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 ! با فرمان رھبر و گرانی روزافزون؟١٣٩٢سال » اضطراری «ۀتصويب بودج

   

 مقدمه

ھر چند که با شناخت از تحوالت سال گذشته و . دی گذرانده باشيداميدوارم نوروز و نخستين روزھای بھاری را به شا

سرکوب و سانسور، گرانی و فقر، زندگی بسياری از خانواده ھای ايرانی، به ويژه مزدبگيران و بی کاران و محرومان 

يست و زندگی سفانه باز ھم زأرا تلخ کرده بود از ھمين االن نيز می توانيم پيش بينی کنيم که در سال جاری نيز مت

 نيز برای برون رفت از اين بن ئیدر چنين وضعيتی، راھکارھا. بسياری از خانواده ھا رو به وخامت خواھد گذاشت

در سال جاری، باز ھم سرکوب ھا در اولويت کليت حکومت . بست و بحران در مقابل جامعه ما قرار خواھد گرفت

ان نيز جدی تر از گذشته به دنبال اين که چگونه از سرکوب و اسالمی قرار خواھد گرفت و اکثريت مردم آزاده اير

 .سانسور، گرانی و فقر و فالکت رھا شوند، خواھند رفت

 را به تصويب رساندند تا ٩٢ازدھم بودجه سال ونمايندگان مجلس شورای اسالمی، در روزھای پايان سال گذشته، سه د

می گويند با وجود اين که مخالف تصويب اليحه بودجه دولت بوده نمانيدگان مجلس، . ماشين دولتی از حرکت باز نماند

 قادر به ٩٢با مصوبه بودجه «: شورای نگھبان می گويد. آن را مورد تصويب قرار داده اند» رھبر«اند اما به فرمان 

با بررسی  «نده تھران در مجلس، گفته کهياحمد توکلی، نما» .جمھوری آينده نخواھد بود نظارت بر انتخابات رياست 

  ».بودجه سه دوازدھم فرض بر اين است که شرايط کشور اضطراری است

 عکس هاصوال بودجه ساليانه ھيچ کشوری را با امر و نھی و ابالغيه و بخشنامه از باال، به تصويب نمی رسانند، بلکه ب

 بودجه کشور توسط مجلس با دخالت کارشناسان امور اقتصادی و بررسی آن در کميسيون ھای مختلف مجلس، سرانجام

به خصوص ھنگامی که موج بحران اقتصادی از راه می رسد ھيچ قدرتی توان مقابله با آن را . به تصويب می رسد

  .ندارد و اين بحران، دير يا زود به بحران ھای سياسی و اجتماعی منجر می گردد

 جمھوری افزايش چشم گيری داشته از اين ، تنھا بودجه نھاد رياست١٣٩٢در بودجه پيشنھادی دولت نيز برای سال 

بنا به گزارشات، دولت در بودجه . رو، ارگان ھای ديگر نيز در تالشند سھم خود را از بودجه ساالنه کشور باال ببرند

ن كاھش بودجه يا.  است است جمھوری را كاھش يافتهير از نھاد ريھا به غ م مجلس كرد سھم تمام دستگاه يای كه تقد 

ندگان مجلس و كارشناسان ياری از نماير بوده كه اعتراض بسيگ است جمھوری آن قدر چشم ي ھا در مقابل نھاد ر دستگاه

 ٨٢است جمھوری را تا يدھد دولت بودجه نھاد ر  آن طور كه اعداد و ارقام بودجه نشان می  .حکومتی را به دنبال داشت

  . است ش دادهيدرصد نسبت به سال گذشته افزا
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ان يبه ب.  درصد كاھش داده است۵۵د در مقابل بودجه نھاد مھمی در ساختار سياسی حکومت، مثل مجلس را احمدی نژا

 داشته را كاھش تقابل كه با آن ھا کشمکش و ئیگر نھادھايه و دير مجلس و قوه قضائي نظئیبھتر دولت بودجه نھادھا

 .داده است

 زندگی کودکان کار و خيابانی، کارتن خواب ھا، زنان خانه  آموزش و پرورش، بھداشت و درمان،مسألهدر اين ميان، 

دار، دست مزدھای چندين برابر زير فقر کارگران، حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، اشغال و غيره کم تر مورد بحث 

و جدل سران و مقامات و ارگان ھای حکومتی به ويژه مجلس شورای اسالمی که بودجه را به تصويب می رساند، قرار 

  .گرفته اند

 از ھم اکنون، يعنی ھنوز کم تر از يک ھفته از سال نو ١٣٩٢ ميليارد تومانی دولت برای سال ٧٣٠بودجه پيشنھادی 

 ھزار ميليارد تومان به بانک ھا و ٢٠٠ھم چنين دولت حدود .  ھزار ميليارد تومان کسری دارد٣٠نمی گذرد حدود 

 درصد درآمد ارزی ايران از ۴۵ تا ٣۵س آمار رسمی اعالم شده، بين مھم تر از ھمه، بر اسا. شرکت ھا بدھکار است

 ۴۵به عبارت ديگر، درآمدھای ايران به دليل تحريم ھای بين المللی، حدود . صادرات نفت و گاز کاھش پيدا کرده است

  . کم تر شده استدالرميليارد 

 ۴۵٠دولت احمدی نژاد در حدود  تا پيش ازآمارھای موجود نشان می دھد که اگر درآمد نفتی ايران از فروش نفت 

 درآمد داشته که دالر ميليارد ٧۵٠ بوده است، در ھشت سال رياست جمھوری احمدی نژاد، دولت بيش از دالرميليارد 

  !درآمد نفتی بوده است  از آندالر ميليارد ۶٠٠تقريبا 

ھم به رياست احمدی نژاد، نگاه کنيم در ھمه جا به به اين ترتيب، ما از ھر زاويه به کارنامه اقتصادی دولت ھای نھم و د

 برای مثال، عليرضا. سران و مقامات و ارگان ھای حکومت اسالمی را می بينيمۀ سادگی بحران ھا و فسادھای گسترد

توليد ملی، «محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در آخرين روزھای سال گذشته، در جشنواره 

 ١٠ اکنون از ھر  گزارش داده که ھم  با انتقاد از ادامه سياست غلط واردات گسترده کاالھای خارجی،،»افتخار ملی

 .به بحران ھستند واحد توليدی ھشت واحد دارای وضعيت بحرانی و نزديک

انکار حسن سعادتمند که سه پيم . مديره کانون سراسری پيمانکاران عمرانی ايران، داده استھيأتس ئيآمار جالبی ھم ر

 درصد فعاليت ھای عمرانی کشور نيمه کاره رھا شده اند ٨۵کند، می گويد اکنون  عمرانی بزرگ کشور را ھدايت می

 . پيشرفتی در آن ھا احساس نمی شود و

 ی ھدفمند سازی يارانه ھا، ريخت و پاش ھای حکومت، اختصاص بودجه ھامسألهدر واقع، محاصره اقتصادی ايران، 

ليسی و ميليتاريسم، دزدی ھا و غارتگری ھای حکومتيان و اطرافيان آن ھا، از جمله عوامل وی پکالن به عرصه ھا

ھمه اين . مھم و اصلی رشد و گسترش روزافزون فقر، گرانی، بی کاری و آسيب ھای اجتماعی در جامعه ايران ھستند

  .عوامل سبب شده است که نارضايتی در جامعه اوج بگيرد

 سران و مقامات و ارگان ھای حکومت اسالمی، نگران اوج گيری بحران اقتصادی و به تبع آن، در چنين شرايطی، ھمه

 ضر اکثريت مردم ايران، حتی نگرانچرا که در حال حا.  ھستند١٣٩٢اعتصابات کارگری و خيزش مردمی در سال 

ردم در رسانه ھا منتشر  نيازھای روزمره خود ھستند و روزی نيست که خبر افزايش قيمت کاالھای ضروری متأمين

  .نشود

  

  ١٩٩٢بودجه سال 

البته اين اولين بار نيست که بودجه سال آينده از سوی .  به مجلس دادتأخير را با دو سه ماه ١٣٩٢دولت بودجه سال 

ھای دولت محمود احمدی نژاد، بودجه را تأخير ھای اخير، مجلس به خاطر  در سال. دولت دير به مجلس ارائه می شود
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 و ]حمل[ای برای دو ماه فروردين شکل دو دوازدھم به تصويب رسانده؛ به اين شکل که در اسفند ماه، بودجه به 

اما اين بار احتماال . شود رسد و در ارديبھشت ماه نيز، بودجه ده ماه بعد تصويب می   به تصويب می ]ثور[ارديبھشت ماه

  .ر از مجلس خواست که آن را به تصويب برسانندس مجلس، رھبئيس جمھور و رئيبه دليل اختالفات شديد ر

 به مجلس ١٣٩٢ برای ارائه اليحه بودجه سال امسال، حتی بر اساس رسم معمول، نه تنھا محمود احمدی نژاد، شخصاً 

 نيز در مجلس حاضر نشد و به جای او رحيم مبينی، ١٣٢٩نيامد، بلکه در دفاع از اليحه بودجه سه دوازدھم سال 

س جمھوری در ئيعدم حضور ر.  معاونت برنامه ريزی رياست جمھوری، از اليحه سه دوازدھم دفاع کردمعاون بودجه

  .رو گرديده مجلس، با اعتراض برخی نمايندگان روب

اقتضای « ھا، شمار زيادی از نمايندگان مجلس مخالف تصويب کليات اين اليحه بودند اما بنا به آن چه که  بنا بر گزارش

به » «غيرقانونی شدن تمامی درآمدھای دولت«، و پيشگيری از »فرمان رھبری« شده است از جمله خوانده» شرايط

  .اند ی مثبت داده أبه اين اليحه ر» ناچار

 ھزار ۴۵٠ بتواند تا مبلغ ١٣٩٢تصويب کليات بودجه سه دوازدھم، به دولت اجازه می دھد در سه ماھه اول سال 

  .ه کندميليارد لایر از کل بودجه را ھزين

، دولت اجازه دارد تا در چارچوب قانون برنامه پنج ساله ئیبراساس ماده واحده اين اليحه و در صورت تصويب نھا

 کل کشور، در سه ماھه اول سال آينده درآمدھا و ٩١ و قانون بودجه سال ١٣٨٩ ]جدی[ دی ماه١۵پنجم توسعه مصوبه 

   ھای سرمايه ئی واريز کند و اعتبارات ھزينه ای و تملک داراساير منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه

 ھزار ۴۵٠ تا مبلغ ٩١ ھای قانون بودجه سال  ای، مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جدول

ايش  درصد نسبت به سال قبل افز٢٠ای بيش از  ميليارد لایر دريافت و پرداخت کند، مشروط بر آن که اعتبارات ھزينه 

  .نداشته باشد

 ھای دريافتی و پرداختی خود  به گزارش خبرگزاری مھر، با تصويب نمايندگان مجلس قرار شد که دولت برای ھزينه

