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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

گویید این کار را خواهم کرد چه برای وعده روزشمار معیّن کنید؛ تخمین بزنید یک کاری که می

ام های دولتی این را گفتهدانه تعقیب کنید. بنده بارها در مجموعهو دانهمدّتی طول خواهد کشید 

 کهنیهمعبارت است از  ،آنچه کمبود ما استکه ما قاعده و قانون و مانند این چیزها کم نداریم؛ 
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 آن درمان و راهکار «بودجهکسری »        روز حرف▼

بودجه که  یاتیتراز عمل یکسر کارشناسان اقتصادی معتقدند؛

، در قانون دهدمیرا نشان  یبا اعتبارات جار درآمدها نیتفاوت ب

است.  دهیتومان رس اردیلیهزار م 000از  شیبودجه امسال به ب

و  میمستق به شکلمعموالً  یکسر نیادولت گذشته در 

این با که  دشیم تأمین یمنابع بانک مرکز قیاز طر میرمستقیغ

 بیدست در جدولت عمالً  و یافتهافزایش در جامعه تورمروش، 

ماهه نخست  0، دولت دوازدهم در مثال یبرا. کردمیمردم 

پول  ومانتیلیارد مزار ه ۸۵بودجه،  یجبران کسر یامسال برا

 ریگبانیگر ندهیآ هایماهآن در  یچاپ کرد که تبعات تورم

کسری  بلندمدتو  مدتمیانراهکار  ندهرچاقتصاد خواهد شد. 

راهکارهای  وجودبااینبودجه، اصالح قانون بودجه است، 

و  بودجهکسری تبعات برای کاهش  نیز ایهزینهکم مدتکوتاه

 توسط دولت وجود دارد. بخشی از آنجبران 

نفت و مشتقات آن. با توجه به فروش  شیافزا -0 تحليلي:نکات 

 تأمینبه  ازیو ن هاتحریمرفع  و ایهستهمذاکرات  ینمادور

دور زدن  یبرا یفور هایراه دی، بامدتکوتاهبودجه در  یکسر

. مثل فروش سوخت به لبنان و ردیدر دستور کار قرار گ هاتحریم

 .یاتیاز فرار مال یریو جلوگ یاتیمال سازیشفاف -۲ونزوئال. 

 تیفحذف معا ،یخال یهابر خانه اتی، مالافزودهارزشبر  اتیمال

 -3 ...و  یکالن بانک هایتراکنشبر  اتیو مال ژهیمناطق و یاتیمال

فروش  -0 ن به مردم؛آفروش  یبرا یاوراق مال مودننجذاب 

 ،در بورس یدولت یهاشرکتسهام  عرضهتی به مردم؛ دولسهام 

د. بودجه دولت باش یجبران کسر یبرا یراهکار دتوانیعمالً م

ستند ه ایهزینهکمروش  تقریباً یدولت ETF یهاصندوق

دولت مالحظات بازار سرمایه را نیز مدنظر داشته  کهاین شرطبه

ه وجود بمشابه سال گذشته  ،یزشی بازاروضعیت رباشد تا مجددًا 

 باوجودی ؛LPGسهم دولت از درآمد صادرات  شیفزاا -۸ .نیاید

وزارت نفت از صادرات و  رمجموعهیز یاصل یهاکه سهم شرکت

 درصد است، اما کل 004۸..، . نفت خام و یفروش داخل

گاز  یتوسط شرکت مل عیاز صادرات گاز ما یناش یدرآمدها

 نیاز ا یچ سهمیو دولت ه ردیگیشرکت تعلق م نیبه ا ،رانیا

کاهش  ایکنترل  -0 اصالح شود. دیبا ویهر نیدرآمدها ندارد. ا

 .هاوزارتخانه یو عموم یجار یهانهیمخارج و هز

 ایگونهبهاز همان ابتدا  دیبا ریزیبودجه نظام :یراهبرد نکته

 ،ما در صورت وقوعا ؛به وجود نیاید بودجه یکسرشود که  یطراح

در  ییجوکاهش و صرفه ای داریپا یدرآمدها شیافزا قیاز طر دیبا

مردم  شتیمع تا شود تیریمد ، این کسرییانهیاعتبارات هز

 )نویسنده: علی محمدی( .آن قرار گیرد تأثیرکمتر تحت 

 

