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    شهر بی تدبیر، شهر پر از آلودگی...

 خود را َمُکش با دسِت خویش

 شرم بر شهر ... !!!
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این بودجه سری دراز دارد!
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یکشنبه 5 بهمن 99

»کــه جــان دارد و جــاِن شــیرین خــوش اســت« بیتــی 
از ســعدی اســت و در مــورد هــر جانــداری نیــز صــدق 
مــی کنــد؛ حتــی انســان! آری انســان دارای جان اســت 
ــه تعبیــر ســعدی وصــف »شــیرین« را  ــن جــان ب و ای
بــه همــراه دارد و خــوش پنداشــته مــی شــود. در ایــن 
ــن  ــل بســیاری از بی ــه دالی ــی ب ــاِن آدم ــا ج ــان ام می
مــی رود؛ البتــه کــه هــر انســانی باالخــره روزی از ایــن 
ــتان  ــا دس ــه ب ــود ک ــی ش ــه م ــا چ ــی رود ام ــا م دنی
خــودش ســفر آخــرت را کمــی )شــاید هــم بســیاری( 
جلــو مــی انــدازد؟! آری مــی تــوان گفــت کــه مــرگ، 
مــرگ اســت و همــه نیــز بــر اســاس عــرف مــی گوییــم 
ــن حســاب هــر  ــا ای کــه »عمــر دســت خداســت« و ب
مرگــی بــا اراده و خواســت خداونــد صــورت مــی 
پذیــرد؛ ولــی در ایــن میــان قتــل یــا خودکشــی 
چــه مــی شــود؟! آیــا خالــق، خواســتار گرفتــن 
ــت؟! ــری اس ــا دیگ ــود ی ــط خ ــش توس ــان مخلوق  ج

ــا  ــفی ی ــت، فلس ــگاه نخس ــاید در ن ــواالت ش ــن س ای
ــه نظــر برســند امــا ریشــه هایی روانشــناختی  دینــی ب
ــه  ــق چ ــه خال ــیاری این ک ــرای بس ــاید ب ــز دارد. ش نی
ــته  ــی نداش ــی دارد، اهمیت ــل و خودکش ــی در قت نقش
ــی  ــناخت عوامل ــال بررســی و ش ــه دنب ــه ب باشــد؛ بلک
هســتند کــه یــک انســاِن دارای جــاِن شــیرین را 
 بــه اتمــام خودخواســته ی زندگــی اش وا مــی دارد.

انگاشــتن  چگونــه  ســوی  از  را  توجــه  بنابرایــن 
ــوی  ــه س ــی، ب ــفی و الهیات ــر فلس ــی از منظ خودکش
ــث  ــود و مباح ــده ای می ش ــن پدی ــبب چنی ــه مس آنچ
معطــوف  شــناختی اش  جامعــه  و  روانشــناختی 
 مــی دارم.ذره  بیــن: نگاهــی قلیــل بــه پدیــده ای طویــل

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــان زیباس ــا برایش ــراد قطع ــی اف زندگ
گــزاره صرفــا یــک پیــش فــرض اســت، پیــش فرضــی 
ــرای  ــی ب ــه زندگ ــم ک ــی دانی ــه. م ــیار خوش بینان بس
ــان  ــه بی ــدارد؛ ب ــی ن ــورت خوش ــن ص ــگان چنی هم
دیگــر، زندگــی زیبایی هــای خــودش را از دســت مــی 
ــرای  ــع ب ــکالت و موان ــی از مش ــل عظیم ــد و خی ده
ــی  ــت م ــا شکس ــد و انتخاب ه ــد می آی ــت پدی موفقی
خورنــد و تصمیمــات بــه انــدازه کافــی صحیــح نیســتند 
ــی  ــم م ــی حاک ــی رود و تنهای ــن م ــات از بی و توجه
ــه  ــت ک ــی اس ــر، وضعیت ــای دیگ ــن بیان ه ــود. ای ش
فــرد را بــه ســوی اتمــام زندگــی ســوق مــی دهــد امــا 
ــد. ــی باش ــم نم ــادگی ه ــن س ــه ای ــی ب ــن تمایل  چنی

