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سخنرانی
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن 
و به منظور بهره برداری بیشــتر از فیوضات معنوی این 
ماه در دهــه اول روزها بعد از اقامــه نماز ظهر و عصر 
در مسجد جامع شهر جدید پردیس نرسیده به 
بومهن مجلس برقرار است  و دانشمند گرامی

والمسلمین فرقانی خراسانی  حجت االسالم 
افاضه می فرمایند.

االحقر مویدی 
امام جماعت مسجد جامع پردیس

بازار سرمایه  اسفبار  اوضاع 
در دولت یازدهم باعث شده تا 
بورس تهران در میان بورسهای 
را  بازدهی  کمترین  دنیا  معتبر 

داشته باشد.
داستان بورس در دولت روحانی 
به هیچ وجه داســتان شــنیدنی و 
جذابی نیســت. بازار ســرمایه در 
ســال های فعالیت دولــت تدبیر و 
امید روزهای بســیار پرنوســانی را 
سپری کرد. برخی از روزها شاخص 
بازار به شــکل کاذبــی تحت تاثیر 
فشارهای روانی باال رفت و برخی از 
روزهــا هم به حالت واقعی خود که 
نماینگر رکود شدید در اقتصاد ایران 

است، بازگشت.
اقتصــاد ایران در چهار ســال 

اوضاع اسفبار بازار سرمایه در دولت یازدهم

تعداد شرکت های زیان ده بورس تهران بیش از 5 برابر شده است
گذشــته به دلیل تاکیــد بیش از 
حد دولت بــر روی رفع تحریمها و 
مذاکرات هسته ای به رکود عمیقی 
فرو رفت که اکثر تحلیلگران اقتصادی 
معتقدنــد نمونه آن در ســال های 
بعد از پیــروزی انقاب اســامی 
مشاهده نمی شــود. همین مسئله 
تاثیر مســتقیمی را بر بازار سرمایه 
گذاشته اســت. اما بورس اتفاقات 
عجیــب تری را هم در ســال های 
فعالیت دولت روحانی به خود دیده 
اســت. یکی از این اتفاقات دخالت 
مســتقیم رئیس جمهــور در بازار 
ســرمایه است. حسن روحانی سال 
92 به عنــوان اولین رئیس جمهور 
تاریــخ ایران از مردم خواســت که 
سرمایه های خود را به بازار سرمایه 

بیاورند. این مسئله تا روز توافق ژنو 
در آذرماه 92 باعث صعود بی سابقه 
شاخص بورس شــد، که در نهایت 
پس از ســقوط بی سابقه بورس در 
روزهای بعد از توافق ژنو سهامداران 
150 هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

اما این نوسانات و ضرر و زیانها 
همه ماجرا نبود. مدیریت بورس هم 
در دولت روحانی سه بار تغییر کرد 
و علــی صالح آبادی، محمد فطانت 
فــرد و در نهایت شــاپور محمدی 
هیچ کدام نتوانستند گره بورس را 

باز کنند. همین مســئله هم باعث 
شــد تا بازار ســرمایه به هیچ وجه 
نتواند از بحران خارج شود. یکی از 
این بخش های بازار ســرمایه که با 
بحرانهای زیادی دست و پنجه نرم 
می کند بورس تهران است. یافته های 
»نســیم آناین« نشان می دهد که 
بــورس تهران در میان بورســهای 
معتبر دنیا کمترین بازدهی را داشته 
است. روحانی در حالی دولت را در 
سال 1392 تحویل گرفت که بورس 
تهران در صدر بیشــترین بازدهی 

بورسهای جهان قرار گرفته بود.
آمارهای قبلی ســازمان بورس 
نیــز نشــان می دهــد کــه تعداد 
شرکتهای زیان ده در بورس تهران 
از ســال 1393 تا کنــون روندی 

افزایشی داشته و در سال 95 تعداد 
شــرکت های زیان ده بورس تهران 

بیش از 5 برابر شده است.
 همچنین شــاخص کل بورس 
تهــران در ســال 1395 در حالی 
بیش از 3/7 درصد کاهش یافت که 
اغلب فعاالن این بازار معتقدند دولت 
روحانی با معامات بلوکی و صوری 
سعی کرده عدد شاخص کل را در 
این ســطح حفظ کند و قطعا عدد 
شاخص کل بدون معامات بلوکی 
بــه مراتب پایینتــر از اعداد فعلی 

ثبت می شد.
با این وضعیــت باید دید حاال 
حســن روحانی در دولت دوازدهم 
می تواند بورس را از وضعیت فعلی 

خاص کند؟

گروه اقتصادی-
با وجــود تبلیغات فراوان 
بر روی کاهش  دولت روحانی 
نرخ تــورم، وزارت اقتصاد و 
اخیرش  پیش بینی  در  دارایی 
اعالم کرد نرخ تورم خرداد ماه 
با حفظ روند صعودی خود، دو 

