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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ جون ٢١

   حکومت اسالمی ايران،١٣٩٢ سال ۀبودج
 ! بحران استۀ بودج

   

 مقدمه

کوب اين حکومت ستم گر و استثمارگر را به  حکومت اسالمی ايران، در بھترين حالت ماشين سر١٣٩٢بودجه سال 

حرکت درخواھد آورد و ھم چون گذشته باز ھم بيش ترين سنگينی آن، با افزايش بی کاری و گرانی و تورم و فقر بر 

به عالوه اين که تجربه سی و چھار سال حاکميت جمھوری اسالمی، نشان . دوش مزدبگيران و محرومان جامعه است

س جمھور و دولت نيز به ھيچ تحول مثبتی در راستای زيست و زندگی و اشتغال و آزادی ئي رتغييرداده است که 

 حکومت اسالمی ايران، بودجه بحران و به لحاظ اقتصادی ١٣٩٢بنابراين، بودجه سال . شھروندان منجر نخواھد شد

  .سال فاجعه باری برای اکثريت مردم ايران است

مجلس .  ھزار ميليارد تومان به تصويب رساندند٧٢٧ را با رقم ٩٢ه واحده بودجه نمايندگان مجلس شورای اسالمی، ماد

 را در حالی که عمر دولت ١٣٩٢ شنبه ھفتم خرداد ماه، آخرين بخش از بودجه سال  حکومت اسالمی ايران، عصر سه

  . رسد، تصويب کرد فعلی در مرداد ماه به پايان می

 احمدی نژاد در پانزدھم ارديبھشت ماه، چند ساعت پس از آغاز بررسی و بودجه امسال در حالی تصويب شد که دولت

ات گسترده اعمال شده بر آن در کميسيون تغييرای به شورای نگھبان از  تصويب جزئيات آن در مجلس، با نوشتن نامه 

 . کردشکايتتلفيق بودجه مجلس، 

 بند جديد به آن ۶٨ داد و تغيير بند را ٣۵ بند را حذف، ٢۶ بندی که دولت در اليحه آورده بود ٩٨مجلس، از مجموع 

 ھزار ميليارد تومانی به سقف اليحه ۴٣ات صورت گرفته در اليحه امسال، افزايش تغيير ترين  از مھم. اضافه کرد

 ھا نيز به  سخن گوی کميسيون تلفيق بودجه مجلس، گفته است رقم پيشنھادی دولت برای ھدف مندی يارانه. بودجه است

  . ھزار ميليارد تومان کاھش يافته است۶ميزان 

 ٢۴۵٠به بھای ) دالر(نرخی و   ارز در ايران تک ٩٢دولت احمدی نژاد، پيش تر اعالم کرده بود با تصويب بودجه 

 در ھفته دالردر حالی که قيمت . بينی شده است  پيش دالر ٩۵بھای نفت نيز برای ھر بشکه . د شدتومان معامله خواھ

  .  تومان نيز رسيده است٣٧٠٠ھای گذشته، به بيش از 

 درصد و رشد اقتصادی را تا ٣٢ھای ايران، نرخ تورم را در آن  اين بودجه در سالی تصويب شد که مرکز پژوھش 

 شورای نگھبان تأئيد پس از ٩٢به گزارش ايسنا، مصوبات مجلس در بودجه . ينی کرده است ب منفی چھار درصد پيش

  .االجراست  تا پايان سال جاری الزم ٩٢ابالغ می شود و از اول تير ماه سال 
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به عالوه به دليل نصف شدن درآمدھای حکومت از منبع فروش نفت خام در اثر تحريم ھای اقتصادی، بيش ترين 

 باز ھم بر دوش اکثريت شھروندان خواھد بود؛ شھروندانی که ھم اکنون، نگران تامين نيازھای ٩٢جه سنگينی بود

  .روزمره خود و خانواده ھايشان ھستند

محمد قاسمی، مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوھش ھا مجلس شورای اسالمی، صريحا گفته است که در 

 ھزار ميليارد تومانی ۶۵ با کسری ١٣٩٢ صادرات نفت و گاز بودجه سال نتيجه کاھش درآمدھای ارزی حاصل از

روبرو شده که برای رفع آن دولت چاره ای جز فروش ارز مرجع به قيمت آزاد در بازار، افزايش ماليات ھا و ھم چنين 

 ھای عمرانی محمد قاسمی، ھم چنين تصريح کرده است که فعاليت.  درصدی قيمت حامل ھای انرژی ندارد۴٠افزايش 

معنای ھمه اين تدابير اقتصادی، چيزی جز تشديد تورم و گرانی و بی کاری .  کاھش نيز خواھد يافت٩٢در بودجه سال 

  . ياد کرده اند» رکود تورمی«و رکود اقتصادی نخواھد بود که در سال ھای اخير از آن با عنوان 

س، به سادگی می بينيم که آن ھا، اساسا منافع حکومت و با نگاھی به جدول بندی اين بودجه از سوی نمايندگان مجل

آن ھا، توجھی به بی کاری، گرانی و تورم و فقر در جامعه که به طور عنان گسيخته . سرمايه داران را مدنظر گرفته اند

 مردم ھر روز ارزش لایر در مقابل ارزھای خارجی، تنزل پيدا می کند و قدرت خريد. ای در حال افزايش است ندارند

، توجھی به اين معضالت جامعه و درد و ١٣٩٢نمايندگان مجلس شورای اسالمی، در تصويب بودجه سال . ن می آيدئيپا

 و اوضاع ٩٢با اين مقدمه بودجه . رنج مردم نداشته و تنھا منافع سرمايه داران و حکومت شان را در نظر گرفته اند

  . اقتصادی ايران را مورد بررسی قرار می دھيم

  

  ط مجلس و اعتراض دولتسات اساسی در اليحه دولت توتغيير

 درصد و رشد اقتصادی را ٣٢ھای پارلمان ايران نرخ تورم را   شود که مرکز پژوھش  اين بودجه در سالی تصويب می

: س جمھور اعالم کرده استئيمعاونت برنامه ريزی و نظارت راھبردی ر. بينی کرده است تا منفی چھار درصد پيش 

ات اساسی ايجاد شده در اليحه دولت توسط کميسيون تلفيق مجلس موجب خواھد شد که اجرای بودجه پيچيده و غييرت

  .حتی غيرممکن شود

س جمھور در گزارشی ئي، معاونت برنامه ريزی و نظارت راھبردی ر)ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران 

با وجود تالش ھای : ه دولت توسط کميسيون تلفيق مجلس، اعالم کردات اساسی ايجاد شده در اليحتغييربا تشريح 

 . نبرده استئیفراوان برای کاستن مشکالت و ايجاد تفاھم با مجلس ، مع الوصف اين تالش ھا راه به جا

قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران تھيه بودجه ساالنه کل کشور را بر عھده دولت و : در اين گزارش آمده است

دولت با اتکاء به تجارب حاصله از اجرای . گی و تصويب آن را بر عھده مجلس شورای اسالمی قرار داده استرسيد

بودجه ھای ساالنه و با بھره مندی از بدنه عظيم کارشناسی خود و دستگاه ھای ملی و استانی تالش می کند احکام و 

 ئیتوازن منابع درآمدی و ھزينه ای و از جھت قابليت اجراارقام بودجه را به نحوی تنظيم و تسليم مجلس کند که از نظر 

 .شدن آن مطمئن باشد

س جمھور، در چارچوب قوانين حاکم با اخذ پيشنھادات و ئيبر اين اساس، معاونت برنامه ريزی و نظارت راھبردی ر

د، اليحه بودجه سال نظرات دستگاه ھای استانی و ملی و با به کارگيری از مساعی جمعی تمامی کارشناسان مجرب خو

 . کل کشور را تھيه و آن را به مجلس شورای اسالمی تقديم کرد١٣٩٢

در راستای رسيدگی به بودجه در شور : س جمھور آمده استئيدر گزارش معاونت برنامه ريزی و نظارت راھبردی ر

 ارقام   ارکان آن از لحاظ احکام،ات وسيعی در شاکله بودجه کل کشور ايجاد کرد که تمامتغييراول، کميسيون تلفيق چنان 
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اتی ھيچ گاه سابقه نداشته و عمال تغييرو ساختار، دچار دگرگونی شده است و به باور کارشناسان اين معاونت، چنين 

 . اليحه دولت به طرح جديدی از سوی مجلس مبدل شده است

ھای   فشار سنگينی بر روی دستگاه ات موجب خواھد شد که اجرای بودجه پيچيده و حتی غير ممکن شود وتغييراين 

 وارد شود به نحوی که نتواند تکاليف مقرره و با توقعات ايجاد شده را پاسخ گو باشند و از طرفی اين نگرانی ئیاجرا

نيز تشديد می شود که تصميم گيری مجلس در فضای حاکم کنونی در خصوص بودجه به بدعتی مبدل شود که زمينه 

 .در سال ھای آينده شودساز اختالف مستمر قوا 

ات گسترده ای در اليحه بودجه از سوی کميسيون تلفيق مجلس شورای تغييربر اساس اعالم پايگاه اطالع رسانی دولت، 

حذف راھکارھای پيشنھادی برای تامين مالی طرح ھای عمرانی کشور که حداقل  «-: اسالمی، وارد شده است از جمله

شغول به کارند و نگرانی جدی برای تعطيلی اين طرح ھا و در نھايت بی کار شدن دو ميليون نفر در اين طرح ھا م

و کاھش شديد تسھيالت .  تامين مالی برای فعاليت ھای اقتصادی را با مشکل روبرو خواھد ساخت- . افراد وجود دارد

 ميليارد ۶/۵کشاورزی از  تقليل سھم بخش غيردولتی، آب و - .ريالی صندوق توسعه ملی در حمايت از توليد و اشتغال

 -. دالر ميليارد ١/١ به دالر ميليارد ٨ تقليل سھم بخش ھای غير دولتی صنعت و معدن از - . دالر ميليارد ١/١ به دالر

حذف سھم بخش ھای مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطالعات، گردشگری، محيط زيست، دفاع و خدمات 

محدود نمودن استفاده از تسھيالت صندوق توسعه ملی به طرح ھای توسعه -. ندوقبرای استفاده از تسھيالت ريالی ص

  ...ای باال دستی نفت و گاز و

اين تصميمات کميسيون تلفيق، امکان حمايت از توليد و اشتغال و پيش برد برنامه ھای توسعه ای را با مشکالت جدی 

يارد لایر منابع ھدف مندی را بدون تعريف محل تامين آن  ھزار ميل٩٠عالوه بر آن کميسيون تلفيق مجلس،  .می سازد

 .در اليحه بودجه درج نمود و مقابل مبلغ مذکور مصارف قطعی تعريف کرده است

 

  کسری بودجه

بخش خصوصی .  ھزار ميليارد تومان به سيستم بانکی و بخش خصوصی بدھکار است٢٠٠دولت، بالغ بر ھم اکنون 

.  درصد سپرده ھايش وام داده است١٢٠نظام بانکی حدود . معوقه به سيستم بانکی دارد ھزار ميليارد تومان بدھی ٧٠

  .اين نظام بانکی، عمال ورشکسته است

کارشناسان . ، نشانه عمق و گستردگی  رکود شديد اقتصادی در حکومت اسالمی است١٣٩٢کسری شديد بودجه سال 

 مردم ايران را با مشکالت بی حد معيشتی روبرو ساخته اين وضعيت را بسيار خطرناک توصيف کرده اند و اکثريت

  .اند

صبح روز گذشته، صرافان «: ، نوشت٢٠١٣ می ٣٠ برابر با ١٣٩٢ خرداد ماه ٩پنج شنبه،  روزنامه ابرار اقتصادی،

ز د تا پس اي تومان رس٧٢٠ ھزار و ٣ به دالردى را روى تابلوى خود به ثبت رساندند كه بر اساس آن نرخ يمت جديق

به گزارش اعتبار، در حالى كه در طول دو ماه گذشته از سال . رديمدت ھا التھاب ارزى در بازار شكل جدى به خود بگ

به . ش گرفتنديمت ھا روند صعودى در پيگر قيبار د... ط آرامى را سپرى كرده بود از ھفته گذشته يد بازار ارز شرايجد

 تومان ٧٢٠ ھزار و ٣ تومان به ۴٢٠ ھزار و ٣افت و از يش ي تومان افزا٣٠٠ روز ٨ طى دالرطورى كه بھاى 

ش يمت ھا رو به صعود گذاشته و التھاب افزايق. گرى در بازار رقم خورده استيط دياما از ھفته گذشته شرا... ديرس

  .دي به ثبت رسدالرد براى ين رقم در سال جديبه گونه اى كه باالتر. افته استي
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با توجه » . ھزار ميليارد تومان است۶۵کسری بودجه «: ھای مجلس و بودجه مرکز پژوھش مدير دفتر مطالعات برنامه 

، ٩٢بينی شده است که کسری بودجه در سال   ھزار ميليارد تومان خواھد بود پيش ١۶به افزايش حقوق کارکنان که مبلغ 

  . ھزار ميليارد تومان باشد۶۵

خام و در ھمين  با توجه به کاھش صادرات نفت :  ھای مجلس گفت مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوھش

 ٢۴۵٠ تومان به ١٢٢۶ برای جبران اين کسری از افزايش نرخ ارز که از ٩٢ھای نفتی بودجه  راستا کاھش درآمد

  .تومان رسيد استفاده شده است

ھا   ميزان درآمد٩٢اليحه بودجه ھای مجلس خاطرنشان کرد که در  مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوھش 

