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اثرگذاري يارانه در سفره مردم چگونه نصف شد

مشاور وزير راه و شهرسازي: 
دولت روحاني پولي نداشته 

كه خرج اقتصاد كند
مش��اور وزي��ر راه و شهر س��ازي، از حس 
نشدن رشد اقتصادي از سوي مردم خبر 
داد و گفت: دولت روحاني پولي نداش��ته كه خرج اقتصاد 
كند و رش��د ۹۵ قطعا قابل تكرار نيس��ت.  حسين عبده 
تبريزي با بيان اينكه نرخ رش��د در3فصل پياپي سال۹۵ 
به ترتي��ب 7/۵، 11 و 1۵درصد بود كه مي توان گفت نرخ 
رشد10درصدي را داشتيم، افزود: بخش قابل توجهي از 
اين رشد اقتصادي مرتبط با افزايش درآمدهاي نفتي بود 
كه قطعا قابل تكرار نيست اما در عين حال اين رشد در كنار 
تورم زير ده درصدي و ايجاد اش��تغال حادث شده است. با 
اين وجود نمي توان گفت كه ركود داريم هر چند مردم اين 
رشد را ممكن است احساس نكنند.  به گزارش تسنيم، اين 
اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث شده از 
ناحيه نفت به اقتصاد تزريق نشده است و اينكه مردم رشد 
را در زندگي خود احساس نمي كنند ناشي از اين امر است 
اما به هر حال نرخ تورم كنترل ش��ده است. دولت يازدهم 
در حالي دولت را تحويل گرفت كه نرخ رشد منفي بود به 
تدريج اين نرخ منفي ابتدا به صفر نزديك شد و سپس به 
سمت مثبت شدن پيش رفت و در مجموع در اين سال ها 
روند روبه رشد بوده است اين درحالي است كه دولت قبل 
هيچ كاري براي ايجاد اشتغال نكرده است و حجم زيادي 
از بيكاران فارغ التحصيالن دانشگاهي گرفته تا ديگر اقشار 
به اين دولت به ارث رسيده اس��ت اما آنچه از نرخ بيكاري 
خطرناك تر است نرخ پايين مشاركت است. عبده تبريزي 
ادامه داد: امروز نرخ مشاركت خانم ها در اقتصاد 16درصد و 
نرخ مشاركت آقايان 66 درصد است و در مجموع اين نرخ 
زير 37 درصد اس��ت اين بدان معنا است كه هر فرد شاغل 
حداقل سه تا چهار نفر را بايد حمايت كند. تمامي كشورها 
همواره با نرخ تورم به گونه اي بازي مي كنند كه به نرخ رشد 
آسيب وارد نكند و امروز هنوز نرخ تورم در كشور باال است 
و در اين ش��رايط نبايد يك حباب جديد به اقتصاد اضافه 
كرد؛ حباب ها هيچگاه رش��د ايجاد نمي كنند. وي گفت: 
سياست دولت طي سال هاي اخير براي كنترل نرخ تورم 
قطعا سياست درستي بوده است، قطعا كساني كه براي شان 
حجم پول در اقتصاد مهم است به خوبي متوجه مي شوند 
كه دولت در اين سال ها به هيچ وجه سياست انقباضي اتخاذ 
نكرد و اگر در اقتصاد خرج نكرده اصوال پولي براي اين كار 
نداشته است. عبده تبريزي اظهار داشت: بخشي از دستاورد 
دولت براي كنترل تورم حاصل سياس��ت خاصي نيست 
چراكه اصوال در پي كاهش قدرت خريد مردم تقاضاي كل 
كاهش يافته است به طوري كه در سال ۹4 نسبت به سال 
86 حدود 1۵ درصد در شهر ها و 3۵ درصد در روستاها به 
دليل سياست هاي دولت گذشته درآمد مردم آسيب ديده 
است و اين در حالي است كه طي اين سال ها دولت درآمد 
نفتي بسيار خوبي داشته اس��ت و اين روند از سال 86 در 
اقتصاد نمودار شد و ميزان پس انداز مردم عمدتا مربوط به 
پيش از س��ال 8۵ است. مشاور وزير راه گفت: به طور كلي 
دولت كنوني وقتي با كاهش قيمت نفت مواجه شد نتوانست 
روند منفي در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراكه اين امر 
موجب ش��ده تا امروز ميزان حقيقي درآمد دولت حتي از 
سال ۹0 نيز كمتر باش��د به طوري كه در بودجه سال ۹6 
دولت حداكثر ۵ تا 10 هزار ميليارد تومان بيشتر براي هزينه 
كرد در طرح هاي عمراني در اختيار ندارد. او گفت: تمامي 
دولت ها تالش مي كنند بهترين عملكرد را داشته باشند و 
البته به برخي تصميمات اين دولت نيز انتقاداتي وارد است 
اما مي توان گفت كه حركت دول��ت يازدهم در چارچوب 
نئوكالسيك ها بوده است اما به هر حال بايد اين نكته را مد 
نظر داشته باشيم كه اين دولت ميراث دار چه چيزي بوده 
است.  وي گفت: در همين شرايط با توافق دولت و مجلس 
سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي از 20 درصد 
به 30 درصد افزايش يافته است و اين به مفهوم حركت به 
سمت اقتصاد ماليات محور است هرچند اين تصميم فشار 
فوق العاده اي به منابع دولت واردكرد و امكاناتش را محدودتر 
كرد.  عبده تبريزي ادامه داد: دولت امسال با اتكاي به ۵1 
هزار ميليارد تومان اوراق بودجه را به توازن رساند و اين به 
مفهوم كسري بودجه است، از سوي ديگر براي ارزيابي دولت 
بايد شرايط صندوق هاي بازنشستگي و تعهدات متعددي 
همچون مسكن مهر به جامانده از دولت قبلي را هم مد نظر 
داشته باشيم. وي افزود: وجود فساد گسترده امكان توسعه 
را با محدوديت ج��دي مواجه مي كند اما تمامي ابزارهاي 
كنترل فس��اد در اختيار دولت نيس��ت بلكه مرجع اصلي 
كنترل فساد قوه قضاييه اس��ت و وجود ضوابط الزم براي 
كنترل فساد در اين قوه نقش تاثيرگذاري در اين زمينه دارد.
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ايران تمام نفت ذخيره شده روي دريا را فروخت
رويترز اعالم كرد ايران همه نفتي را كه در سال هاي تحريم روي دريا ذخيره كرده بود به فروش رسانده و اكنون تهران براي باال نگه داشتن ميزان صادرات خود با مشكل مواجه است. به گزارش رويترز، منابع آگاه در بخش 
كشتيراني و نفتي گفتند، ايران همه نفتي را كه در سال هاي تحريم روي دريا ذخيره كرده بود به فروش رسانده و اكنون تهران براي باال نگه داشتن ميزان صادرات خود با مشكل مواجه است، زيرا براي افزايش توليد خود با 