اساســا تمایــل بــه خودکشــی، اتفاقــی آنــی و بــا یــک 

ــی در  ــن تمایل ــت؛ چنی ــخص نیس ــد و مش ــل واح دلی
طــول زمــان و طــی اتفاقــات و ســرخوردگی هــای مداوم 
و ســهمگین شــکل می پذیــرد. بــه صورتــی کــه فــرد در 
مواجهــه بــا مولفه هــای منفــی بســیاری در زندگــی خود 
بــه نتیجــه ای هولنــاک مــی رســد و مــرگ را بــه حیــات 
ترجیــح مــی دهــد. در وهلــه ی اول بایــد توجــه داشــت 
کــه حتــی گذرانــدن فکــر خودکشــی از ذهــن هــم امــر 
ســاده ای نیســت و نیــاز بــه تحمــل فشــار زیــادی دارد؛ 
ــراد از  ــه ای کــه در بســیاری از مــوارد حتــی اف ــه گون ب
فکــر خودکشــی نیــز واهمــه دارنــد و ســعی مــی کننــد 
ــود  ــن خ ــری را از ذه ــن فک ــف چنی ــر مختل ــا تدابی ب
بیــرون بیاندازنــد. امــا وقتــی چنیــن پدیــده ای در ذهن 
ریشــه بدوانــد و اصطالحــا فکــر و ذکــر شــخص شــود، 
 دیگــر راهــی بــی پایــان بــرای ایــن امــر آغــاز می شــود. 

در ســریال »۱۳ دلیــل بــرای اینکــه« محصــول امریــکا 
ــه  ــوان ب ــک نوج ــی ی ــس، خودکش ــبکه ی نتفلیک و ش
نمایــش در مــی آیــد. ایــن ســریال کــه فصــل نخســتش 
ــام ســاخته شــده، در  ــن ن ــه همی ــی ب ــر اســاس رمان ب
قالــب ۱۳ نــوار صوتــی، ۱۳ دلیــل از زبــان یــک نوجــوان 
ــه  ــر ب ــا منج ــه ی این ه ــه مجموع ــود ک ــی ش ــان م بی
خودکشــی او مــی شــود. نکتــه ی قابــل توجــه در 
ــه  ــه قصــدش ک ــی شــخصیت نوجــوان ب ــت، آگاه روای
خودکشــی اســت و بــه عواملــی کــه او را بــه ایــن مســیر 
کشــانده اند، مــی باشــد. او تمــام عوامــل را مــی شناســد 
ــل  ــح آن عوام ــه توضی ــا ب ــات در آن نواره ــا جزئی و ب
ــن عاملــی  ــار اطرافیــان برجســته تری ــردازد. رفت مــی پ
اســت کــه او را بــه خودکشــی وا مــی دارد. هــر کــدام از 
دوســتان و اطرافیانــش بــا رفتــاری تحقیــر آمیــز و بــه 
دور از اخــالق بــر دردهــای او افزودنــد و هــر کــدام بــر 
ــه پدیــده ی  دیگــری تلمبــار گشــت و در نهایــت او را ب
خودکشــی رســاند. آنچــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت 
اســت، رفتارهــای گوناگونــی اســت کــه شــاید در حالــت 
عــادی بــرای انجــام دهنــدگان معمولــی و بــی اثر باشــد 
ــان  ــا هم ــب ب ــرد و متناس ــر ف ــاری در ه ــر رفت ــا ه ام
شــرایط دارای اثــری متفــاوت اســت. در ایــن ســریال بــر 
ایــن نکتــه بســیار تاکیــد شــده اســت؛ حتــی کســی کــه 
ــه شــخصیت راوی )دختــری کــه خودکشــی کــرده(،  ب
عالقــه دارد نیــز بــه نوعــی مقصــر پنداشــته مــی شــود 
ــد  ــا امی ــره ی ن ــر پیک ــالص را ب ــر خ ــا او تی و اصطالح
ــه  ــر ب ــاز دخت ــان نی ــد، چــرا کــه در زم ــر مــی زن دخت
حمایــت عاطفــی، پســر او را تنهــا مــی گــذارد و در نــزد 

خــودش مــی پنــدارد کــه تنهایــی بــرای دختــر بهتــر 
ــل و  ــک عام ــوان همــواره ی ــن نمــی ت اســت. بنابرای
یــک فــرد را مقصــر بــرای عمــل خودکشــی دانســت 
ــن  ــر در ای ــزان متغی ــه می ــز ب ــف نی ــراد مختل ــا اف ام
مســیر دارای تقصیــر مــی باشــند و هــر یــک اثــری 
ــر بحــران فــردی کــه  محســوس یــا نامحســوس را ب

قصــد خودکشــی دارد، مــی گــذارد.

