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  حرف روز ▼

 درصدی! 59نظارت بر بودجه 

ساالنه که از سوی دولت به مجلس  بودجه الیحه در
های بسیار نجومی رقم ،گرددشورای اسالمی ارسال می

 هایشرکت بودجه های درشتشود. این رقممیذکر 
لت دو به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک دولتی،

 را کشور کل بودجه درصد از 70تا  ۶۸ حدود است که
هرسال این رقم بدون بررسی  و مضافاً ددهمی تشکیل

در مجلس و شورای نگهبان در کنار بودجه کل به 
کسری  بعد از اینکه بودجه کشور دچار رسد.تصویب می
ی بسیاری از کارشناسان و حتی اتاق بازرگان ،جدی شد

صورت تخصصی ورود دارد به دنبال که در این بخش به
رکز اما م ،ها بودندجویی در بودجه شرکتصرفه

 اننتایج اعالمی نش ،ه انجام دادهها با تحقیقی کپژوهش
واقعی و غیر هاشرکتن نکته است که بودجه دهنده ای

جویی به در حد اسناد حسابداری است و از دل آن صرفه
قم درصد ر 41 ،در ماحصل پژوهش آمده آید.دست نمی

ری )غیرواقعی( قام حسابداهای دولتی، اربودجه شرکت
توجه برای امکان ایجاد منابع درآمدی قابل وهستند 

های های شرکتدر کل هزینه جوییدولت از محل صرفه
 .وجود ندارد دولتی

رض، حداقل اقدامی فبنا بر این  -1 نکات تحلیلی: 
توان در این بخش عظیم داشت این است که که می

با هدف  هان شرکتهای ایجویی در هزینهصرفهنگاه 
ها دنبال افزایش کارایی و ارتقای عملکرد خود آن

های دولتی در حال حاضر به شود. بسیاری از شرکت
دالیل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به 

یا اینکه از  برخوردارند های موجود خودپتانسیل
ده گیرند اما زیانمنابع و امکانات دولتی بهره می

های به حال این شرکتهستند؛ حداقل فکری 
ع بودن نتایج در صورت جام -2ده صورت گیرد. زیان

با  بایدمجلس شورای اسالمی  ها،مرکز پژوهش
ز انده یماابزارهای قانونی، بر ارقام باقاستفاده مؤثر از 

درصد بوده و رقم  59ها که ها و بانکبودجه شرکت
 شود،بسیار باالیی در بودجه کل کشور را شامل می

 .ش نظارتی خود را ارتقا دهدنق

 و دولت مالی ترین سندمهم نکته راهبردی: بودجه
 که است مدتکوتاه ریزیبرنامه سند یک درواقع
 و سازدمی روشن را سالهیک هایگیریجهت

 و تجهیز در دولت هایتوانایی سنجش برای شاخصی
 .است هایشمأموریت اجرای برای منابع تخصیص

 بر آن تأثیرات و ریزیبودجه وضعیت به توجه رونیازا
 سیاست ترینمهم عنوانبه اقتصادی هایشاخص

با این  .است برخوردار بسزایی اهمیت از دولت، مالی
وضعیت و صرف آوردن ارقام حسابداری در بودجه، 
جا دارد در اصالح ساختار بودجه عالوه بر مطالبات 

صورت جدی مقام معظم رهبری، این بخش نیز به
 ح گردد. )نویسنده: علی قاسمی(اصال

  

     

  

 

              گزارش روز▼

 !عجیب یگستاخ

 باغ و لزوم بازگشتدر منطقه قره جانیبر حق آذربا دیآبان ضمن تأک 13روز  یرهبر معظم انقالب در سخنران

اک خاجیرشده که از  یهاستیربا اعالم موضع کشورمان در خصوص ترو جان،یبه خاک آذربا نیسرزم نیا

و  یورها تعدّکش یِالمللنیب یدو طرف به مرزها»کردند:  دیتأک زین شوندیمنطقه انتقال داده م نیبه ا هیسور

قر ما مست یامرزه یکیر نزدد یستیهم با هاستیمحفوظ باشد و ترور یستیبا یالمللنیب یتجاوز نکنند و مرزها

اند؛ اجرا شدهم نیو آنجا وارد ا نجایز اا ستیترور یتعداد کینان وجود دارد که اطمیهای قابلنشوند. در گزارش

 .«ندیاین یستیها باینمرز باشند و احساس خطر بشود، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد؛ ا کیها نزداگر این