 به صورت پنھان ئیھا  ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که مقداری از آن در رديف ١۶۵ ھا حدود  و ھزينه

  . ھزار ميليارد تومان رساند٢٣۵بود و مجلس آن را به 

 درصد افزايش ۴٠ ھای انرژی نيز   درصد افزايش داشته و حامل٣٠، ٩١ ھا نسبت به سال  ، ماليات٩٢براساس بودجه 

 ھزار ميليارد تومان درآمد در اليحه بودجه در نظر ١۵ ھای دولتی نيز  قيمت خواھند داشت و از محل فروش شرکت

  .گرفته شده است

ھای عمرانی کشور  که بودجه فعاليت   ھای مجلس، با بيان اين  قاسمی مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوھش

 ھا شدت پيدا کند و بانک مرکزی  در صورتی که اتفاق حادی بيفتد و يا تحريم:  اين اليحه کاھش پيدا کرده است گفتدر

  . رود نيز نتواند تورم را کنترل کند احتمال افزايش تورم بسيار باال می

 کل ٩٢ سال بودجه نشست بررسی کليات در ١٣٩٢ن ي فرورد٢۶، دوشنبه ٩٢احمد توکلی عضو کميسيون تلفيق بودجه 

 کل کشور، ھزينه ھای جاری و غيرعمرانی را ٩٢ در چند جدول در بودجه سال دولت: کشور در خبرگزاری مھر گفت

ودجه ای است که کل ھزينه ھای جاری را پوشش دھد، در حالی که با ماليات مقايسه کرده و می گويد بودجه عملياتی ب

  . را اعالم کرده استکسرین  توماميليارد ھزار ٣٠اين جدول اعالمی از سوی دولت، 

 ئیدولت ھزينه عمرانی و دارا:  افزود٩٢او، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی مھر درباره کسری بودجه سال 

رد، در حالی که کسری بودجه واقعی يعنی کل ھزينه مالی دارد و بر اساس مباحث مالياتی می گويد که کسری بودجه ندا

 طرح ھای عمرانی نيمه تمام، استقراض داخلی ئی اموال ساختمانی، دارائی نفتی، دارائیمنھای درآمد مالياتی که از دارا

 . را نشان می دھد٩٢ دولت در سال تومانی ھزار ميليارد ٨۶و خارجی به دست می آيد که اين شکاف، کسری بودجه 

 ٨٩رقم در سال   ھزار ميليارد تومان کسری بودجه داشتيم که اين۵٠، ٨٨در سال «: توکلی، قبال نيز اعالم کرده بود که

ميليارد تومان افزايش يافت و در اليحه بودجه سال   ھزار٨٠ به ميزان ٩٠ ھزار ميليارد تومان رسيد و در سال ۶٠به 

  ».ميليارد تومان رسيده است  ھزار٨۶ نيز به ٩٢

ميليارد تومان سود اوراق مشارکت سال  ٨٠٠ ميليارد برای پرداخت اصل و ۵٠٠ ھزار و ٢ مبلغ ٩٢در اليحه بودجه 

 ١۵ ھم چنين مبلغی به ميزان ٩٢کسری سال ھای بعد است، در بودجه   نظر گرفته شده است که افزايشھای پيش در

ھزار ميليارد تومان  ١١٠ مبلغ ٩١ تا ٨۵ ھای  ھای دولتی لحاظ شده است و طی سال تومان برای شرکت  ھزار ميليارد

اين يعنی گوشت لختش رفته و آن چه باقی مانده شود و  می   ھزار ميليارد تومان٢٠سھام واگذار شده که تقريبا سالی 

 ».شود اموال قابل فروش باالخره يک روزی تمام می  چربی و استخوان است،

  

   بودجه به شرکت ھا و ورشکستگی صنايع کشورءاتکا

افزايش درآمدھای مالياتی برای جبران کسری بودجه در وضعيت حاضر تنھا رکود و ورشکستگی بيش تر بنگاه ھای 

 درصد افزايش دھد و اين ۶ درصد به ۵دولت، قصد دارد ماليات بر ارزش افزوده را از . تصادی را موجب می شوداق
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افزايش نمی تواند مجددا موجب بحران در عرصه توليد نشود، مضاف بر اين که افزايش يک درصدی ماليات بر ارزش 

  . را ندارددالرابل افزوده اساسا توان جبران تبعات تورم و کاھش ارزش لایر در مق

 حدود ٩١ نسبت به قانون سال ٩٢ھای مجلس، بودجه شركت ھای دولتی در اليحه سال  براساس اعالم مركز پژوھش 

دھد، اين در حالی است كه   درصد از بودجه كشور را تشكيل می ٨٠ ھا بيش از   درصد افزايش يافته، اين شركت٣٩

  .اری از اين اليحه حذف شده است شركت در حال واگذ١٨۵ای  اطالعات بودجه 

  :دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز اعالم كرد

 درصد افزايش يافته در حالی ٣٩ حدود ١٣٩١ نسبت به قانون سال ١٣٩٢ بودجه شركت ھای دولتی در اليحه سال -١

جه كشور را تشكيل می  درصد از بود٨٠بودجه اين شركت ھا بيش از .  درصد رشد داشت٣كه در سال قبل فقط حدود 

قانون محاسبات ) ١( شركت در حال واگذاری، برخالف ماده ١٨۵اين در حالی است كه اطالعات بودجه ای . دھد

 در اليحه -٢. عمومی كه بودجه شركت ھای دولتی را قسمتی از بودجه كل كشور می داند، از اين اليحه حذف شده است

 ميليارد لایر پيش بينی شده كه نسبت به ۶٢,٠٠٠حل واگذاری سھام دولتی ، منابع عمومی دولت از م١٣٩٢بودجه سال 

 بدون درج در سقف بودجه ١٣٩٢ در احكام اليحه بودجه سال -٣.  درصد كاھش يافته است۶/۴ حدود ١٣٩١رقم سال 

عمدتا » ١٣-٣«در بند ( ميليارد لایر برای واگذاری سھام ٣٠٠,٠٠٠بر خالف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ 

 ١٠.۴حدود ) »٢۴- ٣«در بند  (١٣٩١درج شده كه نسبت به رقم قانون بودجه سال ) برای تھاتر با بدھی ھای دولت

  .درصد كاھش يافته است

 درصد از پروژه ھای ٨۶ ين حکومتی،مسؤولدر شرايطی که بر اساس آمارھا و اظھارنظرھای رسمی مقامات و 

 از واحدھای توليدی دچار بحران ھستند به سادگی می توان پيش بينی که  درصد٨٠عمرانی کشور خوابيده اند و 

 ١٧۵٠بر اساس گزارش وزارت کار حکومت اسالمی، .  وخيم تر خواھد شد٩١ نسبت ب ھسال ٩٢وضعيت در سال 

 دچار اختالل و ورشکستگی شده اند و چاره ای جز اخراج کارگران در سال جاری ١٣٩١واحد صنعتی ايران در سال 

به گفته فعالين کارگری و اقتصاددانان و تحليل گران نه فقط طی ماه ھای آينده بر شمار بی کاران واحدھای . را ندارند

از جمله صنايع ورشکسته ايران، .  ايجاد مشاغل جديد را نخواھد داشتئیصنعتی افزوده خواھد شد، بلکه کشور توانا

می ايران، از نقطه نظر امنيت ملی اھميتی راھبردی نيز دارد، به  است که به اقرار مقامات حکومت اسالئیصنعت غذا

 کشور در فروردين ماه سال ئی ايران، واردات مواد غذائی درصدی توليد صنايع غذا۵٠ويژه اين که به موازت کاھش 

  .  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است١١٧جاری 

 درصد ارزش ٨ درصد سرمايه گذاری، ١٢ درصد مشاغل، ١۵ ايران ئی غذاگفتنی است که در ده سال گذشته، صنايع

 درصد صادرات صنعتی کشور را ايجاد کرده و ورشکستگی اين صنعت ضربه سنگينی به کل اقتصاد ٧افزوده و 

 کشور، عامل ديگری که ضربه ای ئی درصد واحدھای صنايع غذا۵٠عالوه بر ورشکستگی . کشور محسوب می شود

.  استئی اقتصاد ايران وارد می آورد سوء استفاده ھای مديريت و احتکار و قاچاق و از جمله قاچاق مواد غذاسنگين به

 به صورت قاچاق از کشور ئی مواد غذادالردر حال حاضر ساالنه تنھا حدود سه ميليارد «بر اساس آمارھای رسمی، 

  ».خارج می شود

ت پيش رو از قبيل تحريم ھای بين المللی، کاھش فروش نفت به در اين شرايط و با وجود انواع مشکالت و معضال

 درصدی، کمبود منابع ارزی، عدم ۴٠ درصد، کاھش ارزش صادرات غيرنفتی، تورم افسار گسيخته ۵٠ميزان 

 و يورو، رکود نسبی صنايع توليدی، رشد ھولناک حجم نقدينگی، تصويب نرخ دالردسترسی به ارزھای جھانی ھم چون 

 تومانی در بودجه سال جاری، ناتوانی دولت و بانک مرکزی در تغذيه عملی بازار ارز آزاد، نابسامانی در ٢۴۵٠ دالر
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، شاھد بحران ھای اقتصادی بيش تر و عميق تر ٩٢، جامعه ما در سال ...عرضه و فروش کاالھای مورد نياز مردم و 

  .خواھد شد

 درصدی كارگاه ۵٠ واحد توليدی قطعات خودرو و تعديل ١٣٧به تازگی عضو انجمن قطعه سازان خودرو از تعطيلی 

محمد رضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با . ھای توليد قطعات خبر داد

دخالت ھای بی مورد دولت : اشاره به آمار كاھش توليد خودرو طی سال گذشته و دو ماھه ابتدای سال جاری افزود

 ماھه ابتدای سال جاری ٢ درصدی توليد خودرو طی ۵٠ و كاھش ٩١ درصدی توليد خودرو در سال ۴۶ث كاھش باع

  .شد

 درصد از كارگاه ھای ۵٠ تا ٣٠ واحد توليد قطعه سازی تعطيل شده و بين ١٣٧تاكنون بيش از : او، خاطر نشان كرد

  .عاليت می كنندتوليدی نيز يا تعديل نيرو داشته اند و يا به صورت نيمه وقت ف

  

   وزارت درمان و بھداشتۀکسری بودج

خبر » ٩١ ھا در سال   ميلياردی بيمارستان١٩٠٠کسری بودجه « معاونت درمان وزارت بھداشت، از ئیمعاون اجرا

 تأثيرھا تحت   معاونت درمان وزارت بھداشت، با اشاره به گردش مالی بيمارستان ئیمشاور و معاون اجرا. داده است

  ».ھای کشور با مشکل مواجه ھستند بيمارستان «: ات نرخ ارز، گفتتغييرھای اخير و  گرانی 

ھا نيز  عالوه بر آن مباحث جاری و ھتلينگ بيمارستان «: ، دکتر محمودرضا محقق، ادامه دادچه خبريدربه گزارش 

 ھای موجود مصوب دولت پاسخ گوی جبران افزايش  سيار مشکل شده؛ چرا که تعرفهبايد مديريت شود؛ اين کار اکنون ب

  . ای روبرو ھستند  ھای دولتی با مشکالت عمده  ھا نيست و بيمارستان ھزينه

 ميليارد تومان کسری منابع در حوزه بيمارستانی در سال جاری خبر داد و ١٩٠٠دکتر محقق، از پيش بينی حدود 

 ھای علوم  مام اين مشکالت، بنابر دستور موکد شخص وزير و معاون درمان وزارتخانه، دانشگاهبا وجود ت: افزود

  »...شان را کاھش دھند بلکه موظفند خالء بخش خصوصی را نيز پر کنند پزشکی سراسر کشور نه تنھا نبايد خدمات 

ھای  دولت «: سانه ھا گفته است، به ر١٣٩٢ ارديبھشت ٢۴ون بھداشت و درمان مجلس، يسيان، عضو کميمسعود پزشک

ھای ما نشان می دھد سھم  ن حال بررسی يدر ع. اند نھم و دھم حداقل در حوزه بھداشت و درمان به قانون عمل نکرده 

عنی يدا کرده، ي درصد در سال گذشته کاھش پ٨/٣، به حدود ٨۴ درصد در سال ٨/۶سالمت از بودجه عمومی کشور از 

  ».با نصف شده استيتقر

 رسانده که وقتی افراد ئیداند کار را به جا دولتی که خودش را مدافع محرومان می «: ر اسبق بھداشت، ادامه داديزو

شان را پرداخت  ماری ينه درمان بي کنند و ھمه زندگی خود را بفروشند تا بتوانند ھزئیشوند، مجبورند گدا مار می ير بيفق

  ».ھای درمانی را ندارند نه يدگی شان را ھم بفروشند، باز ھم توان پرداخت ھزلی از آن ھا حتی اگر ھمه زنيکنند البته خ

مه خدمات درمانی ھم يارد تومان کسری بودجه مواجه است؛ بيلي ھزار م٣ تا ٢وزارت بھداشت با حدود «: او، ادامه داد

نه ين ھزيست و بخش عمده ايولوژی واقعی نيشگاھی و رادي ھای خدمات آزما ارد تومان کسری دارد، تعرفهيلي م١۵٠٠

 سال گذشته با ٨ ھای مجلس طی  اساس محاسبات مرکز پژوھش  ن در کل بر يشود بنابرا ب مردم پرداخت می يھا از ج 

ن روند را با اجرای درست ين است که اينده ايانتظار ما از دولت آ. مي ا روند نزولی ساالنه در حوزه سالمت مواجه بوده

