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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٨
  

  ! آمارھاۀنگاھی به وضعيت فاجعه بار و بحرانی ايران از دريچ

١ 
کومت اسالمی ايران، به دليل انبوھی از ح.  اقتصادی به شدت بحرانی استۀاوضاع ايران، به خصوص در عرص

اين . رو استه  عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی با تنفر اکثريت مردم ايران روبۀجناياتش در ھم

اصلی ترين متحدش در منطقه، يعنی حکومت سوريه، در . حکومت، در سطح بين المللی نيز در انزوا قرار دارد

حتی گروه ھای مذھبی چون حماس و اخوان المسلين مصر نيز . قوطش قريب الوقوع استسراشيبی تندی افتاده و س

در حال حاضر فقط شيخ نصرهللا با حزب هللا اش باقی مانده که آن . می ايران جدا کرده اندصف خود را از حکومت اسال

  .  محکوم به دور شدن از حکومت اسالمی استھم نھايتاً 

. اقتصادی، سياسی و فرھنگی کمرشان خم شده استۀ  زير فشارھای فزايندم ايران شديداً در چنين شرايطی، اکثريت مرد

 عرصه ھای ۀبحران ھم. ميليون ھا شھروند ايرانی، به دليل بی کاری و گرانی در معرض فقر و گرسنگی قرار دارند

ارگری، جنبش زنان، جنبش دانش ن جنبش کفعاالزندان ھا مملو از زندانيان سياسی است؛ از .  جامعه را فراگرفته است

، در زندان ھا زير ...ن جنبش محيط زيست تا نويسندگان، روزنامه نگاران، وبالگ نويسان، وکال و، فعاالئیجو

 .شديدترين شکنجه ھای روحی و جسمی قرار دارند

د مخدر اکنون رسانه ھای حکومتی، ھمواره به زورگيری در روز روشن در مرکز پايتخت، توزيع و مصرف موا

رنگارنگ در مقابل ديدگان شھروندان، افزايش آمار مبتاليان به انواع بيماری ھای مسری، روحی و روانی، کودک 

، ھمه و ھمه اقرار می کنند که حتی شنيدن آن ھا ... خواری، خودکشی، قتل، تجاوز، جنايت و تآزاری، دزدی، رشو

آسيب اجتماعی در ايران، به بحران ھای فاجعه آميزی تبديل از اين رو، مدت ھاست که . تکان دھنده و دردناک است

 اين فجايع انسانی، ريشه در فقر فرھنگی و اقتصادی، به ويژه سرکوب ھای سياسی و ۀروشن است که ھم. شده اند

  .اجتماعی و سانسور حکومت اسالمی دارد

توليد ملی و حمايت از کار و «ا سال  ر١٣٩١ امسال، سال حملای در اول  برای مثال، در حالی که سيدعلی خامنه 

 از واقعيت ھای اقتصاد حکومت ئیناميد، مرکز پژوھش ھای مجلس با انتشار گزارشی، به گوشه ھا» سرمايه ايرانی

  . ملی را اثبات کرده استئیاسالمی اقرار کرده و ناخواسته دروغ بودن توليد ملی و خودکفا
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 تا ٩٠ميزان تشکل اقتصادی سراسری نشان می دھد از ٩٨می از آمارگيری مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسال

 درصد کاھش و قيمت محصوالت و مواد اوليه ٣۶ درصد و ۴٠ توليد و اشتغال در اين تشکل ھا به ترتيب تا ٩١ميزان

به گزارش خبرگزاری مھر، گروه مطالعات محيط کسب .  درصد افزايش يافته است١١٢ درصد و ٨٧به ترتيب بيش از 

 تصويری کلی و اطالعاتی صحيح و دست اول از ۀکار در مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی با ھدف ارائو 

 مھرماه سال جاری، در پی انتشار اخبار و شايعاتی ١۵ تا ١٢وضعيت واحدھای توليدی در سراسر کشور، در تاريخ 

کمبود مواد اوليه، نوسانات بازارھا و ديگر  تعطيلی برخی واحدھای توليدی در اثر تحريم ھا، مسائل ارزی، ۀدربار

 تشکل اقتصادی سراسری ٩٨ال تھيه و برای ؤ س٧موانع توليد و سرمايه گذاری در ماه ھای اخير، پرسشنامه ای با 

منظور از تشکل ھای سراسری آن دسته از تشکل ھای اقتصادی است که در چندين استان کشور شعبه و . ارسال کرد

  . عضو دارند

واحدھای توليدی ) ١٣٩١ ]ميزلن[مھرماه(در حال حاضر «ؤال که اس اين گزارش، ميانگين پاسخ ھا به اين سبراس

تشکل ھای .  درصد بوده است۵/۴٢» تشکل شما به طور متوسط با چند درصد از ظرفيت بالقوه توليد کار می کنند؟