محدوديت هايي مواجه است. از زمان كاهش تحريم هاي ايران در ژانويه ۲016، ايران تالش كرد با تزريق ميليون ها بشكه نفت ذخيره شده خود روي دريا به بازار، سهم از دست رفته خود از بازار جهاني نفت را پس بگيرد. 

خط توليد سمند در سمنان با تالش مهندسان گروه 
صنعتي ايران خودرو و سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در س��ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با حضور 
دكتر حسن روحاني رييس جمهوري به بهره برداري 
رس��يد. به گزارش ايكوپرس، خط توليد س��مند در 
س��منان صبح امروز با حض��ور رييس جمهور، وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت، مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خودرو و جمعي از مقامات كش��وري و استاني 
به بهره برداري رس��يد. صنايع اتومبيل س��ازي فردا، 
متعلق به بخش خصوصي اس��ت و طي قراردادي با 
گروه صنعتي ايران خودرو 6هزار دس��تگاه س��مند 

توليد خواهد كرد. 
اي��ن واحد توليدي با س��رمايه گذاري بي��ش از هزار 
ميلي��ارد ريالي بخ��ش خصوصي با هم��كاري گروه 
صنعت��ي ايران خودرو در دو بخ��ش »خدمات فني-  
مهندس��ي« و »س��فارش كار« فع��ال و وارد چرخه 
اقتصادي، توليدي و اشتغال كشور شد. با بهره برداري 
از خط توليد س��مند، 1۵0نفر به صورت مس��تقيم 
مش��غول به كار خواهند شد. عالوه بر آن، آغاز به كار 
اين خط توليد خودرو باعث اشتغالزايي غيرمستقيم 
در بخش خدمات و رونق اقتصادي در منطقه سمنان 
خواهد ش��د.  اين خط توليد خودرو در فار نخس��ت 
روزانه 20دستگاه خودروي سمند به سفارش گروه 
صنعت��ي ايران خودرو توليد خواهد ك��رد؛ اين اقدام 
در راس��تاي اج��راي فرامين مقام معظ��م رهبري و 
نامگذاري سال ۹6 به عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد 

و اشتغال انجام شده است.  
صنايع اتومبيل س��ازي فردا با سرمايه گذاري بخش 
خصوصي و در زميني به مس��احت ۵0هكتار ايجاد 
شده است. اين كارخانه )ايران خودروي سمنان( در 
راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و رويكرد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال۹2 به بخش 

خصوصي واگذار شد. 