رقمی خواهد شد. 
گزارش های مرکز آمار نشــان 
به  نقطه   تورم  می دهد شــاخص 
نقطه که به نوعی شاخص پیش نگر 
بوده )یعنی افزایش و کاهش آن در 
ماه های بعد بر روی تورم میانگین 
ظاهر می شــود( از دی ماه سال 
گذشــته به سمت دورقمی شدن 
میل کرده و پس از پنج ماه روند 
صعودی اش به مرز 10 درصد و دو 

رقمی شدن رسیده است. 
بــه عبــارت دیگر بــا وجود 

تبلیغــات دولت روحانــی درباره 
تک رقمی کردن تــورم، آمارهای 
خود دولتی ها نشان می دهد این 
پدیده، تــا چند مــاه دیگر دوام 

نخواهد آورد.
از ســوی دیگــر همانطور که 
گفته شد تورم میانگین با فاصله 
چنــد ماهه مانند تــورم نقطه به 
نقطه، صعودی یا نزولی می شود؛ 
در پی افزایش تورم نقطه به نقطه 
از سه ماهه پایانی سال قبل، تورم 
میانگین هم از ابتدای سال جاری 

رو به افزایش گذاشته است.  
چنانچه مشــرق در این باره 
گزارش داده اســت، همچنین از 
آنجا که دولت در یک ماه اخیر به 
بهانه انتخابات، سیاست پول پاشی 
گســترده ای اتخاذ کرد، یقینا در 
ماه های آینده تاثیــر تورمی این 

سیاســت  را در آمار تورم خواهیم 
افزایش  مانند  سیاست هایی  دید. 
ســه برابری یارانه برخی اقشــار، 
واریز یارانه کسانی که قبا یارانه 
شان قطع شــده بود و مواردی از 
این دست مســلما تاثیر منفی بر 
روی این شاخص اقتصادی خواهد 

گذاشت. 
شــدید  افزایش  اینکه  ضمن 
قیمت مــواد خوراکی در ســال 
جاری نیز باعث افزایش تورم شده 
و به زودی در ســال جاری، تورم 
تک رقمی از لیست افتخارات دولت 

روحانی پاک خواهد شد.
البتــه در گزارش هــای بانک 
مرکزی وضعیت نابه سامان تر است، 
چه اینکه تــورم نقطه به نقطه از 
آذرماه سال گذشته دوباره به سطح 
دورقمی رسید و در فروردین ماه 

امســال هم از 12/6 درصد عبور 
کرد. تورم میانگین فروردین امسال 
مطابق گزارش بانک مرکزی به 9/5 
درصد افزایش یافت و اگر آمارها 
دســتکاری نشوند در همین یکی 
دو ماه آینده شاهد تورم میانگین 
دورقمی در آمار بانک مرکزی هم 

خواهیم بود.
البته الزم به ذکر اســت نفس 
تک رقمی یا دورقمی بودن تورم، 
موضــوع مهمی نیســت؛ اگر در 
ســال جاری نرخ تــورم دورقمی 
شود اما اندکی از کسادی و رکود، 
برطرف شــود، قابل دفاع اســت. 
اما اگر شــرایط رکود فعلی باقی 
بمانــد و مردم مجبــور به تحمل 
تــورم دورقمی هم باشــند، آن 
موقــع عملکرد اقتصــادی دولت 
روحانــی بیش از پیش قابل دفاع 

نخواهــد بود.در همین راســتا بر 
اساس گزارش نسیم آناین، دفتر 
مدلســازی و مدیریــت اطاعات 
اقتصادی وزارت اقتصاد در پیش 
بینــی خود از نرخ تورم ســالیانه 
اعام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه 
سال جاری همچنان روند صعودی 
خود را حفــظ کرده و در این ماه 
کشور شاهد تورم دو رقمی خواهد 
بود. گفتنی است نرخ تورم از چهار 
ماه قبل، این روند صعودی را آغاز 

کرده بود. 
بر این اساس، آخرین بار نرخ 
تورم در اردیبهشت سال گذشته 
10/4درصد بــوده و با ادامه روند 
نرخ سود باالی بانکی برای مدت 
تقریبی یک سال نرخ تورم در کانال 

های زیر 10 درصد قرار گرفت.
با همه این اوصاف، همانطور که 

در باال هم آمد؛ بر اســاس آخرین 
اعــام بانک مرکزی، نــرخ تورم 
اردیبهشت ماه حدود 9/8 درصد 
اعام شــد کــه از همین روی به 
نظر می رســد، پیش بینی وزارت 
اقتصاد مبنی بر عبور نرخ تورم از 
کانال 10 درصد با احتمال باالیی 
به وقوع بپیوندد.گفتنی است، بر 
اساس پیش بینی وزارت اقتصاد در 
خرداد ماه سال جاری، بهداشت و 
درمان  با نرخ 17 درصد باالترین 
نــرخ تورِم میانگیــن از میان 12 
قلــم مصرفی خانــوار را به خود 
اختصاص خواهــد داد. به عبارت 
دیگر بهداشت و درمانی که خود 
دولت ادعای کم هزینه شدن آن 
در ســبد مصرفی مردم را داشت، 
دچار بیشترین میزان تورم در دو 

ماه آتی خواهد بود. 