، را به طور متوسط ٩١توليدی خود در مھر ماه  ايجاد اشتغال واحد ۀشرکت کننده در اين کار مطالعاتی، ظرفيت بالقو

  .  درصد اعالم کرده اند۵٠/٢

در اين طرح از فعاالن اقتصادی پرسيده شده که ميزان توليد در واحدھای توليدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته 

ھم . ليد بوده است  درصد کاھش تو٣/۴٠ر کرده است؟ که ميانگين پاسخ ھا يي چند درصد تغمجموعاً ) ١٣٩٠ ميزان(

 درصد کاھش اشتغال ۵/٣۶، )١٣٩٠ ميزان(چنين در خصوص ميزان اشتغال در واحدھای توليدی نسبت به سال گذشته 

  . پاسخ ميانگين بوده است

ال که قيمت محصوالت و قيمت مواد اوليه در واحدھای توليدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال ؤدر پاسخ به اين س

 درصد ٩/٨٧ پاسخ دھندگان نشان می دھد محصوالت ر کرده است؟ ميانگين پاسخِ يي درصد تغ چند مجموعاً ١٣٩١

  .  درصد افزايش داشته است١/١١٢افزايش و قيمت مواد اوليه 

 فعاليت ۀ واحد توليدی يا خدماتی در حوز۵٠طبق اظھارات تشکل ھای اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری 

  .  واحد به داليل مختلف تعطيل شده اند۵۶۶سيس شده و أده در اين نظرسنجی تتشکل ھای سراسری مشارکت کنن

گرانی، نوسانات (مين مواد اوليه و تجھيزات توليد أپاسخ دھندگان در خصوص مشکالت بر سر راه توليد به ترتيب ت

ايه در گردش، موانع مين نقدينگی و منابع مالی برای سرمأ، ت)قيمت، موجود نبودن در بازار و محدوديت در واردات

، مشکالت و موانع ناشی از اثر مستقيم تحريم ھا، بی ثباتی و ...)عدم تثبيت، نوسان سياست ھا و (دسترسی به ارز 

  . ھا در برنامه ريزی و اجرای قوانين و مقررات را ذکر کرده اندئینارسا

 وجود سه و نيم ميليون فارغ ، به نقل از يک مدرس دانشگاه به١٣٩١دی ج ٠٧خبرگزاری حکومتی فارس، يا 

 فنی ۀاين مدرس دانشگاه که در سمينار کارآفرينی در دانشکد. التحصيل دانشگاھی بی کار در ايران اذعان نموده است

 ميليون فارغ التحصيل بی کار در ايران ٣.۵وجود «: ی دانشگاه آزاد قزوين سخن می گفت، تصريح نمودئو حرفه 

ای بين زندگی تحصيلی و زندگی شغلی در ايران وجود ندارد در حالی که اين وضعيت در نشان می دھد که ھيچ رابطه 

  ». نفر استخدام می شوند٣٢ ھزار متقاضی استخدام تنھا ١٠عالوه بر اين در ايران از ھر . جھان چنين نيست

م نمی کند و يا اگر ھم اعالم در حالی که در ايران، نھادھای مستقل آمارگيری وجود ندارد؛ دولت نيز يا آمارھا را اعال

مه الی رسانه ھای دولتی و نيه کند، تحريف شده اعالم می کند اما با اين وجود، برخی مواقع اخبار و گزارشاتی در الب

ولين حکومت اسالمی به آمارھای اقتصادی، بی کاری، به غارتگری اموال عمومی دولتی و يا سخنان مقامات و مسؤ
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در زير به گوشه . ولين حکومتی اشاره می شود که در اين حد نيز تکان دھنده اند مقامات و مسؤمعه توسط ارگان ھا وجا

  . از اين آمارھا اشاره می کنيمئیھا

  

  ! ايران در کسب و کار١۴٠رتبه * 

س کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحيه ھجدھمين نمايشگاه الکتامپ ئي ارسالن فتحی پور، ر-

در حالی که برخی از «:  است، گفت١۴٠، ضمن اشاره به اين موضوع که شاخص کسب و کار کشور ما ٢٠١٢

اند کشور ما در رتبه   ھای باالی کسب و کار را کسب کرده   که از لحاظ صنعت بسيار ضعيف ھستند رتبهئیکشورھا

  ». قرار گرفته است١۴٠

  

  سطح تورم * 

 ميزان ۀ خود در بارۀ ارگان اقتصادی سرمايه داری جھانی است، گزارش ساالنصندوق بين المللی پول، که مھم ترين -

 کشور جھان از نظر ميزان تورم، ١٨٥بنا بر اين گزارش، با رده بندی . تورم در کشورھای جھان را ارائه داده است