  ».الح کندن مصوب مجلس اصيقوان

 چالش ھای اعتبارات بخش   به رسول خضری عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ايران، با اشاره

  .ھزينه درمان در سرتاسر کشور افزايش پيدا خواھد کرد:  کردتأکيد کشور ٩٢ سال  سالمت در بودجه
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در حال : ر گفتگو با کردپرس، اظھار داشت پيرانشھر و سردشت در مجلس شورای اسالمی، د رسول خضری نماينده

 درصد از ھزينه دارو و درمان را مردم پرداخت ٧٠ درصد و اگر به واقعيت نزديک شويم ۵۴حاضر در حداقل ممکن 

 .می کنند

 ميليارد تومان اعتبار برای حوزه سالمت تصويب شد که تاکنون حتی ۶٠٠٠از محل ھدف مندی يارانه ھا : او، افزود

 . تخصيص و محقق نشده است٩١آن در سال يک لایر 

 ای وارد کشور  در حالی که ھنوز دارو به صورت رسمی با ارز مبادله: ، نوشت١٣٩٢ ارديبھشت ٣١روزنامه قانون، 

 درصدی قيمت انواع دارو ۵٠٠ تا ٢٠نشده، جو روانی ايجادشده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزايش 

 ای اعالم کرد که دارو ديگر برای  ايل ارديبھشت ماه سال جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامهاو. است بازار شده 

 ای به واردات دارو از  سازمان غذا و دارو نيز از آغاز روند اختصاص ارز مبادله. واردات ارز مرجع نخواھد گرفت

  .است چند روز پيش خبر داده 

وقتی به عنوان يک وضعيت » بحران دارو«: ، تحت عنوان بحران دارو در ايران، نوشت١٣٩٢ ارديبھشت ١٢، آفتاب

س کميسيون بھداشت مجلس ھنگام قرائت گزارش کميسيون در مورد کمبود ئيعلی شھرياری، ر پذيرفته شد که حسين

 پول امکان ئیھای بانکی برای جابه جا دوديت  ھا گفته بودند که مح قبل از آن ھم خيلی. دارو در کشور از آن نام برد

 ھای وارد کننده دارو گرفته است، ھر چند که اقالم   را از شرکتئیواردات راحت دارو از کشورھای مبدا عموما اروپا

  . در فھرست کاالھای تحريم شده نيستندئیدارو

  يستم تامين دارو در کشور پيچيده است می يک عضو کميسيون بھداشت مجلس با يادآوری اين که س نژاد،  ئیاحمد آريا

  .دانيم بايد در مورد کمبود دارو به چه کسی مراجعه کنيم ای است که ما اصال نمی  گويد متاسفانه وضعيت به گونه 

 کارشناس و مددکار اجتماعی انجمن حمايت  ،  ھاشمی ھای حمايت از بيماران مختلف ھم ھمين وضعيت را دارند، انجمن

 گويد قيمت داروھای بيماران به صورت حيرت آوری باال رفته است، داروھا ھم ناياب شده   می يان به ام اس،از مبتال

  .اند 

 ھم ئی ھای غذا ھای کودکان و حتی مکمل  بيوتيک  کمبود داروھای شيمی درمانی، تست قند خون، بيماران خاص، آنتی

اما داستان فقط مربوط به داروھای خارجی .  را درآورده استھا ھای داروخانه   مند در صف  ھست که صدای مردم گله

ھا راضی ھستند که مشابه ايرانی داروھای  گويد اين روزھا خيلی   ھای تھران می  فنی يکی از داروخانهمسؤول  ، نيست

  . ھا ھم کمياب و گران شده است مورد نيازشان را بخرند، اما حتی ھمان

  

  کسری بودجه آموزش و پرورش

آن جا كه آموزش و پرورش بزرگ ترين دستگاه دولت است و ھرگونه افزايش حقوق و دست مزد كاركنانش در از 

فصل اول بودجه با ضريب ميليونی و ھرگونه افزايش بودجه برای توسعه كمی و كيفی خدماتش به مدارس در بقيه 

 است مشكالت مالی جاری آموزش و لذا دولت تاكنون نتوانسته. فصول بودجه با ضريب چند ده ھزار مواجه است

. پرورش را پاسخ گو باشد و ھمه ساله بودجه آموزش و پرورش با كسری چند صد ميليارد تومانی تنظيم می شود

بنابراين، مسايل جاری و بحران ھای مالی آموزش و پرورش ھمواره مانع بزرگی برای تھيه برنامه ھای بلندمدت و 

  .دولت بوده استآينده نگر در اين دستگاه مھم 

، ١٣٩٢و پرورش در سال  بودجه آموزش : پرورش مجلس، نوشت  و  س کميته آموزشئيخبرگزاری تسنيم، به نقل از ر

ھای مستقل آن نيز حذف شده است، اين وزارتخانه با کسری شديد بودجه در سال   درصد افزايش داشته است که رديف ۶

  .شود  مواجه می ١٣٩٢
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 در پاسخ به اين پرسش که وضعيت بودجه ،خبرگزاری تسنيم گفتگو با خبرنگار اجتماعی جبار کوچکی نژاد، در

بودجه آموزش و پرورش در سال  : چگونه است، اظھار داشت١٣٩٢وزارت آموزش و پرورش در اليحه بودجه 

 درصد ۵/١۴، ١٣٩١ درصد است که اين بودجه در سال ٨/١٢ودجه دولت  ای نسبت به کل ب  در بخش ھزينه١٣٩٢

 .بودجه کل کشور بود بنابراين در اين بخش وزارت آموزش و پرورش با کاھش بودجه مواجه است

 درصد است که اين افزايش در وزارت آموزش ٢٠ھای دولتی   افزايش بودجه در کل دستگاه ١٣٩٢در سال  :او، افزود

شود و ناگزير است تا از ميزانه  صد است بنابراين اين وزارتخانه با کسری شديد در بودجه مواجه می  در۶و پرورش 

ھای  رديف : کوچکی نژاد، ادامه داد .سرانه مدارس و رفاه فرھنگيان کاھش دھد تا بتواند رقم بودجه خود را افزايش دھد

ت و بر اين اساس سازمان نوسازی، توسعه و  حذف شده اس١٣٩٢و پرورش در بودجه سال  مستقل وزارت آموزش 

تجھيز مدارس کشور و سازمان پژوھش و تاليف کتب درسی رديف مستقل بودجه ندارند و وزير از محل بودجه 

 .دھد ای را در اختيار آن ھا قرار می  وزارتخانه ھر طور که صالح بداند بودجه 

برای تجھيز و نوسازی سيستم : گرمايشی مدارس گفتکوچکی نژاد در رابطه با بودجه تجھيز و نوسازی سيستم 

 ميليارد آن تخصيص می ١٠ ميليارد تومانی تعريف شده است که متاسفانه صرفا ٢۵گرمايشی مدارس رديف بودجه 

 .يابد 

  

   شھرداری ھاۀعدم شفافيت بودج

 می دھد که ھنوز گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی در بررسی اليحه بودجه سال جاری کشور نشان

   .رابطه دولت و شھرداری ھا در مھم ترين سند مالی کشور از شفافيت الزم برخوردار نيست

به گزارش شھرنوشت، گزارش کارشناسی مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی در زمينه اعتبارات شھرداری ھا 

مومی را وجود عناوين کلی در تخصيص ، مھم ترين مشکل بودجه شھرداری ھا از منابع ع٩٢در اليحه بودجه سال 

اعتبارات متفرقه، عدم تخصيص کامل سھم اين سازمان ھا بر مبنای قوانين مختلف، شفاف نبودن در رديابی قوانين 

مختلف پرداخت اعتبار به شھرداری ھا و شفاف نبودن مکانيسم توزيع اعتبارات ميان شھرداری ھا و دھياری کشور می 

  .داند

زارش ميزان دريافتی ھر شھرداری از منابع بودجه عمومی دولت مشخص و روشن نيست و پيش بر اساس اين گ

برآورد منابع عمومی در اليحه بودجه، نھايتا اعتبارات شھرداری ھا را به احتمال زياد دچار عدم تخصيص کامل اعتبار 

  .خواھد کرد

 ٩٢ سرمايه ای شھرداری ھا در سال ئیدارااين گزارش تصريح می کند، در اليحه بودجه مجموع اعتبارات تملک 

 درصدی داشته است که نشان می دھد اين سازمان ھا از کاھش اعتبارات منابع عمومی ١٨ کاھش ٩١نسبت به سال 

  . در تنگنا خواھند بود٩٢سال 

وه رسيدگی به نح«بر اساس اين گزارش، در بين رديف ھای متفرقه مربوط به شھرداری ھا، تمام بندھا به غير از قانون 

حقوق ورودی ماشين آالت و «با رشد منفی مواجه بوده و بيش ترين کاھش نيز مربوط به بند » تخلفات و جرائم رانندگی

  .است» تجھيزات وابسته به حمل و نقل عمومی وارداتی شھرداری ھا

  

  ١٣٩٢موضع چند نماينده مجلس درباره اليحه بودجه 

 قانون تغيير، اليحه نيست، بلکه ٩٢اليحه بودجه :  گفت٩٢ به اليحه بودجه سال نماينده اروميه در مجلس، با اشاره

 بودجه نويسی، اصل ۵٢، اصل ۴۴ تعدادی از قوانين دائمی مانند قانون اساسی در بندھای واگذاری اصل تغييراست، 
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 اصالح قانون است نه ٩٢  ساله گواه بر اين بيان است، اليحه بودجه۵و برنامه  ، قوانين موقت، سند چشم انداز ۵٣

  .اليحه

در اين اليحه احکام جديدی صادر شده است و تعدادی احکام معتبر قبلی نيز : عضو کميسيون صنايع مجلس، اضافه کرد

 ھای صنعت و ئیاعتبار تملک دارا: او، با اشاره به بودجه صنعت و معدن در اليحه دولت، بيان داشت. لغو می شود

 درصد کاھش يافته است، اين در حالی است که آيا نبايد در راستای ١٣مقايسه با سال قبل، معدن در اين اليحه در 

  حمايت از توليد ملی و سال حماسه اقتصادی افزايش بودجه در بخش صنعت و معدن داشته باشيم؟

بانک ھای  درصد بانک مرکزی در ٣ که اختصاص ١۶احکام عمومی در بودجه سال قبل مانند بند : قاضی پور، افزود

  .تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی است، در اين اليحه نيامده است

 برنامه پنج ساله، حمايت از صنايع نوين، توسعه فعاليت ھای معدنی، ارتقای ١۵٨ و ١۵٧، ١۵١در مواد : او، گفت

  .بخش معدنی در شھرک ھا و نواحی صنعتی و آماده کردن زير ساخت ھا در اين اليحه خبری نيست

در اين اليحه اعتبار کافی برای اکتشافات معدنی، ارتقای سطح عملی اکتشافات و زمين شناسی، راه : ضافه کرداو، ا

قاضی . ، اليحه صنعت و معدن وجود ندارد٩٢اندازی معادن و عناصر جديد گذاشته نشده است و در کل اليحه سال 

 ھزار ميليارد کسری اعتبار در اين ۴ ھای پزشکی، تنھا دانشگاه: پور، با اشاره به حفظ جان افراد در جامعه، گفت

 درصد قانون ھدف مند ١٠اليحه دارند، درآمدھای اختصاصی بيمارستان ھا صرفا برای حقوق ھزينه خواھد شد، پس 

  .کردن سالمت در کجا قرار دارد

نه ھای بھداشت و درمان ، بازسازی، احداث خاتغييردر اين اليحه برای نگھداری توسعه، رشد علمی، : او، اضافه کرد

  . و درمانگاه ھای تيپ يک و دو ھيچ اعتباری منظور نشده استئیروستا

آيا سزاوار است که در اين اليحه برای بيماران صعب العالج که اکثرا : قاضی پور، با اشاره به بحث دارو، بيان داشت

  .طانی ھستند، اعتباری اختصاص نيابداز خانواده ھای مستضعف، کشاورزان، کارگران، روستائيان و بيماران سر

کل اليحه عليه سالمت، توسعه، توليد، اشتغال و صادرات است، اين ھا جزو : عضو کميسيون صنايع مجلس ادامه داد

وظايف ذاتی دولت و بحث حاکميتی است، در اين اليحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی، 

  .لتی ھيچ تدبيری نشده استاموال خزانه و اموال دو

اوال حداقل افزايش حقوق بايد بر مبنای : او، با اشاره به افزايش حقوق کارکنان و کارگران و حقوق بگيران دولتی گفت

 درصدی حقوق کارکنان ٢۵ درصد اعالم شده است، ثانيا حتی برای تامين افزايش ٣١، ٩١تورم باشد، تورم سال 

  ی خواھيد با کارمندان و کارگران برخورد کنيد و دولت آينده را به چالش بکشيد؟اعتباری نگذاشته اند، چرا م

در اين اليحه اعتبار کافی برای خريد گندم، قند، شکر و خريدھای تضمينی چای و غيره اعتباری : قاضی پور، ادامه داد

ھيد، اين ظلمی مضاعف به منظور نشده است، آيا می خواھيد توليدات را تعطيل کنيد و فقط واردات را انجام د

  .کشاورزان و کارگران است

 برای نيروھای ٩٢در اليحه بودجه :  ھزار نفر پشت رديف بھزيستی ھستند، گفت٨٠٠او، با بيان اين که حدود 

  .بھزيستی، معلوالن مادر زاد و تصادفی ھيچ اعتباری اختصاص نيافته است

ون عمران مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس، در س کميسيئي نماينده مردم سلماس و رئیعلی اکبر آقا