»كاركنان در هر س��طح س��ازماني، براي مش��كالت 
راه حلي دارن��د«.  اتكا به منابع داخل��ي يكي از نكات 
محوري اقتصاد مقاومتي است، مديريت سايپا با اعتقاد 
به اين اصل، راه برون رفت از بحران را در درون سازمان 

جست وجو كرد.  
  :)Entekhab. ir( پايگاه خبري تحليلي انتخاب
سال ۹۵ »س��ال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« بود و 
سازمان ها و موسسات اقتصادي كوشيدند با بهره گيري 
از اين نامگذاري هر يك به نوبه خود كارنامه قابل دفاعي 
از خود بروز دهند، در اين بين گروه خودروسازي سايپا با 
رشد خيره كننده خود توانست ۵70 هزار انواع دستگاه 
توليد كند. اين رقم يعني توليد چيزي بيش از 200 هزار 
دستگاه خودرو بيشتر از س��ال ۹4. كساني كه دستي 
بر تنور توليد دارند، مي دانند كه دس��تيابي به چنين 
افزايش توليدي كار ساده و آس��اني نيست، با بررسي 
اين عدد و رقم پرسش مهمي را مي توان درافكند و آن 
اينكه چگونه شركتي كه در حوزه سخت افزاري توليد با 
افزايشي مواجه نبود، مي تواند به چنين رشدي دست 
يابد؟ بهترين پاس��خ براي اين پرسش چيزي است كه 

آن را بايد در بخش نرم افزاري توليد جست وجو كرد.

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت اقتصادي نگين 
گردشگري ايرانيان )س��هامي عام( منتهي به پايان 
س��ال مالي 30 آذر ۹6، با حضور مهدي جهانگيري، 
رييس هيات مديره ش��ركت اقتصادي نگين، خسرو 
خواجه حس��ني، مديرعام��ل بانك گردش��گري و 
مديران ارشد و س��هامداران اين شركت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل گروه مالي 
گردش��گري، در جري��ان اين نشس��ت، جهانگيري 
رييس هيات مديره، در سخناني با اشاره به نامگذاري 
سال 13۹6 به عنوان س��ال اقتصاد مقاومتي، توليد 
و اشتغال، گفت: با اجراي پروژه هاي در دست اقدام 
شركت نگين گردشگري، زمينه اشتغال گسترده اي 
در مي��ان جوانان تحصيل كرده ايجاد مي ش��ود كه 
گامي در راس��تاي تحقق اين دغدغه مهم مسووالن 

كشور و خانواده هاي ايراني خواهد بود. 
وي همچنين تاكيد كرد كه شركت نگين با توجه به 
شرايط اقتصادي كش��ور و نوپا بودن در سطح كالن 
اقتصادي، به همدلي و همكاري مجموعه گروه مالي 
گردش��گري نياز دارد.  اين گزارش حاكي اس��ت در 
جريان مجمع عمومي عادي ساالنه شركت اقتصادي 
نگين گردش��گري، »احس��ان تاب��ش« مديرعامل، 
گزارش هيات مدي��ره را در خص��وص فعاليت هاي 
ش��ركت در س��ال مالي گذش��ته به وي��ژه در حوزه 
صنعت گردشگري ارايه داد و بعد از گزارش بازرس 
قانوني، تصميمات اجرايي، مالحظات قانوني س��ال 

مالي جديد و تعيين سود مورد تصويب قرار گرفت.

ويژه

با حضور رييس جمهور صورت گرفت 
 افتتاح خط توليد سمند 

در سمنان 

اكنون اين قضيه را مي دان��م و درباره اش مفصل خواهم 
نوشت. همه موشك هاي زرادخانه اسد در دسترس ما بود. 
از بررسي و تحليل كارشناسي چيز ديگري هم فهميديم. 
تس��ليحات زرادخانه او هيچ ش��باهتي به س��الح هاي 
استفاده ش��ده در غوطه نداش��ت. خيلي از آدم هايي كه 
مي شناسم، حاضر نيستند علني بگويند؛ ولي آنهايي كه 
مي شناس��م، مي گويند ارتباطي بين نمونه ها نبود. بين 
آنچه بشار اس��د به ما داد و آنچه در غوطه استفاده شده 
بود، ارتباطي نبود. اين براي من جالب اس��ت. چيزي را 
ثابت نمي كند؛ اما راه را براي تحقيقات و پرس وجوهاي 
بيشتر باز مي كند. با اين مالحظات به نظر نمي رسد كه، 
در درجه اول؛ دولت سوريه بمب شيميايي داشته باشد. 
زيرا در نوبت پيش روس ها در هماهنگي كامل با امريكا 
تمامي تسليحات شيميايي دولت سوريه را از اين كشور 
خارج كردند. ثانيا؛ دولت سوريه حتي اگر بمب شيميايي 
هم داشته باشد هيچ انگيزه اي ندارد كه بخواهد با توجه 
به تجربه قبلي چنين اقدامي را انجام دهد و طبيعي است 
كه چنين اقداماتي را بدون مشورت قبلي متحدين خود 
انجام نخواهد داد و طبيعي است كه آنان هم مانع شوند. 
براساس قاعده، اينكه چه كسي از جنايت سود مي برد، 
همان قاتل است، سود برنده اصلي از اين بمباران دولت 
ترامپ و متحدان منطقه اي آن است. هر دولتي متوجه 
مي شود كه كاري نكند كه ترامپ را تحريك كند. بنابراين 
به احتمال فراوان اين اقدام به وسيله گروه هاي تروريستي 
نزديك به عربستان انجام ش��ده و با اطالع يا هماهنگي 
قبلي امريكايي ها بوده است. پايكوبي عربستان و تركيه 
در اين ماجرا چيز عجيبي نيست، ولي حمايت كشورهاي 
اصلي اروپا از اقدام ترامپ بدون آنكه هيچ مستندي براي 
اثبات ادعاي خود داشته باشند، نشان مي دهد كه اروپا 