بنا بر اين . ر دارند درصدی در رتبه چھارم قرا٢/۵٢ درصدی در رتبه نخست و ايران با تورم ١٨/۶٠بالروس با تورم 

 درصد ٠،٥ بالغ بر منفی ٢٠١٢گزارش ، کم ترين نرخ تورم در اين رده بندی به سوئيس مربوط می شود که در سال 

  .برآورد شده است

به گزارش » . درصدی رسيديم۵٨به تورم «:  مجلس حکومت اسالمی گفته استۀ غالمرضا تاجگردون، نمايند-

 گچساران در مجلس شورای اسالمی، در نطق ميان دستور خود با اشاره ۀ، نمايند١٣٩١ قوس ٢٠خبرآنالين، دوشنبه، 

من از استان کھکيلويه و بوير احمد و گچساران سخن می گويم، ... «:  انتخابيه متبوعش، گفتۀبه برخی مشکالت حوز

 و حتی شما نمايندگان یئوالن اجراأمين و بسياری از مسؤ درصد منابع نفتی و گازی کشور را ت٢٠خطه ای که قريب 

بيراه نگفتم اگر ادعا کنم که اين استان و خطه نفت خيز گچساران تنھا . جايگاه اين خطه را بر ايران زمين نمی دانيد

ن دستی آن ئير سرمايه گذاری منتج به نتيجه در نفت و گاز در صنايع پاال نفت خيز کشور است که حتی يک دۀخط

  ».صورت نگرفته است

صدھا ميليارد درآمد نفتی مان کجاست؟ چرا با ارزش ترين عايدی مان از منابع نفتی حسرت در اقتصاد «:  داداو، ادامه

 زندگی شان، صف بی کاران طويل تر و ۀباشد؟ توليد کم رنگ و بی رمق، مردم نگران از افزايش قيمت ھا و آيند

رخی از ماھا سوخته تر و لایر ما بی ارزش تر و شما  بی لياقتی بۀر ھای نفتی به واسطالنمودار تورم فزاينده تر و د

  . سياسی مانۀدولتيان و ما مجلسيان به فکر آيند

تورم به نقطه و عدد وحشتناک «:  گفت]ميزان[عضو کميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به تورم نقطه به نقطه مھرماه

 ميليارد لایر ١١ که در يک سال گذشته قريب به  بی کرانی دست يافته ايدۀچه شده و به چه سفر.  درصد رسيده است۵٨

صرف سفارش خودرو شده است؟ دعوای اين مجلس، مجلس قاجار است و اين دولت، دولت رضاخان قلدر است؛ ره به 

  »... نمی برد و نانی برای ملت نمی شودئیجا

  

  تشديد تحريم ھای اقتصادی ايران* 

ک ين ي شرکت و سازمان و ھم چن١٨، ١٣٩١دی ج اول - ٢٠١٢مبر  دس٢١ه اروپا روز جمعه ياتحاد: لمانا صدای -

لمان، با ابه موجب گزارش خبرگزاری . ران اضافه کرديه ايھای خود عل م يرانی را به فھرست تحريگر ايت ديشخص
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 به ه اروپا سفر کننديتوانند به کشورھای عضو اتحاد رانی که نمی يھای ا ت يد، شمار شخصي ھای جد تياحتساب ممنوع

  .ده استي نفر رس١٠۵

 ھا در تالش برای  مين تحريا. ستنديه اروپا ني اتحادۀ مجاز به انجام معامله در حوز ا سازماني شرکت ۴٩٠ن يھم چن

  .ران مظنون استيد بمب اتم در ايغرب به تول. ران وضع شده استي اتمی اۀتوقف برنام

  

   درصدی ارزش پول ملی٩٩کاھش * 

 برای اصالح ئی راھکارھاۀ انجمن اقتصاددانان ايران به بررسی ساختار اقتصادی ايران و ارائجلسۀيک اقتصاددان در 

  . آن پرداخت

، دکتر محمود قنادان در اين جلسه با بيان اين که بايد برای اصالح ساختار ١٣٩١دی ج ١نه، يبه گزارش ايسنا، آد

 ھای  در اين زمينه مشکالت و ظرفيت: اظھار کرداقتصادی کشور چندين مورد را به دقت مورد مطالعه قرار داد، 

ھای کشور و يا نقاط ضعف اقتصادی با  ھا و توان مندی  ھای مشترک علم اقتصاد و فلسفه، خصلت  اقتصادی، پوشش 

  . توجه به نياز امروز جامعه از اھميت قابل توجھی برخوردار بوده و بايد مورد کاوش قرار گيرند

به برخی از آسيب ھای اقتصادی کشور بر حفظ ارزش پول ملی به عنوان پايه و اساس اقتصاد وی، در ادامه با اشاره 