اين اليحه بسيار مبھم و غير :  کل کشور، اظھار داشت١٣٩٢سخنانی به عنوان موافق رد کليات اليحه بودجه سال 

شفاف است، مھم ترين شاخص کالن اقتصادی که برايند تمام اقدامات بخش دولتی و خصوصی است، شاخص نرخ رشد 

  .اقتصادی است
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 ٢/۵ درصد و بدون محاسبه درآمدھای نفتی ٧/۴ با احتساب درآمدھای نفتی ٩٠نرخ رشد اقتصادی در سال : او، افزود

 نرخ رشد اقتصادی ٩٢ نيز نرخ رشد اقتصادی صفر بوده و پيش بينی می شود در سال ٩١درصد بوده است، در سال 

  . درصد خواھد بود۴بين صفر تا منفی 

  درصد کاھش داشته است، اعتبارات بنياد مسکن ۶/٩اعتبارات عمرانی در رديف ھای متفرفه درصد : او، اضافه کرد

 ٣٨ حدود ٩١ نسبت به سال ئی و اعتبارات بودجه راه روستا٩١ درصد نسبت به سال ٧۴ حدود ٩٢نيز در بودجه 

  .درصد کاھش يافته است

ھای اصلی و اساسی بودجه  تفاوت « كه  نيان ايبون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، با يسيعضو كم

ن تفاوت يكی از مھم تري: ، اظھار داشت»توان برشمرد حه بودجه ارسالی دولت را در چند مورد می يق با اليمصوب تلف

حه خود، يدولت در ال: او، افزود. ارانه ھا بوديژه در بحث ھدف مندسازی يو زان حجم اعتبارات دولت، به يھا، در م 

ون يسيارد تومان در نظر گرفته بود، اما كميلي ھزار م١٢٠ ھا را، حدود  ارانهيجم اعتبارات ناشی از ھدف مندسازی ح

ز يم، صحن علنی مجلس شورای اسالمی نيارد تومان كاھش داد و چنان كه ديديليزان را به پنجاه ھزار مين ميق، ايتلف

  .ب كردين عدد را تصويا

ق تالش كرد تا يون تلفيسيكم.  ھا بود جاد شد، در نظارت بر بانكيحه بودجه ايگری كه در الي اساسی دتغيير: او، افزود

  ن بود كه بانكين راستا انجام گرفت، اي كه در ائین کارھاي تر از جمله مھم.  مند كند ز ضابطهي ھا را ن نظارت بر بانك

 ھای خصوصی،  اگر بانك... و اعتبار شدندافت سود سپرده، بنا بر مصوبه شورای پول يھای خصوصی موظف به در

ات از حساب يعنوان مال زان را به ياتی كشور، حق دارد آن ميافت كنند، سازمان امور مالين مقدار دريش از ايمبلغی را ب

  . ھای خصوصی برداشت كند بانك

اھد كرد؟ بودجه ای كه نه ن بودجه چه خويك فرصت دو ماھه با ايط به وجود آمده، دولت در ياکنون بايد ديد با شرا

  !تی از آن ندارنديدولت و نه مجلس رضا

به اين ترتيب، ھم اکنون اصلی ترين چالش و مساله جامعه ما، بی کاری، گرانی و تورم و فقر فزاينده است که اکثريت 

اکنون زنگ . ندبسياری از خانواده ھا، حتی نگران تامين نان خالی روزانه شان ھست. مردم کشور را نگران کرده است

  .خطر گران شدن و کمياب شدن نان در جامعه، به صدا درآمده است

  

  دھد بودجه تنھا كفاف بيمه نيمی از كارگران ساختمانی را می 

بيمه » .دھد بودجه تنھا كفاف بيمه نيمی از كارگران ساختمانی را می «: س انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشورئير

)  ميليارد تومان٩٠٠( ميليارد تومان بودجه نياز دارد و رقم مصوب مجلس ١٨٠٠ساختمانی به يك و نيم ميليون كارگر 

 ھزار ميليارد لایر ٩ خرداد سازمان مالياتی را مکلف كرد تا معادل عملکرد ٧مجلس روز . جواب گوی بيمه آنان نيست

  » .برای بيمه کارگران ساختمانی به سازمان تامين اجتماعی پرداخت کند

 روز گذشته مجلس شورای اسالمی مبنی  س كانون انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی كشور، از مصوبهئير

 ھزار ميليارد لایر به سازمان تامين اجتماعی برای بيمه کارگران ساختمانی انتقاد كرد و اين مبلغ را ٩بر اختصاص 

  .رايط، كافی ندانستبرای بيمه كردن يك و نيم ميليون كارگر ساختمانی واجد ش

 ميليارد تومان بودجه نياز ١٨٠٠بيمه ی يك و نيم ميليون كارگر ساختمانی به : در اين باره به ايلنا، گفت» اكبر شوكت«

  .دارد و رقم مصوب مجلس جواب گوی بيمه ی آنان نيست

 ھزار ميليارد ٩ عملکرد  سازمان مالياتی را مکلف كرد تا معادل ،) خرداد ماه٧(مجلس شورای اسالمی روز گذشته 

 قانون ٣٨ماده ) د(و ) ج(ھا از محل منابع مندرج در بندھای  ھا و دھياری لایر از کل عوارض ارزش افزوده شھرداری
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 ھای کشور را برای بيمه کارگران ساختمانی به  ھا و شھرداری ماليات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دھياری 

  .اخت کندسازمان تامين اجتماعی پرد

كه در دی ماه سال »  ھای اجتماعی کارگران ساختمانی  قانون بيمهئیرفع موانع اجرا«اين در حالی است كه قانون 

گذشته به تصويب رسيده بود، سازمان تامين اجتماعی را موظف می كرد با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت كه از 

  .ز می شد تمام كارگران ساختمانی را بيمه كندطريق شھرداری ھا به صندوق تامين اجتماعی واري

 ھزار تومان سھم ٢٠٠يك ميليون و « صنفی كارگران ساختمانی كشور در ادامه سخنان خود با اشاره به  س انجمنئير

قرار بود با مبلغ مذكور كه سازندگان ساختمان به ھنگام : ، بيان كرد» كارگران ساختمانیئیساالنه حق بيمه كارفرما

اگر يك و نيم ميليون كارگر . جوز به شھرداری می پردازند ھمه كارگران ساختمانی واجد شرايط بيمه شوندكسب م

 ١٨٠٠ آنان ضرب كنيم به عدد ئی ھزار تومان سھم ساالنه ی حق بيمه كارفرما٢٠٠ساختمانی را در يك ميليون و 

  .ميليارد تومان می رسيم

 مصوب مجلس را برای بيمه نيمی از كارگران ساختمانی واجد شرايط بيمه،  ھزار ميليارد تومان رقم٩٠٠او در ادامه، 

  .كافی خواند

   قانون بيمهئیبه گفته شوكت، بررسی بودجه بيمه كارگران ساختمانی بايد در كارگروھی كه در قانون رفع موانع اجرا

  .تی پيش نيايدھای اجتماعی کارگران ساختمانی پيش بينی شده است صورت می گرفت تا چنين مشكال

 الزم برای عدم بيمه كارگران ساختمانی در اختيار   ميليارد تومانی مصوب مجلس، بھانه٩٠٠با رقم  :او، تصريح كرد

  .سازمان تامين اجتماعی قرار گرفته است

 

  اختصاص بودجه کالن به نيروھای سرکوبگر

طالعاتی مخفی است و بخش عمده آن به جامعه عمدتا بودجه نيروھای مسلح و خريد جنگ افزار و نيروھای امنيتی و ا

 برای دالر ميليارد ۵در اين ميان اعالم شده است که نمايندگان مجلس حکومت اسالمی، با اختصاص . اعالم نمی گردد

  .تقويت نيروھای نظامی، انتظامی و بسيج موافقت کردند

ر جريان بررسی بخش درآمدی اليحه  خود، د١٣٩٢ ارديبھشت ٢٣نمايندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه 

 برای تقويت بنيه دفاعی شامل دالردر اين بند تصريح شده است پنج ميليارد .  اين اليحه موافقت کردند۴ با بند ٩٢بودجه 

  .نيروھای نظامی و انتظامی و بسيج اختصاص يابد

  

  اختصاص بودجه کالن به سازمان تبليغات اسالمی

، اقدام به انتشار اسنادی کرده ١٣٩٢بھشت ي ارد٣١ سه شنبه - دولتی ايران مؤسسهته به  وابس- سايت شبکه ايران  وب 

 مبلغ پنج ميليارد لایر از سازمان تبليغات اسالمی -رضا زاکانی   متعلق به علی-  نامه پنجره  است که براساس آن ماه

 ٩١ و ٩٠ ھای  ريه پنجره در سالبه عنوان صاحب امتياز نش«شبکه ايران نوشته که زاکانی . دريافت کرده است

زاکانی، دريافت اين پول را تکذيب . گرفته است» مجموعا بيش از يک ميليارد تومان از سازمان تبليغات اسالمی پول

 و ھفته - نزديک به زاکانی -نيوز  کرد، اما شبكه ايران اقدام به انتشار سندی در اين زمينه کرد که واکنش سايت جھان

  . ا به دنبال داشتنامه پنجره ر 

سايت الف، متعلق به احمد .  اند گرايان اقدام به انتشار اسناد مختلفی عليه يکديگر کرده  ھای گذشته اصول  در ھفته

 نژاد از   و احمدیئی مشا خوانده، به حمايت رحيم» مفسد اقتصادی«توکلی، با انتشار گزارشی پيرامون فردی که وی را 

  .  ھای خود کرده است ط بدھیين دو نفر اقدام به تقسيود که وی با حمايت اوی اشاره کرده و نوشته ب
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بنده وزير آموزش و پرورش «:  نژاد گفته بود  احمدی، وزير اسبق آموزش و پرورش، ھم درباره دولت احمدی علی

من خوشحال . د جمھور بدون اطالع قبلی به دفتر من آم سئييک روز آقای رحيمی معاون حقوقی و مجلس وقت ر. بودم

ھا و  بعد از چاق سالمتی . شدم که باالخره کسی از طرف دولت به عضو دولت و وزارتخانه مربوطه سرزده است

منظورتان تعامل با مجلس و «بنده خنديدم و گفتم » .پول بده به من تا مجلس را بخرم«:  ھا ايشان به من گفت بش  و  خوش

من گفتم اگر پول » .گويم پول بده نامرد دارم به تو می«زياد رحيمی گفت ھای   تان است؟ بعد از صحبت حوزه کاری

رحيمی .  گنجد داشتم که آموزش و پرورش اين ھمه بدھی و مشکل نداشت، بعد ھم در قامت اين دولت اين کارھا نمی

  ».ت گفته باشد خواھم باور کنم که ايشان در اين مورد راس من ھنوز نمی» .من ھماھنگ کردم آمدم سراغ تو«: گفت

   

  ی به سوريهدالروام چند ميليارد 

به گزارش عصر ايران، به نقل .  به سوريه ارائه می دھددالر ميليارد ٧حکومت اسالمی ايران، دوباره وامی به ارزش 

ايران ھم چنان از اقتصاد : س بانک مرکزی سوريه گفتئير» اديب مياله«از روزنامه دولتی تشرين چاپ دمشق، 

 برای واردات کاال و وام ديگری به دالربه ارزش يک ميليارد ) وام(ايران خط اعتباری . مايت مالی می کندسوريه ح

  . برای واردات نفت و فرآورده ھای نفتی مورد نياز، در اختيار سوريه قرار داده استدالرارزش سه ميليارد 

ی ايران به سوريه، در صورت به پايان دالر يک ميليارد) وام(خط اعتباری : س بانک مرکزی سوريه، اضافه کردئير

  .رسيدن، دوباره شارژ خواھد شد

اختصاص می ) وام( ديگر نيز به سوريه در قالب خط اعتباری دالرعالوه بر اين مبالغ، ايران سه ميليارد : او، افزود

  . کردن اقدامات الزم ھستيمئیبرای دريافت اين وام ھا در حال نھا. دھد

 نيز ١٣٩١در بھمن .  از ايران، وام در قالب خط اعتباری دريافت کرده بوددالرين ھم يک ميليارد سوريه، قبل از ا

دولت ايران . دولت سوريه از سپرده گذاری ارزی ايران در اين کشور برای تقويت ارزش پول ملی سوريه خبر داد

  .اص داده بود وام برای بخش بھداشت و درمان سوريه اختصدالر ميليون ٢٠٠عالوه بر اين، 

برخی رسانه ھای خارجی نيز گفته بودند از آن جا که سوريه به دليل تحريم ھا، نمی تواند از اروپا غالت خريداری کند؛ 

نفت سوريه نيز تحريم شده است و ايران بخشی از نفت توليدی . ايران برای اين کشور از اروپا غله خريداری کرده است

  .صوالت نفتی مبادله می کنداين کشور را خريداری يا با مح

سوريه از دو سال پيش تاکنون با ناآرامی ھای خشونت آميزی روبرو است که ھم اکنون به جنگ داخلی گسترده ای 

 و اروپا، اقتصاد امريکااين وضعيت داخلی در کنار تحريم ھای گسترده . ميان ارتش و مخالفان مسلح تبديل شده است

  .سوريه را با مشکالت زيادی روبرو کرده است

بود اما امروز اين رقم به ) واحد پول سوريه( ليره ۵٠ معادل امريکا دالر سال پيش، ھر ٢قبل از بحران سوريه در 

حکومت سوريه از آغاز . سوريه، تنھا متحد استراتژيک حکومت اسالمی در منطقه است.  ليره رسيده است١۵٠