 ھزار ميليارد ۴١ استفاده کند که ميزان اين تنخواه ٩١ از سه دوازدھم کل بودجه مصوب سال ٩٢در سه ماھه اول سال 

  .تومان تصويب شد

 دولت قرار است ھزينه مربوط به انتخابات و ھم چنين افزايش حقوق و دست مزد کارکنان را از بنا بر اين گزارش،

  .  ھزار ميليارد تومان پرداخت کند۴١طريق ھمين 

 ھای آن در قانون  ، بودجه نھاد رياست جمھوری و زيرمجموعه١٣٩١ ]حوت[ اسفند١۴به گزارش جھان، دوشنبه 

اما در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در اليحه سال آينده . صويب شده است ميليارد تومان ت٣٧۵بودجه امسال 

 ٨٠رشد ( ميليارد تومان، ۶٨٢ درصد افزايش يافته، افزايش اعتبارات نھاد رياست جمھوری به ٢٠نسبت به سال جاری 

  . مل استأقابل ت) درصدی نسبت به رقم امسال

 ٩١ ميليارد تومان تصويب شده بود که دولت در اليحه بودجه سال ٢/٢٨بودجه شورای عالی امنيت ملی در سال جاری 

جالب آن که دولت .  ميليارد تومان شده است۴/١٧ ميليارد تومانی اين رقم و رسيدن آن به ١٠خواستار کاھش بيش از 

. گرفته است اعتبار در نظر ئیتقريبا معادل رقم کسر شده از بودجه شورای امنيت ملی، برای نھاد زيرمجموعه مشا

اما .  ميليارد تومان اعتبار برای دبيرخانه جنبش عدم تعھد در نظر گرفته است١٠مطابق اليحه بودجه سال آينده، دولت 

امنه ای تشکيل شده، فقط يک ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده خبرای مرکز ملی فضای مجازی که با دستور 

  . است

 خارج از قوه مجريه ھم چون دبيرخانه مجلس خبرگان رھبری، مجلس شورای دولت، ھم چنين بودجه دستگاه ھای

البته ھمان طورکه در . را کاھش داده است... اسالمی، مرکز پژوھش ھای مجلس، ديوان محاسبات، شورای نگھبان و 
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 و مجلس نيز ن بودن بودجه خود، مصوبه مجلس را رد کردئيادامه ھمين بحث خواھيم ديد شورای نگھبان، به دليل پا

  .بالفاصله بودجه باب ميل شورای نگھبان را به تصويب رساند

ر اطالعات دولت احمدی نژاد، که برکناری آن از سوی احمدی نژاد و ابقای مجدد آن توسط خامنه يدر مصلحی، وزيح

ستفاده از بودجه ، نسبت به احتمال سوء ا٩١ اسفند ١٢ روز شنبه   روزه احمدی نژاد منجر شد١١ای، به خانه نشينی 

  . ھشدار داده است١٣٩٢است جمھوری در سال يدولتی در انتخابات ر

 پر و بال و مدال می دھد؛ از سوی ديگر چند نفر ئیدر رابطه با نمايش انتخابات رياست جمھوری، احمدی نژاد به مشا

اصالح طلبان در اين مورد، . از اصول گرايان، بيش تر برای بازار گرمی خود را کانديد رياست جمھوری کرده اند

  . خود را اعالم نکرده اندئیھنوز موضع رسمی و نھا

  . شورای نگھبان روشن خواھد شدتأئيد، پس از بررسی و تصويب مجلس و ١٣٩٢البته ارقام واقعی اليحه بودجه سال 

ی در مخالفت با ران اسفند طی سخن٢٢می، روز سه شنبه محمد حسين فرھنگی نماينده تبريز در مجلس شورای اسال

شد، اظھار   دولت سه ماه تمديد می ٩١پيشنھاد مطرح شده برای بودجه سه دوازدھمی دولت که براساس آن بودجه سال 

با اين حکم ھيچ : او، افزود.  داريم که دراين پيشنھاد مغفول مانده است٩٢ما موضوعات مھمی در ابتدای سال : داشت

افتد و با تورمی که وجود دارد اين موضوع باعث فشار بين افراد می  اتفاق نمی ری در حقوق و مزايای کارمندان ييتغ

  .شود 

  

  موضع شورای نگھبان

گفت که مصوبه مذکور مورد بررسی اين شورا قرار گرفته و به دليل ) چ مار١٣( اسفند ٢٣ روز چھارشنبه ئیکدخدا

  .ه شده استمغايرت آن با قانون اساسی، برای رفع ايراد به مجلس بازگرداند

گوی شورای نگھبان، در توضيح ايرادات شورای ، سخنئی، کدخدا»ايسنا«جويان ايران  به گزارش خبرگزاری دانش

نگھبان به اليجه بودجه تصويبی مجلس، گفته است که مصوبه مجلس منابع الزم برای تدارک برگزاری انتخابات 

 . قانون اساسی مغايرت دارد١٩٢تيجه، با اصل رياست جمھوری سال آينده را پيش بينی نکرده است و در ن

س جمھوری جديد بايد حداقل ئي قانون اساسی مقرر می دارد که انتخاب ر١٩٢به گفته سخن گوی شورای نگھبان، اصل 

يک ماه قبل از پايان دوره رياست جمھوری قبلی انجام شده باشد، افزوده است که کارھای اصلی مربوط به برگزاری 

  . ھای آن نيز پرداخت شود ره يازدھم رياست جمھوری بايد در سه ماه اول سال آينده صورت گيرد و ھزينهانتخابات دو

سخن گوی شورای نگھبان، پيش از اين ھم نبود منابع الزم برای تدارک انتخابات را مانع فعاليت شورا در زمينه 

شورای نگھبان نمی تواند وظايف « مجلس، انتخابات رياست جمھوری سال آينده خوانده و گفته بود که با مصوبه

  ». خرداد برگزار می شود انجام دھد٢٤نظارتی خود در انتخابات رياست جمھوری سال آينده را که در 

 ايراد شورای نگھبان در مورد ،١٣٩١ اسفند ٢٧ک شنبه ينمايندگان مجلس شورای اسالمی نيز در جلسه صبح روز 

 را مورد بررسی قرار داد ٩٢جازه دريافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتدای سال ای در اليحه ا ن رديف بودجه ييتع

 .  ميليارد تومان را برای برگزاری انتخابات اختصاص داد١٧٠و اعتباری بالغ بر 

 ميليارد ۵۵٠ انتخابات توسط وزارت کشور، ئی ميليارد لایر بابت ھزينه ھای اجرا٩٠٠بر اين اساس مقرر شد مبلغ 

 ھای نظارت بر   ميليارد لایر بابت ھزينه٢۵٠ ھای نظارت بر انتخابات توسط شورای نگھبان و   بابت ھزينهلایر

  .انتخابات شوراھای اسالمی شھر و روستا توسط مجلس شورای اسالمی اختصاص داده شود
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انجام وظايف مربوط اين مبالغ از محل تنخواه برای وزارت کشور، شورای نگھبان و مجلس شورای اسالمی به منظور 

جمھوری و شوراھای اسالمی شھر و روستا اختصاص يافته است و صددرصد تخصيص  به برگزاری انتخابات رياست 

  .  شود يافته تلقی شده و پرداخت می

  

  سھم نھادھای به اصطالح فرھنگی و افراد از بودجه ساليانه کشور

بر اساس آن، بودجه ھای کالنی به نھادھا و افراد مذھبی تعلق می در اليجه بودجه ساليانه ايران، جدولی وجود دارد که 

 آيت هللا مصباح، بنياد موالنا، بنياد مؤسسه، )بسيج( نشر آثار امام، مسجد جمکران، جنگ نرم مؤسسهبرای مثال، . گيرد

دار شھيد حاجی  انداز پارس، کانون فرھنگی ورزشی سر شمس و موالنا، دانشگاه عدالت، بنياد سعدی، دانشگاه چشم

 الزھرا، کمک به مصالی قم، کمک ة باغ نجات، مجمع جھانی صلح اسالمی، بيناد حکمت صدرا، جامعمؤسسه، ئیبابا

به حسينيه ھا، مساجد و امامزاده ھا، گروه ھای جھادی جوانان، کانون فرھنگی مذھبی وصال، کانون سنگرسازان بی 

 شيعه شناسی، دانشگاه اديان و مؤسسه، شھرک مھديه قم، رواق حکمت، سنگر، ستاد اقامه نماز، دانشگاه شھيد مطھری

 ساخت  باغ نجات، پروژه مؤسسه امدادگران عاشورا، مؤسسهمذاھب، مدارس معارف اسالمی، سامان دھی مد و لباس، 

 و  و خمس و زکاتکمک ١۵٧ به ١٣٩١در بودجه سال ...  ھای شھيد شوشتری و شھيد صياد شيرازی و لمو توليد ف

  . غيره نيز دارند

حمايت از آموزش «ای با عنوان   برنامه   نيز خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد که در آن بودجه٨٦اواخر سال 

 ٨٧ ميليون تومان بوده، در سال ١١١ ميليارد و ٢ معادل ٨٦وزارت ارشاد، که در سال » فرھنگی و ھنری  دينی و   ھای 

  ! درصد٦٣٩ومان افزايش يافته است؛ يعنی رشدی در حدود  ميليون ت٦٢٠ميليارد و   ١٥به 

ھای فرھنگی و   حمايت و ھدايت فعاليت  برنامه« ميليارد تومان نيز تحت عنوان ٩، مبلغ ٨٦البته وزارت ارشاد در سال 

   . افزايش يافت    ميليون تومان ٨٢٥ ميليارد و ٣٢در نظر گرفته بود که در سال بعد، اين بودجه به » دينی

 ميليارد تومان بود که سھم وزارت ٢٥٠٠ کل کشور مبلغ ٨٧ شده در قانون بودجه سال  نيي فرھنگی تع کل بودجه

 وزارت فرھنگ و   بودجه٨٤اين در حالی است که در سال .  ميليارد تومان بود٣٨٦ارشاد از اين بودجه  فرھنگ و 

   .  ميليارد تومان بود١٥٤ارشاد مبلغ 

ست احمدی نژاد، نھادھای فرھنگی ار دولت نھم احمدی نژاد و روی کار آمدن دولت دھم به رياما با تمام شدن عم

احی بودجه برخی نھادھای سابق را کم تر ناز اين رو، در رقابت ھای ج. جديدی نيز به ليست بودجه گيران افزوده شد

  .سيس اختصاص دادأکرد و به به نھادھای تازه ت

 ھای ميلياردی به  رانيان خارج از کشور، برگزاری جشن نوروز، اختصاص بودجهبرای مثال، برگزاری ھمايش اي

زاده، اختصاص  سساتی چون بنياد موالنا، کمک به مرکز ملی مطالعات جھانی شدن تحت رياست آقای بھمن شريفؤم

   اختصاص بودجه ھای ورزشی،  ھای ھنگفت به بازيگران و ھنرمندان، صرف ميلياردھا تومان کمک مالی به تيم بودجه