خانــواده و اطرافیــان علی الخصــوص گــروه دوســتان، 
بســیار نقــش مهمــی بــرای پیشــگیری و جلوگیری از 
فکــر و عمــل خودکشــی دارنــد. خانواده هــا بــه جــای 
ــی  ــر منطق ــدد و غی ــای متع ــرل و محدودیت ه کنت
بایــد بــه ایجــاد فضایــی گفتگــو محــور میــان خــود و 
فرزنــدان کمــک کننــد و صمیمیــت را در رابطــه بــا 
فرزندانشــان، جایگزیــن برخوردهــای ســرد و خشــن 
ــن  ــو و درِد دل بی ــّو گفتگ ــه ج ــرگاه ک ــد. ه نماین
ــی،  ــد و والدیــن خفتــه باشــد، نتیجــه اش تنهای فرزن
گوشــه گیــری و القــای حــس بــی پناهــی در فرزنــد 
اســت کــه در مواقــع حســاس و بحرانــی نمــی توانــد 
بــه پــدر و مــادر و دیگــر اعضــای خانــواده بــرای طلب 
کمــک یــا در میان گذاشــتن بحــران هایــش، مراجعه 
نمایــد. گــروه دوســتان و اطرافیــان نیــز همــواره بایــد 
از رفتــار و زبــان خــود مراقبــت نماینــد چــرا کــه هــر 
ــراد دارای  ــن اف ــا در ذه ــاری از آن ه ــل و گفت عم
ــه فــرد مــی باشــد کــه گاه  نتیجــه و اثــر منحصــر ب
آن اثــر، منفــی و غیــر قابــل جبــران اســت. البتــه کــه 
بــا تشــخیص وجــود چنیــن افــکاری در اطرافیانتــان 
مــی توانیــد بــه متخصــص ایــن امــر مراجعــه نماییــد 

تــا از خودکشــی نجاتشــان دهیــد.

خود  را  َمُکش  با  دسِت  خویش 

سرآغاز: از زندگی تا مرگ 

ســریالی بــرای تمــام فصــول: خودآگاهــی 
و عوامــل 

سرانجام: راهی برای توقف 

علی رضایی
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ــوده ، باز هــم تنگــی نفس هــای مــا  ــاز هــم هــوای آل ب
ــا کــه یکســال اســت مهمــان ماســت  ــه بعلــت کرون ن
بلکــه بــه دلیلــی آشــنا تــر کــه هــر ســاله زیــر ســایه 

بــی تدبیری هــا نفس مــان می گیــرد!

امــا امســال گویــا ماننــد ویــروس جهــش یافتــه، 
چمــوش تــر شــده اســت آن هــم در ســالی کــه ترددهــا 
بدلیــل تعطیلــی دانشــگاه ها و مــدارس کاهــش یافتــه 

اســت.

ــا  ــل ه ــوا اتومبی ــر مشــکل آلودگــی ه چــه شــد؟ مگ
ــود؟ نب

ــن  ــاز در ای ــرا ب ــتند چ ــا هس ــل اتومبیل ه ــر معض اگ
ایــام کرونــا دوبــاره آلودگــی هــوا بــه ســراغ مــا آمــده 

اســت؟

کجاســت ســازمانی کــه وظیفــه اش حراســت از محیــط 
زیســت و اکــو سیســتم می باشــد؟

ــتیم،  ــه هس ــا آن مواج ــال ب ــه امس ــوا ک ــی ه آلودگ
ــل  ــن معض ــل ای ــه دلی ــان داد ک ــش نش ــش از پی پی

فقــط تــردد اتومبیل هــا نیســت.

در حــال حاضــر قطعــی بــرق کــه به ســبب کمبــود گاز 
ایجــاد شــده اســت، بــرای کشــوری کــه در نــوع خــود 
دارای بیشــترین مقــدار گاز طبیعــی در جهــان اســت، 
ــازوت  ــث م ــتا بح ــن راس ــد! در همی ــب می باش عجی
ســوزی نیــرو گاه هــا مطــرح شــد. ولــی نهایــت واکنــش 
ــن  ــط زیســت ای ــن ســازمان در بحــث محی ــم تری مه
بــود کــه بایــد در برخــی نیروگاه هــا مــازوت بســوزانیم 

یــا بایــد قطعــی بــرق را بپذیریــم.