 درصد از ارزش پول ملی ما کاسته شده است اين در حالی است ٩٩حدود چھار دھه گذشته بيش از : کيد کرد و افزودأت

جز زمانی که ممکن است بر حسب اتفاق  کشورھا به ۀکه اگر نگاھی به ساير اقتصاد ھای دنيا بيندازيم نشان می دھد ھم

  ... ارزش پول خود را به داليل اقتصادی کاھش دھند که چنين موردی نيزبه ندرت پيش می آيد

 که در اقتصاد به صورت سنت در آمده است، ئیت علمی دانشگاه تھران، ھم چنين به برخی از زمينه ھاأاين عضو ھي

م ئي درصد در ميان مردم رواج پيدا کرده اگر بگو٢٠ تا ١٠سود و بھره با نرخ با وجود آن که انتظار : اشاره کرد و گفت

که در علم اقتصاد بايد اين نرخ بين صفر تا دو درصد باشد برای آن ھا بسيار عجيب خواھد بود اين در حالی است که 

 ھا نياز  ينگی خود در بانکای برای گذران امور به سود حاصل از سرمايه گذاری نقد له با بيان اين که عده أاين مس

  .شود در حالی که اين امر با علم اقتصاد مغايرت دارد دارند توجيه می 

  

   ھزار تومان۵٠٠نرخ خط فقر يک ميليون و * 

 ۵٠٠عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی در کشور را يک ميليون و : ، نوشت١٣٩١دی ج ٢خبرگزاری پانا، شنبه 

ن نموده و تمامی شاغالنی که زير خط ييستاد دست مزد بايد نرخ تورم را واقعی تع: ودھزار تومان اعالم کرد و افز

  .فقرحقوق می گيرند، از پرداخت ماليات معاف شوند 

 درصدی ماليات از حقوق ١۵ تا ١٠گو با خبرنگار اقتصادی پانا، با اشاره به دريافت  و اولياء علی بيگی در گفت

 ھا اين نرخ حدود بيش از يک ميليون   واقعی را اعالم کند که براساس آخرين گزارشدولت بايد خط فقر: بگيران، گفت

  . ھزار تومان برآورد می شود۵٠٠و 

 ۵٠٠ چھار نفره حدود يک ميليون و ۀھزينه ھای درمان، پوشاک، آموزش و غيره برای يک خانواد: او، اضافه کرد

ن نرخ دست مزد يي آماری رسمی در اين زمينه ارايه دھد تا در تعھزار تومان برآورد می شود بنابراين، مرکز آمار بايد

  .نيز مورد استفاده قرار گيرد 

دولت بايد به عنوان عضوی از شورای عالی کار کارگرانی را که زير خط فقر حقوق پرداخت می کنند : کيد کردأاو، ت

  .از پرداخت ماليات معاف کند
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 بسيار باالی حقوق کارگران و کارمندان که ۀ علی بيگی، برای جبران فاصلاما آيا اين راھکارھای ارايه شده از سوی

   کافی است؟، ھزار تومان است٨٠٠ تا ۴٠٠چيزی بين 

  

  نمونه ھائی از فساد اقتصادی در حکومت اسالمی و دزدی ھای مقامات حکومتی * 

اد می شود مربوط به ي» رانيخ اير تارن اختالس ديبزرگ تر«ارد تومانی که از آن به يلي فساد مالی سه ھزار مۀپروند

  .است» اير منصور آريگروه ام «ۀصاحب مجموع» ر خسرویيد اميمه آفر«اتھامات فردی به نام 

ندگان مجلس اقدام به باز ي ھای دولتی و نما او، متھم شده که با استفاده از نفوذ خود و ھمکاری برخی افراد از جمله مقام

  .است  ھای کالن بانکی کرده  افت واميجعلی و در) ھای سی ال(انی  ھای بازرگ کردن اعتبارنامه

ران دامن زد و واکنش ھای گسترده ای را در يخ جمھوری اسالمی ايکی از جنجال ھای بزرگ در تارين اختالس به يا

ن ير ان بايدر حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخست. اسی و رسانه ای به دنبال داشتيمحافل س

کان يان منتقد دولت و رسانه ھای وابسته به آن نزدياختالس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصول گرا

  . س دفتر او را به دست داشتن در آن متھم کردندئي، رئیم مشايار رحيژه اسفنديس جمھوری، به وئير

 ھای  کی از بانکير پول در الون ديلين ميک مقام آگاه از مفقود شدن چندي: ، نوشت١٣٩١ قوس ١٠ فارس، -

ک صراف و واسطه قرار گرفته يار يز شدن به حسابی در اختين پول برای واري اظاھراً : خصوصی خبر داد و گفت

  .بود

کی از نھادھای قانونی ي ای که توسط  بر اساس مستندات پرونده: گو با فارس، اظھار داشت و ول در گفتن مقام مسؤيا