جوان کارآفرین 19 ساله ایوانی 20 هزار متر مربع گلخانه دارد
جوان کارآفرین 19 ساله ایوانی، 
چند سالی است که درگلخانه 20 
هزار متر مربعی اش در روســتای 
نرگســی کــه در 5 کیلومتــری 
شهرســتان ایوان واقع اســت به 
تولید صیفی جــات می پردازد و از 

درآمدش راضی است. 
محمــد کریــم آشــفته که 
دانشــجوی ســال دوم مهندسی 
عمران است درباره نحوه ورودش 
به این عرصه می گویــد: »از نظر 
مالی در ســطح خوبی نبودیم. با 
اینکه 16 ســاله بودم اما احساس 
تکلیف می کردم که باید به اقتصاد 
خانواده ام کمک کنم. مادرم در اثر 
انفجار یک قبضه مین به جا مانده 
از دوران جنگ تحمیلی در سومار 
در سال 76 به شهادت رسیده بود و 
من احساس تنهایی می کردم. بسیار 
فکر کردم که چه شغلی را آغاز کنم 
اما چیزی به ذهنم نمی رسید. 16 
ساله بودم و دانش آموز سال سوم 
دبیرســتان و دوست داشتم ادامه 

تحصیل دهم و مهندس شوم. در 
همین حال و هوا بودم که گلخانه 
متروکه همســایه نظــرم را جلب 
کــرد. با توجه به عاقــه ام به کار 
کشــاورزی تصمیم گرفتم گلخانه 
متروک همسایه را احیا کنم. برای 
خریــد گلخانه که اصا پول کافی 
نداشتم اما تصمیم گرفتم گلخانه 
را از صاحبــش اجــاره کنم. پول 
توجیبی هایــم را که مدتی جمع 
کرده بودم با پول عیدی هایم یکی 
کردم تا بتوانم گلخانه را اجاره کنم. 
صاحب گلخانه راضی به اجاره دادن 
گلخانه اش نمی شد. او اعتقاد داشت 
که یــک نوجوان 16 ســاله توان 
راه اندازی گلخانه را ندارد. هر چند 
او در این اواخر به صورت مشارکتی 
شریک من در گلخانه شده است. 
دو بــرادر دوقلــو دارم که از من 
کوچکتر و دانش آموز هستند و در 
امور گلخانه به من کمک می کنند. 
او با اشــاره به نقش تاش در 
زندگــی جوانــان، می افزاید: »در 

شروع کار برای اینکه متوجه شوم 
که چه محصوالتی در شهرســتان 
ایوان بهتر کشت می شود چند نوع 
از محصوالت را تستی کشت کردم 
و نتیجه خوبی گرفتم. گلخانه ما 20 
هزار مترمربع مساحت دارد و برای 
4 نفر در این گلخانه اشــتغالزایی 
شده اســت. برای گلخانه سیستم 
آبیاری قطره ای را راه اندازی کرده ام 
زیرا با این سیستم آب کمتری مورد 

نیــاز خواهد بود و خیلی به صرفه 
اســت. برای گرم کردن گلخانه از 
بشکه استفاده کرده ام. این بشکه ها 
را به شکل بخاری درست کرده ام. 
گرمای این بشکه ها را به محل های 
خــاص گلخانه که مورد نیاز بود با 
لوله بخاری هدایت می کنم. افقی 
روشــن در انتظار من و در انتظار 
هر جوان تاشگری است که برای 
خانواده و کشــور خودش زحمت 

می کشد. من گلخانه را در اصل با 
100 هزار تومان راه اندازی کردم؛ 
100 هــزار تومانی که برای خرید 
بذر و تجهیزات مصرف شد ولی در 

عرض 3 ماه به سود دهی رسیدم.
گلخانــه دار 19 ســاله ایوانی 
با اشــاره به رضایتــش از درآمد 
»هر  می کند:  خاطرنشان  گلخانه، 
سه روز یک بار محصوالت مختلف 
از جمله گوجه، خیــار، بادمجان، 
فلفــل و ســبزیجات را چیــده و 
از هــر محصولی 30 کیلو بســته 
بندی می کنیــم و برای فروش به 
بــازار می بریم. چــون محصوالت 
گلخانه ما با کیفیت است به قیمت 
باالتری می فروشیم. محصوالتمان 
را به بازارچه اصلــی میوه و تربار 
ایوان می بریــم. در حال حاضر از 
درآمد گلخانه راضی هستیم. چرخ 
اقتصاد خانواده بــه راحتی از این 
گلخانه می چرخد. قصد توســعه و 
گســترش گلخانه را داریم. با این 
کار هم اشتغالزایی بیشتری انجام 

خواهد شــد و هم درآمد گلخانه 
بهتر خواهد شد. از بسیج سازندگی 
وامی دریافت نکردیم و فعا روی 
پای خودمان ایستاده ایم و متکی 
به اراده و تاش خودمان هستیم. 
میانگین درآمد گلخانه ساالنه 30 