همچنان توجيه گر امريكاست، حتي امريكاي ترامپ. 

هر دو تجاوز، دو روي يك سكه

 كارنامه ماندگار »سايپا« 
در سال اقتصاد مقاومتي

 مجمع عمومي عادي 
ساالنه شركت نگين 

گردشگري برگزار شد
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در بودجه خانوار
بررسي اثرگذاري يارانه 
در س�فره مردم نش�ان 
مي ده�د از س�ال 89 به 
عن�وان س�ال ش�روع 
هدفمن�دي يارانه ه�ا تا 
س�ال 139۴ )آخري�ن 
اع�الم بودجه خان�وار از 
س�وي بان�ك مرك�زي( 
س�هم يارانه نق�دي در 
درآم�د خان�وار 7/۴6 
واح�د درصد كم ش�ده 
اس�ت. ب�ه بيان�ي ديگر 
س�هم يارانه ها از 1۴/76 
درص�د در درآمد خانوار 
به 7/30 درصد رس�يده 
است كه به معناي كاهش 
از 50 درص�دي  بي�ش 
اثرگ�ذاري يارانه ه�ا در 

زندگي مردم است. 

گفت��ه  مومن��ي  فرش��اد 
اس��ت: يكي از بزرگ ترين 
خطاهاي دولت يازدهم اين است كه حتي 
يك مورد از گروگانگيري هاي دولت قبل را 
به اطالع مردم نرسانده است، در صورتي 
كه مردم براي راي دادن در انتخابات آينده 

بايد از اين مسائل مطلع باشند. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي، خطاب 
به نهادهاي نظارتي هشدار داده كه بايد به 
جاي شعارهاي عوام فريبانه و كشورسوز 
فرصت طلب ها را به مردم معرفي و آنان را 

محاكمه كرد. 
 فرش��اد مومن��ي، اس��تاد دانش��گاه، روز 
پنجشنبه در نشس��ت بررسي چشم انداز 
اقتصاد ايران در س��ال ۹6 كه در موسسه 
دي��ن و اقتص��اد برگ��زار ش��د، ضم��ن 
آسيب شناسي ش��رايط اقتصادي كشور 
طي س��ال هاي 1344 ت��ا 13۹3 گفت: 
نس��بت به ۵0 س��ال قبل اقتص��اد ايران 
اندكي بزرگ تر ش��د و وضعيت معيشتي 
ايراني��ان امروز بس��يار بهت��ر از آن زمان 
اس��ت، اما بايد واقع بينانه تر سخن گفت. 
طي دوره 10 ساله 1384 تا 13۹3 با يك 
سقوط و پسرفت بي س��ابقه طي نيم قرن 
گذشته روبه رو بوديم. در اين فاصله زماني 
رقبا و كشورهاي هم طراز ايران با سرعت 
خارق العاده تري در حوزه اقتصاد حركت 
كردند. اين مساله موجب شد رشد اندك 
اقتصادي ايران طي ۵0 س��ال گذشته به 

يك تهديد امنيتي مبدل شود. 

او با بي��ان اينكه كمبود كش��ور در حوزه 
مناب��ع مادي نيس��ت، ادام��ه داد: اوضاع 
كشور با كاستي ها و نابساماني هاي جدي 
روبه روست. در رابطه با اعتماد بين ملت و 
دولت و توزيع ناعادالن��ه مواهب اتفاقات 
بس��يار بدي افتاد كه كليد آن ضعف بنيه 
فكري مديران دولت گذش��ته بود. بيش 
از ۹۵ درصد از انتقادات كارشناس��ان در 
دولت قبل، عينيت پي��دا كرد كه معناي 
آن اين است ظرفيت هاي دانايي در كشور 
وج��ود دارد، اما هيچ تاثي��ري در نظامات 
تصميم گيري ندارد. س��وال اينجاست كه 
بايد چه كرد تا سياست ورزان قبول كنند 
استفاده از علم و دانايان به نفع آنها است. 
طي س��ال هاي 1384 ت��ا 13۹3 با پس 
افتادگي ها و س��قوط هاي بي سابقه اي در 
عملكرد اقتصادي دول��ت روبه رو بوديم و 
يك��ي از بزرگ تري��ن كوتاهي هاي دولت 
فعلي عدم انتش��ار عموم��ي گزارش هاي 
كارشناس��ي از عملك��رد دولت گذش��ته 
است. يكي از بزرگ ترين خطاهاي دولت 
يازدهم اين اس��ت كه حتي ي��ك مورد از 
گروگانگيري ه��اي دولت قبل را به اطالع 
مردم نرسانده است، در صورتي كه مردم 
ب��راي راي دادن در انتخابات آينده بايد از 