  ...  چندانی ندارند وئی که حتی سابقه سينمائی کنندگان سينما ھای ميلياردی به تھيه

 دارند که بودجه نھادھای دينی در قانون بودجه امسال، هن برخی نھادھای دينی، در شرايطی از کمبود اعتبار گلمسؤوال

 ميليون ٢۶٩ ميليارد و ۶۶نون بودجه امسال، مبلغ دولت در قا.  درصد افزايش يافته است۴۴نسبت به سال گذشته، 

 ۵٣تومان اعتبار به دفتر تبليغات حوزه علميه اختصاص داده و بودجه شورای عالی حوزه علميه قم ھم با افزايش 

  .  ميليون تومان رسيده است٣۵٧ ميليارد و ٢١١درصدی به 
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 ميليون تومان ٢٢٩ ميليارد و ٧٧رھنگی کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه کشور ھم از مجموع اعتبارات بخش ف

 ميليارد تومان اعتبار نيز در اختيار سازمان تبليغات اسالمی قرار گرفته ١۵٠نژاد،  سھم برده و به گفته محمود احمدی 

  . است

 ٦/٢٧نژاد  س دولت، بودجه نھادھای مذھبی در دوران احمدی ئيبر اساس اعالم معاونت برنامه ريزی و بودجه ر

 ميليارد ٨٣ تنھا ٨٣بر اساس گزارش اين معاونت، بودجه نھادھای دينی کشور در سال . درصد افزايش يافته است

 ميليارد تومان اعتبار به نھادھای دينی اختصاص يافته ۵٠٠ ھزار و ۵، در مجموع ٩١تومان بوده در حالی که در سال 

  . است

 امسال در جمع خبرنگاران از ]ميزان[يغات اسالمی، مھر ماهھا و مجلس سازمان تبل ھم چنين معاون امور استان 

اما مھر . ھا به سازمان تبليغات اسالمی صورت گرفته است ترين تخصيص بيش: اران و دولت تشکر کرد و گفتاستاند

 لسؤانژاد برای نخستين بار در سال جاری در کنفرانس خبری حاضر شد، در واکنش به  ماه امسال، ھنگامی که احمدی 

 ميليارد ١۵٠ساالنه «: خبرگزاری مھر، نسبت به کارآمد نبودن اقدامات سازمان تبليغات اسالمی انتقاد کرد، او گفت

  » . ھزينه کرد آن باشدۀ گيرد بدون اين که پاسخ گوی نحو تومان اعتبار در اختيار اين سازمان قرار می

 دھد که ھيچ گونه  بار به نھادھای خاص اختصاص می ميليارد تومان اعت٨۵٠بر اساس قانون بودجه، دولت ساالنه 

ای که   مؤسسه ١٣٨ از مؤسسه ٩۴ھای مجلس،  بر اساس اعالم مرکز پژوھش .  گيرد  ھا صورت نمی نظارتی بر آن

  . اند، نھادھای دينی و مذھبی ھستند  قانون بودجه قرار گرفته١٢دارای رديف اعتباری در جدول 

گو با خبرنگار پارلمانی  و  نماينده گرگان و سخن گوی کميسيون فرھنگی مجلس در گفتاالسالم سيد علی طاھری ةحج

در جلسه امروز :  کميسيون متبوعش، گفت١٣٩١ اسفند ٢٨، با اشاره به جلسه عصر روز دوشنبه خبرگزاری فارس

 اليحه ١٢و در اين جلسه درباره جدول ... حث و بررسی کرديمسسات فرھنگی بؤدرباره ضوابط تخصيص بودجه به م

يعنی ھنوز . گو خواھيم کرد و سسات فرھنگی اختصاص دارد بحث و گفتؤبودجه که به تخصيص بودجه به نھادھا و م

  . قانون بودجه باز است١٢حذف و يا عدم حذف جدول 

 سال است؛ يعنی   حدود يک درصد از کل بودجه اختصاصی دولت به بخش فرھنگی فقط ھمه می دانند که کل بودجه

در اين سال ھا، دولت با تشديد .  به چشم نمی آيدھا، اصالً  مبلغی که در مقايسه با منابع تخصيصی به ساير بخش

سانسور، آگاھانه و عامدانه زمينه تعطيلی ناشران و کتابفروشی ھا را مساعد کرده و اين نھادھای فرھنگی واقعی يکی 

يگری تعطيل می گردند و حتی چند ماه پيش تعدادی از نويسندگان با انتشار بيانيه ای اعالم کردند که تيراژ پس از د

  . يعنی يک فاجعه بزرگ فرھنگی.  نسخه سقوط کرده است٢٠٠کتاب در ايران به 

ن سياسی ديگر فعاال بی شماری از نويسندگان و ھنرمندان و روزنامه نگاران و وبالگ نويسان در کنار ھم اکنون تعداد

  .جنبش ھای اجتماعی و وکال و غيره در زندان ھا زير شديدترين شکنجه ھای روحی و يا جسمی قرار دارند

  

  کسر بودجه

 درصد اعتبارات ١۶ ماه گذشته تنھا ٩ کرده که طی تأکيدوان محاسبات در گزارش خود يبه گزارش خبرگزاری مھر، د

سد که يگر اقتصادی می نوين گزارش با اشاره به بخش ھای ديا. ده استعمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق ش

ه ي ھای سرمائی درصد، واگذاری دارا۴٨ درصد، مصارف عمومی دولت ٢ ھای مالی ئیزان تحقق بودجه تملک دارايم

  . درصد بوده است۴٧ درصد و منابع عمومی دولت ٣۶ ھای مالی ئی درصد، واگذاری دارا۴۴ای  
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 ٩ای در  دھد که درآمدھای بودجه  ، نشان می )دخل و خرج دولت(حاسبات از بودجه عمومی دولت وان ميگزارش د

 درصد محقق ۵٣ای،  ده که نسبت به رقم مصوبه بودجهيارد تومان رسيلي م۴٨۴ ھزار و ٣۴ش از يماھه اول امسال به ب

  .ارد تومان استيلي ھزار م٣/۶۵ حدود ٩١رقم درآمدھای عمومی دولت در بودجه سال . شده است

حه بودجه سال ارائه شده يمی از بودجه درآمدھای عمومی دولتی در حالی است که دولت احمدی نژاد، در اليتحقق تنھا ن

  .ش داده استيارد تومان افزايلي ھزار م٩٢عنی تا يبه مجلس، بودجه عمومی دولت را حدود سی درصد، 

غالمرضا مصباحی . و نمايندگان مجلس آن را نگران کرده استاين کسر بودجه، بسياری از سران و مقامات حکومت 

ط اقتصادی ي اعالم کرده بود که با توجه به شرا]عقرب[ آبان ماه١۵ون برنامه و بودجه مجلس، روز يسيس کمئيمقدم، ر

ارد تومان يلي ھزار م۵۴در سال جاری ) نه ھا و مصارف کل بودجه کشورياختالف ھز(کشور کسری کل بودجه 

ون تومان در نظر يلي م۵۶١ارد و يلي ھزار م۵۶۶رد شده است؛ رقم کل بودجه مصوبه مجلس برای سال جاری برآو

  .گرفته شده است

ارد تومان برای بودجه يلي ھزار م٣٧ن که حدود ين با اشاره به ايبه گزارش خبرگزاری مھر، مصباحی مقدم ھم چن

ان سال ينی می شود تا پايش بيط موجود، پيبا توجه به شرا: ده است، گفتيب رسي جاری به تصو عمرانی کشور در سال

  .ابدياز کل بودجه عمرانی کشور تحقق )  درصد٢٠کم تر از (ارد تومان يليتنھا ده ھزار م

 اسفند ماه، از کسری بودجه ٢٢ شنبه  س ديوان محاسبات، روز سهئيبه گزارش خبرگزاری مھر، عبدالرضا رحمانی، ر

 از محل ٩١ھا در سال  درآمدی که از اجرای ھدف مندی يارانه «:  خبر داد و گفت٩١در سال قابل توجه ھدف مندی 

  ». درصد است۵٠ ھای انرژی محقق شد، حدود  افزايش قيمت حامل

ھا   کند برداشت از بودجه عمومی و افزايش قيمت حامل ءاگر بنا باشد دولت مرحله دوم ھدف مندی را اجرا«: او، گفت

  ».ز سال قبل ديده شودبايد بيش تر ا

، محمد نھاونديان امروز در پايان بيست و دومين جلسه شورای ٢٠١٣ چ مار١١ - ١٣٩١ اسفند ٢١به گزارش تسنيم، 

بررسی اجرای گام دوم ھدف مندی يارانه ھا بحث : گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت و گفت

  . گو بود و اصلی جلسه امروز شورای گفت

سفانه دبير اين ستاد أقرار بود گزارشی از دبير ستاد ھدف مندی يارانه ھا در جلسه امروز مطرح شود که مت: زوداو، اف

گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی درباره اجرای : نھاونديان، گفت. برای ارائه گزارش حضور نيافت

ميانگين درآمد سازمان ھدف مندی يارانه ھا در دو سال بر اساس اين گزارش، : او، افزود. گام دوم ھدف مندی ارائه شد

  . ھزار ميليارد تومان است٢٥اجرای آن 

ھم چنين دولت حدود : به گزارش فارس، ايرج نديمی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نيز گفته است

 طور که برای  دھد و ھمان ھا بدھکار است که بايد آن را ب  ھزار ميليارد تومان به بخش خصوصی و بانک٢٠٠

  .دھی افزايش پيدا کند شود، بايد به دولت ھم آورده شود تا قدرت تسھيالت  پرداخت بدھی به مردم فشار آورده می 

ادداشت روز يعنوان » خ چه كرده است؟ين دولت تاريپردرآمدتر«: ، نوشت١٣٩١ ]سنبله[ شھريور١۵تھران امروز، 

کل «معاون اسبق وزارت نفت گفته است : ديدپور است كه در آن می خوانيجواد سديروزنامه تھران امروز به قلم س

ن مقدارسھم دولت ي بوده كه از ادالر ميليارد ١١۶ سال گذشته تاکنون حدود يک ھزار و ١٠٣درآمد نفتی ايران در طول 

ن ي نفت كشور از ابتدای كشف امی از درآمديگر حدود نيبه معنای د»  رسيده استدالر ميليارد ۵٣١نھم و دھم تاکنون به 

اضی، دولت احمدی نژاد كه در يك محاسبه ساده ريبراساس . ب دولت احمدی نژاد شده استيران، نصياه در ايطالی س

ست به يك قرن گذشته را از آن خود كرده می بايمی ازدرآمد نفتی كشوردر يظرف زمانی كم تر از ھشت سال حدود ن

ست به ي سال می با٨ن يدر ظرف ا گر،يبه سخن د. ران ھمت می گمارديوسعه و آبادانی اشرفت، تيز به پيھمان مقدار ن
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ا ينه كرده است ولی آيشرفت می كرد چرا كه به ھمان اندازه درآمد داشته و ھزيش ازآن كشور پي سال پ٩۵اندازه 