میلیون تومان است. 
محمد کریم آشفته، می گوید: 
»هر جوانی اگــر فقط کمی اراده 
داشته باشــد در محلی که هست 
می تواند درآمد کســب کند. این 
یک شــعار نیســت، یک واقعیت 
است. این واقعیت است که خاک 
کشور ما طاست. فقط یک هکتار 
زمین با کمی اراده می تواند نان آور 
یک خانواده در یک روســتا باشد. 
نوجوانان از فرصت خوبشان استفاده 
کنند و وقت خود را هدر ندهند. در 
کنار درس یک حرفه و یک فن اگر 
می توانند آموزش ببینند و پایه های 
زندگی خود را مســتحکم کنند تا 
نگران شغل نباشــند و مانند من 

یک کارآفرین شوند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل گفت: در صورت افزایش 
قیمت کارخانه ای خودروها، رکود بازار بیشتر خواهد شد و تقاضایی 

برای خرید خودرو نخواهیم داشت.
سعید مؤتمنی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه بازار خودرو کشش 
افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: قیمت های فعلی خودرو نیز درسطح 

باالیی قرار دارند که باید در  این زمینه تجدیدنظر شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که هیچ تغییری در بدنه، موتور یا آپشن 
خودروها ایجاد نشده، بحث در مورد افزایش قیمت خودرو درست نیست. 
وقتی پراید با همان بدنه و همان کیفیت و با حداقل استانداردها به مشتری 

تحمیل می شود، دلیلی برای افزایش قیمت این خودرو وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خودروســازان یک ماه پیش قیمت محصوالتشــان 
را چراغ خاموش افزایش دادند، با انتقاد از کم کاری ســازمان اســتاندارد 
در کنتــرل کیفیت خودروهای داخلی، گفت: خودروهایی که از کارخانه 
می گیریم تا به مشتری تحویل دهیم با ایرادات مختلفی روبه رو است که 
معموال باید یک دســت پولیش روی آنها زده شــود و پس از رفع برخی 

ایرادات، آن را به مشتری تحویل دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت اکثر خودروها در بازار نزدیک به 
قیمت کارخانه است، گفت: رکود بازار باعث شده تا قیمت برخی خودروها 

در بازار به زیر قیمت کارخانه برسد.
وی تأکیــد کــرد: زمانی که خودروســاز احســاس می کند قیمت 
محصوالتش در بازار به کف قیمت رســیده اســت، عرضه آن را محدود 

می کند تا قیمت ها در بازار افزایش یابد.
مؤتمنی، گرایش خودروســازان به انجام فعالیت های بانکی را عاملی 
بــرای تاش آنها جهت افزایش قیمت خودرو و تأمین هزینه های خود از 
محــل دونرخی بودن خودروها عنوان کرد و گفت: اگر عرضه خودروها از 
ســوی خودروسازان بهبود یابد با توجه به رکود بازار، قیمت ها در بازار به 

پایین تر از نرخ  کارخانه خواهد رسید.
وی با انتقاد از عرضه خودروهای با کیفیت پایین و تأخیر در تحویل 
خودرو به مشتریان از سوی شرکت های خودروساز، گفت: دو سال است 
که بازار خودرو با رکود کامل روبه رو است و ثبت نام کنندگان برای خرید 
خودرو از شرکت های خودروساز نیز بیشتر به دنبال کسب سود از محل 
سپرده گذاری خود هستند. به طوری که معموال 2 یا 3 روز به زمان تحویل 
خودرو، انصراف می دهند و صرفا از سودی که به سپرده گذاری آنها تعلق 

می گیرد، برخوردار می شوند.
به گفتــه رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران اتومبیــل، کیفیت پایین 
خودروهای تولیدی فعلی نیز باعث شده تا تمایل مردم به جابه جا کردن 

خودرو کاهش یابد.

وزیر نفت دولت یازدهم بر خاف رفتار آمریکایی ها در تهدید کشورمان 
و افزایش تحریم های این کشور علیه ایران، گفت: ما خواهان عقد قرارداد 
با شرکت های مهم نفتی آمریکایی هستیم و مشکلی در این باره نداریم.

روز پنجشنبه صد و هفتاد و دومین اجاس اوپک در وین اتریش آغاز 
به کار کرد. در مهمترین دستور کار این جلسه قرار بود اعضا درباره تمدید 
توافق قبلی اوپک تصمیم بگیرند که در نهایت بر سر تمدید توافق آذرماه، 
مبنی بر کاهش یک میلیون و هشــتصد هزار بشکه نفت در روز تا 9 ماه 
آینده توافق کردند. در حاشیه این نشست مسئوالن نفتی کشورهای عضو 
از جملــه وزیر نفت ایران به اظهار نظر درباره موضوعات مهم بین المللی 