اين مسائل مطلع باشند. 
اين اس��تاد علم اقتصاد، دول��ت روحاني 
را خوش ش��انس ترين و بدش��انس ترين 
دولت پ��س از انق��الب دانس��ت و افزود: 
خوش ش��انس ترين از اين باب��ت كه اگر 
اين دول��ت ه��ر كاري كه انج��ام دهد با 
هر متري كه س��نجيده ش��ود در قياس با 

دولت گذش��ته عملكرد بهتري داش��ته و 
بد ش��انس ترين از اين بابت كه بخشي از 
ظرفيت هايي كه بايد در اختيار اين دولت 

قرار داشته باشد، در اختيارش نيست. 
مومني افزود: اگر ارزيابي آسيب شناختي 
وجود داش��ت، مي توانس��تيم ب��ه حجم 
ضربه ها و هنجارشكني دولت قبل و عمق 
ضربه اي كه به »ح��س ايراني بودن« زده 
ش��د، پي برد. وقتي دولت، ندانم كار باشد 
الگوي مسلط، مناسبات رانتي مي شود و 
در اين چارچوب روابط ب��ر محور حذف، 
فساد و بي عدالتي ش��كل مي گيرد. يكي 
از تلخ تري��ن طنزهاي دول��ت قبل بدنام 
كردن واژه »عدالت« ك��ه اين هم يكي از 
خطاهاي راهبردي دولت فعلي اس��ت كه 
گزارشي از چرايي جايگزين شدن فالكت 
به جاي عدالت در دولت گذشته، به مردم 
نداده است. البته بزرگ ترين خدمت دولت 
يازدهم ت��ا حدودي ترمي��م حس ملي و 

ايراني بودن است. 
به گفت��ه اي��ن اس��تاد دانش��گاه، توزيع 
بي ضابط��ه ران��ت تروي��ج دروغگويي و 
گس��ترش فس��اد مال��ي از بزرگ تري��ن 
اقدامات��ي بود كه دولت قب��ل در كارنامه 

خود ثبت كرده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي ابراز اميدواري 
ك��رد: ان ش��اءاهلل در دول��ت روحان��ي 
آوارب��رداري از خرابي ه��اي دول��ت قبل 
پاي��ان يافت��ه و زين پس هوش��مندانه تر 
رفتار خواهد كرد. نمايش رشد اقتصادي 
كه اين روزها روي آن مانور داده مي شود، 
در دوران پهل��وي هم انجام مي ش��د،  اما 

بايد توجه داشت كه كيفيت رشد اهميت 
دارد، امي��دوارم دولت فعلي در دام تظاهر 
و نمايش دولت قبل نيفتد. ميانگين رشد 
اقتصادي طي سال هاي 1341 تا 13۵2، 
11/2 دهم درصد و طي سال هاي 13۵2 
ت��ا 13۵6 به 1۵ درصد افزايش يافت و در 
سال 13۵7 رژيم پهلوي سقوط كرد. اگر 
به اين رش��دهاي بي كيفي��ت اقتصاد دل 

ببنديم همه ضرر خواهند كرد. 
مومني ب��ه انح��راف كش��اندن دولت از 
مسير درست اداره كشور را از بزرگ ترين 
ظلم ه��اي منتقدان سياس��ت زده دولت 
روحاني دانس��ت و افزود: حداقل انتظار از 
دولت يازدهم افش��اي رفتار اين منتقدان 
اس��ت. دولت روحاني به گون��ه اي رفتار 
مي كن��د كه گويي مس��وول نابس��اماني 
و مفاس��د دولت هاي قبل هم اس��ت، در 
حالي كه شرايط كشور در دوران اضطرار 

شديد است. 

دولت يازدهم از عدالت اجتماعي 
سخن نگفت

او با طرح اين پرسش كه چرا پاكدامن ترين 
دوران اقتص��ادي اي��ران دوران جن��گ 
ب��ود، گف��ت: در آن دوره مجموع��ه اي از 
نوآوري ه��اي نه��ادي در تاريخ اقتصادي 
ايران خارق العاده انجام شد. در اين دوره، 
دول��ت وق��ت داوطلبانه ب��ه مجلس نامه 
نوشت و تقاضا كرد، تصميم گيري درباره 
دالرهاي نفتي بر عهده مجلس باشد. اين 
كار موج��ب شفاف س��ازي در مهم ترين 

كانون رانت كشور شد. 

استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي يادآور 
شد: دو س��ال و نيم قبل از دولت روحاني 
خواستم اليحه اي قانوني تهيه كند تا راه 
بر رفتارهاي فرصت طلبانه و عوام فريبانه 
افراد بسته ش��ود، اما اين كار به هر دليل 
انجام نش��د. اگر همچنان به اين مس��اله 
توجه شود ممكن اس��ت بخش زيادي از 
فقراي كشور كه س��هم بااليي از جمعيت 
ايران را به خود اختصاص داده اند اميدشان 
را به دولت روحاني از دس��ت بدهند.  او با 
بيان اينكه در ش��رايط كنوني چند مساله 
حاد وج��ود دارد كه جامعه را به س��مت 
الگوه��اي مبتني بر س��تيز مي كش��اند 
ابراز تاس��ف كرد و گفت: متاسفانه دولت 
يازدهم در اين زمينه كار بايسته اي انجام 
نداده اس��ت، به طور مث��ال درباره عدالت 
اجتماعي حتي يك كلمه هم بيان نكرده 
است چه برسد به برنامه مدون و مكتوبي 

در اين خصوص ارايه دهد. 
مومن��ي بح��ران در سيس��تم بانك��ي، 
س��ازمان هاي بيم��ه اي در ام��ور مال��ي 
دولت، آب، محيط زيست و نابرابري هاي 
منطقه اي را از جمله مهم ترين بحران هاي 
كشور برشمرد و متذكر شد: كشور در گذار 
بس��يار خطرناكي قرا دارد طي 27 س��اله 
گذشته و در ابعاد بس��يار نگران كننده تر 
به 12 س��ال گذش��ته مرتبا از وزن دولت 
»خام فروش« به س��مت دول��ت »آينده 
فروش« گذر كرده ايم تا امور روزمره خود 
را بگذراني��م. باي��د از نامزدهاي انتخابات 
آينده خواس��ت تا برنامه ها و راه حل هاي 

خود در اين خصوص را ارايه كنند. 

دولت فعلي مردم را از گروگان گيري هاي دولت قبل مطلع نكرد
تحليل مومني از عملكرد بدشانس ترين و خوش شانس ترين دولت پس از انقالب

اقتصاد كالن

امروز كه اثرات قانون شش 
ساله هدفمندي يارانه ها 
را بررس��ي مي كني��م؛ برجس��ته ترين 
دستاورد س��ه سال نخس��ت آن يعني 
عادالنه تر شدن توزيع درآمدها )ضريب 
جيني( نيز در حال محو ش��دن اس��ت 
و با كاه��ش اثرگذاري ياران��ه نقدي در 
س��فره خانوار به نصف، شكاف در توزيع 
درآمده��ا هم بيش��تر مي ش��ود. اعالم 
رس��يدن ضري��ب جيني ب��ه 0/374 از 
عددي كه در س��ال 13۹2 به 0/36۵0 
رس��يده ب��ود و روند رو ب��ه افزايش اين 
شاخص به ما مي گويد كه ديگر پرداخت 
ياران��ه قدرت��ي ب��راي عادالنه تر كردن 

توزيع درآمدها ندارد. 
يك توضيح: ضريب جيني شاخصي بين 
صفر و يك است كه هرچه به طرف صفر 
ميل كند به مفهوم آن اس��ت كه توزيع 
درآمدها بين اقشار و گروه هاي درآمدي 
جامعه عادالنه تر اس��ت و هرچه به يك 
نزديك تر شود از ناعادالنه تر شدن توزيع 

پول بين مردم حكايت دارد. 
با افزايش��ي ش��دن روند ضريب جيني، 
مهم تري��ن مانور تبليغات��ي دولت قبل 
روي دستاوردهاي هدفمندي يارانه ها 
نيز ديگر جايي براي عنوان شدن ندارد. 
از همان ابتدا نيز تحليلگران بر مقطعي 

بودن اين پيامد تاكيد مي كردند. 
طبيعي است وقتي بخشي از درآمدهاي 
كش��ور تبديل به ريال شده و به حساب 
مردم واريز مي ش��ود؛ روي نحوه توزيع 
درآمده��ا در كش��ور مي تواند اثربخش 
باشد اما اين اثربخش��ي با گذشت سال 
و كاهش اثرگ��ذاري ياران��ه در بودجه 

خانوار، كاهش مي يابد. 