 ھزار نفر را به قتل رسانده و ميليون نفر را نيز از خانه و کاشانه خود را ترک ٨٠اعتراضات مردمی تاکنون بيش از 

در اين درگيری ھا، سپاه پاسداران حکومت اسالمی و حزب هللا لبنان در کنار ارتش و نيروھای امنيتی . کرده است

  .سوريه عليه مردم و اپوزيسيون اين کشور می جنگند

  

  ! آور چھار نفر است ك نفر نانيران ھر يدر ا
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، نوشت سرانجام کار بررسی بودجه با وجود اختالف بين ١٣٩٢ خرداد ٨ سايت تابناک، وابسته به اصول گرايان،

 ھای  پردازد تحليل دکتر نيلی، استاد اقتصاد دانشگاه، که اين روزھا به بررسی بازار کار می . مجلس و دولت پايان يافت

  .ای از بازار کار ايران ارائه کرده است کننده  نگران

قانون اين سخنان .  اند چند روزنامه امروز به نقل سخنان نيلی، استاد اقتصاد دانشگاه در مورد بازار کار ايران پرداخته

ارشی درباره لی با ارائه گزيمسعود ن: نقل کرده است و نوشته»  آور چھار نفر است ك نفر نانيران ھر يدر ا«را با تيتر 

ك يران ھر يدر ا: ندگان اتاق بازرگانی، اعالم كرديات نمايران در نشست ھيج پژوھش خود در خصوص بازار كار اينتا

ن در يا: س سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف، ادامه دادئيبه گزارش قانون، ر. آور چھار نفر است نفر نان

  . نفر است٢/٢آور   فرد شاغل نان حالی است كه به طور متوسط در دنيا ھر

يابد اما در کشور ما اين   نفر کاھش می ٧/١اين آمار در کشورھای شرق آسيا که اشتغال زنان باالست به : او، ادامه داد

اين رقم : نيلی، گفت. شود  نفر محسوب می ٧/٣آور  رقم بسيار باالست به طوری که به طور متوسط ھر فرد شاغل نان 

، تعداد شاغالن ما با تعداد ١٣٩٠در سال . است  کرده و افزايش داشته تغيير است که اکنون احتماال ١٣٩٠ برپايه سال

  . کند يعنی به طور متوسط در ھر خانواده تنھا يک نفر کار می. اند خانوارھای ما تقريبا برابر شده 

 مدت اقتصاد کشور است، با اشاره به   آينده ميان روی ترين مساله پيش ن كه اشتغال و بازار كار مھم يد بر ايوی، با تاك

 ھا در علم پزشکی به دو دسته نھان و آشکار، اشتغال را بيماری نھان اقتصاد دانست که ممکن است   بندی بيماری تقسيم

 چنين با اشاره به تجربه کشورھای مصر و تونس و تحليل وضعيت  او، ھم. ناگھان به صورت غافلگيرکننده ظاھر شود

 ھا از زاويه بازار کار به اين مساله پرداخت که ھر دوی اين کشورھا قبل از وقوع انقالب دچار نرخ بی کاری باال  آن

از اين برای بيماری نھان اشتغال حائز اھميت باالست که ممکن است بيمار : او، گفت.  اند کرده بوده در جوانان تحصيل 

  .دتر کنداش را ب کاری انجام دھد که وضعيت بيماری 

 ھای مختلف به جھش رشد جمعيتی   ھای جمعيتی انجام شده در کشور و افزايش آن در دوره وی، با اشاره به سرشماری

 به ازای ھر يک نفر خروجی از بازار کار ٢٠١٠در سال :  اشاره کرد و گفت١٣۶۵ و ١٣۵۵ ساله بين ١٠در فاصله 

 و ٢٠٠٧ ھای  ھمين نسبت در سال. از اين منظر باالترين در دنيا ھستيماند که   نفر در سن ورود به بازار کار بوده ۵/۵

اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند ورود خود را به تعويق .  نفر بوده است٧ به ازای ھر يک نفر ٢٠٠٨

  .انداختند

يروی کار فاقد تحصيالت عالی  درصد ن٨٠اين كارشناس اقتصادی، با بيان اين که در ساختار اشتغال کشور ما بيش از 

 برای پذيرش نيروی کار تحصيل کرده در آموزش عالی وجود ندارد و ئیھستند گفت که در اين بازار ظرفيت باال

 افراد زيادی جذب بازار کار شوند و درصد کم تری وارد آموزش عالی ٢۴ تا ٢٠انتظار اين بوده که در فاصله سنی 

  .شوند

جمعيت فعال کشور يعنی افرادی که وارد بازار . اما در اقتصاد ما اتفاق عجيبی افتاد:  افزودن مطلبيح اينيلی، در توض

يعنی افرادی که انتظار می . است  شوند برحسب اين که کار پيدا کنند يا نکنند با کاھش بسيار زيادی مواجه شده  کار می

رو با يک قله   ھای پيش  يعنی در سال. اند نده منتقل کرده  ھای آي  و فشار را به سال رفت وارد بازار کار شوند وارد نشده 

زمانی که ما در سازمان برنامه بوديم و برنامه سوم را می : او، افزود. در جمعيت ورود به بازار کار مواجه خواھيم بود

 ھا عبور  ين قلهگذاری کرديم تا بتوانيم از ا  ساله ھدف ١٠ ھزار شغل در سال را برای يک دوره ٧۵٠نوشتيم ايجاد  

  .کنيم

 در اقتصاد ما ٩٠ تا ٨۵از سال «که  روزنامه بھار نيز در عنوان خبر مرتبط با اين گزارش، دو جمله مھم را برگزيده 

اين روزنامه، در اين باره نوشته » . ميليون بی کار در کشور وجود دارد ٨ تا ۴ از ٩۵در سال . شغلی ايجاد نشده است
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طوری   ساله باالترين جمعيت را در جھان دارد، به ٢٩ تا ١۵ايران در سنين : گانی تھران گفتمشاور اتاق بازر: است

 رسيده است و ھمين عامل باعث کاھش رشد ٢٠١٠ ميليون نفر در سال  ٢۵ به ١٩٩٠ ميليون نفر در سال  ١۴که از 

درصدی در ورود به بازار کار مواجه   با کاھش پنج ١٣٨۵که در سال   بر اين تأکيداو، با .  شود جمعيت در آينده می

دھد که  ، اقتصاد ما شغلی ايجاد نکرده است و اين نشان می ١٣٩٠ تا ١٣٨۵ھای  در فاصله سال : بوديم، اظھار داشت

ھای  اند تا با تحصيالت باالتر وارد بازار کار شوند و ھمين عامل باعث افزايش تحصيل کرده  افراد به اين نتيجه رسيده 

 درصدی  ١٠ افزايش ٩٠ و ٨٩ ھای   که نرخ بی کاری زنان در سال  بر اينتأکيدنيلی، با . در کشور شده استبی کار 

 دھد، در   که اين فشار را نشان میئیشود، اولين جا وقتی به اقتصاد کشور فشاری وارد می : داشته است، اظھار داشت

  . اغالن در اين مدت نزولی بوده استکه متوسط درآمد ش بخش اشتغال زنان است و نکته ديگر اين 

عالی بيش از  آموزش:  گير بازار کار، بازار مسکن و ازدواج شده است، گفت که آموزش عالی ضربه  بر اين تأکيداو، با 

 ١٣ سال تعداد دانش جويان، ٢٠نياز اقتصاد توسعه پيدا کرده است، رشد دانش جويان تناسبی با توسعه ندارد و در طول 

  .  ھزار نفر دارد ١٠٠ ھای جھانی، ايران بيش ترين تعداد دانش جويان را در ھر  ده است و در شاخصبرابر ش

 درصد است، در کشورھای شرق آسيا به دليل اشتغال زنان اين نسبت  ۴۵در دنيا نسبت شاغالن به جمعيت : وی، افزود

 نفر است و در سرشماری ٣/٧آور  نفر نان   درصد است، يعنی ھر يک  ٢٧ درصد است، اما در ايران اين نسبت  ۵۵

  .نفر شاغل است طور متوسط در ھر خانواده يک   نسبت شاغالن به خانوارھا تقريبا برابر است، يعنی به ٩٠سال 

 تواند اين باشد که وضعيت اشتغال ادامه روند  يک سناريوی بدبينانه می:  گفت وی، در تشريح سناريوھای اشتغال،

 ھزار شغل در کشور ايجاد شود و سناريوی  ۴۵۵تواند اين باشد که ساالنه  بينانه می  ريوی خوش موجود باشد، سنا

  .  ھزار نفر شغل در کشور ايجاد شود ٢٠٠بينابينی اين است که ساالنه 

  

  آمارھای غيرواقعی در رابطه با اشتغال

او، با حضور در يک برنامه . کميت استسعود نيلی، اقتصاددان و از اساتيد دانشگاه صنعتی شريف و نزديک به حام

 ميليونی ايجاد اشتغال توسط دولت محمود احمدی نژاد را بی اعتبار خوانده و گفته ۶تلويزيون ايران به نام پايش، آمار 

  . ھزار شغل در سال بوده است١۴ميزان واقعی آن در حدود 

يون حکومت اسالمی ايران است و يک شنبه شب مجری اين برنامه اقتصادی، مرتضی حيدری، چھره شناخته شده تلويز

، از کانال يک تلويزيون که بيش ترين ميزان دسترسی کشوری به آن وجود ٢٠١٣ آوريل ١۴ - ١٣٩٢ فروردين ٢۵

  .دارد، پخش شده است

ال ، ميزان اشتغ١٣٩٠ تا ١٣٨۵بر اساس آمار و نمودارھای ارائه شده در اين برنامه، گفته شده است که در سال ھای 

  . بوده است که به گفته نيلی، بسيار ناچيز و در حد صفر است٢٠٠ ھزار و ١۴ خالص ساالنه ايران، تنھا ئیزا

محمود احمدی نژاد، در سخن رانی ھای متعدد از جمله در اواخر سال گذشته خورشيدی اعالم کرده بود که دولت او 

  .  ميليون شغل شده است۶موفق به ايجاد 

ره اول رياست جمھوری و بخشی از دوره دوم آن از حمايت بی سابقه آيت هللا علی خامنه ای، رھبر احمدی نژاد، در دو

حکومت اسالمی و نھادھای تحت امر او برخوردار بود و با افزايش بھای جھانی نفت، بيش از نيمی از درآمدھای نفتی 

  .کل تاريخ ايران را به دست آورد

يزيون ايران پخش شد، ميزان اشتغال خالص ايجاد شده در دوره رياست جمھوری بر اساس آماری که توسط نيلی از تلو

 ساله گذشته اين کشور ۵٠ن ترين سطح در ئياحمدی نژاد، با وجود درآمدھای بی سابقه نفتی در طول تاريخ ايران، پا

  .است
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 شغل دوره ٢٠٠ ھزار و ١۴م  ھزار شغل در سال بوده که با رق٢٠٠بر اساس آمار ارائه شده در اين برنامه در حدود 

 ھای آينده با موجی از بی کاران تحصيل  نيلی پيش بينی کرده که ايران در سال. احمدی نژاد اختالف بسيار زيادی دارد

، با وجود گفته ھای ١٣٩١او، در اين برنامه توضيح داد که رشد اقتصادی ايران در سال . کرده مواجه خواھد شد 

د تا صفر بوده و با وجود وضعيت فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری خورشيدی منفی احمدی نژاد بين نيم درص

  .نيلی گفته که ايران پس از بالروس و ونزوئال، سومين کشور دارای باالترين نرخ تورم در جھان است. خواھد شد

نامه و بودجه ايران و از مسعود نيلی، مدتی در دوران رياست جمھوری اکبر ھاشمی رفسنجانی، معاون سازمان بر

او در دوره رياست جمھوری محمد خاتمی، .  ساله توسعه ايران بوده است۵دست اندرکاران تھيه اولين و سومين برنامه 

  .سند استراتژی توسعه صنعتی ايران را تدوين کرد

اکنون از  رده است ھم، اقرار ک»توليد ملی، افتخار ملی«عليرضا محجوب عضو کميسيون اجتماعی مجلس، در جشنواره 

 ٨٠جالب اين جاست که رکود .  واحد توليدی ھشت واحد دارای وضعيت بحرانی و نزديک به بحران ھستند١٠ھر 

  !باشد» سال توليد ملی، کار و سرمايه ايرانی«درصدی توليد در سالی اتفاق می افتد که رھبری وعده داده بود 

حسن . کانون سراسری پيمان کاران عمرانی ايران به آن اشاره می کندس ھيات مديره ئينمونه ديگر، آماری است که ر

 درصد فعاليت ھای عمرانی ٨۵سعادتمند که سه پيمان کار عمرانی بزرگ کشور را ھدايت می کند، می گويد اکنون 

رآمدترين پرد: شفاف نيز در اين باره می نويسد. کشور نيمه کاره رھا شده اند و پيشرفتی در آن ھا احساس نمی شود

 ھای عمرانی کشور فعال بوده است و درآمدھای نفتی   درصد پروژه٢/١۴دولت تاريخ، يعنی دولت نھم و دھم امسال در 

  .سرشار فقط به ساخت و ساز ھمين مقدار از زيرساخت کشور رسيده است

مشخص نيست که کرده؛ اما … دولت بخشی از اين درآمدھای سرشار را صرف واردات بی دليل از چين و ھند و 

درآمدھای نفتی سرشار دولت . بخش ديگر اين درآمدھا در کجا ھزينه شده اند و نمی توان ردپا و نشانه ای از آن ھا يافت