 تأئيدزی را ين چيتغال چند و اشي مردم و مصائب و مسائل تولیشت و زندگيط كنونی معيھای اقتصادی و شرا تيواقع

  ش درآمد سرانه ملت كمك كند؟يخ چقدرتوانسته به افزاين دولت تاريمی كند؟ پردرآمدتر

 بوده دالرميليارد  ۴۴۵، ١٣٨۴ بر اساس اين گزارش رسمی، مجموع درآمد حاصل از فروش نفت از اول انقالب تا سال

 بوده است، دالر ميليارد ۵٣١حاصل از فروش نفت  د درآم١٣٩٠ تا سال ١٣٨۴ سال از سال ٧است، حال آن که طی 

 دالر ميليارد ۶٩٨ دولت احمدی نژاد ١٣٩٠م، در مجموع تا سال ئياين رقم بيفزا که اگر درآمدھای غيرنفتی را نيز به

  .داشته است درآمد

 ٧۵٠ را ٩١ايان سال ارزی تا پ اگر درآمدھای سال جاری را نيز به اين دو رقم اضافه کنيم، می توان مجموع درآمدھای

 ۵٠٠  شده است؛ درآمدی که حدودتأمينآن از محل فروش نفت   ازدالر ميليارد ۶٠٠ برآورد کرد که تقريبا دالرميليارد 

 درصدی در پروژه ٨۶ درصدی در واحدھای توليدی و رکورد ٨٠شد و حاال رکورد   آن صرف وارداتدالرميليارد 

 درآمد نفتی، سياه تر از آن چه به نظر دالر ميليارد ۶٠٠دولتی با  ابراين، کارنامهبن .را به بار آورده است ھای عمرانی

 .می رسد، است

  

   و ھدف مندسازی يارانه ھا٩٢بودجه 

ايرج نديمی عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، درباره ھدف مند سازی : ، نوشت١٣٩١ اسفند ٢٠آفتاب، 

ھا   ھای رو به افزايش ھدف مندی يارانه   کند نسبت بين ھزينه  که نگرانی ايجاد میيکی از نکاتی: يارانه ھا، گفته است

  . نسبت به بودجه عمرانی است

 ٣١ ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد و بودجه عمرانی ٢٠ برای ھدف مندی ٨٩برای مثال، در سال : او، ادامه داد

 ھزار ميليارد است، اما ٣۴ميلياد برای ھدف مندی و بودجه عمرانی  ھزار ۴٨ ھم ٩٠ھزار ميليارد تومان بود، در سال 

 ھا اختصاص   ھزار ميليارد تومان به ھدف مندی يارانه۶۶ ھم ٩١در سال ...  ھزار ميليارد تومان است١۵عملکرد آن 

ن آن محقق شده  ھزار ميليارد توما١٠ ھزار ميليارد تومان بوده و کم تر از ٣٨داده شد، در حالی که بودجه عمرانی 

  .است

 ١٨۵ به ٢۴٢ھا در صف واگذاری از   تعداد شرکت ٩٢ھا ھم در بودجه  در مورد واگذاری : اين نماينده مجلس، افزود

  . ھا به لحاظ اعداد و ارقام افزايش دارد شرکت کاھش پيدا کرده در حالی که بودجه شرکت 

 اين است که ٩٢يلياردی برای ھدف مندی در بودجه  ھزار م١٢٠معنای بودجه : عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت

 .ھای انرژی افزايش پيدا کند حدود دو برابر بايد قيمت حامل 

  

  کاھش بودجه محيط زيست

 زيست در اليحه جديد ھيچ  ذن، عضو کميسيون محيط زيست مجلس، نه تنھا سازمان محيطؤالدين پيرم به گفته کمال

 و احيای درياچه اروميه ارائه نداده است که رديف بودجه جلوگيری از آلودگی طرح جديدی درباره کاھش آلودگی ھوا

 . درصد کاھش يافته است٣٩ھوا ھم نسبت به سال گذشته 

دھد که خسارات ساليانه آلودگی ھوا در ايران، شامل خسارات ناشی از مرگ و  آخرين برآورد بانک جھانی نشان می

 ھزار ميليارد لایر، يعنی معادل ١۴ و خونی و عصبی ناشی از اين آلودگی ھای ريوی مير شھروندان، درمان بيماری

 تھرانی بر اثر ۵٠٠ ھزار و ۴براساس آمارھای وزارت بھداشت ايران ساالنه .  درصد توليد ناخالص ملی است١/۶

  . ميرند آلودگی ھوا می 
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. محيطی کشور بوده است سی زيست ھای اسا سؤالشدن درياچه اورميه نيز از   خشک  ظرف دو سه سال گذشته بحث

 درصد مساحت اين درياچه، يعنی سه ھزار کيلومتر مربع آن خشک شده که مسائل اقتصادی و ريزگرد نمک ناشی ۶٠

  . ميليون نفر را در معرض تھديد قرار داده است۶شدگی زندگی  از اين خشک 

شده از سوی سازمان بھداشت جھانی  مار ارائه س مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھداشت ايران با استناد به آئير

)WHO ( ھزار ايرانی بر اثر عوامل محيطی که در محيط کار و اطراف وجود دارد جان ٨٠اعالم کرد، ساالنه حدود 

  .دھند خود را از دست می 

  

  ھشدار اقتصاددانان

حران ھای اقتصاد کشور، ھشدار داده تعدادی از اقتصاددانان نزديک به حکومت، طی نامه ای به احمدی نژاد درباره ب

 روز ششم اسفند استاد و پژوھشگر اقتصاد کشور ۴٣علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس که ھمراه با . اند

  . نژاد نوشتند، طی يادداشتی در روزنامه شرق، درباره نامه اقتصاددانان نوشته است ای به محمود احمدی  ، نامه ١٣٩١

واقعيت اين است که در ھشت سال اخير ايران يکی از بيش ترين درآمدھای نفتی خود با «ين اقتصاددان، به نوشته ا

  » . را داشته استدالرميليارد   ۶۵٠رقمی حدود 

درصد درآمدھای نفتی يکصد سال گذشته ايران اعالم کرده و ادامه داده است که بر   ۵٠او، اين درآمد نفتی را بيش از 

 و مديريت بھينه اين منابع ئیگيری درست از اين فرصت استثنا  رفت که دولت نھم و دھم با بھره  ظار میانت«اين اساس 

  » .ريزی صحيح، اقتصاد کشور را از رکود تورمی به درآورند عظيم ارزی و ريالی بتواند با برنامه 

ر اقتصاد ايران طی ھشت سال اخير از ھای اقتصادی به دست آمده د قنبری، در ادامه يادداشت خود با اشاره به شاخص 

 ھای  تر از اھداف برنامه  درصد باال۴ درصدی، يا نرخ بی کاری که آن را حدود ٣٠جمله نرخ تورم نزديک به 

ء کننده نامه اميدوارند در آينده با انتخابات فراگير  دانان امضا اقتصاد«درازمدت ايران اعالم کرده و ادامه داده است که 

المللی الزام دولت به رعايت   در مناسبات بين ئیزدا ھوری و مشارکت ھمگان در اين عرصه ملی و تنش جم رياست 

اين موضع اقتصاددانان، به سادگی عميق تر و جدی تر » .جايگاه قانونی خود، بتوان بر مشکالت اقتصادی غلبه کرد

  .شدن بحران ھای اقتصادی حکومت را به نمايش می گذارد

 حسين راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزھرا، در يادداشتی که روز پنج شنبه دھم اسفند ماه از سوی ديگر،

به نوشته راغفر، افزايش اعتبار در . ناميد»  ای پرنکته اليحه« را ٩٢برای روزنامه آرمان نوشت، اليحه بودجه سال 

 زاست و از اين رو به دولت مردان توصيه   ھا تورم ارانهنظر گرفته شده در اليحه بودجه سال آينده برای ھدف مندی ي

ھای  چرا که با افزايش يارانه . به جای اين کار بھتر است روی ارائه خدمات عمومی به مردم فکر کنند«کرده است، 

  » .دشوند و اين چنين اقدامی آثار سوء تورمی دار نقدی مردم از نظر مالی با مشکالت اقتصادی بيش تری مواجه می 

 ھزار ميليارد تومانی اعتبارات عمرانی سال آينده ٢در بخش ديگری از اين يادداشت، راغفر با اشاره به کاھش 

به منزله کاھش اشتغال و از سوی ديگر افزايش «، اين کاھش اعتبارات عمرانی را )١٣٩١(نسبت به امسال ) ١٣٩٢(

  » . ھای دولت به پيمان کاران است بدھی

 ھزار ميليارد تومان اعالم کرده و ١١ دولت به پيمان کاران را بر اساس آمارھای رسمی بيش از راغفر، بدھکاری

  » .حال با اين کاھش بودجه عمرانی به نظر نمی رسد که وضعيت در اين بخش بھبود پيدا کند«نوشته 

 نوشته شده، به ئی طباطباسرمقاله روزنامه بھار که به قلم مھدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه

فشارھای تورمی اين روزھای اقتصاد ايران اشاره کرده که به نوشته اين استاد اقتصاد دانشگاه، به دنبال تزريق 

  . تازد نقدينگی، بر پيکره اقتصاد ايران می 
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 به طور موقتی  شود و تقوی، راھکارھای بانک مرکزی برای مھار تورم را به آبی تشبيه کرده که بر آتش ريخته می

 ھای آتش  اين آتش دوباره به نيستان اقتصاد کشور بازمی گردد و شعله« کند، اما به نوشته تقوی،  آتش را مھار می

  » . گيرد دوباره باال می

اين اقتصاددان، توضيح داده که راھکارھای بانک مرکزی از جمله پيش فروش سکه و راه اندازی مرکز مبادالت ارزی 

دھد که بانک مرکزی مقدار زيادی ارز و طال در اختيار داشته باشد که بتواند با  ورم تنھا زمانی پاسخ می برای مھار ت

  .  ھا، بازار را مھار کند عرضه نامحدود آن

مھدی تقوی، در پايان يادداشت خود ابراز اميدواری کرده، بانک مرکزی و دولت به اندازه کافی طال و ارز در اختيار 

گرفته است، بتواند تورم را کنترل کند و اقتصاد کشور را از  پيش   که در ئیھا ھا و برنامه  تا بتواند با راھکارداشته باشد 

  .نابودی نجات دھد

  

  گرانی روزافزون کاالھای ضروری مردم 

اين گرانی، در ھفته ھای پايانی سال گذشته، به اوج خود رسيد و ھم چنان ادامه . سال گذشته، از جمله سال گرانی بود

جمھور نيز اقرار کرده، نوسانات و تورم اقتصادی امسال، قدرت خريد کارمندان  س ئياما آن گونه که معاون اول ر. دارد

وخيم کارگران و محرومان و بی کاران جامعه ھيچ اشاره ای نکرده البته او به وضعيت . دولت را کاھش داده است