 

 

 
 

 

 !يتيو امن يشکست بزرگ اطالعات                     روز گزارش▼

 یهازندان نیتراز مهم یکیتونل در  کیبا حفر  ینیفلسط یشش زندان ،سابقهیاقدام ب کی در

 موفق به فرار از زندان شدند. (وریشهر 0۸)بامداد روز دوشنبه  کیساعت  ،یستیونیصه میرژ

موفق به فرار از  ،یها مترتونل ده کیبا حفر  یحال در ینیفلسط یشش زندان -0 :يليتحل یهاگزاره

از  یکی شود،یکه از آن م یدیو حفاظت شد یتیامن ریتداب ازنظرزندان  نیشدند که ا لبواعیزندان گ

 یکه تاکنون سابقه نداشته است کس یطور ؛رودیبه شمار م یستینویصه میمهم رژ اریبس یهازندان

تا  صهیونیستیرژیم  یتیامن یروهایکه ن نجاستیماجرا ا توجهقابلزندان فرار کند. نکته  نیا بتواند از

 یتیامن یبه نهادها هیونیستیصچند کشاورز  نکهیتا ا ،نشده بودند انیها بعد متوجه فرار زندانساعت

موضوع  نیاند! امشاهده کرده شغالیا یاراض مشکوک را در ینیخبر دادند که چند فلسطرژیم این 

دانسته « موضوع خطرناک کی»را  نآ میرژ نیا ریوزنخست وکننده بوده شوکه هاستیونیصه یبرا

محسوب  ینیمقاومت فلسط یهاگروه یبزرگ برا یروزیپ کیکه  ینیفلسط انیفرار زندان -۲است! 

به  یستیونیصه میرژ یو نظام یتیامن ینهادها یهشدار برا دهنده و زنگاتفاق تکان کی شود،یم

 0۲در گفتگو با شبکه  یتیمنبع امن کیبس که  نیرخداد هم نیا یراهبرد تی. در اهمرودیشمار م

 اری( بسهاینیحادثه )فرار فلسط نیا»موضوع اعتراف کرده  نیبا اشاره به ا رژیم صهیونیستی ونیزیتلو

اطالع در  نیاما ما کمتر ؛ها در حال حفر تونل بودندمدت ینیفلسط انیزندان .است بیسخت و عج

است که از  یانیزندان تیرخداد، هو نیدر خصوص ا یبعد تینکته حائز اهم -3. «مینداشت نهیزم نیا

وابسته به  «یشهدا االقص»فرمانده سابق گردان  «یدیزب ایزکر» ؛اندفرار کرده یتیزندان فوق امن نیا

متعدد در  اتیعمل لیبه دل شیدو دهه پ یدیزب ایاست. زکر یفرار یاز شش زندان یکیجنبش فتح 

تبادل  انیو در جر ۲600در سال  یدیمحکوم شده بود. زب مدتطوالنیبه حبس  «یانتفاضه االقص»

دوباره بازداشت و  ۲60۲سال  زییچند ماه بعد در پا یآزاد شد ول ،یستیونیصه میحماس و رژ انیزندان

رژیم به اتوبوس  یراندازیمربوط به دو پرونده ت یبازداشت و نیدر زندان به سر برد. سوم یمدت

 نیچناو شد. فرار  یصدور حکم حبس ابد برا بهبود که منجر  یدر کرانه باختر یصهیونیست

 .شودیم ریتعب نیو مقاومت در فلسط دیروح ام قیتزر به از زندان یفرمانده

 یدیزب ایچون زکر یاها فرمانده باسابقهآن نیکه در ب ینیفلسط یشش زندان فرار :يانيپا نکته

که ضعف  حالنیدرعموضوع  نیاست. ا رژیم صهیونیستی یبرا یاکنندهخبر نگران ،حضور دارد

گذاشت، مطمئناً تحرکات  شیرا به نما رژیم صهیونیستی یتیو امن یاطالعات یهادستگاه

 شیمقاومت را افزا یهاتوسط گروه یو نظام یتیامن ،یارکان گوناگون اطالعات هیعل یتیضدامن