  .نھم و دھم نه به رشد پروژه ھای عمرانی دولت و صنايع، بلکه برعکس به ورشکستگی آن ھا منجر شده است

 اما گفته می شود در صورت عدم حمايت ه مشتريان عرضه می شود تومان ب۵١۵٠در حال حاضر مرغ ھر كيلو گرم 

دولت از توليد كنندگان مرغ گوشتی و با وجود باالرفتن قيمت فرآورده ھای دامی و قطع يارانه ھا و تعلق نگرفتن ارز 

  . ھزار تومان خواھد رسيد١٢ ئیمرجع به نھاده ھای وارداتی، قيمت مرغ به كيلو

  

   کشور جھان۴٣ر ايران در ميان رتبه چھارم بی کاری د

بررسی جديدترين نرخ ھای بی کاری در مناطق مختلف جھان نشان می دھد که با وجود بھبود اوضاع بازار کار در 

برخی کشورھا، در نقاطی ديگر اوضاع بازار کار و اشتغال کارجويان مناسب نيست و برخی کشورھا در اين بخش 

  .دچالش ھای جدی ای را تجربه می کنن

 اسپانيا در يکی دو سال اخير با موضوع بی کاری و افت شديد فرصت ھای شغلی مواجه شده و ھم ئیکشور اورپا

ھم چنين اين وضعيت در مورد کشور يونان نيز ديده .  درصد رسيده است٣/٢۶اکنون نرخ بی کاری در اين کشور به 

 ۴/٢۶ی و مشکالت بحران ھای مالی نرخ بی کاری به می شود و در اين کشور نيز به دليل بروز مسائل مختلف اقتصاد

 .درصد رسيد

بريتانيا دارای نرخ بی .  درصد است٣/۴ درصد و در ژاپن نيز ١/۴ درصد، در چين ۶/٧ نرخ بی کاری امريکادر 

 ٨/۴ درصد، اتريش ١٢در حوزه يورو، نرخ بی کاری .  درصدی است٢/٧ درصدث و کانادا نيز نرخ ٨/٧کاری 

 . درصد است١/٨ بلژيک نيز درصد و در
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ھم .  درصد بی کاری دارد٩/۶ درصدی را تجربه می کند و آلمان نيز ٨/١٠فرانسه در اروپا نرخ بی کاری دورقمی 

 ٨نرخ بی کاری در جمھوری چک .  درصد بی کاری است٧/٧ درصد نرخ بی کاری و ھلند ۶/١١چنين ايتاليا، دارای 

 . درصد است۶درصد و در دانمارک 

 درصد و در ٣/١۴در لھستان نرخ بی کاری .  درصد بی کاری است۶/٣ درصد و نروژ دارای ۶/١١ر مجارستان کشو

 درصد و ترکيه نيز نرخ بی کاری ١/٣ درصد، سوئيس ۵/٨ درصد است، اين نرخ در کشور سوئد ٨/۵روسيه نيز 

 . درصدی را تجربه می کند١/١٠

.  بی کاری است  درصد٩/٩ نرخ بی کاری و ھندوستان نيز  درصد۴/٣ درصد، ھنگ کنگ دارای ۶/۵استراليا 

 درصد ۶ درصد و پاکستان نيز ٣/٣ درصد بی کاری را تجربه می کند و اين نرخ در مورد کشور مالزی ١/۶اندونزی 

 . درصد را نشان می دھد٨/١است، تجربه سنگاپور در حال حاضر 

 دھم ٨تايلند نرخ بی کاری .  درصدی دارد٢/۴اری  درصدی و تايوان نرخ بی ک۵/٣کره جنوبی نرخ بی کاری 

 درصد بی کاری را تجربه ٢/۶ درصد بيکاری و شيلی نيز ۶/۵ درصد بی کاری دارد، برزيل ٩/۶درصدی و آرژانتين 

 .می کند

 درصد ۶/٧ی التين امريکاونزوئال در .  درصدی است٨/۴ درصدی و مکزيک نيز ٨/١١کلمبيا دارای نرخ بی کاری 

 و در آفريقای جنوبی نيز ۵/۵ھم چنين در عربستان نرخ بی کاری .  درصد بی کاری است١٣ و مصر دارای بی کاری

 . درصد اعالم شده است٩/٢۴

 درصد است، با اين حال طبق آخرين ادعای مرکز آمار ايران نرخ بی ۵/٢٠در مورد ايران، نرخ بی کاری اعالم شده 

 ! درصد بوده است٢/١٢ کاری کشور در پايان سال گذشته به ميزان

 

  تفاوت حقوق نمايندگان مجلس و اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا

در ھمه دنيا، دو اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا، بنا اھميت شغل شان از آن جھت مھم است که آموزش ھای علمی و 

ت علمی و فرھنگی جامعه می پيشرف بی نياز کردن آنان، باعث  تحصصی افراد و کشور به نوعی وابسته به آنان است و 

  .شود 

گيرد؛  علم و فناوری ـ از درون دانشگاه شکل می   پيشرفت ھر کشور ـ چه از لحاظ فرھنگی و چه  در اين باره بايد گفت،

پس بر اساتيد دانشگاه است تا ھمه ھمت خود را معطوف به پژوھش و توليد علم کنند تا در اين عرصه، موفق به 

  . بلند شوند ھای برداشتن گام

 ئی، نوشته است جای شگفتی نخواھد بود، اگر روزی دانش جو١٣٩٢ خرداد ۶، طی گزارشی در تاريخ »تابناک«

سوار خودرو مسافرکشی شود که راننده آن استاد خودش باشد؛ البته اين سرافکندگی، تنھا مربوط به استاد نيست، بلکه 

  .تمام ابعاد جامعه را در بر خواھد گرفت

رفت  ھا به صورت و افسار گريخته رو به افزايش است، انتظار می  ن اوضاعی که سرعت تورم و افزايش قيمت در چني

 کم نمايندگان مجلس شورای اسالمی ـ که داعيه خدمت و حمايت از قشرھای جامعه را   دست ين کشور و يامسؤولکه 

 کردند؛ اما با کمال ناباوری، ديروز  اوری فکری میکشان عرصه علم و فن  ھا و نيز اين زحمت  دارند ـ برای دانشگاه

ای که به موجب   که باعث تعجب دانشگاھيان شد؛ مصوبه   ای به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسالمی رسيد مصوبه

  .آن، افزايش حقوق ھمه کارکنان و اساتيد را ممنوع کرد

 ھا و موسسات پژوھشی و   ھای امنای دانشگاه تبر اين اساس، مصوبات ھيا: و اما اين مصوبه به شرح زير است

ھيات . قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ايران معتبر است) ٢٩(و ) ٢٠(آموزشی با رعايت مواد 
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 ھای در اختيار  گيری از امکانات و ظرفيت ھای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمايند تا ضمن بھره  

 ھا و موسسات پژوھشی و آموزشی، تمامی تعھدات قانونی در سقف تخصيص اعتبارات ابالغی تامين گردد و  اهدانشگ

  .عمل آيد از ايجاد تعھد مازاد در منابع ابالغی جلوگيری به 

ھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی برای افزايش و پرداخت  ھای امنای دانشگاه  تبصره ـ کليه مصوبات ھيات 

الزحمه ساير کارکنان صرفا در چھارچوب   مزايای کارکنان و اعضای ھيات علمی، رسمی و پيمانی و حقحقوق و

  . باشد اعتبارات اين قانون معتبر است و ھر گونه ايجاد تعھد مازاد بر اعتبارات و تخصيص ابالغی ممنوع می

کم در اين چند ماه  که به تازگی و يا دست جالب است بدانيد نمايندگان مجلسی : تابناک، در اين گزارش خود می نويسد

کم دو تا دو و نيم برابر   اند، در بدترين حالت، دست  نگاری و حمايت از اشخاص و افراد نکرده اخير، کاری جز نامه 

  !کنند  مدرک خود حقوق دريافت می  يک عضو ھيات علمی ھم

ن جھت وی ياز ا. افتی خود را اعالم کردي حقوق درقيلی، رقم دقيش در مصاحبه تفصيندگان چندی پين نمايکی از اي

  .ھا گذارد ار رسانه يرا در اخت) ٩٢ ماه  نيحقوق فرورد(ش حقوقی خود ين فيآخر

  :ر استينده به شرح زيافتی اين نمايزان دريم

 ثارگری وي؛ حق ا۴٨٣.٠٠٠:؛ حق اوالد٣٧۵: ؛ روند ماه قبل٩۶۶.٠٠٠:  مندی ؛ عائله٢۴.٧۵٣.٧۵٠: هيحقوق پا

 ست و ھشت ھزار لایريون و دويليست و ھفت ميافتی حقوق وی بيگر، مبلع دري به عبارت د١.٠۶۶.۶٢۵: جانبازی

  .است

الزم به ذکر است اين نماينده مجلس کم ترين اشل حقوقی مجلس را دريافت می کند و موارد دريافتی زير در اين فيش 

  :لحاظ نشده است

 ٣.۵٠٠.٠٠٠ حق اجاره مسکن -؛ ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠بلغ يک صد ميليون تومان  حق اجاره مسکن در ابتدای سال به م-

 حق - حق ماموريت داخلی؛ -؛ دالر ١۴٠ حق ماموريت خارجی به ازای ھر روز مبلغ -تومان به ازای ھر ماه؛ 

  .  پاداش و مزايا- ساعت به صورت ثابت در ماه؛ ١٧۵   اضافه کار-  تسھيالت ساخت مسکن و خريد مسکن؛ - جلسات؛ 

س دفتر که حقوق آن جدا از طريق مجلس پرداخت می ئي عالوه بر اين موارد ھر نماينده می تواند پنج نفر به غير از ر-

  .شود از ادارات ديگر به صورت مامور به خدمت در اختيار بگيرد

  ... و موارد ديگری که وجود دارد-

يلی فوق ليسانس، تقريبا نصف اين مبلغ را اين در حالی است که يک عضو ھيات علمی تمام وقت با مدرک تحص

  . کند دريافت می

 

 حذف سوبسيدھای دولتی

 اصالحات اقتصاد ايران از سوی دولت دھم در راستای  ترين طرح  ھا به عنوان کالن  اجرای طرح ھدف مندی يارانه

 در ٨٩نيز ھست در سال حذف سوبسيدھای دولتی که خواست سرمايه داران و صندوق بين المللی پول و بانک جھانی 

ھای کارشناسی، سياست گذاری و نظارت در اقتصاد ايران و حتی  شرايطی آغاز شد که حمايت ھمه جانبه تمامی بخش 

حمايت رفسنجانی و خاتمی را نيز با خود داشت، اما آن چه بعد از حدود سه سال از اجرای اين طرح برای اقتصاد 

آب، ( ھای انرژی   شديد به ساختارھای بخش توليد در اثر رشد فزاينده قيمت حامل جز آسيب ايران باقی مانده است، به

و تبعات تورمی آن، گرانی و تورم، بی کارسازی ھای يبش تر و عدم اشتغال و گسترش ) ھای نفتی برق، گاز و فرآورده

  .فقر در جامعه منجر شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

زه آموزش، بھداشت عمومی، صنايع، کشاورزی و ساير ھای مختلف در حو کسری بودجه در تامين منابع مالی بخش 

ھای انرژی و ساير کاالھای  ھای اقتصادی از يک سو و عدم کفايت منابع حاصل از افزايش قيمت حامل  زيربخش 

دھنده درماندگی دولت در تامين نيازھای حياتی و سرنوشت ساز  ھا از سوی ديگر، نشان  مشمول ھدف مندی يارانه 

  .کشور است

 ھای  نژاد که اجرای طرح ھدف مندی حامل سعود ميرکاظمی وزير نفت سابق و از نزديکان سابق محمود احمدی م

در سال آغاز « :گويد انرژی در زمان وزارت وی آغاز شد، با انتقاد شديد از عملکرد دولت در اجرای اين طرح می 

 شد، اما  ھای انرژی پرداخت می  تومان يارانه حامل  ھزار ميليارد٨٠ھا بيش از  اجرای قانون ھدف مند کردن يارانه 

در صورتی که کل بودجه .  ھزار ميليارد تومان است٢٠٠امروز با توجه به نرخ تسعير ارز، يارانه پرداختی بيش از 

 ھای نفتی از  او، در خصوص تشديد قاچاق فرآورده» . ھزار ميليارد تومان بود١۴٠ تنھا ٩١عمومی کشور در سال 

 تومان اختالف قيمت وجود ٣٠٠ تومان، يعنی ٧٠٠ تومان بود و بنزين ١٠٠٠ دالرزمانی «:  گويد ای مرزی میشھرھ

 در مورد ھمه کاالھای   رود و حتی انگيزه قاچاق شود انگيزه برای قاچاق باال می  و باالتر می ٢۵٠٠ دالرداشت، وقتی 

  ».يابد ی  شود، افزايش م  تومانی وارد می١٢٢۶ دالراساسی که با 

  

  تورم و گرانی

 برابرى ٢ش از يش بي سال گذشته با افزا١٠ران نرخ كلى تورم در كشور در ياز سوی ديگر، طبق اعالم مركز آمار ا

ن يران پس از ايمركز آمار ا ،١٣٩٢ خرداد ماه ٩پنج شنبه، سنا، يبه گزارش ا. ده استي درصد رس۶/٢٨ به ٩/١٣از 

 محاسبه و اعالم كرد، ٨١ را بر مبناى سال ٩١ن امسال نرخ تورم اسفند ماه يخود در فروردن اعالم رسمى يكه در اول