  .است

. نوسان قيمت ھا و گرانی آن قدر نفس گير شده است که حتی صدای برخی آيت هللا ھا و امام جمعه ھا نيز درآمده است

د در آينده اين دان  خواند گفت که نمی  می» کمرشکن« ھا در کشور را  به گزارش خبرگزاری فارس، جنتی که گرانی

  .فراخواند» صبر« شود، اما با اين حال مخاطبان خود را به  وضعيت بھبود پيدا خواھد کرد يا شرايط بدتر می

ھا در کشور ناميد،   ھا را يکی از عوامل گرانی  المللی غرب بر اقتصاد ايران، تحريم  ھای بين  ثير تحريمأاو با اقرار به ت

  خواھند ھمه را به گردن تحريم  ای می  عده«:  باره گفت او، در اين.  داليل مديريتی نيز دارد ھا  کرد که گرانیتأکيداما 

 ھای غلط نيز  تحريم بوده است، اما سوء مديريت و سياست.  را قبول ندارندمسأله نظر اين  ھا بيندازند که افراد صاحب

  ».بوده است

 ھای بسياری را در   واکنشمسأله طوری که اين  نژاد بود، به ی جنتی پيش از اين، يکی از حاميان جدی و سرسخت احمد

  . در پی داشت١٣٨٨ ويژه در دوران انتخابات رياست جمھوری سال  ميان مخالفان دولت، به

 نژاد  گفته برخالف ادعای احمدی» نيوز نامه « اسفند ماه، به سايت ٢۵روز جمعه  حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان،

مشکالت به مردم فشار آورده و زندگی را سخت  «،بودن اوضاع اقتصادی» خوب«تی در خصوص  ھای دول و مقام

  ».کرده است

 برند و بعد مقداری آن را   ھا را باال می ن دولت دھم، قيمتمسؤوال.  اند واقعا برای مردم کاری نکرده«او، افزوده که 

قيمت خودرو » نجومی«ممدوحی، با اشاره به افزايش » .رديمن آوئيھا را پا شوند که قيمت  آورند و مدعی می  ن می ئيپا

   ھا می ن آمدن قيمت است يا فريب دادن مردم؟ آيا آنئي اين پايا واقعاً آ«:  ھزار تومانی قيمت آن گفته است۵٠٠و کاھش 

  »توانند به چھره مردم نگاه کنند؟

   مديرت سوء«ثير تحريم ھا بر اقتصاد ايران از  تاتأئيدگو با  و اين عضو مجلس خبرگان در بخش ديگری از اين گفت

خواندن نمره دولت در » منفی«او، با .  ترين مشکل کنونی جامعه ايران نام برده است به عنوان برزگ» ھای دولتی

ين صحبت کرد تا مسؤول از وضع موجود رضايت ندارند و بايد با ءاقشار مختلف مردم و علما«: اقتصاد گفته است

  ».شتی مردم را حل کنندمشکالت معي
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بر اساس . رو بوده استه بار، ھم چنان با افزايش روب در ھفته ھای اخير، بازار برخی از کاالھا از جمله ميوه و تره

بسيار  محصوالت و مايحتاج مردم و نيز خريد از سوی آن ھا ۀگزارشات، شرايط امسال با سال ھای گذشته در عرض

  .کنند و تالش دارند که در خريدھای خود اولويت بندی داشته باشند بيش تری خريد می متفاوت است و مردم با احتياط 

از سوی ديگر، خريد کاالھای تزئينی و پوشاک و کيف و کفش از سوی مردم کم تر شده است و بيش تر تالش مردم 

 کنندگان و  مصرفر رفتار ييبه ھرحال تغ.  مايحتاج مورد نياز خود، به خصوص در کاالھای اساسی استتأمين

  .توان در اين روزھای بازار ديد خريداران بازار را به خوبی می 

   ھای سفره ھفت از بين تمام خوراکی: ... ، نوشت٢٠١٣ چ مار١٤ - ١٣٩١ اسفند ماه ٢٤شنبه، روزنامه شرق، پنج

ھا مبنی بر حذف آجيل از  مک  رسد به ھمين دليل بيش تر پيا  نظر می تر از ساير اقالم به سين، آجيل دور از دسترس 

.  ھزار تومان در نوسان است٦٠ تا ٤٠قيمت پسته، بادام و فندق حتی در بازار مولوی ھم از . سفره عيد امسال است

ا تھيه يک ھ با اين رقم.  رسد و به فروش می ھزار تومان در ھر کيل٧٠بادام ھندی نيز رکورددار مغزھاست و باالی 

 ھزار تومان برای ٢٠٠ای بالغ بر   که از ھر يک تنھا يک کيلو خريداری شود؛ ھزينه آجيل چھار مغز در صورتی

  .خانوار در بر دارد

 ھزار تومان دارند؛ اين کاال را امسال در ٣٨٩ يعنی ٩١ھا که درآمدی بر مبنای پايه حقوق سال  بسياری از خانواده 

بينی افزايش احتمالی   کاالھای مورد نياز شب عيد با پيش  برخی نيز در پی نوسان قيمت.  شان نخواھند داشت سين ھفت 

ھای قبل به منزل   تر از سال  ھا زودتر نسبت به خريد مايحتاج خود اقدام کرده اند که البته آن ھا نيز با سبدی سبک قيمت

  . اند بازگشته

 روز يک نوبرانه ۵يان اين که ھر س اتحاديه ميوه و تره بار شھره تھران، با بئيبه گزارش خبرنگار مھر، مھاجران، ر

:  ساير شھرھا ھم چون کاشان و کرج نيز در راه است، در رابطه با قيمت ساير ميوه ھا گفتۀالغبه بازار می آيد و چ

 تومان، خيار ٢٠٠٠ تا ١٨٠٠ تومان، سيب خوب ١۵٠٠ تومانی نسبت به ھفته گذشته با قيمت ٣٠٠پرتقال با افزايش 

 ۶٠٠ تومان و گوجه فرنگی که با افزايش ١۶٠٠ تا ١۴٠٠ تومان، خيار رسمی ٣٢٠٠ و ٢٧٠٠ گلخانه ای با دو قيمت

  . تومان رسيده است١٨٠٠ تومان به ١٢٠٠تومانی از 

 ھزار تومان در ھر کيلو به فروش ٨٠ بادام تا  ھای نامتعارف داشته امسال چغاله  ھای نوبرانه ھم که ھميشه قيمت  ميوه

با به بازار آمدن گوجه سبز، قيمت چغاله را تعديل خواھد :  باغداران درباره اين قيمت ھا گفتس اتحاديهئير.  رسد می

  .  ھزار تومان در ميوه فروشی ھا عرضه می شد٢٠ ھر کيلوگرم زردآلو تا .کرد

روز در آستانه نو» افزايش قيمت ميوه« اسفند ماه خود، گزارشی درباره ٢۴ھم زمان روزنامه اعتماد نيز در شماره 

نارنگی وارد نشود، « تومان است، اما اگر ٣۵٠٠منتشر کرده و از جمله خبر داده که قيمت نارنگی اکنون ھر کيلو 

  ». تومان خواھد رسيد۵٠٠٠ تومانی آن به ٣۵٠٠قيمت 

نرخ .  خانوار است که رشد باالی قيمت را تجربه کرده استئیينی نيز از جمله کاالھای ضروری سبد غذاالم پروتاق

 درصد افزايش قيمت داشته ٧٥ ماه،  گوشت گوسفند، فقط در طول پنج. ينی استوشت قرمز در صدر ديگر مواد پروتگ

 ھزارتومان ٢٢ز از ئياين در حالی است که قيمت اين محصول تا اوايل پا.  ھزار تومان در ھر کيلو رسيده است٣٨و به 

 يعنی ]دلو[اين محصول از شھريور تا بھمن.  ھاست  قيمتدر بين اقالم خوراکی، چای رکورددار... کرد تجاوز نمی 

  .  درصد افزايش يافته است٨٤ ماه به طور ميانگين  ظرف پنج

 درصدی را تجربه کرده و کم ترين افزايش قيمت ھم مربوط به لوبياچيتی با دو ٤٣ ھا، افزايش   شده گران نخود در صدر 

شود ولی آن چه اھميت دارد  ن میيي فروشان تع يعنی از در مغازه عمده بازار ءگرچه قيمت از مبدا. درصد افزايش است

  .دھد  ھای ذکر شده را نشان می  کننده است که افزايشی بسيار بيش تر از رقم  برای مصرف ئیقيمت نھا
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، سعيد سلطانی، مديرعامل اتحاديه سراسری دامداران در خصوص ١٣٩١ اسفند ماه ٢٣به گزارش فارس، چھارشنبه، 

کننده انجام  ھيچ نظارتی بر توزيع گوشت از محل توليد تا رسيدن به مصرف : گويد ليل افزايش قيمت گوشت قرمز می د

 رسد گوشت   کنند اما آن چه به دست مردم می شود، چوبداران و دالالن دام زنده را به قيمت ارزان خريداری می نمی 

 ھزار تومان و ٣٠ ھای جنوب شھر تھران   گوشت گوساله در مغازهقيمت يک کيلو گرم... به گفته سلطانی، . گران است

  .رسد  ھزار تومان به فروش می ٢٧قيمت يک کيلو گرم گوشت گوسفند 

 ھزار ٣٠به » گوشت قرمز« اند که در آستانه نوروز قيمت ھر کيلو   ھای جھان صنعت و اعتماد خبر داده روزنامه

  .تر شده است  ھا ارزان نشد، و ميوه نيز گران  تیھم به رغم وعده دول» مرغ«تومان رسيده، 

بازار «ھم » توليد مطلوب و ذخيره فراوان« ھای دولتی درباره  روزنامه جھان صنعت، با اشاره به اين که اظھارات مقام

و در روزھای اخير با افزايش و نوسان قيمت آن مواجه ھستيم «و » گوشت و مرغ ارزان نشد«، نوشته »را کنترل نکرد

  ».شود  ھا عنوان می  عدم نظارت بر توزيع، قاچاق و داللی از جمله داليلی است که برای گرانی

 ھزار تومان رسيده و قصد ٣٠ ئیگوشت قرمز طی يکی دو ھفته اخير با سير صعودی به کيلو«به نوشته اين روزنامه، 

 ھای جنوب  گرم گوشت گوساله در مغازه ويک کيل« ھای ميدانی از آن حکايت دارد که  و گزارش» ن آمدن نداردئيپا

قيمت مرغ نيز «، و »رسد  ھزار تومان به فروش می ٢٧گرم گوشت گوسفندی   ھزار تومان، و يک کيلو٣٠شھر تھران 

  ». تومان در نوسان بوده است۶٢٠٠ تا ۵٧٠٠ھا بين  اين روز

، نوشته در پی »دھد ينی تشکيل می روت را محصوالت پئیبخش مھمی از سبد غذا«جھان صنعت، با اشاره به اين که 