 (ندیآخوش دیمواجه خواهد ساخت. )حم یدیرا با خطرات جد هاستیونیداده و صه

 افغانستان تحوالت اصلي ايران در قبالولويت املي؛ امنيت حفظ                خبر ویژه ▼

 لیبا حضور سردار اسماعمجلس  یرعلنینشست غ حیمجلس در تشر ندهینما «یگیرضابیعل احمد»

در افغانستان را  کایشکست آمر ،یو نظام یاسیکارشناسان س ،به گفته سردار»اظهار داشت:  یقاآن

کرد آنچه  دیتأک ی. سردار قاآنکنندیم لیتحل تنامیو درتر از شکست تر و پررنگمراتب مهمبه

مخدوش نشود، نقشه  یاسالم یجمهور تیامن کهاست  نیدارد، ا تیما در افغانستان اهم یبرا

 دیبا یاسالم یجمهور نیکند بنابرا ریرا با جهان اهل سنت درگ رانیاست که ا نیا کایآمر

 ،ییرضا .ابدیبه اهداف خود دست ن کایمخدوش نشده و آمر رانیا تیعمل کند که امن یاگونهبه

قدس  یرویفرمانده ن»کرد:  حیهم تصرمجلس  یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیعضو کم

اما  ؛و هند وارد افغانستان شد نیچ ه،یروس ران،یجهت تسلط بر ا کایکرد که آمر دیسپاه تأک

قدس سپاه در  یرویفرمانده ن»اظهار داشت:  یو«. کشور فرار کرد نیاز ا درنهایتشکست خورد و 

خودش است و اجازه  تیامن تأمین ران،یا یاسالم یجمهور یهدف اصل، اظهار داشتجلسه  نیا

 «.کشورمان و مرزها مخدوش شود تیامن دهیمنمی

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 نگران چه هستند؟! طلباناصالح؛ مردمي دولتبه هجمه 

 یدهایو بازد یاستان یسفرها هیعل دفعاتبه ریاخ هایهفتهدر  طلباصالحجریان  هایچهرهو  هارسانه

 .انددانسته فریبیمردمو  سمیدولت هجمه کرده و آن را مصداق پوپول هیئتو  جمهوررئیس یدانیم

را در دولت  نسبت به مردم یتیرع-ارباب هیو روح یگر یبه اشرافف این طی هایچهرهبرخی  یآلودگ

میزان احساس از سابق مشاهده کردیم که معتقد به مدیریت آکواریومی بوده و افکارسنجی 

از پشت میز ریاست تکان به بهانه کرونا و  دادمیانجام خودرو  ز پشت شیشهارا جامعه خوشبختی 

و از دست دادن قطعی  توسط دولت مستقر مردم نظرجلب نگران  فقطنهاین طیف سیاسی . خوردمین

، از این رو داندمیدولتمرد  کی یرا کسر شأن برا یدارمردم هیروحست، اآتی  هایانتخاباتقدرت در 

از مشکالت  مسئول اطالعیبیمصداق را  یدانیم دیجا زده و بازد یاکاریرا ر مسئول یستیساده ز

که اطالع ندارد و  یریمد» گفته بود: یرفسنجان یگذشته محمد هاشم یروزها در .کندمی یمعرف

گزاف  نهیو هز رودمیاگر هم اطالع دارد و  .ستین ریمد ،کسب اطالع کند یدانیم صورتبه خواهدمی

در حالی است که یکی این  «.!ندارد یتیمحبوب تیریدر علم مد ،گذاردمی المالبیتدست مردم و  یرو

مسئول مردمی، حضور در میان مردم و شنیدن درد و رنج و مشکالت میدانی آنان برای  هایویژگیاز 

و  جمهوررئیسامتناع  ،یدولت روحان در مجموعه خویش است و درستو مدیریت  گیریتصمیم

 داشت. یدر پ یدر افکار عموم یاریبس ی، انتقادهاآناز دولتمردان از  یتوجهقابلبخش 

 !توسط آژانس گيریبهانهغاز آ

 یاتم یآژانس انرژخواهانه زیاده هایدرخواستکه خبرهایی مبنی بر دست رد زدن ایران بر آن ازپس