  . ھای کشور مفقود شده است کی از بانکير در الون ديلي م۵و نظارتی در دست بررسی است، مبلغی حدود 

  

   درمانی ۀگم شدن ده ھزار ميليارد تومان بودج* 

 درمانی در مجلس شورای اسالمی مورد بحث قرار ۀارد تومان بودجيلي ھزار و پانصد م١٠د شدن ي موضوع ناپد-

 ۀارانه ھا به حوزيون بھداشت و درمان از عدم اختصاص درآمدھای ناشی از ھدف مندسازی يسيس کمئيگرفت و ر

  .زات پزشکی اعتراض کرديسالمت و عدم اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و تجھ

ال از احمدی نژاد ؤ تھران و طراح سۀر به دبی و چين فرستاده شد؟ علی مطھری، نمايندال ميليارد د٣٨چرا :  بازتاب-

که با حکم حکومتی، يعنی با فرمان سيدعلی خامنه ای متوقف شد امروز در مجلس و در قالب نطق ميان دستور به 

  .موارد مھمی از تخلفات ارزی دولت اشاره کرد و از دولت خواست که نسبت به اين مسايل پاسخ گو باشد

 ذخاير ارزی ٩١داد در سال   که نشان می ١٣٩٠چرا در سال .. : . ، گفتخوددر نطق پيش از دستور مجلس ۀاين نمايند

 ١٨ر ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به ال ميليارد د۴/١١قابل مديريت ما محدود است 

 خواری   درصد اين مقدار ارز را دريافت کردند و در نتيجه يک رانت٨٠ تن از اين صرافان ۵صراف داده شد که 

 درصد چه خواھد شد؟ اين در حالی است که ١ر ما در چين با سود ال ميليارد د٢٧زرگ صورت گرفت ؟ سرنوشت ب

  .جمھور ھشدار الزم را داده بود س ئي ای به ر ديوان محاسبات چند ماه قبل از تحريم بانک مرکزی طی نامه

ارت نداشته و در نھايت اقدام به برداشت چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانک ھا نظ: مطھری، ھم چنين پرسيد

ر و ال ھزار د٢۵٠۶ ھای نفتی ايران معادل ريالی مبلغ  از حساب آن ھا کرده است؟ چرا شرکت پااليش و پخش فراورده

 ھای نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دريافت کرده و در   ھزار يوروی حاصل از فروش فراورده٩٣۵

رکت شش ميليارد تومان سود ناشی از رانت برده است؟ چرا در شرايط اقتصاد مقاومتی، در ھفت ماه اول نتيجه اين ش

 ھزار خودروی لوکس خارجی به قيمت پانصد ميليون دالر تنھا توسط بيست شخص حقوقی و ٢٣ بيش از ٩١سال 
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م ارز مصرفی آن با نرخ مرجع  افزايش داشته و بخش اعظ٩٠ درصد نسبت به سال ١٣حقيقی وارد شده به طوری که 

  محاسبه شده است؟ آيا اين ھا رانت خواری نيست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟

  

  کشور  وزارت  از   ميليارد ٢٠٠ خروج  ۀشايع* 

  ميليارد تومان از٢٠٠ و حتی ٢٠ خروج ۀ برخی موجب شد شايعئیتقوا بی : س سازمان بازرسی کشور، گفتئي ر-

االسالم مصطفی پورمحمدی چھارشنبه  ة، حج١٣٩١ قوس ٣٠شنبه، به گزارش فارس، پنج. ور مطرح شودوزارت کش

: الی مبنی بر سوابق خود در وزارت اطالعات ابراز کردؤ علميه قم در پاسخ به سۀشب در جمع طالب کرمانی حوز

 ھای زيادی در آن دوران مورد  پروندهنخستين سمت من در اين وزارتخانه معاونت در بخش ضد جاسوسی بود که 

  .بررسی قرار گرفت

له اين است که برخی از کارکنان اين وزارتخانه أدر ارتباط با بحث تخلف مالی در وزارت کشور مس: وی بيان داشت

 مين مسکن وجود داشت وأدرخواست وام داشتند و اين در حالی بود که بر اساس قانون تعاون مجوز اعطای وام برای ت

 ای  پس از اين که درخواست مربوط به اين وام دريافت شد موافقت با آن صورت گرفت و بعد از آن ھم مھلت سه ماھه

ھا بر اساس قانون اعطا شده اما بی   ھا دادم و طی ھمين مدت از سمت وزارت کشور عزل شدم بنابراين وام  به آن

  .رد تومان از وزارت کشور مطرح شود ميليا٢٠٠ و حتی ٢٠ خروج ۀ برخی موجب شد شايعئیتقوا 

  