ــوی مــازوت  ــد جل ــی بای ــه هــر دلیل دســتگاهی کــه ب
ســوزی را بگیــرد و در اولیــن اقــدام بــه کاهــش 
ــه آن  ــردازد این گون ــوا بپ ــازوت ســوزی در ه ــرات م اث
ــاید االن  ــه ش ــوزی ک ــازوت س ــد. م ــه می کن را توجی
توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد و جلــوی خاموشــی ها 
را بــه بهانــه واهــی کمبــود گاز بگیــرد، در بلنــد 
ــرطان ها  ــا و س ــواع بیماری ه ــاد ان ــث ایج ــدت باع م
می شــود. البتــه شــاید برخــی از مســئولین همیــن را 

می خواهنــد!

ــی  ــه یک ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــس می ت پ
ــر  ــر اث ــش ب ــال های پی ــی س ــی آلودگ ــل اصل از دالی
ــط  ــه فق ــت، ن ــوده اس ــا ب ــوزی نیروگاه ه ــازوت س م

اتومبیل هــا! تــردد 

ــرح  ــا مط ــازی نیروگاه ه ــازوت س ــث م ــط بح ــا فق ام
ــا در  ــه تنه ــه ن ــم ک ــات ه ــی کارخانج ــت، حت نیس
آلودگــی هــوا بلکــه آلودگــی  خــاک و آب هــم دخیــل 

ــا اهمــال ســازمان محیــط زیســت همچنــان  هســتند، ب
بــه کار خــود ادامــه داده و بــدون رعایــت اســتاندارد های 
ــردازد.  ــت می پ ــط زیس ــب محی ــه تخری ــاز ب ــورد نی م
ــچ اســتانداردی  ــدون هی ــه ب ــادن ک ــی برخــی از مع حت

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ب

بهتــر اســت کــه مدیــران محیــط زیســت بجــای دفــاع از 
مــازوت ســوزی و ... جلــوی آن را بگیرنــد و کارخانجــات 
را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردها کنــد ، چــه در دولــت 
فعلــی کــه عمــر آن رو بــه پایــان اســت و چــه در دولــت 
ــزان در هــر دولتــی دســت  بعــدی! البتــه برخــی از عزی
ــای  ــد و در ســمت ه ــر نمی دارن ــن ســازمان ب از ســر ای
مختلــف در ایــن ســازمان هســتند و گویــا وظیفــه آنهــا 

ــودی اکــو سیســتم و محیــط زیســت می باشــد. ناب

ــود  ــز خ ــان نی ــا و درخت ــت از جنگل ه ــورد حفاظ در م
ــن  ــه ای از ای ــر روز در گوش ــه ه ــد ک ــاهده می کنی مش
ــه جــای آن ویــال و کاخ  مملکــت  درختــان را قطــع و ب
ــه را  ــتم منطق ــو سیس ــازند و اک ــخصی می س ــای ش ه
ــر  ــت ب ــول و و ران ــم پ ــا ه ــاید آن ج ــد. ش ــم می ریزن به

محیــط زیســت چیــره شــده اســت!

ــن  ــن ســازمان در ای ــد از قصــور ای ــچ وجــه نبای ــه هی ب
ــه  ــه در زمین ــت چ ــالب گذش ــد از انق ــه بع ــد ده چن
آلودگــی هــوا، چــه جنگل هــا و چــه گونه هــای در 
ــرای هــر بخــش آن  ــراض و... ســازمانی کــه ب خطــر انق
یــک مدیــر جداگانــه دارد و گویــا  تنهــا کاری کــه آن هــا 
می کننــد دریافــت حقــوق چنــد میلیونــی از بیــت 

ــال اســت. الم

ــن  ــازمان در ای ــن س ــران ای ــی از مدی ــا برخ ــه گوی البت
چنــد دهــه پــس از تصــرف خودســرانه ی ســفارت آمریکا 
و گرفتــن پســت و مقــام بــه ازای آن آرمانهــای خــود را 
بــه فراموشــی ســپرده اند و وقــت خــود را صــرف گرفتــن 
حقــوق چنــد ده میلیونــی و رانــت و فرســتادن فرزنــدان 