و درخواست  کشورمان ایهسته هایفعالیت بازرسان بهحداکثری مبنی بر تمدید دوباره دسترسی 

آژانس از در دیگری برای  مدیرکل، این بار شدمنتشر  هارسانهدر  برای سفر مجدد به ایران مدیرکل

کشورمان  ایهسته هایفعالیتموضعش درباره  نران وارد شده است؛ گروسی در آخریفشار بر ای

اعالم نشده،  یهاتیران هستم که مسائل مربوط به سانگ یاندهیفزا طوربهمن »: است گفته

 رانیآژانس در ا یهاتیحل کند. فعال ترعیها را هرچه سرآن دیبا رانی. ابماند یباقنشده حل

خبر داده که آژانس در دو گزارش محرمانه  زیژورنال ن تیاستروال .«شده است فیتضع یطورجدبه

را مسدود کرده و به توسعه  یامرتبط هسته یهاتیبازرسان به سا یدسترس رانیاعالم کرده که ا

 کنندهمذاکره، عضو تیم یآبادبیغرهمین زمینه، در  .دهدیخود ادامه م یاهسته یهاتیفعال

 رانیا یاهسته یهاتیخواستار توقف فعال تواندینم کسچیه ،کهاینم کشورمان با اعال ایهسته

 ؛بوده است یاسیکامالً س زیآن ن یسه ماه بود و مبنا یبرا فقط آژانس با توافق»کرد:  أکیدت ،شود

با آژانس  یشفاف ی. ما همکاررانیا یبرا یفیو نه تکل کندیم جادیآژانس ا یبرا یکه نه حق یموضوع

 .«ابتدا دامن خود آژانس را خواهد گرفت یرضروریغ یو بحران ساز یریگبهانه م،یدار

 !، همين؟شونديمه مردم معرفي ب رانيبگ ينجوم

 ،ماه 0ظرف مدت  تاًینها»: مجلس اعالم کرد وبودجهبرنامه ونیسیکم رئیسنایب «الدینییرتاجم»

 یکه حقوق نجوم ییهاو ارگان نهادها افتیدر یبا ارائه مدارک و اسام ینجوم یهاحقوق نیشتریب

در مسیر  جلوروبهگامی به مردم،  نجومی بگیراناسامی اعالم  هرچند .«شوندیم یمعرف ،دارند

است.  ترمهمن نیز آ از هادستگاه ، اما نحوه برخورد قانونی با این فساد درشودمی تعبیر سازیشفاف

اعالم صرف تخلفات بدون برخورد با آن موجب عادی انگاری تخلف شده و زمینه گسترش  برتکیه

 از سوی گرفتهانجامدر کنار اعالم این خبر، اقدامات ود که بهتر آن ب، کندمیآن را در جامعه فراهم 

 .شدمیاعالم برای مقابله با نجومی بگیران نیز  آتی آن هایبرنامهو یا  مجلس

 طالبان درباره رژيم صهيونيستي و داعشسياست 

الخروج را ممنوع ین کشورامردم  د،یدولت جد لیتا تشکبا اعالم دولت موقت در افغانستان، طالبان 

ارتباط  گرید یبا کشورها میخواهیما م»: اعالم کرد طالبان یسخنگو «نیشاه» حالدرعین .کرد

نیز از سیاست طالبان  ننگرهار یطالبان برا یالو «.ستیها نآن انیدر م لیاسرائ م،یداشته باش

 یاعضا یو جستجو برا ستیدر افغانستان ن یتوجهقابل دیتهد داعش» درباره داعش گفت و افزود:

نفر از  ۵6تا  ۸۵ تاکنون ننگرهار، بر طالبان تصرف زمان از آغاز شده است. زیگروه ن نیا شدهیمخف

با طالبان در شمال و  یریدرگ جهینت در داعشبه  اند.بازداشت شده تیوال نیداعش در ا یاعضا

 .«وارد شده است یادیتلفات ز ،شرق افغانستان

 

 اخبار کوتاه

 یکانال تلگرام /کشي ميان دختر و پسر!طالباني ديوارسياست  ◄

 هایدانشگاهاز  یریامروز تصاو»نوشت:  «استیس سوی آن»

افغانستان منتشر که دختر و پسر رو از هم جدا کردند درست 

 یتزها رو دادند ول نیکه اول انقالب هم طلبانیاصالحمثل 

رهبر انقالب در مورد  یهاصحبت رهبر انقالب جلوشونو گرفت.