هبر ر تبیاناه درباره گستاخان یدر اقداماخیراً مجلس باکو  ندهی، نما«افبهروز محرم» :یخبر گزاره

 میاردویام»گفته است:  باغی در مناقشه قرهداعش یهاستیترور نیا یریکارگبهمعظم انقالب در خصوص 

ک که توسط کپ وآساال  یستیترور یهادر مرزها، گروه هاستیاز حضور ترور رانیا یمنظور رهبر عال

! اگر قبول هایها و فرانسوروس نیغار درواند، باشد، نه اخباده شدهباغ انتقال دبه منطقه قره رانیخود ا

 «.ودش یقتل نیهمکار متجاوز و اوریبه مثابه  دیبا رانیطرف متجاوز است، ا کیجنگ  نیکه در ا میکن

اف از سوی دولت آذربایجان مورد نقد قرار گرفت و اظهار وضع محرمهرچند این م -1 :یلیتحل هایگزاره

و  خطر نفوذ گریبار د بیعج یشده( و گستاخ کتهی)داظهارات  این نظری شخصی توصیف شد، لیکن

 دو کشور ه میاندر برهم زدن روابط حسن جانیآذربا یمقامات جمهور برخیبر رفتار  سمیونیتأثیرگذاری صه

 نیدر او ک مبارزه کرده کپ یستیهمواره با گروه ترور یاسالم یمهورج -2را به خوبی نشان داد.  همسایه

سبت به ندر کنار حساسیت که  یتنها کشورهمچنین منطقه کرده است.  تیامن میتقد دیها شهده ،راه

 یکرده، جمهور تیحما جانیآذربا یباغ از حق قانونه قرهطور صادقانه در مسئلبهحفظ امنیت منطقه، 

که  چشم و گوش خود را باز کنند و متوجه باشند ستیبایمیجانی مقامات آذربا -3 بوده است. رانیا یاسالم

ه کاتفاق افتاد  ییهادولترژیم صهیونیستی و توسط نه توسط ایران، بلکه ها به منطقه ستیترور لیسگ

و  هاستستیونیمنطقه مسلک صه تیبودند. برهم زدن امن هیدر سور هاستیترور بانیپشت ریاخ یهاسال

 یابه ج نجایباپارلمان آذر ندهی. نمانیست نیمستث نقشه صهیونیستی نیاز ا زین جانیآذربا یهورجم

ورش در کش یداعش یروهایو ن یستیونیصه میبار رژحضور خسارتعلل و تبعات در مورد  ران،یا یسازمتهم

 کند. بیشتری مل أت

(ی)اکبر معصوم  
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                         اخبار▼
 

 شکسته نگذارید!گردنعصا زیر بغل 

عنوان ا بهاو ر یشکسته بگذارند و درماندگگردن یبغل کدخدا رید عصا زدر داخل اصرار دارن یها در انتخابات به عمل آوردند، کسانکه آمریکایی یاز افتضاح بعد

خواهان  یمورد در دوره جمهور 7و  دموکرات یهافقره در دولت 22 ،کایآمر یرانیاضد یهامیکل تحر ازاست که  یدر حال نیا فاکتور کنند.مردم ما  ینقطه قوت برا

از فتنه سبز  تیکه در حما تیامن یشورا 1929. قطعنامه هستندرکورددار  م،یتحر 13با و معاون اولش بایدن اوباما دموکرات دولت  ان،یم نیشده و در ا بیتصو

 یهامیحرت هم 2010وئن . اوباما در ژکردیم جادیا ییونقل هواو حمل یرانیکشتو  یبه منابع مال رانیا یسترسد ،یانرژ نهیفشارها را در زم نیدتریشد، شد بیتصو

 کرد.می لیتحم یو مبادالت بانک یمیرا در حوزه نفت، پتروش یا( را امضا کرد که فشار گستردهسادایجامع )س

 !گردد؟یورق بورس برم

 یگذارمتیم قاز عد یناش ریاخ یهازشیر ست،ین دنیاب ایانتخاب ترامپ  ریاخ یهازشیر لدلی» :داشتی نوشت، در یادکارشناس حوزه بورس« دوستاخوانحمید »

بورس در  یدهااز نما یاربسیمفت است.  اریبس یهامتیدر ق دیخر یبرا انیدالالن و سودجو یهایگران و جوسازاز معامله یاریبورس و سهام توسط بس حیصح