در حوزه انرژی پرداختند.
به گزارش فارس، بیژن نامدار زنگنه در گفت  وگو با شبکه خبری »سی 
ان بی ســی« در پاسخ به ســئوال خبرنگار این شبکه درباره لحن سفت 
و ســخت اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده در قبال ایران 
و تفــاوت آن با رویکرد »اوباما« رئیس جمهور قبلی این کشــور و تاثیر 
تحریم های احتمالی بر تولید نفت ایران گفت: »فکر می کنم که این گونه 
سیاســت های دولت آمریکا مخالف )منافع( شرکت های بین المللی تولید 
نفت این کشور است. زیرا شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی در حال ورود 
به ایران هستند و با ما قرارداد منعقد می  کنند. شرکت های چینی، ژاپنی، 
کره ای، فرانســو ی حتی انگلیسی ها در حال امضای قرارداد با ما هستند 
و تنها شرکت های نفتی آمریکا هستند که نمی توانند وارد ایران شوند و 

من دلیل آن را نمی دانم.«
وی در ادامه افزود: »ما خواهان عقد قرارداد با شرکت های مهم نفتی 
آمریکایی هستیم و مشکلی در این باره نداریم. محدودیت آن ها ناشی از 
دولت آمریکا است. امیدوارم که آن ها با توجه به سطح شرکت مردم ایران 
در انتخابات و قصد ایران در تعامل مناســب با جامعه بین المللی متوجه 
اوضاع شوند. اینک زمان آن است که دولت آمریکا مواضع خود را در قبال 

مردم ایران تغییر دهد.«
همچنین وزیر نفت شب قبل از نشست اوپک، مذاکرات طوالنی را با 

پاتریک پویان رئیس توتال در هتل کمپنیسکی داشت.
زنگنه در گفت وگو با خبرنگاران اعام کرد امضای قرارداد با توتال خیلی 

نزدیک است و در کمتر از یک ماه آینده انجام می شود.
این اتفاق در حالی است که سال گذشته ایران و توتال توافقی را برای 
توسعه فاز 11 گاز پارس جنوبی امضاء کردند اما بعد از به روی کار آمدن 
ترامپ، این شرکت فرانسوی بارها اعام کرد که نظر آمریکا در ارتباط با 

ایران لحاظ خواهد کرد.
ترامپ بعد از نشســتن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا بارها توافق 
برجام را یک توافق بســیار بد خواند و اعام کرد آن را پاره می کند. پس 
از آن، رئیس توتال درباره اجرای توافق توســعه گاز پارس جنوبی دست 

به عصا راه می رفت.
اما پس از مذاکره طوالنی چهارشنبه شب زنگنه با رئیس توتال، وی از 

امضای قرارداد در کمتر از یک ماه آینده خبر داده است.
گفتنی است در شــرایطی زنگنه برای شرکت های غربی فرش قرمز 
پهن می کند که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر تندترین تهدیدها 
و توهین های خود را نســبت به کشورمان اظهار داشته و مجلس سنای 
این کشور هم تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. ترامپ هفته 
گذشــته با انعقاد یک قرارداد فروش ساح به ارزش حدود نیم تریلیون 
دالر به عربستان و برپایی یک نمایش عربی-آمریکایی، رسما ناتوی عربی-

آمریکایی را با محوریــت مبارزه با ایران آغاز کرد. با این وجود همچنان 
وزیــر نفت دولت یازدهم از عاقه خود برای عقد قرارداد با شــرکت های 

آمریکایی سخن می گوید.

بررسی های کیهان نشان می دهد

فاصله طبقاتی و نابرابری در دولت روحانی زیادتر شد
گروه اقتصادی -

دولت  اقتصــادی  عملکرد 
روحانی در چهار سال اخیر منجر 
به افزایش فاصله طبقاتی و بدتر 
شدن نابرابری در کل کشور شده 
و این نابرابری در حدی اســت 
انرژی و  که هزینه های مسکن و 
هزینه های تفریحی ثروتمند ترین 
افراد کشور نسبت به فقیر ترین ها 
به ترتیب 20 و 300 برابر می باشد! 
ضریــب جینی شــاخصی برای 
ســنجش میزان نابرابــری در توزیع 
درآمد جامعه است. این ضریب با اعداد 
بین صفر و یک نشــان داده می شود، 
بنابرایــن هر تغییــر کوچک در این 
شاخص، نشــان دهنده شکاف بزرگ 
درآمدی در جامعه اســت.هر چه این 
ضریب به عدد صفر نزدیک تر باشد به 
این معنی است که جامعه دارای توزیع 
درآمد بهتر و شکاف طبقاتی کمتری 
است و هر چه به یک نزدیک تر شود، 
یعنی توزیع درآمد در جامعه وضعیت 
بدی پیدا کرده و شــکاف طبقاتی در 

حال افزایش است.
بنابراین، این ضریب می تواند به 

ما نشــان دهد که عملکرد هر دولت 
در توزیــع درآمــد و ثــروت به چه 
شکلی بوده است و درآمد نیازمندان 
در مقایســه با ثروتمندان جامعه چه 
تغییری کرده است.بر اساس آمار های 
رسمی کشور که متعلق به مرکز آمار 
می باشد، ضریب جینی در سال پایانی 
دولت دهم معــادل 0/37 بود که در 
ســال 92 یعنی نخستین سال کاری 
دولت روحانی به همین میزان ثابت 
مانده و در ســال بعد به 0/38 افزوده 
شد. متاســفانه روند افزایشی ضریب 
جینی در دولــت روحانی ادامه پیدا 
کرده و در ســال 94 به 0/39 رسید. 
به عبارت دیگر افزایش ضریب جینی 
در این دولت از 0/37 به 0/39 نشان 
می دهد فاصله طبقاتی زیاد شده است. 