ــران می کننــد. ــه خــارج از ای خــود ب

 از قــوه قضاییــه و شــخص آقــای رییســی انتظــار 
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــات س ــه اتفاق ــه ب ــی رود ک م
ــر  ــه کم ــی را ک ــد و مقصران ــال ورود کن ــد س ــن چن ای
بــه نابــودی ســالمت محیــط زیســت و جامعــه در نقــش 
ــه آن را در  ــاال نتیج ــته اند  و احتم ــف بس ــای مختل ه
ســرطان ها و بیماری هــای ســال های بعــد خواهیــم 

ــد. ــازات نمای ــایی و مج ــد، را شناس دی

در هــر صــورت هیــچ مشــکلی بــدون راه  حــل نیســت و 
ــک  ــا ی ــن همــه اهمــال ب ــد از ای ــان بع ــوان همچن می ت
ــاره یــک اکــو  ــی  دوب مدیریــت قــوی و طرح هــای اصول
سیســتم طبیعــی و محیط زیســت ســالم داشــته باشــیم.

به امید روز های روشن

 شهر! 
 آن شهر عاری از حیات

 آن شهر درختان بی برگ و خمیده
شهری که کوچه هایش پر از حرست 

 است...
و خانه هایش غرق در اندوهی بی 

 پایان
شهری که انسانیت در آن روزانه ذبح 

 رشعی و حتی غیررشعی می شود
هامن شهر که پرستوهایش دیرزمانی 

 است کوچ منوده اند...
و کودکان دیگر در کوچه پس کوچه 

هایش شیشه ه ا را منی  شکنند
شهری که شهربازی، پل، آسفالت 

خیابان، باغ وحش، برج و سیاست 
 برایش ارزشمند است...

و نه مردمانش و ساکنانش و متام 
 کسانی که در آن نفس می کشند

شهر حتی به حیوانات ولگردش بیشرت 
 از آدم ها اهمیت می دهد...

برایشان برنامه ای مدون دارد، ردیف 
بودجه تعریف می کند و مترکز 

 باالیی را به کار می گیرد
شهری که آسامنش به ابر و آفتاب و 

 ماه و باران نیازی ندارد...
و زمینش به گل، به درخت، به 

شکوفه های بهاری، به پروانه های 
رنگارنگ، به گنجشک ها و کبوترها و 

 پرستوها و بلبل ها نیازی ندارد
شهر حیاتی غیر از حیات انسان برای 

 خود برگزیده است...
بر طبل خویش می کوبد و با ساز 

 خویش می رقصد
گویی که شهروند، هیچ است و 

جامعه، هیچ است و آینده، هیچ 
 است و احساس، هیچ است...

گامن می کنم که در حصار »هیچ« ها 
زندانی شده  ایم 

 شهر!
دوست داشتنی بود، خواستنی بود، 

 زیبا بود، محلی برای سکونت بود
اما »بود«ها را شب هنگام به یغام 

بردند !
“بود”ها را رس به نیست منودند تا 

خاطره ، جایگزین زیبایی شود
 اما دریغ از خاطره ی زیبا

افسوس بر حافظه ای که دیگر 
مجالی برای یادآوری خوبی های شهر 

 ندارد
و رشم بر شهر...!

علی رضایی
شرم بر شهر ... !!!
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ــه  ــری بودج ــا کس ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س چن
مواجــه هســتیم و در ایــن اواخــر روســای قــوه 
مجریــه و قــوه مقننــه بــر ســر آن اختالف هایی 

ــد. ــدا کرده ان پی
ــه راســتی بودجــه چیســت؟ و اختالف هــای   ب

بــه وجــود آمــده ناشــی از  چــه می باشــد؟
ســاختار بودجــه در جمهــوری اســالمی بدیــن 
گونــه اســت کــه الیحــه آن توســط دولــت، در 
ــلیم  ــس تس ــه مجل ــال ب ــر س ــز ه ــر پایی اواخ
ــرا  ــب آن، الزم االج ــد از تصوی ــود و بع می ش

می شــود.
اهداف تنظیم بودجه: 

ــی  ۱.ایجــاد نظــم سیســتماتیک در برنامــه مال
دولــت

۲. شــفاف ســازی درآمــد و هزینــه دولــت برای 
ــه مردم عام

۳. ایجــاد عملیــات نظارتــی بــر سیســتم مالــی 
دولــت

۴. بهبود برنامه ریز مالی دولت
۵. عدم تمرکز هزینه 

اما بودجه شامل چه چیزهایی است:
بودجه به طور کلی شامل منابع و هزینه 

 های دولت در طول یک سال می باشد
منابع بودجه:
۱.منابع نفتی:

حــدود نیمــی از درآمــد بودجــه را منابــع نفتــی 
ــع  تشــکیل می دهــد و یکــی از مهم تریــن مناب
کشــور ایــران اســت کــه همــه ســاله مناقشــات 

زیــادی بــر ســر آن وجــود دارد!
۲.مالیات:

ــتقیم  ــر مس ــتقیم و غی ــامل  مس ــات ش مالی
شــد. می با

۳.سایر درآمدها:

شــامل در آمدهایــی اعــم از واگــذاری امــوال 
منقــول و غیــر منقــول ، فــروش و واگــذاری 
درآمــد  آالت،  ماشــین  ماننــد  تجهیزاتــی 
ــارت  ــا، خس ــت ه ــذاری مالکی ــل از واگ حاص
هــا و فــروش خدمــات و کاالهــا و... می باشــد.

ــکار آن  ــت و راه ــه چیس ــری بودج ــا کس ام
چــه می باشــد؟

بــه زبــان ســاده زمانــی کــه هزینه هــای 
ــا  ــا ب ــود، م ــتر بش ــد آن بیش ــت از درآم دول

کســری بودجــه مواجهیــم!
هنگامــی کــه دولــت برنامه هــای بودجــه 
ــا  ــر آن دارد ت ــعی ب ــد، س ــم می کن را تنظی
ــد  ــا و درآم ــن هزینه ه ــی بی ــراز تعادل ــک ت ی
ــت  ــن اس ــل ممک ــا در عم ــد، ام ــاد کن ایج
کــه بــه عللــی مخــارج بودجــه باعــث ایجــاد 
ــود. ــه ش ــری بودج ــه کس ــکالتی از جمل مش

دولــت در ایــن مواقــع بــرای کســری بودجــه 
ــاد  ــه اقتص ــنگین ب ــه س ــدن ضرب و وارد نش
ــر  ــه ب ــار ضرب کاری را انجــام می دهــد، کــه ب
ــه اســتقراض از  ــد. از جمل اقتصــاد را کــم کن
خــارج، نشــر اوراق بدهــی، قــرض گرفتــن از 

ــه. ــک مرکــزی و کاهــش هزین بان
امــا تجربــه نشــان داده کــه اســتقراض از 
ــه  ــتگی ب ــه وابس ــه منجرب ــورهای بیگان کش
ــث  ــی باع ــر اوراق بده ــود و نش ــا می ش آن ه
بدهــکاری دولــت بــه مــردم کــه خــود باعــث 
مشــکالت بیشــتری می شــود و در نهایــت 
ــه  ــزی ک ــک مرک ــول از بان ــن پ ــرض گرفت ق
بدتریــن روش موجــود بــرای تامیــن کســری 
ــن از  ــرض گرفت ــه ق ــرا ک ــت! چ ــه اس بودج
ــی  ــه یعن ــای عامیان ــه معن ــزی ب ــک مرک بان
چــاپ کــردن پــول و ایــن باعــث ایجــاد تــورم 

ــود.  ــی می ش ــول مل ــش ارزش پ و کاه
ولــی در بحــث کســری بودجــه دولــت موظف 
ــن  ــره وری ممک ــترین به ــا بیش ــه ب ــت ک اس
کســری خــود را جبــران کنــد. امــری کــه در 

بودجــه ۹۹ ظاهــرا محقــق نشــد.
بودجــه ۹۹ کــه بــا کســری حــدود ۱۸۰ هــزار 
میلیــارد تومــان مواجــه اســت، پیــش بینــی 

این بودجه سری دراز دارد!
مصطفی اعتباری



4

gmail.com

telegram : @fardaddaily_admin

09362569963

eitaa : @fardaddaily

instagram : @fardaddaily

telegram :@ fardaddaily

email:rezaiiali77@

twitter :@ fardaddaily

مدیر مسئول : علی رضا حاج امینی

رسدبیر : محمد صادق صفری زاده

ویراستار : محدثه طاهری مهر

طراحی : والیت گرافیک

  هیئت تحریریه : محمد صادق صفری
     زاده ، محدثه طاهری مهر ، مصطفی

اعتباری

علی رضایی

، محمد حسین بختیاری

یکشنبه 5 بهمن 99   شامره 11 

معرفی کتاب ــت را بشــکه  ــد نف ــت بتوان ــه دول ــد ک می ش
و  برســاند  فــروش  بــه  دالر   ۴۰ ، ای ۴۵ 
چیــزی حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد را جبــران 
کنــد. امــا بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا 
نفــت بــه بشــکه ای ۳۰ دالر رســید کــه ایــن 