  ! ميلياردی وزير کار به خودش١٠٠وام قرض الحسنه * 

 وام قرض ۀر کار درباريخ االسالمی، وزي مجلس از شۀنديک نماي، گزارش داد که ١٣٩١ قوس ٢۵ خبرگزاری مھر، -

 تن از ٢سوی وزير به  ميليون تومانی از ١٨ و ۵٠ ميلياردی او به خودش و نيز اختصاص پاداش ١٠٠الحسنه 

  .ال کرده استؤمعاونانش س

ر کار، تعاون و رفاه يخ االسالمی وزيال خود از عبدالرضا شؤ اردستانی موضوع سبه گزارش مھر، احمد بخشايشی

 ۀل کار کشور است و طبقؤور مسين که وزيباتوجه به ا: اجتماعی را مسائل داخلی وزارتخانه خواند و اظھار کرد

  .ط موجود باشديد پاسخ گوی شراين موضوع رنج می برند، چه کسی باين مشکل کار دارند و از ائيمتوسط به پا

: ح کرديه سرافکندگی آن، تصريد فخر دولت باشد، نه ماير کار باين که وزيان اينده اردستان در مجلس، با بينما

 نفره ای وجود ۵٠ست ين که ليه اادی در داخل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، از جمليمشکالت ز

  .ن موضوع به لحاظ قانونی اشکال دارديرکل؛ ايجو ھستند و ھم مددارد که ھم دانش

کی از معاونت ھای يل مرکز تعاون در يخ االسالمی و تشکياردی از سوی شيلي م١٠٠افت وام قرض الحسنه ياو، در

 تن ٢ر به يون تومانی از سوی وزيلي م١٨ و ۵٠داش رد و اختصاص پاي در آن صورت می گئیوزارتخانه که البی ھا

  .ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواندياالت خود از وزؤگر محورھای سياز معاونانش را از د

  

   ھا  کالن دولتی  ھای  گرفتنتاعتراف آخوندھا به رشو* 

 حجة االسالم .کل ياد بگيرد گيری ميلياردی در وزارت نفت، احمدی نژاد از خانم مرترشو: »بيت رھبری«ران سخن

يکی از دوستان : رانی اخير خود در دانشگاه تربيت مدرس، با انتقاد از برخی نابسامانی ھا گفتناصر نقويان، در سخن

 ای را در وزارت نفت انجام دھد، مجبور شد به يکی از معاونين يا مديران کل آن وزارتخانه،  بنده برای اين که پروژه

 را به آقای ت بدھد و من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوتو دويست ميليون تومان رشومبلغ يک ميليارد 
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س سازمان بازرسی کل کشور نشان داده و ايشان را در جريان آن موضوع قرار دادم، ايشان در جواب ئيپورمحمدی، ر

  .اينجور چيزھا که در مملکت بسيار است! ای بابا: گفتند

جوانی که به دليل ضعف «:  او در ادامه با انتقاد شديد از اين وضعيت اظھار داشت،١٣٩١دی ج ۶به گزارش بازتاب، 

حکومت موظف است تا او را به تزويج   حکومتی اميرالمؤمنين عليه السالمۀتواند ازدواج کند برطبق سير مالی نمی 

 گيريد و  رگيری رو آورده میدرآورد، آن وقت شما آن جوان بيچاره را که از بی کاری و فقر برای بقای خودش به زو

گيری جرائم خرد در   ھای سنگين که عامل اصلی شکل   کنيد اما چشم تان را بر اين خالف  چرخانيد و مجازاتش می می

  ».بنديد  می ،جامعه است

ی  زيست  کند ولی اين آدم که شعار ساده لمان شوھرش را از سوار شدن در ھواپيمای دولتی منع میتچرا صدر اعظم «

  »... رود  نفر از دوستان و بستگانش به سفر نيويورک می١٢٠داد با  می 

گو با گروھی از صاحبان سرمايه، بارھا به وجود  و  به گزارش راديو فرانسه، آيت هللا صادق آملی الريجانی در گفت-

ژاد، او را به سوء استفاده ن  و دولت اشاره کرد و بدون نام بردن از محمود احمدی ئیتضاد و برخورد ميان دستگاه قضا

 ھای کالن  تھا رشو  مجريه و بانک ۀما ليستی از افرادی داريم که در قو«الريجانی، گفت که . از قدرت متھم کرد

  »...اند زنند در حالی که مردم فساد را فھميده  اند اما خود را به نفھمی می  گرفته

 اتاق بازرگانی ۀ قضائيه حکومت اسالمی در جلسۀس قوئينی، ر، آيت هللا صادق آملی الريجا١٣٩١دی ج ٣شنبه روز يک

بسياری از مشکالت اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحيح «:  داران گفت ايران و در حضور گروھی از سرمايه

ند  خواھ  به جھت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود میئی ھای اجرا ای که گاھی دستگاه قانون است به گونه 