 گويند افزايش قيمت گوشت، مصرف مرغ را بيش تر کرده و به  ن میمسؤوالبرخی « تر شدن قيمت گوشت قرمز  گران

  ».ھمين دليل قيمت افزايش يافته است

 ٧٢خريد مردم دھد قدرت   ھا بر اساس رشد نرخ ارز، طی ھشت سال گذشته نشان می  روند افزايش درآمدھا و ھزينه

 ٣٢٠٠ به ٨٣ تومان در سال ٨٧٤ از دالرافزايش قيمت ، ١٣٩١ اسفند ١۴به گزارش شرق، . درصد کاھش يافته است

 کاھش يافته دالر ٣١٣ به دالر ١٤٤تومان در ابتدای زمستان امسال، يعنی درآمد يک ميليون تومانی شما از ھزار و 

 امروز شورای   درصدی دست مزد در جلسه٢۵افزايش  «: داد که، خبر١٣٩١ اسفند ٢١دوشنبه ايسنا، روز . است

 ئی ھای کارگری، کارفرما  ھای گذشته مذاکرات متعددی ميان گروه عالی کار در شرايطی به تصويب رسيد که طی ھفته

ن با  کارگرا٩٢ دست مزد سال  و دولت برگزار و پيشنھادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده

 درصدی دست مزد به توافق ٢۵ تومان بسته شد و کارفرمايان و کارگران با افزايش ١٢۵ ھزار و ۴٨٧رقم حداقل 

 ٩٧ تومان بود به ٧٠٠ ھزار و ٣٨٩ن شده در اسفند سال گذشته که يياين رقم در مقايسه با حداقل دست مزد تع» .رسيدند

  . تومان افزايش يافته است۴٢۵ھزار و 

 خواھند تأمين تومان ناچيز چگونه زندگی خود و خانواده ھايشان را ١٢۵ ھزار و ۴٨٧ت که کارگران با  اين اسسؤال

کرد؟ يکی از عواقب اين مزدھای ناچيز و نارسا، اين خواھد بود که کودکان بيش تری اجبارا ترک تحصيل خواھند کرد 

  .و به صف ميليونی کودکان کار خواھند پيوست

افتد که نرخ رسمی تورم به روايت بانک   درصدی در حالی اتفاق می ٢۵، افزايش ٢٧/١٢/١٣٩١به گزارش ايلنا، 

ند كه نرخ تورم در سبد معيشت خانوار کارگری االبته برخی مقامات کارگری بر اين باور.  درصد است٣١/٧مرکزی 

 .رسد  درصد نيز می ١۵٠به 

خوراک « دست مزد دريافتی کارگران در سال آتی و ھزينٔه در چنين شرايطی، گروه كارگری ايلنا الزم ديد با مقايسه

در مقابل چشم ) حتی در صورت تثبيت تورم( نفره، تصويری از زندگی كارگران در سال آينده ۴يک خانوار » حداقلی

  .ن قرار دھدمسؤوالمردم و 
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 نفره بخواھند ۴يک خانوار اگر .  شود  محسوب میئیھای غذا  ترين وعده ، خوراکی حداقلی و از ساده»نان و پنير«

، تنھا نان و پنير بخورند با اين فرض که ئی وعدٔه غذا٣وارد يک دوره رياضت اقتصادی شوند و يک ماه تمام در ھر 

  . ھزار تومان ھزينه کنند٢٣۴ عدد نان سنگگ و يک بسته پنير سفيد مصرف شود، بايد بالغ بر ۶به صورت روزانه 

 تومان ۶٠٠ تومان است و تھيه ھر عدد نان سنگک ۴٢٠٠ازار در کم ترين حالت قيمت يک بسته پنير سفيد در ب

) متوسط خانوار طبق قانون كار(دارد بنابراين ھر روز برای سه وعده غذای يك خانوار چھار نفره  ھزينه بر می 

ق دريافتی  رسد که تقريبا نصف حقو  ھزار تومان می٢٣۴اين مبلغ در يک ماه به . شود  تومان خرج می ٧٨٠٠

  .کارگران است

 درصدی کارگرانی که با حقوق کم ۵٧از آمار » سای سه تشکل کارگری کشورؤر«اين در حالی است که اخيرا يکی از 

ن ارائه شود در مسؤوالشايد اگر چنين آماری به . ند خبر داده استاتر از مصوبه شورای عالی کار مشغول به کار

  .رانی کنند سالم سخنئین يک وعدٔه غذابه عنوا» نان و پنير«مورد مزايای 

املت « ھمان ◌ً    يا اصطالحا» گوجه و تخم مرغ« نفری بخواھند در تمام ماه، تنھا ۴د فرض کنيم يک خانوار ئيحال بيا

 عدد تخم ۴ھر وعده ( عدد تخم مرغ ١٢با اين فرض که به صورت روزانه يک کيلو گوجه فرنگی و . بخورند» گوجه

  .مصرف شود)  نفر يك عدد به ازای ھر- مرغ 

 تومان و ٢۵٠ ھزار تومان است، بنابراين، قيمت يک عدد تخم مرغ نزديک به ٧ھر شانه تخم مرغ به طور متوسط 

 ١٧٠٠توان با قيمتی معادل  ھم چنين يک کيلو گوجه فرنگی را می . شود  ھزار تومان می۴ عدد تخم مرغ ١٢قيمت 

 ھزار ١۴١برای يک خانوار ايرانی » املت گوجه«زينه يک ماه مصرف کردن بنابراين ھ. تومان در بازار تھيه کرد

  .دارد تومان ھزينه بر می 

» برنج خالی «ئیھای غذا راه بيندازد و در تمام وعده » شاھانه« اش زندگی  شايد کارگری تصميم بگيرد برای خانواده

 نفره به طور ۴يک خانوار . ا ھزينه کنددر اين صورت او بايد بيش از نصف حقوق دريافتی خود ر. مصرف کنند

سر کند اين » برنج خالی« خود را با ئی وعدٔه غذا٣کند و اگر بخواھد ھر   کيلو برنج در ماه مصرف می ٢٠ميانگين 

  .رسد  کيلو در ماه می ۵٠ميزان به 

خوراک «ن ھزينه تھيه  ھزار تومان است، بنابراي۵ کيفيت حداقل  قيمت ھر کيلو برنج آن ھم از نوع نامرغوب و بی

  .رسد  ھزار تومان می ٢۵٠ نفره در ماه به ۴برای يک خانوار » شاھانه

ھای  توان به ھزينه خوراک حداقلی، ھزينه  می. تر کرد توان اين ليست را کامل  می . توان اين بازی را ادامه داد می 

توان  می . سف باری رسيدأا به نتايج ترا اضافه كرد ت... مھم ديگری ھم چون مسکن، پوشاک، تحصيل، بھداشت و

 درصد كارگران قرارداد موقت كشور می ٨٠كه شامل ( با مثله كردن رقم حداقل دست مزد مثالً . شورش را درآورد

موجبات شادی و سرور را » دم عيدی« ھای جاری زندگی، به ارقام مضحكی رسيد و  و تقسيم آن در ساير ھزينه) شود

  .ردبرای كاربران فراھم ك

 تومان است بايد ۴٠٠٠ يا ٣٠٠٠ی حاصل از صادرات نفتی دالراگر ارزش ارز : وزير صنعت، معدن و تجارت گفت

 سالگی سايپا با بيان ۴٧، مھدی غضنفری در مراسم ٢٠/١٢/١٣٩١به گزارش خبرنگار ايلنا، . اين موضوع را بپذيريم

 نفت نبوده و يک اقتصاد پويا، مستقل و رو به رشد  تومان است وابسته به۴٠٠٠اين كه اقتصادی که ارزش ارز آن 

اقتصادی که ارزش ارز آن ھزار تومان بود، دوباره باز نخواھد گشت زيرا اين اقتصاد معنايش اين : است، اظھار داشت

  .است که ارز نفتی را در حوزه مصرف ھزينه کنيم

 ھای نفتی وارد اقتصاد کشور شد  فت و فرآورده ناشی از فروش ندالر ميليارد ١٠٠ بيش از ٩٠سال : او، تصريح كرد

  . کاھش يافته استدالر ميليارد ۵٠ اين ميزان به کم تر از ٩١اما در سال 
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 خانه ھای محقر، برای بخش عظيمی از خانواده ھای مزدبگير نگران کننده ۀدر حالی که مشکل مسکن و پرداخت اجار

 در شھرھای توريستی دو استان ٩٢نه ويال در تعطيالت نوروز است نرخ ھای در نظر گرفته شده برای اجاره روزا

  . کند شمالی کشور تقريبا با اجاره ماھانه آپارتمان مسکونی در تھران برابری می

مدت ويال در شمال روی  ، بازار اجاره کوتاه٢٠١٣ چ مار١٤ -  ١٣٩١ اسفند ماه ٢٤شنبه، به گزارش دنيای اقتصاد، پنج

 که بيش ترين مسافرت ئیدر شھرھا: اوضاع بازار ويالھای شمال حاکی است. سفيد کرده استبازار اجاره تھران را 

 ٩١ درصد نسبت به نوروز ١٠٠ تا ٣٥ بين ٩٢ گيرد، نرخ اجاره ويال برای نوروز  ھای نوروزی به آن جا صورت می

 اجاره ھر شب ويال يک - ود  نمک آبر-ترين شھرھای شمالی  افزايش پيدا کرده است، طوری که در يکی از توريستی 

  .ميليون تومان اعالم شده است

 اند، چرا که اين دسته از  اکثر ويالھا از يک ماه پيش به حالت رزرو در آمده: داللی در شھر رامسر، تصريح کرد

ان  ھا برای کارمندان ش اند و حتی برخی از ارگان  درصد مبلغ اجاره را پيش پرداخت کرده ٥٠متقاضيان نزديک به 

  .کنند تعدادی ويال را اجاره می 

   ميليون تومان قيمت٢٥٠ که اوايل سال گذشته ئیويال: گفت» دنيای اقتصاد«باقرپور، بنگاھداری در نمک آبرود به 

  .  ميليون تومان رسيده است٥٠٠گذاری شده بود حال به 

 ميليون تومان ارزش داشت در حال ١٧٠ که ئیبرای مثال ويال: ... فرخی يک مشاور امالکی در نوشھر، تصريح کرد

  .شود  ميليون تومان به خريدار تحويل داده می ٢٧٠حاضر با قيمت 

 اين است که چه کسانی می توانند اين ويالھا را کرايه کنند و يا بخرند؟ کدام شرکت ھا و ادارت دولتی اند که برای سؤال

  ! دل باز باشد و ويالھای صدھا ميليونی اجاره می کند؟گذراندن تعطيالت نوروزی، اين چنين برای کارمندانش دست و

  

  ئیعدم امنيت غذا

س خانه کشاورزی اعالم کرد که ئير» ئیت غذايامن«ش ي، گزارش داد که در ھما١٣٩١ اسفند ١روزنامه قانون، 