امــر متاســفانه میســر نشــد.
 راه حــل دیگــر دولــت اخــذ مالیــات بیشــتر 
ــه در  ــود ک ــردم ب ــدگان و م ــد کنن از تولی
ــت و  ــر نیس ــر میس ــن ام ــی ای ــرایط فعل ش
مــورد آخــر انتشــار اوراق بدهــی توســط 
دولــت بــود کــه قطعــا بدهــی بــرای دولــت 

ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــی ب آت
در نهایــت بایــد شــاهد افــت هــر چــه تمــام 

تــر بــازار بــورس نیــز باشــیم!
بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟

رییــس مجلــس در رابطــه بــا بودجــه ۱۴۰۰ 
گفتــه اســت :))کســری ترازعملیاتــی الیحــه 
بودجــه نســبت  بــه ســال گذشــته ۱۱۷ 
ــش  ــد افزای ــا ۴۷ درص ــه ه ــد و هزین درص
ــا ۱۰  ــه در آمده ــی ک ــت. در حال ــه اس یافت

ــرده اســت.(( ــدا ک ــش پی درصــد افزای
ــت و  ــن دول ــدی بی ــالف جدی ــرا اخت  اخی
ــه  ــن بودج ــی تامی ــر ســر چگونگ ــس ب مجل
ــه وجــود آمــده اســت، کــه حاکــی  ۱۴۰۰ ب
از آن اســت بودجــه ۱۴۰۰ هماننــد بودجــه 
ــن  ــد و ای ــد ش ــر خواه ــدت کس ــه ش ۹۹ ب

باعــث فشــار بیشــتر بــر مــردم، بــا ایجــاد تــورم 
و کوچکتــر شــدن ســفره های آنــان خواهــد 

شــد. 
ــد  ــه نظــر می رســد کــه بودجــه ۱۴۰۰ همانن ب
بودجــه ۹۹ بــر ســر منابــع نفتــی تنظیــم شــده 
اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فــروش نفــت 
ــال  ــتری در س ــورم بیش ــث ت ــت آن باع و قیم

آینــده خواهــد شــد.
ولــی چــرا نفــت؟ چــرا بخــش عظیمــی از منابــع 
درآمــدی کشــور بــا منابــع نفتــی تامیــن شــود؟ 
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی تحریم هــا و قیمــت 
نفــت، تنظیــم درآمــد و بودجــه بــر منابــع نفتــی 
باعــث دامــن زدن هــر چــه بیشــتر بــه وضعیــت 

تورمــی اقتصــاد اســت. 
ــه فکــر منابعــی همچــون ایجــاد  ــت ب چــرا دول
ــال  ــت؟ س ــور نیس ــد در کش ــرای تولی ــتر ب بس
۹۹ تجربــه ی تلخــی بــود کــه بــه مــا نشــان داد 
دیگــر نفــت پاســخگوی تامیــن بودجــه کشــور 
ــه ســنگینی  نیســت. ایــن کســری بودجــه  ضرب
ــر پــول ملــی خواهــد زد و تــورم را در کشــور  ب
افزایــش خواهــد داد کــه مــا را در رده هــای 

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورهای تورم ــاالی کش ب
ــتباه  ــان اش ــاره هم ــه دوب ــا انصــاف اســت ک آی

ــود؟ ــرار ش تک

 ایــن کتــاب را مرکــز اســناد انقــاب

 اســامی منتــر کــرده و و خاطرات

 مســعود ده منکــی از دوران کودکی

 تــا پایــان جنــگ اســت. قــرار اســت

هــای فعالیــت  از  وی   خاطــرات 

دوران و  اجتامعــی  و   سیاســی 

 روزنامــه نــگاری اش از شــلمچه،

 صبــح دوکوهه و دوران فیلمســازی

 وی در جلدهــای بعــدی ایــن کتاب

.عرضــه شــود