افزایش شکاف طبقاتی
 در دولت روحانی

این در حالی است که طبق آمار 
مرکز آمار، روند ضریب جینی در سه 
سال پاپانی دولت قبل، نزولی بوده و 
با کاهش آن از 0/41 در سال 89 به 
0/37 در ســال 90 و تثبیت آن در 
ســال 91، زمینه برای کاهش بیشتر 

فاصلــه طبقاتی فراهم شــده بود. با 
این حال چنانچه در باال اشــاره شد، 
روند افزایش فاصله طبقاتی در دولت 

روحانی دوباره آغاز شد.
شاخص دیگری که نشان دهنده 
وضع اختاف طبقاتی می باشد، نسبت 
ثروتمندان به فقرا بــوده که در این 
دولت ابتدا با کاهش اندکی از 10/7 
به 10/6، دوباره روند افزایشی آن آغاز 
شده و ابتدا به رقم 12/3 در سال 93 
و ســپس 12/6 در سال 94 افزایش 
پیدا کرد. به دیگر سخن افزایش این 
نســبت از 10/6 به 12/6 درصد نیز 
نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی 

در این دولت می باشد.
در این زمینه نیز روند ســه سال 
پایانــی دولت قبل، نزولــی بوده و از 
14/7 به 11 و سپس به 10/7 درصد 
رسیده بود که متاسفانه در این دولت 

روند افزایشی آن مجددا آغاز شد. 
دروغ دولتی ها

این در حالی است که خبرگزاری 
ایرنا که به نوعی ارگان رسانه ای دولت 
محسوب می شود، چندی پیش اقدام 
به انتشار گزارشی کامًا دروغ و خاف 

واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در 
زمینه بهبــود توزیع درآمد و کاهش 

ضریب جینی کرده است.
ایرنــا در این گزارش که با عنوان 
»کاهش شــکاف درآمــدی و بهبود 
ضریــب جینی در دولــت یازدهم« 
منتشر شده، ادعا کرده است:  »ضریب 
جینی به عنوان یکی از شاخص های 
مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد 
بر اســاس آمارهای رسمی، در دولت 
یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر 
از شــکاف درآمدی بیــن فقر و غنی 

درکشور کاسته شده است.«
تفریح 300 برابری ثروتمندان

در همیــن راســتا، گزارش های 
رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
بیشترین مخارج دهک دهم شهری 
که ثروتمند ترین افراد کشور هستند 
با دهک های پایینی که فقیر ترین افراد 
کشور می باشند، فاصله قابل توجهی 
دارد.بر این اساس کمترین و بیشترین 
هزینه ســاالنه تفریح و ســرگرمی 
خانوارهای شــهری و روســتایی، به 
ترتیــب 609 و 2 هــزار تومان بوده 
اســت. لذا چنانچه مشــخص است، 

فاصله هزینه های تفریح و ســرگرمی 
پربرخوردارتریــن دهک )دهک دهم 
شــهری یا ثروتمند تریــن ها( با کم 
برخوردارتریــن دهــک )دهک دهم 
روســتایی یا فقیر ترین هــا( دارای 
فاصلــه ای نجومی که در حدود 300 

برابر است، می باشد. 
هزینه 20 برابری خانه های 

کاخ نشین ها نسبت به کوخ نشین ها
همچنین بر اساس داده های مرکز 
آمار ایران هزینه زیرگروه مســکن و 
انرژی میان دهک دهم شــهری که 
هستند،  کشــور  قشر  ثروتمند ترین 
حدود 20 برابر دهک اول روســتایی 
که فقیر ترین قشــر کشور محسوب 

می شوند، هست.
آمار  مرکز  رســمی  گزارش های 
ایران نشــان می دهد، مخارج دهک 
دهم شــهری که به نوعی کاخ نشین 
محسوب می شوند با دهک های پایینی 
روســتایی که به نوعی کوخ نشــین 
محسوب می شوند فاصله قابل توجهی 
داشــته و بر این اســاس، کمترین و 
بیشــترین هزینه ســاالنه مسکن و 
انرژی دهک دهم خانوارهای شهری 

)برخــوردار( و دهک اول خانوارهای 
روستایی )کم برخوردار( به ترتیب 23 
و 1/2 میلیون تومان بوده است. به این 
ترتیب فاصله هزینه های این دو دهک، 

حدود20 برابر است. 
کدام دولت رکورد دار 

نابرابری است؟
چنانچه تسنیم در این باره گزارش 
داده است، گزارش های بانک مرکزی و 
مرکز آمار نشان می دهد، طی سال های 
پس از جنگ و هفت دولتی که پشت 
سر گذاشتیم، باالترین ضریب جینی 
که از نابرابری شدید در توزیع درآمد 
و فقیرتر شــدن فقــرا حکایت دارد، 
در ســال های 81 و 82 یعنی دولت 
دوم اصاحات به ریاست سید محمد 
خاتمی ثبت شده اســت. در این دو 
سال ضریب جینی به ترتیب 0/4191 
و 0/4156 بوده است و غیر از این دو 
سال طی 28 سال گذشته هیچ وقت 
ضریب جینی تا 0/41 افزایش نیافته 
بــود. در دولــت دوم خاتمی، درآمد 
ثروتمندان به حدود 17 برابر درآمد 
فقرا رســیده بود که رقم بی سابقه ای 