فقر «به » ئیقايفرادر حد کشورھای «ان يرانيا» ئی دھک روستا۶ دھک شھری و ۵«براساس آمارھای بانک مرکزی 

  .دچار شده اند» هيسوء تغذ«و » ئیغذا

ش يطی سخنانی در ھما» خانه کشاورز«س فعلی ئير اسبق کشاورزی و ريسی کالنتری وزين روزنامه، عيبه گزارش ا

 که طی ھفت سال گذشته ئیھا ری يتدب بی «ص مصلحت با انتقاد از يک مجمع تشخيقات ستراتژي مرکز تحقئیت غذايامن

طبق آمار منتشر شده خرده فروشی از سوی بانک «: ، گفت»کشاورزی به ورطه نابودی کشانده استد را در بخش يتول

ه يز سوءتغذي و نئی مواد غذاتأمين مشکل ئیقايفرا در حد کشورھای ئی دھک روستا۶ دھک شھری و ۵مرکزی، 

 ئی فقر غذائیتا دھک روس۵ دھک شھری و ۴«ان شامل يرانيت کم تری از اي جمع٨۴در حالی که سال » دارند

  ».داشتند

س خانه ئياز قول ر»  می شودتأمينق واردات يران از طري ائی درصد مواد غذا٧٠«ن که يروزنامه قانون، با اشاره به ا

م يا در جنگيبا دن«و » ميدھ ا آن کشور سر می ين کشور يوقتی ھر روز شعار مرگ بر ا«: کشاورزی نوشته است

  ».مي کنتأمين مطلوب در کشور را ئی غذاتيم امنيم بتوانيچطور توقع دار

 که بحران  ی ھای اقتصاد است يس«ن که ي بر اتأکيدادداشتی در روزنامه قانون با يز طی يفر، جامعه شناس، ن دي ُمع ديسع

  ». است  مشھودران کامالً ير ا شکاف طبقاتی د«: ، نوشته است»  سازند اجتماعی می

آمار فروش  ن يش تريم که بيگی می کن ر کشوری زند ما د«ن که يگاه با اشاره به ان دانشيشين جامعه شناس و استاد پيا

شان حتی   که توان مالی  کنند گی می   زندئی ھا ه تر خانواد ، و کمی آن طرف  ارد  پورشه را د روھای لوکس مانند خود
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تر و شتاب  ای، ھرچه احساسی  ن جامعه ينر چ د«: ، در روزنامه قانون نوشته است» ھد د  نان شب را ھم نمی تأمينکفاف 

ھای  ز بحران يی و به تبع آن ن ر حوزه ھای اقتصاد ز ديتری ن ق ي ھای عم ، چاه ھا عمل شود است گذاری ير س ه تر د زد 

  ».شود ار می  دي اجتماعی پد

 ئی مبتال به بيماری ھا نفر مشکوک يا٨۶٠٠اند   ھزار دانش آموز تحت پوشش که مورد غربالگری قرار گرفته ٢٠از 

  .  ھستندئیمثل کم خونی و بيماری ھای ناشی از فقر غذا

 ھزار ۵کميته امداد : ، نوشت؛ مديرکل امور بھداشت، بيمه ھای اجتماعی و درمان کميته امداد گفت٢٨/١٢/١٣٩١ايلنا، 

 ھستند، را تحت ئیقر غذا سال كه دچار ف۶ ھزار کودک زير ۵ ھزار بيمار مبتال به سل و ٣العالج،  بيمار صعب 

 ھزار کودک ٢٠٠ العالج و بيش از   ھزار بيمار صعب١٢پوشش خود درآورده است و اين در حالی است که در کشور 

  . وجود داردئی سال دچار فقر غذا۶زير 

يش ترين  بئی ھزار کودک مبتال به فقر غذا٨ناصر ايروانی منش، با بيان اين که استان سيستان و بلوچستان با داشتن 

 ھزار کودک نيازمند ۵٠کودکان نيازمند تغذيه مناسب ھستند که در حال حاضر به : مشکل را در کشور دارد، ادامه داد

ايم تمامی  اند و نتوانسته   ھزار کودک در نوبت قرار گرفته ٢٠٠ است که  گيرد و اين در حالی  تعلق می ئیھای غذا سبد

  .کودکان را پوشش دھيم

 ھزار دانش آموزی که مورد ٢٠از . شدار تکان دھنده ای در بھداشت عمومی جامعه ايران استو و ھاين يک فاجعه

 مانند کم خونی و بيماری ھای ناشی از ئی نفرش مشکوک يا مبتال به بيماری ھا٨۶٠٠معاينات پزشکی قرار گرفته اند 

 بيماری ھای خطرناک ھستند و به اقرار  ھستند؟ به عبارت ديگر نزديک به نصف کودکان ايارن دچار اينئیفقر غذا

 مناسبی در اين زمان به کودک نرسد ئیاگر مواد غذا«مديرکل امور بھداشت، بيمه ھای اجتماعی و درمان کميته امداد، 

نھايت   مند شود و در   تواند از جايگاه خوبی در جامعه بھره  شود و در آينده آن کودک نمی رشد مغزی کودک کامل نمی

   اين فاجعه انسانی است غير از حکومت اسالمی؟مسؤولچه کسی » .شود جامعه می سربار 

  

  افزايش کار کودک

 ھای مجلس   مرکز پژوھش٩٠ران وجود ندارد اما با توجه به گزارش سال يقی از تعداد کودکان کار در ايآمار دق

ون يليکم سه م توان گفت که دست   ، می»ليرانی بازمانده از تحصي ھزار کودک ا٢۶۵ون و يليوجود سه م«درمورد 

ون و يليک ميک به ي اعالم کرده بودند که نزد٨٧فعاالن حقوق کودکان در ماه مھر. کودک کار در کشور وجود دارد

 ھای  رعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتيمھر ماه سال جاری، مد. ران وجود داردي ھزار کودک کار در ا٨٠٠

سه با سال گذشته در تھران خبر داده و سن آن ھا ي درصدی کودکان کار در مقا١۵ش يافزااجتماعی شھرداری تھران از 

 . سال اعالم کرده بود١٧ن پنج تا يرا ب

  

  فساد اقتصادی

ل شده است و دو سوم ين المللی، نشان می دھد که فساد به بخشی از اقتصاد جھانی تبديت بيگزارش ساالنه شفاف

  .  قرار گرفته است١٣٣ن گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه يران در ايا. د ھستندن نظر فاسيکشورھای جھان از ا

ران در يد که رتبه اي کشور جھان را بررسی کرده است می گو١٧۶زان فساد حکومت ھا در ين المللی که ميت بيشفاف

ه ي رده کشورھای روس نه ھميمن زيران در ايا.  است٢٨از آن ي رتبه نزول داشته و امت١٣ن فھرست نسبت به پارسال، يا

  .و قزاقستان است
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ف ي رد١٣ش يران، حتی نسبت به سال پيا.  قرار داشت١٢٠ن المللی در رتبه يت بي شفاف٢٠١١ران در گزارش سال يا

ن پله باال تر يران اسالم زده چندي و عربی از ائیقايفران قرار دارد، کشورھای يف مفسدتريسقوط کرده است و در رد

  .ندقرار دار

  

   ھای مجلس در رابطه با نرخ رشد اقتصادی گزارش مرکز پژوھش

 ھای مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال  براساس بررسی مرکز پژوھش« گزارش داده که جھان صنعتروزنامه 

 ھای مجلس شورای اسالمی با  ن روزنامه، مرکز پژوھشيبه نوشته ا» . قرار گرفته است١۶۴ران در رتبه ي، ا٢٠١٢

 معادل ٢٠١٢ران در يرشد اقتصادی ا«ی و جھانی کشورھا اعالم کرد که ئ  نی رشد اقتصادی، رتبه منطقهيش بيئه پارا

و »  دھد  جھانی قرار می١۶۴ی و ئ  منطقه٢٣ران را در رتبه يت اين وضعيبوده که ا) ١کم تر از ( صدم درصد ٣۶

ن رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال يترشيت بيکشورھای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کو«

  ». تجربه کنند٢٠١٢

  ٢٠١٢  درصدی در سال ٨/٢١ران با نرخ تورم يا« شده که که تأکيدن يدر گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس، ھم چن

  .داراست» ن نرخ تورميش تريب«را » رتبه ششم جھان و اول منطقه

ران از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر ينی اگاه جھايجا«به نوشته روزنامه جھان صنعت، 

  » . ھای باال و دورقمی غلبه کنند اند بر معضل تورم اری از کشورھا توانسته يبس

 ھای مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال  براساس بررسی مرکز پژوھش«روزنامه جھان صنعت گزارش داده که 

  ».ته است قرار گرف١۶۴ران در رتبه ي، ا٢٠١٢

  

  آماده باش در تھران 

در چنين شرايطی، سران و مقامات حکومت اسالمی، به شدت نگران اعتراضات مردمی ھستند از اين رو، عالوه بر 

 گردان ٩٩« تازه ای را نيز به نام ۀنيروھای سرکوبگر نظامی، انتظامی، ضدشورش، سپاه، بسيج، نيروھای ويژ

اما اين طور وانمود می کنند که ھمه تدابير امنيتی شان در رابطه با . ش درآورده اند، به حالت آماده با»عاشورای بسيج

بنابراين، ھمه شواھد از جمله دستگيری گسترده . در حالی که ھنوز حدود سه ماه به انتخابات مانده است. انتخابات است

حشت سران حکومت اسالمی از خيزش  ای ومسألهن سياسی و جنبش ھای اجتماعی قبل از ھر روزنامه نگاران و فعاال

  . مردمی ر ا به نمايش می گذارد

.  اند خبر داده»  گردان عاشورای بسيج برای انتخابات رياست جمھوری٩٩باش  آماده« ھای رسالت و بھار از  روزنامه

ان عاشورای  گرد٩٩« اسفند، ٢٣به نوشته روزنامه رسالت، از قول عيسی فرھادی فرماندار تھران در روز چھارشنبه 

 ھا نخواھد بود، ولی تدابيری الزم  شاءهللا نيازی به استفاده از آن گرچه ا«و » باش ھستند ينده آمادهبسيج درانتخابات آ

  ».دراين بخش فراھم شده است

 ھای شھری است و به گفته  نيروی ويژه بسيج برای سرکوب اعتراضات مردمی و شورش»  ھای عاشورا گردان«

باش خواھند بود،  ھا برای مقابله با اعتراضات احتمالی انتخاباتی در پايتخت آماده  گردان از اين نيرو٩٩ن فرماندار تھرا

  .نيز در تھران استفاده خواھد شد» موران نيروی انتظامیأ ھزار تن از م١۵«و عالوه بر اين از 

نوشته است که » ٩٢ انتخابات خرداد تمھيدات امنيتی برای«روزنامه رسالت، ھم چنين از قول عيسی فرھادی درباره 

ای امنيت آن شعبه را برقرار  در دو انتخابات رياست جمھوری و شوراھای آينده بين سه تا پنج نفر در ھر شعبه «