 كاهش 7/۴6 واحد درصدي
 اثرگذاري يارانه

بررس��ي اثرگذاري يارانه در سفره مردم 
نشان مي دهد از س��ال 8۹ به عنوان سال 
شروع هدفمندي يارانه ها تا سال 13۹4 
)آخرين اعالم بودجه خانوار از سوي بانك 
مرك��زي( س��هم يارانه نق��دي در درآمد 
خانوار 7/46 واحد درصد كم ش��ده است. 
به بياني ديگر س��هم يارانه ه��ا از 14/76 
درصد در درآمد خانوار ب��ه 7/30 درصد 
رسيده است كه به معناي كاهش بيش از 
۵0 درصدي اثرگذاري يارانه ها در زندگي 
مردم است. در سال 138۹ هر خانوار 13 
ميليون و 681 هزار و 3۵8 تومان درآمد 
ساالنه داشت. با توجه به بُعد خانوار در آن 
س��ال ميزان يارانه دريافتي خانواده ها در 
س��ال دو ميليون و 20 هزار و 200 تومان 
بود. بنابراين در سال 138۹ به عنوان سال 
ش��روع هدفمندي، يارانه نقدي سهمي 
برابر ب��ا 14/76 درصد در كل درآمدهاي 

ناخالص يك خانوار داشت. 
در س��ال 13۹4 ام��ا هر خان��وار در طول 
يك س��ال 2۵ ميليون و 2۵8 هزار و ۵61 
تومان درآمد ناخالص كس��ب مي كرد. در 
اين سال كه بُعد خانوار هم كوچك تر شده 
است؛ ميزان يارانه دريافتي خانواده ها به 
يك ميلي��ون و 84۵ ه��زار و 480 تومان 
رسيده اس��ت. در نتيجه در سال 13۹4 
يارانه نقدي س��همي برابر با 7/30 درصد 
در كل درآمده��اي ناخال��ص يك خانوار 

داشته است. 
از س��وي ديگر بررس��ي دس��تاوردهاي 
پرداخت يارانه ها بر افزايش رفاه اجتماعي 
و قدرت خريد مردم نش��ان مي دهد اين 
قانون اثرات بس��يار اندكي بر رشد قدرت 
خريد مردم داشته است. بنابراين اگرچه 
دولت همه س��اله مبالغ زيادي از بودجه 

عمومي را صرف پرداخ��ت يارانه نقدي و 
همچنين يارانه كاالهاي اساس��ي كرده 
اس��ت اما به دليل فراگير ب��ودن اين گونه 
پرداخت ها تاثير قاب��ل توجهي در بهبود 
وضع معيشتي اقش��ار كم درآمد جامعه 
نداشته و ارزش واقعي كمك هاي دولت بر 
الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه 

نبوده است. 

 پرداخت شش ميليون ريال يارانه 
و قدرت خريد 6۲0 هزار ريالي

بطور نمونه س��ال ۹1 به عنوان سالي كه 
هدفمن��دي يارانه ها از ابتداي آن س��ال 
با بيش��ترين اثرگذاري در بودجه خانوار 
اجرا شد؛ يارانه پرداخت شده براي هر فرد 
مبلغي در حدود شش ميليون ريال در آن 
سال بوده است اين درحالي است كه اين 
رقم تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان 
62۵ ه��زار ريال ايجاد كن��د. اين قدرت 
خريد در سال 13۹0 در حدود 66۵ هزار 

ريال بوده است. 
اين روند نش��ان مي ده��د در صورتي كه 
تغييري در اعطاي فراگير يارانه توس��ط 
دولت صورت نگيرد ق��درت خريد ايجاد 
ش��ده از محل پرداخت ياران��ه نقدي در 
س��ال هاي آينده به دليل ادامه نرخ هاي 
تورم س��االنه ب��ه طور قاب��ل مالحظه اي 

كاهش خواهد يافت. 

هزينه هاي ثروتمندان 17 برابر فقرا
محاس��بات نش��ان مي ده��د نابراب��ري 
درآمدي در ايران در سال هاي مياني دهه 
1380 افزايش پيدا ك��رده و به خصوص 
در س��ال هاي 138۵ و 1386 به باالترين 
مقدار خود رسيده اس��ت به طوري كه به 
عنوان مثال در س��ال 1386، هزينه هاي 
دهك دهم يعن��ي 10 درص��د ثروتمند 

17/62 براب��ر هزينه هاي 10 درصد فقير 
كش��ور بوده اس��ت. همچني��ن كمترين 
مي��زان نابرابري از س��ال 138۹ به بعد و 
به خصوص در سال هاي 13۹0 تا 13۹2 
بوده ب��ه طوري ك��ه تمامي ش��اخص ها 
كاهش قاب��ل توج��ه نابرابري در س��ال 
13۹0 را نشان مي دهند. در اين خصوص 
اعطاي يارانه نقدي به صورت مس��اوي به 
تمام گروه هاي درآمدي به واسطه اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها، موجب كاهش 
نابرابري ش��ده اس��ت زيرا يارانه اعطايي 
ب��راي گروه ه��اي پايين س��هم بااليي از 
درآمد اي��ن گروه بوده و هزينه هاي آنها را 
پس از دريافت يارانه به شدت تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. اين درحالي است كه در 
گروه ه��اي درآمدي باال ب��ه طور معمول 
درياف��ت يارانه نقدي كه س��هم ناچيزي 
از درآمد آنها محس��وب مي ش��ود؛ ميزان 
هزينه را تح��ت تاثير ق��رار نمي دهد و از 
آنجايي كه شاخص هاي محاسبه شده بر 
اس��اس داده هاي هزينه خانوار است اين 
شاخص ها كاهش شديد نابرابري در سال 