رخوراكى بر يك گروه ھاى خوراكى و غيمت كاالھا و خدمات مصرفى خانوارھاى شھرى را به تفكياكنون شاخص ق

  .  منتشر كرد٩٠ و ٨١ه ياساس سال پا

 ٩١ در سال ۶/۵٠٧ به ٨١ در سال ١٠٠ات از رقم يى و دخاندنين گزارش شاخص كل گروه خوراكى، آشاميبراساس ا

دنى و يرخوراكى، آشامين شاخص گروه ھاى غيھم چن. ك به ھفت برابر را نشان مى دھديى نزدتغييرافته كه يش يافزا

انگر يافته كه بيش ي افزا٩١ در سال ۵/۴٣۴ به ٨١ در سال ١٠٠ات با طى كردن روندى صعودى از شاخص يدخان

 با رشد ٨١ه يات بر اساس سال پايرخوراكى و دخانيشاخص كل گروه ھاى خوراكى، غ.  برابر است۴ود رشدى حد

 تا ٨٢نرخ تورم در سال ھاى . افته استيش ي افزا٩١ در سال ٧٠٨ به ٨١ در سال ١٠٠ش از پنج برابر از شاخص يب

مت ھا در يش از دو برابرى سطح قيبش يانگر افزايده كه بي درصد رس۵/٣١ درصد به ٩/١٣ از ٨١ بر مبناى سال ٩١

  .ن سال ھا بوديا

  

  کمبود نان و احتمال گرانی آن

 ھای مردمی در استان کردستان به خصوص در  ، از بروز نارضايتی١٣٩٢ خرداد ٨، چھارشنبه »کردپرس«سايت 

 .شھر سنندج در پی کمبود نان در اين استان خبر داد

 ھای طوالنی در  ھفته گذشته با کاھش سھميه آرد شاھد شلوغی و صفطی چند «اين سايت محلی، گزارش کرده که 

 ».ھا ھستيم و اين امر در سنندج موجب نارضايتی شھروندان شده است  ئینانوا

ھای مردم است و ھم اکنون نيز با شروع فصل کارھای ساختمانی و   نان مصرف اصلی سفره ،بر اساس اين گزارش

 . نياز به مصرف نان افزايش يافته است،مور کشاورزی در مناطقی ھم چون کردستانفعاليت کارگران و نيز افزايش ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٩

گيرد کاھش پيدا کرده و بدين جھت در  سھميه آردی که به ما تعلق می «:  در سنندج، گفته استئیيکی از مالکان نانوا

 ». ھا ھم شاھد ازدحام جمعيت ھستيم ئینانوا

شدن نان به عنوان مھم ترين کاال در سبد   بروز بحران کمياب  زمزمه سدسايت کردپا نيز در گزارشی ديگر می نوي

خانوار ايرانی زمانی به گوش رسيد که فرماندار شھر دھگالن با اذعان به کمبود آرد، ادعا کرد که مشکل نبود آرد نان، 

 .است» سراسری«

ی شھروندان به نان است و در اين باره  شدن دسترس ھا حاکی از سخت  ئی ھای طوالنی نانوا در سنندج نيز وجود صف

 ھا نموده و سازمان تعزيرات و   ھا در سنندج اقدام به تعطيلی مغازهئی رسد که برخی از صاحبان نانوا نيز گزارش می

سوء مديريت نھادھای حکومتی و .  کنند  به وضعيت به وجود آمده متھم میئی توجھی و عدم پاسخ گو  غله را به بی اداره

 .گير باشد در حال شکل » بازار سياه آرد«ھا موجب گرديده که  ف قيمت آرد در خريد و تحويل آن به خبازی اختال

کمبود گندم و به تبعه آن کاھش در سيلوھا در حالی است که استان کردستان با زيرکشت نيم ميليون ھکتار زمين، جزو 

 .شود  استان اول ايران در توليد گندم محسوب می ۵

سايت . دھند ھای محلی از کمبود نان در شھرھای اروميه و خوی در استان آذربايجان غربی نيز خبر می   سايت ھم چنين

 ھا به  تھيه نان به عنوان مايحتاج ضروری خانواده«، گزارش کرده که ١٣٩٢ خرداد ٧ شنبه  روز سه» آذرنگاه«

 ».بضاعت تبديل شده است  ھای بی الخصوص خانواده  مشکلی اساسی برای مردم شھر خوی، علی 

در پی کاھش سھميه آرد تحويلی به نانوائی ھا از ابتدای خرداد، شاھد تعطيلی چند روزه بعضی «: اين سايت نوشته است

 ».ھا و کمبود نان در خوی ھستيم از نانوائی 

بر اساس  .بر داده است ھای اروميه به خاطر کمبود آرد خ ئینيز از احتمال تعطيلی برخی نانوا» ندای اروميه«سايت 

گزارش ھا از » .ھای اروميه تبديل شده است ئیھای اصلی نانوا ناعدالتی در توزيع آرد به يکی از دغدغه«اين گزارش 

 .کمبود نان در استان خوزستان نيز خبر می دھند

ظ اقتصادی و  اساسی است که چرا جامعه ما در سال ھای اخير در وضعيت بحرانی و بسيار نامطلوبی به لحاسؤال

  اجتماعی قرار گرفته است؟

  

    ھای آلودهئیمواد غذا

سرمايه داران و برخی مقامات و ارگان ھای حکومت اسالمی به حدی در مافيای اقتصادی آلوده شده اند و غير از  

نی از کسب سود امر ديگر ندارند به حدی که گوشت و برنج و ميوه ھای تايخ گذشته و آلوده را با قيمت ھاتی ارزا

  .کشورھای مختلف می خرند و با قيمت ھای گرانی وارد بازارھای کشور می کنند

واردات «: خبر داده است، در گزارشی با پرداختن به واردات گوشت ھای آلوده، ١٣٩٢روزنامه شرق، ششم خرداد 

  » . شود درج می» آنتارکتيکا« که مبدا نامشخصی دارد، در جداول گمرک با نام ئیکاالھا

 ھستند که به ئی ھا اين ھا محموله«: اين روزنامه، ھم چنين به نقل از يک فعال حوزه تجارت گوشت قرمز آورده است 

ھای برگشت  ن گوشت ئيقيمت بسيار پا. اند جوع شده و روی آب معطل مانده داليل مختلف بھداشتی از ساير کشورھا مر

خورده که تاريخ انقضای نزديکی ھم دارند، بسياری از افراد را به طمع کسب سود انداخته و موجب ورود اين محموله  

  » .ھا به کشور شده است 

خرداد ماه . دھد وندان را مورد تھديد قرار می  ھای آلوده به کشور سالمت شھر نخستين بار نيست که ورود گوشتاين 

پس از . ھای مشکوک به بيماری از افغانستان، ھند و پاکستان منتشر شده بود  مبنی بر ورود دام ئیسال گذشته ھم خبرھا

 ھا   از وجود تب کريمه کنگو که بيماری خطرناک مشترکی بين انسان و حيوان است، نگرانیئی ھا آن با بروز نشانه
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پس از آن بود که برخی نمايندگان در صحن علنی مجلس از واردات بدون نظارت و بی رويه گوشت . دت گرفتش

غيربھداشتی به کشور انتقاد کردند و گفتند تحقيقات مرکز پژوھش ھا نشان می دھد يک عده خاص در واردات گوشت 

وشت آلوده به کشور بود، ماه گذشته پس از گذشت يک سال از جنجالی که سرانجامش تکذيب ورود گ. دست دارند

 ھای خراب گوشت را به کشور وارد  آن فردی که از ھندوستان الشه«:  جمھور گفت سئيمحمدضا رحيمی معاون اول ر

آن مامور گمرکی که اين کاال را ترخيص .  در کشور نداردئی کند تا با آن سوسيس و کالباس درست کند، ھيچ جا می

وزارت بھداشت بر توليد سوسيس و کالباس بايد نظارت کند و با افرادی که در اين حوزه . طور کرده است ھم ھمين 

يت دولت در اين ميان مسؤولاو، البته نگفت که » . ھا را بخشکاند  کنند بی رحمانه برخورد کند تا ريشه آن خالف می

 تاکنون گزارشی در مورد واردات چيست؟ پس از آن، معاون بھداشتی و پيش گيری سازمان دامپزشکی اعالم کرد که

س ئيمن نمی توانم سخنان معاون اول ر« بر اين که تأکيدالبته او با . الشه گوشت ھندی خراب به دستش نرسيده است

 ھای گوشت آلوده  اين که ما گزارشی در اين زمينه نداريم، به معنی نبود وجود الشه«: ، گفت»جمھور را تکذيب کنم 

کند به  جمھور در اين زمينه، صحبتی می  س ئيمن قبول دارم که اگر معاون اول ر.  ھا نيست لباسھندی در سوسيس و کا

   » .طور قطع آمار و گزارشی به دست او در اين زمينه رسيده است

ھفته پيش معصومه .  نيست که در چند ماه اخير نسبت به آلوده بودن آن ھشدار داده شده استئیگوشت تنھا ماده غذا

. س کميته محيط زيست شورای شھر تھران ھم از واردات گندم آلوده و چای تاريخ گذشته به ايران خبر دادئي، رابتکار

به کودکان برنج ندھيم، چرا که ممکن « وجود دارد، توصيه کرد که ئیھا او با بيان اين که در مورد برنج نيز نگرانی 

  » .است آلوده باشد

از جمله سايت بازتاب در گزارشی از عرضه .  داده شده بودئیھای آلوده ھشدارھا  پيش از آن ھم نسبت به وجود ميوه

 ھا، به دليل مصرف غيرمجاز کود ازت و وجود بيش از   ھای آلوده در بازار خبر داده و نوشته بود که اين پرتقال پرتقال

زمستان . ر داخلی توزيع شده است، پس از صادرات به کشورھای عربی باز پس فرستاده و در بازائیاندازه مواد شيميا

 که خبر بستری شدن چند نفر در اثر ئی را در پی داشت تا جائی ھای مسموم، نگرانی ھا  ھم خبر توزيع کيوی١٣٩١

 ھای کيوی که  ميوه«: سايت خبری فرارو، در اين خصوص نوشته بود . ھا را شدت بخشيد  ھا نگرانی  مصرف اين کيوی

تر شدن ميوه می   خيسانده شده و موجب بزرگ تر و سنگين ئی حين رشد در يک ماده شيميا شود در از چين وارد می

 ھای عصبی انسان از جمله   بدی بر سيستمتأثيرکنند که   استفاده می ئیآن ھا از نوعی ھورمون ھای رشد شيميا. شود 

 يادگيری در کودکان ئیتواناافتادگی ذھنی و   ھای متابوليک، نقص عضوھای مادرزادی و مشکالت عقب  بيماری

  » .دارد

ايران «: گويد  آلوده در کشور به روز می ئی ھای داخلی در خصوص وجود مواد غذا دکتر پرويزی، متخصص بيماری

در بين کشورھای جھان آمار غيرقابل قبولی در زمينه ابتال به سرطان معده دارد، عالوه بر سرطان بيمارھای گوارشی 

 ھای داخلی، بين پزشکان مطرح شده است که يکی از  بارھا در کنفرانس.  ايرانی بسيار شايع استھم در بين شھروندان

  » . شود  باشد که بدون نظارت کافی وارد بازار میئیتواند ھمين مواد غذا  ھا می  مھم ترين علت اين گونه بيماری

ام که   داشته ئیھا ار زيادی از بيماری من موارد بسي«:  دھد ھای آلوده ھم ھشدار می وی، در خصوص مصرف گوشت 

  ».ترين آن ھا ھم انگل بوده است شايع . در اثر مصرف گوشت آلوده به وجود آمده است

با اين شرايط «: گويد  ھای آلوده به کشور، می  او با ابراز نگرانی در مورد خبرھای منتشر شده در مورد ورود گوشت 

برد، شھروندان ايرانی بايد با دقت بيش تری به خريد مواد  ع بيماری را باال می و فرا رسيدن فصل گرما که احتمال شيو

  » . شود به سيستم نظارتی بھداشتی کشور اعتماد کرد  بپردازند زيرا نمیئیغذا
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از زمان . ونقل نفت خام ايران را ممنوع کرد ، اتحاديه اروپا واردات، خريد و حمل١٣٩١  تير - ٢٠١٢در ژوئيه سال 

 ميالدی ١٩٨۶ھا در نزديک به يک سال اخير صادرات نفت خام ايران به کم ترين حد از سال   شدن اين تحريم ئیاجرا

  .تاکنون رسيده است) دوره جنگ ايران و عراق(

 امريکا دالراند، ارزش لایر ايران در برابر   شده ئیھای نفتی اتحاديه اروپا عليه ايران اجرا در يک سال اخير که تحريم 

 المللی پول اعالم کرد که اقتصاد ايران  ، صندوق بين٢٠١٢در سال . ز به کم ترين ميزان در طول تاريخ رسيده استني

  .بار در دو دھه اخير وارد دوره رکود شده است برای اولين 

ھای دولتی حذف سوبسيد. دھد  قرار می تأثير   ھا نيست که شرايط زندگی مردم عادی ايران را تحت اما اين تنھا تحريم

 ھا آغاز شد، در بدتر کردن وضعيت  ، در چارچوب طرح ھدف مند کردن يارانه١٣٨٩ آذر -  ٢٠١٠نيز که از سال 

  .اقتصادی ايران موثر بود

به .  ھای انرژی قابل مشاھده بود  و حاملئی اين خط مشی اقتصادی در قيمت مواد غذاتأثيرپس از آغاز اجرای طرح، 