حاکم  یو منفندارند و فقط به سبب ج یندانچ زشیو ر ستیاندازه حجم مبنا نبه یحت ایو  زیناچ اریاما حجم معامالت بس ،دارند فروش یهازمان حاضر صف

 ،یفوالد ،یمیوشپتر ،یشیپاال یهاگروه رینظ یسهام دالر شزیگران ترس از راز معامله یاریبس ریاخ یهاصف نشستن علت فروش هستند. یهااجبار در صفبه

زار ه 32تا  یر حتدال متیق شیبا افزا زین یسهام دالر حتی و بازار کل کرده است. لیدالر را در خود تعد متیها قبل قکه بورس مدتاست درحالی رهیو غ یعدنم

 .«هزار تومان صورت گرفته است 1۸با دالر حدود  هامتیق لینکرد و تعد یتومان، رشد چندان

 بایدن در قبال ایران تغییر نخواهد کرداستاد دانشگاه واشنگتن: راهبرد 

خواهد  ییهااقدام دست به چه یارجخ استیدر س دنیبا نکهیدر پاسخ به ا، طلباصالحدر گفتگو با رسانه داخلی استاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن « هانتر نیریش»

هم  دنیابمعلوم است.  روشن و انهیخاورم دخصوص در مورموضوع، به نیداشت. ا کایآمر یخارج استیدر س نیادیبن راتییانتظار تغ دیبه نظرم نبا»کرد:  حیزد، تصر

انتظار بازگشت  دیت. مثالً نبابا ترامپ نخواهد داش یادیدر اصل تفاوت ز دنیتوجه داشت که راهبرد با دیرا ادامه خواهد داد؛ با لیجانبه از اسرائهمه تیحما استیس

 رییغخواستار ت نینشود. او همچ نیتر تدوسخت طیبا شرا یدینامه جدکه توافق اشتهم اصرار خواهد د دنیرا داشت. با اهمیبه برجام و لغو تحر کایآمر یفور

تر نرم دنیبا . لحندیخواهد کش شیرا پ لیبا اسرائ رانیمنطقه، بحث کاهش خصومت ا یفعل تِیدر وضع نکهیخصوص اتهران خواهد شد؛ به یامنطقه یهااستیس

 .«حاصل نخواهد شد یرییغاز تهران ت کایاما در مطالبات آمر خواهد بود

 پیشنهادی برای موضوع مغفول مانده حجاب

امکان  تا میانون کنقبه  لیبدتآن را  ،اجرا ندارد تیحجاب قابل نهیدر زم یانقالب فرهنگ یعال یاگر مصوبه شورا»: پیشنهاد دادمجلس  ندهینما ،«انیزهره اله»

فرهنگ  انیلبه متو میاف و حجاب مستقموضوع عف»گفت:  ،در امر حجاب یمتول یهااهکاری دستگبا اشاره به کموی شود.  شتریآن ب یاجرانظارت مجلس بر حسن 

 سترعفاف و حجاب، ب نهیدر زم دیکه بامغفول واقع شده است، درحالی یگذشته و کنون یهاهای کالن نظام واگذار شده که متأسفانه در دولتگذاریو سیاست

اب و عفاف گونه نبوده و موضوع حجسفانه اینأتماما  ،ها رخ دهددرون خانواده دیاتفاق با نیو ا میکن یشناسبیرا آس دیبه نسل جد یاسالم یرانیانتقال فرهنگ ا

 «.مدنظر قرار نگرفته است
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 کوتاه اخبار ▼

 شتیگیری معتری درباره گروگاندقیق اتئیزودی جزشاءاهلل بهان»نوشت:  یتیمجلس در توئ هندینما «یعتیشرمالک » گرایان داخلی با بایدن!/ارتباطات مخفیانه غرب ◄

رسوا  دیجد یفروش با کدخدادالالن وطن انیردوبدل شده م انهیمخف یهاامیو ارتباطات مرموز و پ یطراح ات،یح شرطبه گفت. میگرایان به ملت خواهمردم توسط غرب

 «به تهران آوردند و... انهیرا مخف "یچن کید" 1379ها که سال خواهد شد؛ همان

ست که مراکز درصدد ا یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم شرفتهیونقل پو حمل ییفضا یهایتوسعه فناورستاد  های ساحلی/بنیان در استانایجاد مراکز دانش ◄