است.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت یازدهم بیشترین 
تخلفات قانونی را مرتکب شده و ما فراموش نکردیم که رسانه های منتقد 

دولت قبل در خصوص اجرای قانون چه برخوردی داشتند.
حسین علی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی 
در خصوص مطرح شــدن اجرای کتاب برنامه دولت دوازدهم از سوی روحانی و 
تناقض آن با اجرای برنامه ششم توسعه اظهار کرد: طرح کردن مواردی چون کتاب 
برنامه دولت دوازدهم هیچ گونه پشتوانه ای ندارد، این کتاب تنها اسناد پشتیبان 
است و فقط اطاعات آماری در آن گنجانده شده است. مشکل اساسی این است 
که سوابق دولت در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه حکایت از آن دارد 
که دولت حق نمایندگان مجلس را نادیده خواهد گرفت و امید چندانی به اجرای 

مفاد این برنامه نداریم.
رئیس جمهور درباره دلیل عدم اباغ قانون برنامه توضیحی نداده، قانونی که 

رئیس مجلس مجبور شد راسا آن  را به دستگاه های اجرایی اباغ کند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قانون گریزی دولت پیشــنهاد تشــکیل 
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون مطرح شده است، افزود: متاسفانه دولت یازدهم 
بیشترین تخلفات قانونی را مرتکب شده است و ما فراموش نکردیم که رسانه های 
منتقد دولت قبل در خصوص اجرای قانون چه نوع برخوردی داشتند اما امروز و 

در مواجهه با انواع و اقسام تخلفات تنها شاهد سکوت رسانه ای هستیم.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه چهار ســال از عمر دولت یازدهم با بازه اجرای 
برنامه پنجم توسعه همزمان بوده است گفت: برنامه پنجم مشتمل بر 240 ماده 
قانونی بوده که برای اجرا به حدود 70 آیین نامه اجرایی نیاز داشــت، در این بین 
دولت تنها 30 آیین نامه اجرایی تدوین کرده و با وجود اتمام زمان برنامه پنجم عما 
نصف این برنامه بدون اجرا بایگانی شده چرا که آیین نامه اجرایی برای آن تدوین 
نشد. بی قانونی از این باالتر در اجرای قوانین وجود ندارد اما نوع نگاه سیاست زده 
در رسانه  ها باعث می شود مواردی مانند این موضوعات دیده نشود و دولت به این 

رفتار خود در برنامه ششم نیز ادامه دهد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم اجرای قانون به برنامه های 
توســعه محدود نمی شود و دولت یازدهم در ارائه آمارهای اقتصادی نیز تخلفات 
زیادی داشــته اســت. به عنوان مثال ما فراموش نکرده ایم که مرکز آمار ایران با 
وجود اجرای سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 به ارائه آمار بیکاری بر اساس 
آمارگیری طرح نیروی کار اقدام کرده است. پنهان سازی آمار اشتغال با وجود اجرای 
سرشماری با هزینه های سنگین آن سوالی است که دولت بایستی به آن پاسخ دهد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران گفت: سرمایه 
ایرانی های خارج از کشور بیش از دو تریلیون دالر است که به دلیل 

عدم امنیت سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاری نمی شود.
فریال مستوفی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور اظهار کرد: سرمایه ایرانی های خارج 
از کشور بیش از دو تریلیون دالر است که به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری 

در کشور این سرمایه ها به ایران منتقل نمی شود.
وی افزود: برای هر کاری از جمله جذب ســرمایه گذاری بسترسازی نیاز 
اســت و عواملی مانند فساد اقتصادی، احترام نگذاشتن به قوانین، تغییرات 
مداوم قوانین و مقررات، نامن بودن محیط کسب و کار و زد و بند در بنگاه های 

خصولتی باعث می شود که سرمایه خارجی یا داخلی جذب نشود.
مســتوفی با تاکید بر اینکه یکی از موانع جدی در جذب سرمایه گذاری 
خارجی عدم ثبات در نرخ ارز است، گفت: یک سرمایه گذار خارجی باید بداند 
بعد از ورود ســرمایه اش با چه نرخی ســرمایه اش را می تواند خارج کند در 
حالی که عدم ثبات در نرخ ارز یکی از موانع جدی در جذب سرمایه گذاری 
خارجی است.رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
زیرســاخت های سرمایه گذاری معموال در کشور فراهم نیست، ادامه داد: به 
عنوان مثال یک طرح معدنی برای ســرمایه گذاری معرفی می شود اما وقتی 
سرمایه گذار جوانب مختلف برای سرمایه گذاری روی طرح را بررسی می کند 
برای عملیاتی کردن آن طرح با مشــکات زیرساختی از جمله عدم وجود 
جاده، فرودگاه، راه آهن، آب، برق و ســایر امکانات مواجه می شود که فقدان 