ھای مختلف اقتصادی منجر شد و ھمزمان با کاھش   ھا در بخش   بنزين به صعود قيمتطور مشخص، افزايش قيمت

ترين نان سنگک در ايران به  به عنوان مثال، قيمت ارزان. ھا ناگزير به تعطيلی شدند تقاضا در بازار، برخی شرکت 

  .ميالدی رسيد ٢٠١٣ تومان در سال ۶٠٠٠ ميالدی به حدود ٢٠٠٧ تومان در سال ١٠٠٠طور ميانگين از 

 نان در نظر گرفته شود، ھزينه ماھانه خريد نان در ۴٢اگر مصرف يک ماه ھر خانواده ايرانی به طور متوسط حدود 

قيمت برنج و شير ھم در ھمين دوره بيش تر .  ھزار تومان رسيده است٢۵٢ ھزار تومان به ۴٢ھا از  فاصله ھمين سال

  .شده است
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 دالر ٩۵ از سوی ديگر نرخ ھر بشکه نفت در اليحه بودجه سال آينده .شد داشت  تومان وارد می١٢٢۶اين با ارز 

چرا که برخی تصويب اين نرخ را وجود ريسک باال در سال .  استئیمحاسبه شده که به عقيده کارشناسان نرخ باال

  .دانند جاری می 

 ٢، مرز ٩١ سال ئی ھای ابتدا ھای پايانی در مقايسه با ماه تفاوتی بانک مرکزی، قيمت ارز در ماه  در سکوت و بی 

  .  ثبت شدئی در روزھادالر ھزار تومان به ازای ھر ۴برابر شدن را پشت سر گذاشت و رکورد 

 ئیھای اخير نشان از کارآ  ھای اقتصادی در ماه  نوسانات شاخص.  بينی کرد  توان پيش اقتصاد ايران را ديگر نمی

 مالحظه در  بانک مرکزی در خصوص بسياری از نوسانات قابل. اردھای سياست گذار حوزه اقتصادی د محدود دستگاه

، دولت با سياست سکوت و يا ارائه آمارھای غيرواقعی عمال ناتوانی ... ارز، نرخ تورم، رشد اقتصادی و  حوزه قيمت

  . خود را نشان داده است

ط اقتصاد ايران يو تحقق آن در شرا جه  ھزار ميليارد تومان در اليحه بود۵٣در حدود » اتيدرآمدھای مال «پيش بينی 

به طور مستقيم و غيرمستقيم از درآمد ارزی کشور و » درآمدھای مالياتی«از آن جا که . ار بعيد و دشوار استيبس
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 می پذيرد، و اين درآمد به دليل ادامه تحريم اقتصادی کاھش خواھد داشت، معلوم تأثيراستفاده آن در واردات و توليد 

  . کنندگان برپايه چه محاسبه ای چنين رقمی را در اليحه بودجه سال آتی گنجانده اندنيست تدوين

نی شده يش بي در اليحه پدالر ٩۵ه فروش ھربشكه نفت يارد تومان از فروش نفت خام بر پايلي ھزار م۶۶درآمدی معادل 

طبعا دولت به ناچار و .  دھد درصدی نشان می۴٠ كاھش ٩١نی عملكرد بودجه سال يش بين رقم نسبت به پياست كه ا

د در ي با انقباض شد٩٢حه گنجانده است، و بودجه عمومی دولت در سال ين رقم را در اليتحت فشار تحريم اقتصادی ا

البته دولت برای تامين رقم . امدھای آن در عرصه اقتصاد ملی منفی استينه ھای ارزی روبرو خواھد بود که پيھز

 تومان را محاسبه کرده است که با قيمت بازار آزاد ٢١٣٠فتی در بازار نرخ برابری  ندالرريالی حاصل از فروش 

فاصله معنادار دارد، و به نظر می رسد درعمل دولت بيش تر به فروش ارز در بازار آزاد و تامين درآمد ريالی چشم 

  . دوخته است

 نفت خام توسط نفتکش ھا و منابع آگاه به گزارش عصر ايران، رويترز براساس گزارش ھای منتشر شده از بارگيری

تحريم ھای غربی باعث شده اند صادرات نفت ايران به کم ترين ميزان در : در صنايع نفت کشورھای مختلف اعالم کرد

  .چند دھه گذشته برسد

 ھزار بشکه در روز ٧٠٠به طور متوسط به ) می(براساس اين گزارش، صادرات نفت ايران در ماه گذشته ميالدی 

  .ستامريکارسيده است که معادل يک سوم کل صادرات نفت ايران قبل از آخرين مرحله جديد تحريم ھای 

اين موضوع .  حدود نصف کاھش يافته بود٢٠١١نسبت به سال ) ٢٠١٢(صادرات نفت ايران در سال گذشته ميالدی 

با لحاظ کردن قيمت . نفت، ضرر کند به دليل کاھش صادرات دالر ميليارد ۵ تا ۴باعث شد تھران ماھانه رقمی بين 

) آوريل( برای ھر بشکه نفت خام، کاھش صادرات نفت خام ايران در ماه می گذشته نسبت به ماه قبل از آن دالر ١٠٠

 شديد، روزانه حدود دو و نيم ميليون بشکه نفت خام به  ايران قبل از تحريم ھای. ی استدالر ميليون ٣٠٠معادل ضرر 

  .ا، آفريقا و اروپا صادر می کردمشتريانی در آسي

ديوان . ديوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آيد و بر عملکرد دولت و شرکت ھای دولتی نظارت دارد

اين  .محاسبات مواظب است که وزارتخانه ھا و موسسات دولتی، بودجه ساالنه را در جای خود و به اندازه خرج کنند

ارھا نسبت به بی انضباطی دولت در بودجه و تخلف مدوام مقامات دولتی ھشدار داده، اما ديوان در چند سال اخير ب

  .دولت احمدی نژاد توجھی به اين ھشدارھا نکرده است

يکی از مھم ترين موارد تخلف دولت در زمينه پرداخت يارانه ھا که ديوان محاسبات آن را منتشر کرد مربوط به تخلف 

 ھزار ميليارد تومان از حساب بانک ١۵ديوان محاسبات اعالم کرده بود که دولت . دولت بود ھزار ميليارد تومانی ١۵

 .مرکزی، درآمدھای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت يارانه نقدی ھزينه کرده است

ولت در ارائه برخی کارشناسان می گويند که در دو سه سال اخير تخلفات دولت ابعاد تازه ای پيدا کرده است و تاخير د

 .بودجه ساالنه به مجلس و استفاده از بودجه چند دوازدھم به بی انضباطی مالی بيش تر دامن زده است

جه بودجه چندان راضی به نظر نمی يبا اتمام كار بودجه در مجلس به نظر می رسد كه نه دولت و نه مجلسی ھا از نت

مت حامل ھای يش قيم مجلس در خصوص افزايسف از تصمون اقتصادی با اظھار تايسياحمد توكلی عضو كم. رسند

  .مينداشت» نهيوصله و پ«د كه چاره ای جز يانرژی می گو

ان يوسفين عزت هللا يش از ايپ. ن دولت به بودجه مصوب نگران ھستنديگر، مجلسی ھا در خصوص عدم تمكياز سوی د

بودجه گفته بود كه دولت نشان داده است در صورتی ات گسترده تغييرت دولت نسبت به يمال با اظھار نگرانی از عصبان

  .ات نخواھد كردتغييرچ توجھی به يكه با بودجه مصوب مجلس مخالف باشد ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٣

چرا که . نھايتا تورم و گرانی برای اکثريت مردم ايران ھم چون کابوسی است که آرام و قرار را از آن ھا می گيرد

شاغالن و نيروی کاری که حقوق ثابت و کم دارند . بران آن را ندارنددھد و قدرت ج قدرت خريد آن ھا را کاھش می 

  .ترين بازندگان و کابوس ديدگان تورم ھستند بزرگ 

نگی، اختالس و سوء مديريت، رانت يش حجم نقديش كسری بودجه دولت، افزايعوامل مھم ايجاد تورم در ايران، افزا

خ ارز، کاھش درآمدھای نفتی، کاھش توليد و رشد اقتصادی، خواری، رشوه خواری، غارتگری، احتکار، افزايش نر

  .است... تحريم ھای بين المللی، ھدف مندسازی يارانه ھا و

معضل اساسی در عرصه اقتصادی کشور، اين است که اقتصاد کشور در طول سال ھای گذشته با سوء استفاده ھای 

ی جدی در انواع فعاليت ھا ھم چون اشغال، بازار کار، کالنی سران و مقامات و ارگان ھای حکومتی و عدم تعادل ھا

بازار پول، بازار سرمايه، بازار کاال و خدمات قرار گرفته و سوء استفاده ھا و رانت خواری ھا و رشوه گيری ھا و 

  .دزدی ھا و مديريت ورشکسته، اين عدم تعادل ھا عميق تر و وخيم تر می شود

 از طريق فروش نفت خام و کاالھای ديگر دالر ميليارد ١٠٠٠با وجود اين که ايران در ھشت سال گذشته، بيش از 

ن تر از خط روندی خود قرار ئيدرآمد داشته اما رشد توليد ناخالص داخلی در طول پنج يا شش سال گذشته به مراتب پا

 ھزار فرصت شغلی ايجاد می کرده اينک به سختی قادر است ۶٠٠گرفته و بازار کاری که ساالنه به طور خالص حدود 

 درصد و ٣٠که سطح اشتغال موجود خود را حفظ کند؛ جامعه ای که نرخ تورم در آمارھای رسمی دولتی، حدود 

  .يعنی تورم کنونی بيش از دو سه برابر گذشته است.  درصد است۵٠غيررسمی حدود 

 که در حکومت ئی حکومتی و سرمايه داران به ويژه آن ھامسؤولو مديران برای حل چنين معضالتی، کليه ارگان ھا 

نفوذ بيش تری دارند تنھا به فکر پر کردن جيب ھای خود و حفظ پست و مقام شان ھستند و به حتی به کوچک ترين 

 .وظايف خود در قبال جامعه و شھروندان اھميتی نمی دھند

شور، به حد نازلی رسيده است به طوری که بسياری از صنايع کشور محيط کسب و کار و فضای سرمايه گذاری در ک

ھم چنين بخش . ورشکست شده و يا ورشکسته نشان می دھند و دست مزد کارگران خود را به موقع پرداخت نمی کنند

 .عمده پروژه ھای خدماتی دولت نيز خوابيده است

ه نيمه دوم فروردين ماه منتشر شد، رشد اقتصادی ، ک٢٠١٢بانک جھانی در گزارش وضعيت اقتصادی ايران در سال 

افزايش قيمت کاالھای وارداتی به دليل افزايش قيمت انرژی و کاھش ارزش «:اين کشور را منفی اعالم کرد و نوشت

مطابق برآورد بانک جھانی، لایر در » .لایر نيز بر عملکرد بخش صنعتی و غير نفتی اقتصاد ايران اثر منفی گذاشت

  . درصد ارزش خود را از دست داده است٨٠ حدود ٩١منتھی به اسفند يک سال 

 و مديريت خود را از دست داده است و به زور سرکوب و اختناق خودش را سر ئیدر چنين شرايطی، نھاد دولت کارآ

  .پا نگه داشته و تنھا به فکر چرخاندن چرخ ھای زنگ زده ماشين دولتی شان است

 جامعه ايران دست به دست ھم داده اند و اکثريت خانواده ھای ايرانی را دچار مشکالت بی کاری و گرانی و فقر در

متعددی چون طالق، اعتياد، تن فروشی، فرار از خانه، کار کودک، کودک خيابانی، دزدی، بزھکاری، پرخاشگری، 

 .کرده اند... زورگيری، خودکشی و

 کرده جويای کار، ھيچ اميدی ندارند که در حاکميت جمھوری در اين ميان بسياری از نيروی جوان پرانرژی و تحصيل

بی کاری بين جوانان تحصيل کرده کشور، . اسالمی به يک زندگی عادی و بخور و نمير نسبتا امنی دسترسی پيدا کنند

  . درصد است۵٠ تا ٣٠بين 
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ھای کارشناسی  پايه اکثر ارزيابی ولی بر . در سال ھای اخير، رقم درآمد ساالنه نفتی ايران رکوردی را به ثبت رساند

 المللی پول و بانک جھانی، رشد اقتصادی ايران   ھای مجلس گرفته تا صندوق بين المللی، از مرکز پژوھش داخلی و بين 

  .در محدوده صفر درصد و حتی زير صفر ھمراه با پيامدھای آن به خصوص بی کاری قرار گرفته است

احمدی نژاد، بلکه برای کليت حکومت اسالمی، نعمت ھای بادآورده ای بود که با آن ھا، ھا، نه تنھا برای دولت دالراين 

نتيجه اين که حکومت اسالمی و سران و مقاماتش پروارتر شده و فساد بيش تری رواج پيدا . ھمه کاری را انجام داده اند

 درآمد دالرصدھا ميليارد :  را دارندؤالسکرد و در مقابل؛ اکثريت مردم فقی و فقيرتر شده اند به طوری که ھمه اين 

  نفتی و غيرنفتی کشور به کجا رفته است؟

 وضع موجود تغييردر چنين شرايطی، تنھا يک راه در مقابل مزدبگيران و محرومان و مردم آزاده جامعه مان برای 

ن با ھدف برکناری کليت فالکت بار و مرگ بار باقی مانده است و آن ھم سازمان دھی اعتصاب و اعتراض آگاھانه شا

  .حکومت اسالمی است

  

  ٢٠١٣ جون نوزدھم -  ١٣٩٢ ]جوزا[چھارشنبه بيست و نھم خرداد

 

 

 