  »...کنند  میءاجرا

 اين نيست ئیستراتژی دستگاه قضا«: داران و کارآفرينان دفاع کرد و گفت او، طی سخنان خود چندين بار از سرمايه 

حتی نظر اسالم نيز اين گونه نيست چنين تصوراتی مبنی بر مخالفت با ... که با سرمايه و سرمايه دار مخالفت کنند

  »...ھای ماترياليستی اوايل انقالب است  سرمايه دار مربوط به گرايش

، تشکيالت ئی ھای اجرا ھای کالن به دستگاه  تاگر کسانی حاضر شوند با دادن رشو«: صادق الريجانی، از جمله گفت

  ». اقدام خواھد کردئیرا به سمتی ببرند که به امنيت اقتصادی کشور آسيب بزنند، در اين مورد دستگاه قضا

 جرائم ه،در جريان رسيدگی به پروند«:  گرفتن متھم کرد و گفتت کسانی را در دولت به رشوالريجانی سپس صريحاً 

 ھای کالن ت ھا رشو  مجريه و بانکۀ ای که ھم اکنون ما ليستی از افرادی داريم که در قو  ای کشف شد به گونه عديده

  »...فھميد؟ شما چگونه آن را نمی ... اند يده  زنند در حالی که مردم فساد را فھم اند اما خود را به نفھمی می گرفته 

  

  گرانی سرسام آور کاالھای ضروری مردم* 

 گزارش داد، ھم اکنون قيمت آجيل در بازار تھران به نسبت سال گذشته صد قوس ٢٩ خبرگزاری ايلنا روز چھارشنبه، -

  .است ھزار تومان رسيده ۶٠ ئی درجه يک به کيلو ۀدر صد افزايش يافته و بھای پست

 ھزار ۴ تومان تا ٢۵٠٠به گزارش ايلنا، قيمت ميوه در نقاط مختلف تھران متفاوت بوده و بھای ھر کيلو ھندوانه از 

اند به علت گرانی حجم خريد شھروندان به   ھای مرکز تھران به ايلنا گفته   فروش برخی از آجيل. تومان متغير است

  .نسبت سال پيش کاھش يافته است

 تومان و خرمالو ٢٨٠٠ تومان، پرتقال جنوب ١٩۵٠ تومان، ليمو شيرين ۴٨۵٠کيلوگرم انار شيراز در تھران ھر 

  . تومان به عنوان حداقل قيمت در مغازه ھای سطح شھر ارائه می شود۴٢٠٠
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خبرگزاری حکومتی فارس که يکی از رسانه ھای وابسته به ارگان ھای .  ھزار تومان رسيد١٠٠ قيمت ماھی سفيد به -

 ھزار تا ٢۵از «، در بازار رشت ٩١ قوس١٨نيتی حکومت اسالمی است؛ گزارش کرده که ماھی سفيد روز شنبه ام

  ». ھزار تومان عرضه شد و بسياری از خريداران با شنيدن نرخ اين ماھی تنھا با حسرت از کنارش گذشتند١٠٠

... ممکن است» تنھا در خواب«اھی سفيد  مۀفارس، در بخش ديگری از گزارش خود به نقل از چند نفر نوشته که تھي

اند که گروھی از   ماه گذشته چنان افزايش قيمت داشته ٩ حبوبات و بسياری از مايحتايج اوليه مردم در ، لبنيات،گوشت

  . اند ھا از سبد مصرفی خود شده شھروندان ناچار به حذف برخی از اين کاال

  

  ترنت درصدی اين۵٠ درصدی قبض تلفن و ١۶٣ افزايش -

 ٣٠با توجه به افزايش » . برخی مردم برچيده شدۀنان و پنير ھم از سفر«: ، نوشت٢٨/۵/١٣٩١ خبرگزاری فارس -

درصدی قيمت نان در سال جاری و از طرفی رشد ناگھانی محصوالت لبنی در کشور که برخی آن را مربوط به 

، بايد در نظر ) اين موضوع را نيز بررسی کردۀايد ريشکه البته ب(کند   دامی و کنستانتره مطرح می ۀافزايش قيمت علوف

 برخی از ۀآمد نيز از سفر  ترين غذاھای ايرانی به حساب می  ترين و فقيرانه داشت که نان و پنير که يکی از ساده 

  .ايرانيان برچيده شد و شايد در حسرت تکه نانی و پنيری بايد روزھای گرم تابستان شان را سپری کنند

  قبل از گرانی نان می:  مراجعه کرده، گفتئی نانواۀ حيدری، کارگر ساختمانی که برای خريد نان به مغازغالمعلی

 ای از ناھار و شام خود را طی کنيم اما  توانستيم حداقل تعداد بيش تری نان بخريم و با مقداری پنير و يا تخم مرغ وعده