 یمبو عی. سواحل کشور، صناکنندیم تیعالفکشور  ییاینرم و خالق در حوزه در عیو صنا انیبنششرکت دان 50در حال حاضر  کند. جادیا یهای ساحلرا در استان ینوآور

مثبت  یامدهایپ از گرید یکیم ه ایر موجود در دریاز ذخا یریگداغ شدن بازار بهره نی. همچنشودیها فراهم مآن یرشد و بالندگ یبرا طیمراکز، شرا نیا جادیبا ا هدارند ک

 .یپرسود و بوم ی. بازارکندیرا متنعم و خودکفا م یکه بازار داخل یاتفاقکار است.  نیا

ه انبو»نوشت:  دنیجو با یروزیپس از انتخابات و اعالم پ کایجامعه آمر تیسی در واشنگتن درباره وضعبیبی خبرنگار /کایکاسه انتخابات آمرنیم ریز هکاس ◄

هاست که کاسه رسانهنیم ریز یاکاسه کنندیباالست و احساس م اریکه شمارشان بس یدر حال تجمع هستند. افراد کایمختلف آمر یطرفداران پرشمار ترامپ در شهرها

 نیحاد در اات جادیا نده،یجمهوری آرئیس یرو شیترین کار پمهم .رسدیاره به نظر مپدو یگریاز هر زمان د شیب کایآمر جامعه اند.کار با ترامپ مشکل داشته ازاز آغ

 .«معه استجا

: ت و گفتخدمات این مرکز پرداخ در نشست خبری دیروز به بیان مرکز توسعه حل اختالف سیرئ یصادقاالسالم هادی حجت /حل اختالف یاقدامات شورا ◄

ها مورد هزار مورد آن 12و شده  یها بررسنهزار پرونده در زندا 20کردند. حدود  دایاز چوبه دار نجات پ یماهه اول سال جارشش یمحکوم به قصاص ط 197»

 «.اندآزاد شده زین یهزار زندان 5از  شیصلح و سازش قرار گرفته و ب

الشرایط به معنای حاکمیت مجتهد جامع هیفقتیوالآنجایی که  چیست؟ پاسخ: از هیفقیولبه دستورات حکم التزام عملی نداشتن (: 75 سؤالاحکام سیاسی ) ◄

باشد، اطاعت نکردن از دستورات حکومتی ولی علیه وآله( می اهللیصل) اهللرسول( که همان والیت السالمهمیعلست از والیت ائمه اطهار )ای ادر عصر غیبت است و شعبه

 باشد.به آن است، غیرمجاز می عدم التزامامر مسلمین که نشانگر 

 

   خبر ویژه▼ 

؟ریزندها چگونه بازار بورس را به هم میفروش گنالیس  

مورد  دهند،یجام مو مجرمانه ان زیآممخرب، تخلف یهاتیکرده و فعال جادیا یناهنجار یمجاز یدر فضاکه  یافراد» سازمان بورس گفت: یحقوق معاون

از  یهانن عاتاطال یافشا مت،یکاری قدست ،یفروشگنالیاقدام به س یمجاز یفضا قیاز افراد که از طر یتعداد یراستا برا نی. در همرندیگیقرار م بیتعق

 لیاند، تشکسهم اغوا کرده فروش ای دیبه خر یمنفعت شخص لیقصد تحصمردم را به ایاند و مبادرت کرده یاطالعات نهان معامله با ،یررسمیغ یمجار

. کنندمی یع و تباناجتما ،بر ارتکاب جرم و تخلف یمجاز یفضا قیاز طر یشده که افراد دهید یگاه» :را هم اضافه کرد نیا یجمال جعفر .«پرونده شده است

آن  یکننده براکنند و ظاهر گمراهداغ  یتبان با ی،ادیبن لیرا بدون وجود هرگونه پشتوانه و تحل یبازار سهم یعنی ،اصطالح پروژه کنندرا به یکه سهممثل این

صاحبان »فت: گ یو .«ودد بخواه بیمجرمانه و موجب تعق تیکارها هم فعال نیا ؛سهم را بدون پشتوانه باال ببرند متیو با اغوا کردن مردم، ق کنندیارائه م

 ینیاق عمصد نیکه ا رندیگیقرار م دیها برعکس، در صف خرکه مردم در صف فروش سهام قرار گرفته و خود آن شوندیباعث م یها با اغواگراز کانال یبرخ

 .«شودیمال نامشروع است و با آن برخورد م لیجرم بوده و منفعت حاصله تحص

 

 


