب هماهنگ شده  زایکه امور مربوط به و کندیم

 یهاکه از دولت کندیاعالم م حاًیصر یادر فرانسه در مکالمه یدر زمان زندگ نیهمچناو  است.

اسکورت همراه من است و  هایماشین نیشتریب رومیمهرکجا »م و ریگیاقوق م یخارج

 .«کندمیاست از من محافظت  یقو یلیفرانسه که خ سیسرو

 يتيدوتابع ینفوذ کي یسال حبس برا 1

 یاجتماع که در پوشش پووهشگر مسائل یسیانگل _یرانیا یتیعنصر دو تابع ی)محمد( اامد لیکام

سال ابس و  3تهران به  یدادگاه انقالب اسالم 32شعبه  یدر کشور فعال بود، با اکم بدو

 -یفرهنگ راتییتغ جادیا یکه در پ یومحکوم شد.  ورویهزار  ۶11به مبلغ  ینقد مهیپرداخت جر

در موضوعات زنان و کودکان،  «فوسیه»با موسسه  یدر کشور بود، متهم به همکار یاجتماع

 ندگانیتن از نما 2 یبا همراه «سن ازدواج شیافزا»طرح  بیو تصو هیدر ته نفوذاعمال یتالش برا

 یدر راستا ییاروپا یکشورها یهابا سفارتخانه یارتباط و همکار ،یماسال یزن سابن مجلس شورا

و ارتباط  یهمکار ،ییگراهمجنس از تیو اما جیو ترو رانیپروژه باال بردن سن ازدواج در ا یاجرا

 هیو ارسال گزارش خالف واق  به گزارشگر اقوق بشر سازمان ملل عل گانهیمعاند و ب یهابا رسانه

 لیو تجاوز کام تیبر آزار، اذ یمبن یمتعدد یهاتیروا شیپ یچند است. رانیا یاسالم یجمهور

 صورتبه یمجاز یدر فضا یو یاقوق زنان و همکاران پووهش نیاز فعال یبه برخ یاامد

 «.است یدر اال بررس زین این موضوعکه  گسترده منتشر شد

 ایهستهدرجه يک دانشمند  براینصر  کينشان درجه 

محسن  دیشهبا اضور در منزل  دیروزمسلح صبح  یهارویستاد کل ن سیرئ ،«یباقر سرلشکر»

به امضاء مقام  نیو مز یینصر را که اهدا کینشان درجه  د،یشه نیبا خانواده ا داریو د زادهیفخر

 یدتیسازمان عق سیفرمانده کل ارتش و رئ دارید نیا در کرد. میتقد شانیبه ا است، یمعظم رهبر

نشان نصر را  یسرلشکر باقر .اضور داشتند زیمسلح ن یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یاسیس

و  یبانیرا پشت یاسالم یجمهور یکه جبهه دفاع یمل برجسته یهاتیمحققان و شخص وهیو

نشان درجه  یعنی ،رتبه نیبا اهداء باالتر نقالبرهبر معظم ا»کرد و گفت:  فیتوص کنندمی تیاما

 .«واالمقام موافقت کردند دیشه نینصر به ا کی

 کوتاه اخبار ▼

 یهارسانه /قلب اقتصادی آمريکا به یبريحمله گسترده سا ◄

شرکت  01از  شیاعالم کردند که ب رژیم صهیونیستی

 ،این رژیمو مرسوالت  یکیلجست شرکت ازجمله صهیونیستی

خبر داد که نیز  ترزیرو قرار گرفته است. یبریهدف امله سا

گرفته و  قرار یبریمورد امله سا کایآمر یداروزارت خزانه

 ،یدولت خارج کی تیمورد اما دهیچیپ یشده هکرها یمدع

ها گزارش رسانه نیهمچن. اندبوده یبریامله سا نیعامل ا

 یباعث شد تا نشست اضطرار یبریامله سا نیاند که اداده

 برگزار شود. دیدر کاخ سف یمل تیامن یشورا

 نیامیبن»/ در پس ادعای دروغين! به قدرت ايران اعتراف ◄

ابراز با  تازگیبهرژیم جعلی صهیونیستی  وزیرنخست، «اهوینتان

و با اتهام زنی  جمهوری اسالمی روندهشیپقدرت نگرانی از 

امروز  رانیا یاسالم یجمهور» :، گفته استکشورمانمجدد به 

فردا خود  رانیاما اگر مهار نشود، ا ؛قلدر نامطبوع منطقه است

 یابا کالهک هسته مایپقاره کیبالست یهارا مسلح به موشک

 کیهند و به را هدف قرار د کایاروپا و آمر توانندیکه م کندیم

 .«شودیم لیتبد یقلدر جهان

 یسخنگو/ 9211هزار بشکه نفت در  ۰31فروش  ينيبشيپ ◄

 2بودجه فروش  حهیال در»: خبر داد مجلس یانرژ ونیسیکم

اما  ؛شده است ینیبشیهزار بشکه نفت در روز پ 111و  ونیلیم

اداکثر  ندهیدر سال آ ،هامرکز پووهش ینیبشیبر اساس پ

 انیم یاریبس فاصلهفروخت. هزار بشکه نفت  121 توانیم

عنوان ها بهدولت وجود دارد و نظر مرکز پووهش حهیو ال تیواقع

 بودجه است. اتیرد کل ندگان،یه مشاوره به نمامرکز ارائه دهند

 نکهیا انیبا ب نیز تحلیلگر مسائل اقتصادی «یرزاق مابراهی»

است و کشور را  یبکاریفر بشکه نفت در روز، ونیلیم 2.1فروش 

 نای ادامه با» مواجه خواهد کرد، گفت: نیبودجه سنگ یبا کسر

 .«خواهد رفت نرخ دالر شیمجدداً به سمت افزا دولت ،روند

 «یهمت عبدالناصر»/ سالاول  مهيندر  یاقتصادمثبت رشد  ◄

 یهاگزارش امروز اداره اساب»: گفت یبانک مرکز کلرئیس

ناخالص  دیاست که رشد تول نیااز  یااک یبانک مرکز یاقتصاد

 33 سال اول ماههشش( در 3131=311) هیپا متیبه ق یداخل

 یاقتصاد رشد گزارش بنا بر. شد مثبت ،نفت بدون و نفت با

 به، نسبت به دوره مشایبدون نفت در شش ماه اول سال جار

در شش ماه اول  با نفت ی+ درصد و رشد اقتصاد3.0سال قبل، 

 .«باشدمی+ درصد 3.1سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

 اسالم در اینکه به توجه با: (911 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 شناخته رسمیت به عقل مبنای بر هاانسان انتخاب آزادی

 اثرگذاری آن کارکرد که روانی عملیات و تبلیغات جایگاه شده،

 اسالم در – است رأی جلب منظوربه جامعه اذهان بر روانی

تضادی بین آزادی : پاسخ چیست؟ انتخابات ایام در خصوصاً

ب مردم و تبلیغات وجود ندارد، بلکه تبلیغات اگر منطقی انتخا

تواند در انتخاب و معقول و در چارچوب شرع و قانون باشد، می

مردم تأثیرگذار باشد، عالوه بر اینکه تبلیغات موجب اجبار  بهتر

 نماید.شود و اختیار را سلب نمیافراد نمی