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

 خرداد سال ٢٠امتحانات مدارس بايد تا «و ھم چنين » باش خواھد بود دو تيپ ازنيروی انتظامی آماده«و » خواھند کرد

  ».اطع تمام شده باشد و بعد از انتخابات ھيچ امتحانی باقی نمانده باشدآينده در ھمه مق

صد ھزار نيروی انسانی برای  در روز انتخابات يک«به نوشته اين روزنامه، فرماندار تھران ھم چنين گفته که 

 اين افراد ئیشناسا«که » برگزاری دو انتخابات رياست جمھوری و شوراھای اسالمی شھر و روستا در نظرگرفته شده

  ».اکنون آغاز شده است از ھم

 گردان عاشورای ٩٩باش  آماده«روزنامه بھار نيز ضمن انتشار اظھارات عيسی فرھادی فرماندار تھران، درباره 

در انتخابات سال آينده حتما شبھه «در جريان انتخابات آينده در پايتخت، از قول اين مقام دولتی نوشته است که » بسيج

گويم که از صفر تا صد آن دروغ   که شبھات و اشکاالت صحت دارد، می   شد، اما من از االن در مورد اينوارد خواھد

  ».محض است

  

  نتيجه گيری

 ھا، نوسانات بازار ارز، سقوط ارزش پولی کشور و بالتکليفی در مورد ادامه و  کاھش فروش نفت به خاطر تحريم

 نويسی ھستند از جمله   اصلی در بودجهئیبودجه کالن که متغيرھا ھا و کسر  چگونگی اجرای ھدف مندی يارانه

  . روند که نابسامانی و سردرگمی در تنظيم اليحه بودجه ايران را به دنبال داشته است عواملی به شمار می

 ھزار تومانی و تورم لگام ۴٨٧كارگران در سال گذشته، شوک افزايش قيمت ھا و فقر مضاعف را با دست مزد 

سفانه امسال نيز به طور حتم اين تجربه تلخ و ناگوار ادامه خواھد يافت؛ کودکان زيادی از أه تجربه کردند، متگسيخت

  ...خشكيد و تحصل باز خواھند ماند؛ لب خند بر صورت ھا خواھد 

ش  ماندگی دست مزد از تورم، ھر روز قدرت خريد کارگران را کاھ  گذشته، ھم چون سال ھای گذشته عقب طی سال

 ھای جنگ که   ماندگی از سال اين عقب. روز فقيرتر کرده استه ب داده و به عبارتی اکثريت خانواده ھای ايرانی را روز

   ھا به جای آن که طبق فرمول دولت. ھای اقتصادی مواجه بود؛ آغاز شد و ھر سال اين روند ادامه يافت کشور با تنش 

ا کم کنند، ھر سال نرخ دست مزد را بدون توجه به تورم واقعی آن سال،  ھا ر ای فاصله درآمد و ھزينه ھای دوره 

  .تر شدن بنيه مالی کارگران منتھی شد محاسبه کردند که در نھايت به ضعيف 

 ايرانی، به ويژه ی ھای گذشته، آسيب ھای اجتماعی زيادی را به خانواده ھا ن سطح دست مزد در ساليياين روند تع

فقر مضاعف در خانواده ھای کارگری و محرومان جامعه سبب شده است که . وارد کرده استخانواده ھای کارگری 

  !اما کو گوش شنوا؟. آسيب ھای اجتماعی خط قرمزھا را پشت سر بگذارند و زنگ خطر را به صدا درآورند

 درصد ١٠٠ تا ٥٠کم  ھای معيشتی مردم تنھا در دو ماه گذشته، دست  در حالی که بر اساس آمارھا و گزارشات، ھزينه

 درصد رشد قيمت را تجربه کرده است، ھم چنان دست مزد کارگران سالی ٢٠٠افزايش داشته و برخی اقالم حتی تا 

اين روند سبب شده که فاصله دست . شود ن می ييبار و تنھا بر اساس تورم غيرواقعی دولتی و چيزی کم تر از آن تع يک 

  . که امکان پرکردن آن به ھيچ وجه امکان پذير نيست قدر زياد شود ھا آن مزد و ھزينه 

.  استان كشور خبر داده است١٧سه مجلس از عدم پرداخت حقوق بازنشستگان در ئي رھيأتسخن گوی از سوی ديگر، 

، عبدالرضا مصری در حاشيه صحن علنی امروز مجلس شورای اسالمی با ٢٧/١٢/١٣٩١به گزارش خبرنگار ايلنا، 

اند حقوق و عيدی خود را دريافت   استان کشور بازنشستگان ھنوز نتوانسته ١٧در : نگاران گفتحضور در جمع خبر

  .ن استدعا داريم که در اين روزھای پايان سال حقوق اين افراد را واريز کنندمسؤوالکنند و ما از 
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کند، حقوق  وار واريز می  ھا را يک شبه به حساب سرپرستان خان بايست ھمان گونه که يارانه دولت می : او، افزود

 برای مردم ايجاد ئی ھا  کرد تا شائبه ھا را نيز به صورت ھماھنگ در سراسر کشور واريز می بازنشستگان و عيدی آن

  .نشود

کارگر و مشمول قانون کار کشور   ميليون۵/١١، شامل ١٣٩٢به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر، دست مزد سال 

 چندين ميليون کارگری که در کارگاه ھای زير پنج نفره و ده نفره کار می کنند مشمول اين در حالی است که.  می شود

س جمھور و ئيچون در دوره ای که اصالح طلبان حکومتی در قدرت بودند، يعنی محمد خاتمی ر. قانون کار نمی شوند

نفر و سپس ده نفر را از س مجلس بود؛ مجلس شورای اسالمی نخست کارگران کارگاه ھای زير پنج ئيمھدی کروبی ر

شمول قانون کار خارج کرد تا دست کارفرمايان و سرمايه داران در به کار گرفتن کارگران خود با دست مزدھای ناچيز 

در اين کارگاه ھا، بيش تر کودکان و زنان با دست مزدھای ناچيز و ساعات کار طوالنی . ھر چه بيش تر بازتر باشد

ند که با کار اعضای ديگر خانواده شان، تنھا ا ميليون نفر جويای کار نيز بی کار١٠ تا ٨ ھم چنين حدود. کار می کنند

 ميليون کارگر، را در نظر بگيريم که ھر کدام زندگی ۵/١١اما اگر ھمين رقم . شکم خود را سير می کنند تا زنده بمانند

 تأمين ميليون شھروند ايرانی، حتی نگران ۵٠د  می کنند در واقع ھم اکنون حدوتأمين نفر را ۴ندگی زبه طور ميانگين 

م به اين ئياگر خانواده ھای کارگران خارج از شمول قانون کار را به اين رقم بيفزا. نيازھای زندگی روزمره خود ھستند

.  ميليون شھروند ايرانی با کار مزدی زندگی سختی را می گذارنند٧٧ ميليون از ٧٠ تا ۶۵نتيجه می رسيم که حدود 

ليس و و حق آن ھا نيز با حمايت دولت و پهکثريتی که توسط اقليتی سرمايه دار استثمار می گردد و ھرگونه اعتراض با

  . سرکوب می گرددپاسدار شديداً 

د يت توليامسال ظرف: ، به نقل از معاون وزارت صنعت نوشت١٣٩٢دين ر، دوم فرو»ايسنا«خبرگزاری حکومتی 

  . افته استي درصد کاھش ٣٠ تا ٢٠دی کشور يواحدھای تول

دی ي درصد مشکالت واحدھای تول٧٥ خبر داد و گفت، ٩١ ھزار واحد در سال ٤لی ين از تعطي، ھم چنئیفخرهللا موال

د يتول«ت از ي از سوی سيدعلی خامنه ای، سال حما٩١گفتنی است سال . الی بوده استين سال مشکالت ارزی و ريدر ا

  .نام گذاری شده بود» ملی

: گو با اعتدال، چنين اقرار کرده است و در گفت ون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، يسي محجوب، عضو کمرضايعل

 ٥٠از  ش يزان ارز حاصله مشخص است و بيد ناخالص و مي واردات انجام شده و تولدالرارد يلي م١١٥در سال گذشته «

ارزش پول ملی ... د برای مردم فکری کرديارد بان مويم و با در نظر گرفتن ايا درصد کاھش ارزش پول ملی را داشته 

 ». اند  بردهءب فقراين پول را ثروتمندان به کمک دولت از جي افت کرده و ما به التفاوت اداً يشد

که خوراک، مسکن، پوشاک، بھداشت و آموزش پنج نياز اصلی اقشار   بر اينتأکيدس اتاق بازرگانی تھران با ئييا ر

 ھا از ظرفيت بخش   کرده و در اتمام پروژهتأميندولت آينده بايد اين پنج نياز را : است، گفتضعيف تا متوسط جامعه 

  .خصوصی استفاده کند

 ۀحماس«، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی  و اسحاق، در گفت  آل ئیيح

در اين مقطع از شرايط کشور نيازمند ھر دو عنوان حماسه سياسی : از سوی خامنه ای، گفت»  اقتصادیۀ حماسسياسی

:  اکنون تورم است، اقرار می کند  ترين مسائل کشور ھم  با بيان اين که يکی از اساسی،او. و حماسه اقتصادی ھستيم

  ». ترين عالمل مشکالت معيشت و توليد تورم است عمده«

ان به آن يك پنجم خط فقری است كه خود حكومتي،  معادل ٩٢ تومان برالی سال ١٢٥ ھزار و ٤٨٧مزد كارگران دست 

ه يانيكارگران در طومارھای اعتراضی و ب. حتی اين دست مزدھای ناچيز به موقع پرداخت نمی گردد. اعتراف كرده اند
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ون و پانصد ھزار تومان در يليك مياقل دست مزد ن برابر دست مزد را ھم چون بر حديش چنديھای خود خواست افزا

  .د كرده انديماه تاك

 را داده بود اکنون در   ھا نژاد که در آغاز به قدرت رسيدنش وعده آوردن پول نفت بر سر سفره به اين ترتيب، احمدی 

ده نشده است، ي د  ھا هچ اثری ھم از آوردن پول نفت بر سر سفريماه ھای آخر رياست جمھوری ھشت ساله اش، نه تنھا ھ

بلکه با دست درازی به سفره خالی کارگران و محرومان جامعه، بی کاری و فقر و بحران ھای اقتصادی و اجتماعی را 

  .افزايش داده است

 کشور و بحران ھای فزاينده اقتصادی حکومت ٩٢به اين ترتيب و با توجه به آن چه که در باال در رابطه با بودجه سال 

اشاره کرديم در سال جاری، جامعه ما شاھد تکان ھای شديدی سياسی و اجتماعی خواھد شد و در اين ميان اسالمی 

  !پيکار طبقاتی کارگران، محرومان، ستم ديدگان و مردم آزاده جدی تر از گذشته در مرکز اين پيکار قرار خواھد گرفت
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