  .د نان ھم مشکل داريمدر حال حاضر با توجه به گرانی اين دو محصول در خري

 تر آن را به سفره   عجله برای خريد نان دارد که سريعئی داری نيز که در صف نانوا ری، زن خانهفرزانه عسک

 ھای فرھنگی و ورزشی   ھای کالس  ھستند و گويا از گزافی قيمت ھای تابستانی  ھر کدام راھی کالسفرزندانش که

 خريم انتظار نداريم  وقتی نان به اين گرانی را می:  کند، گفت فيت نان شکايت می نيز دل پری دارد، از عدم کيیتابستان

که بيش از يک سوم آن را يا به دليل خميره بودن کنار آن يا برشته بودن بيش از حد وسط آن و خرد شدنش کنار بريزيم 

  .و قابل مصرف نباشد

 درصدی قيمت ٢۵٠لوازم خانگی از افزايش  کشوری ۀس اتحاديئير: ، نوشت١٣٩١دی ج ۶فارس،   خبرگزاری-

  .کنند ی دو فھرست با دو قيمت متفاوت تھيه می  ھای توليد شرکت : برخی کاالھای داخلی خبر داد و گفت

تواند وارد کشور شود، کولر   که میئیواردات لوازم خانگی ھم چنان ممنوع است و تنھا کاال:  پور، گفت محمد طحان

 درصدی و لوازم خانگی ۶٠ تا ۵٠وازم خانگی وارداتی از ابتدای سال تاکنون افزايش قيمت ل: وی افزود. گازی است

 . اند  درصد داشته١٠٠ تا ۶٠داخلی افزايش قيمت 

برخی : او، افزود.  درصد افزايش قيمت داشته است١٠٠کولر آبی نسبت به شھريور ماه سال جاری : پور، گفت طحان 

 خيلی ئی کيلو۶ ئی اند، به طوری که يک لباس شو  درصد داشته٢۵٠ تا ٢٠٠ش قيمت  افزايئیبرندھای داخلی لباس شو

 .تر از نوع داخلی است ھزار تومان ارزان١٠٠درن خارجی لوکس خيلی م

  

  افزايش واردات* 

  . ش وزنی داشته استي درصد افزا١١/١٢٣ش ارزشی و ي درصد افزا٣٩/۴۴گار ي واردات س٩١ سال ۀ ماھ٨ طی -

زان صادرات ي م٩١ سال ۀ ماھ٨ران، طی ي، بر اساس آمار گمرک حکومت اسالمی ا١٣٩١ قوس ٢۵لنا، يبه گزارش ا

ر بوده است و ارزش الون ديلي م۶٧۵ ھزار و ٢١عانات گازی رقمی به ارزش يرنفتی بدون احتساب ميقطعی کاالھای غ

ن ارقام تراز بازرگانی خارجی با ي اۀسيمقار بوده که با الون ديلي م٣۶۵ ھزار و ٣٧اد شده معادل يکل واردات در مدت 
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 عقرب نسبت به ٩١ عقربن اساس صادرات و واردات يبر ا. ر مواجه بوده استالون ديلي م۶٩١ ھزار و ١۵کسری 

  .  درصد رشد داشته است٩/٣ و ٢/١ب يسال گذشته به ترت

 از جمله ھندوستان، ئیاي آس وئی کشور اروپا٢٣ر خشک بار به الون ديلي م٧٢۶ن مدت يان ذکر است، در ايشا

م ي و ن٧ج فارس صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ي خلۀيا، المان و کشورھای حاشيتاليانگلستان، ا

  .درصد رشد داشته است

ر از سه ال ھزار د۴٨٠ ھزار و ١۴ تن انواع پوشاک به ارزش ٢۶١ ھزار و ١ حدود ٩١ سال ۀن طی ھشت ماھيھم چن

  .ا وارد کشور شده استيتالين و اي عربی، چۀات متحدکشور امار

ن يطی ا. ش ارزشی داشته استي درصد افزا۴٢/١٠ درصد کاھش وزنی و ٩٩ن کاالھا نسبت به سال قبل يواردات ا

ن محصول ير وارد کشور شده که واردات اال ھزار د۵٢٧ ھزار و ٧٩گار به ارزش ي تن س۵٧٩ ھزار و ٧مدت حدود 

  .ش ارزشی داشته استي درصد افزا٣٩/۴۴ش وزنی و ي درصد افزا١١/١٢٣ نسبت به سال قبل

 ھزار دستگاه خودروی سواری لوکس به کشور طی ھشت ماه نخست ٢٧ش از يران حاکی از واردات بيآمار گمرک ا

  . درصدی را نشان می دھد۶/٩زان واردات نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ين ميسال جاری است که ا

  

  ٢٠١٢مبر  بيست و ھفتم دس-  ١٣٩١جدی به ھفتم پنج شن

 

 

 