13۹0 را نشان مي دهد. 
با اين حال اثرات مثبت هدفمندي يارانه ها 
در س��ال هاي بعد به دليل افزايش تورم و 

رشد پايين اقتصاد، از دست رفت. 

گروه اقتصادي

 تورم در طبقه فقير 
بيشتر از ثروتمندان

بررس��ي نرخ تورم در دهك هاي مختلف 
هزين��ه اي نش��ان مي ده��د ن��رخ تورم، 
گروه هاي كم درآمد را بيشتر تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. در مدت مورد بررس��ي 
نرخ ت��ورم ده��ك اول هزين��ه اي يعني 
كم درآمدترين گروه در س��ال هاي مورد 
بررس��ي همواره بيش از نرخ تورم دهك 
دهم بوده اس��ت. همچنين در سال هايي 
كه ت��ورم افزايش داش��ته اي��ن اختالف 
بيشتر شده اس��ت. به طوري كه در سال 
1387 نرخ تورم ده��ك اول 2۹ درصد و 
نرخ تورم دهك دهم 21/8 درصد بوده كه 
اختالف 7/2 درصدي بين اين دو بيشترين 
اختالف در طول دوره مورد بررسي است 
و پس از آن اختالف 6/1 درصدي در سال 
13۹0 در رتبه دوم ق��رار دارد. همچنين 
در سال هاي 1384 و 1388 كه كمترين 
نرخ تورم دوره براي هر دو گروه هزينه اي 
ثبت شده، اختالف بين نرخ تورم دو گروه 
نيز در حداقل و به ترتيب 1/7 و 2/2 درصد 
است. بنابراين تورم گروه هاي فقير همواره 
بيش��تر بوده و در نتيج��ه درآمد يا هزينه 
واقعي آنها بر اثر تورم بيش��تر از گروه هاي 

پردرآمد كاهش پيدا كرده است. 

 رشد باالي قيمت خوراكي ها، 
نابرابري را بيشتر كرد

يكي ديگر از مواردي كه باعث تاثيرگذاري 
بيش��تر تورم بر گروه هاي فقير نسبت به 
گروه هاي ثروتمند مي ش��ود؛ تورم باالتر 
مواد خوراكي از كل هزينه هاي خانوارهاي 
با درآمد پايين تر نس��بت ب��ه دهك هاي 
باالتر درآمدي )هزينه اي( بيش��تر است 
و همي��ن ام��ر باعث مي ش��ود ت��ا تورم، 
هزينه هاي دهك هاي پايين هزينه اي را 

بيشتر تحت تاثير قرار دهد. 
در اين مدت سهم هزينه هاي خوراكي از 
كل هزينه هاي يك خانوار در دهك دهم 
هزينه اي در همه سال هاي مورد بررسي 
بسيار بيشتر از اين سهم در خانوار دهك 
اول هزين��ه اي اس��ت. ب��ه طوري كه اين 
اختالف در كمترين مورد در سال 1387، 
1۹/27 درصد بوده و در بيش��ترين مورد 
طي س��ال هاي مورد بررس��ي به 3۹/78 
درصد رس��يده اس��ت. نرخ تورم در گروه 
م��واد خوراكي به غير از دو س��ال 1384 
و 138۵ بي��ش از نرخ تورم ش��اخص كل 
ب��وده و در س��ال هاي افزايش ن��رخ تورم 
به خص��وص س��ال هاي 13۹0 تا 13۹2 
اختالف اين دو افزايش يافته به طوري كه 
در سال 13۹0 اين اختالف به حدود 17 
درصد رسيده است. در نتيجه تاثيرگذاري 
تورم بر قدرت خريد گروه هاي كم درآمد 
نسبت به گروه هاي با درآمد باالتر اختالف 
بين گروه ه��اي كم درآم��د و پردرآمد را 
بيش��تر كرده و منجر به افزايش نابرابري 

شده است. 

گروه اقتصادي

13891390عنوان
1358۲5۲58561 - 1368درآمد ناخالص ساالنه هر خانوار )تومان( 
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۲0۲0۲0018۴5۴80يارانه نقدي ساالنه هر خانوار )تومان( 

1۴/767/30سهم يارانه نقدي از درآمد ساالنه هر خانوار )درصد( 
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