ها صحبت نیا ها...دختر و پسر در دانشگاه نیب دنیکش وارید

بود  نیرحسیو م یمثل اکبر گنج ییدر دوران قدرت تندروها

 «.!کردندیم حجابیدختران ب یشانیکه پونز در پ

 کهدرحالی /در پوشش خبر سردار پاکپور سيبيبي طنتيش ◄

 میاز مردم اقل حیصر یسپاه در اظهارنظر ینیزم یرویفرمانده ن

در آن منطقه  هاستیکردستان عراق خواسته بود تا از مراکز ترور

خبر،  نیا ایغیرحرفهدر پوشش  یفارس سیبیبی رند،یفاصله بگ

کردستان عراق  میاقل مردم یمردم شمال غرب کشورمان را بجا

 نشان دهد.جا زد تا سپاه را در مقابل مردم 

، جمهورسیرئ /شونديم یبازنگر يواردات یهااستي: سيسيرئ ◄

و اقدام  یزیرموظف به برنامهرا صمت و اقتصاد  یهاوزارتخانه

 یواردات یهااستیس» رد و گفت:ک یداخل دیاز تول تیحما یبرا

 یمشابه داخل یدارا یکاالها هیرویاز واردات ب یریبا هدف جلوگ

 .«شوندیم یبازنگر

وزیر  /با جشن انقالبواکسيناسيون  کميلتجشن  يزمانهم ◄

کرونا در کشور  یدمیاپ نایپا فجر دهه» :کهاینبا اعالم  بهداشت

دو نوبت واکسن کرونا و دوز بوستر  قیخواهد بود و تا دهه فجر، تزر

همه مردم به  شدن نهیواکس»، افزود: «( انجام خواهد شدیتی)تقو

 «.شودیکم م ریومبلکه شدت مرگ ست؛ینا نکرو انیپا یمعن

 سیرئ د/شمسکن آماده  ونيليمکيساخت  یزمين برا ◄

ساخت  یبرا الزم زمین» :گفت عمران مجلس ونیسیکم

 یبرا زودیبه در سال آماده شده است. یواحد مسکون میلیونیک

 یبرا یاسامانه ،جامعه قرار دارند نییپا یهاکه در دهک یافراد

 .«خواهد شد رسانیاطالعو به مردم  جادیا ،مسکن نامثبت

 ژاپن بهداشت وزارت /!را گرفت گريد يژاپن کيجان  مريکاآ ◄

آلوده  یکرونا دُز واکسن کیساله که  0۴مرد  کی»: اعالم کرد

 ی. آن واکسن جزو سرکرده بود، جان باخت قیتزر ییکایآمر

 نیز کشته شدن نیازاشیپ .«ستامدرنا بوده آلوده  یهاواکسن

 شده بود. عالماواکسن آمریکایی  قیتزر براثر گرید یدو ژاپن

اعالم هکر  کی/ به سرقت رفت هيونيستص ونيليم 1اطالعات  ◄

 یداخل یهاگاهیرا از پا یلیاسرائ ونیلیم ۸اطالعات  ،کرده است

 اطالعات( به سرقت برده است. CITY0U) رژیم صهیونیستی

و  هانامهیگواه ت،یهو یهااو به کارت ددهیم نشان منتشرشده

 یدسترس هایلیاز اسرائ یاریبر امالک بس اتیمال یهاحساب

 نیچن چنانچه»: گزارش داد پست جرزوالمکرده است.  دایپ

 لیاسرائ خیهک در تار نیتربزرگصحت داشته باشد،  یخبر

 .«رقم خورده است