این زیرساخت ها طرح را عما از توجیه می اندازد.
مستوفی با اشاره به مشکات بانکی به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری 
خارجی و با انتقاد از اینکه 80 درصد اقتصاد ایران دولتی و شبه دولتی است، 
گفت: رقابت دولت با بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
کاهش داده است.وی افزود: بنابراین دولت بجای اینکه کارخانه فوالد و امثال 
آن را تاســیس کند بهتر است زیربناها و زیرساخت های الزم برای تاسیس 
چنین صنایع و کارخانه هایی را فراهم کند و بدین ترتیب برای ورود سرمایه 
 بخش خصوصــی به صنعت، تولید و تجارت کمک کند.گفتنی اســت از 11 
میلیارد و 800 میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی مصوب پس از برجام تا 

پایان سال 95 فقط 1/5 میلیارد دالر عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت ایرانی تولیدکننده گوشی تلفن همراه گفت: 
گوشی ایرانی »آریا« رقیب سامسونگ و اپل است.

حمید سعیدی؛ در گفت وگو باتسنیم اظهار کرد: نام آخرین محصول 
تولیدی کمپانی ما که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات رونمایی 
شــد، »آریا« است که کامًا مطابق بااستانداردهای روز دنیا و رقابت پذیر 

با آخرین نمونه های پرفروش دنیا نظیر سامسونگ، اپل و هواوی است.
وی با بیان اینکه بدنه تمام فلزی و دوربین 21مگاپیکســلی برای این 
گوشــی دوسیم کارته در نظر گرفته شده است، ابراز کرد: در طراحی این 
گوشــی از مدلهای خمیده برندهای مشهور دنیا بهره برده ایم و عاوه بر 
حافظه داخلی 64 گیگابایت و پشتیبانی از شبکه 4G، حسگر اثر انگشت 

را نیز برای آن تعبیه کرده ایم.
این تولید کننده ایرانی در پاســخ به این سؤال که »چه میزان ظرفیت 
تولید برای این گوشــی دارید و قرار اســت به چه طریقی در بازار عرضه 
شــود؟«، گفت: هیچ محدودیتی برای تولید این گوشــی نداریم و جالب 

است بدانید بعد از رونمایی، هزار نسخه از این گوشی پیش فروش شد.
سعیدی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فروش را تنها به شیوه 
اینترنتی و از طریق سایت خودمان داشته باشیم تا هزینه آن در بازار باال 
نرود؛ در حال حاضر قیمتی که برای پیش فروش در نظر گرفتیم 799 هزار 
تومــان اســت.وی درباره نوع تولید این دســتگاه در خط تولید کمپانی 
جی ال ایکس نیز گفت: خط تولید ما در حال حاضر مسئولیت تأمین 40 
درصد از تجهیزات این گوشی را به عهده دارد و 60 درصد باقی مانده وارداتی 
است؛ به عنوان مثال ال ســی دی این گوشی از شارپ ژاپن، دوربینش از 

سونی و باتری آن از کمپانی چینی تأمین می شود.
این فعال بازار تلفن همراه کشور یادآور شد: تصمیم داریم تا پایان سال، 

خط تولید ال سی دی و باتری را نیز به داخل کارخانه بیاوریم.
سعیدی درباره تقاضایی که از وزیر ارتباطات به عنوان نماینده دولت 
برای حمایت از برندهای داخلی داشته است، هم گفت: اول از همه تقاضا 
کردم تا طرح »رجیســتری گوشی های تلفن همراه« برای کنترل قاچاق 
در این حوزه هرچه سریع تر اجرایی شود و درخواست دیگرم هم این بود 
تــا بتوانیم با اپراتورهای تلفن همراه کشــور طرح باندلینگ را به صورت 
گســترده تری داشــته باشــیم.وی ادامه داد: تقاضای دوم را از مدیران 
اپراتورهای اول و دوم ارتباطی هم داشــتم تا مانند همکاری هایی که در 
زمینه باندلینگ با کمپانیهای خارجی تولید کننده گوشــی تلفن همراه 
دارند با ما نیز در ســطح گســترده تری داشته باشند که آنها در این باره 

قول مساعدی به ما دادند.

تولیدکننده تلفن همراه:

گوشی ایرانی »آریا« 
رقیب سامسونگ و اپل است

وزیر خزانه داری آمریکا با 
بیان اینکه این وزارتخانه در 
حال تجدید نظر در مجوزهای 
شرکت های  به  شــده  اعطا 
بوئینگ و ایرباس برای فروش 
هواپیما به ایران است گفت: 
فشارهای تحریمی بر ایران را 

افزایش خواهیم داد.
بــه گزارش تســنیم به نقل 
از رویتــرز، اســتیون منوچین، 

وزیر خزانــه داری آمریکا گفت، 
این وزارتخانــه در حال تجدید 
نظر در مجوزهای اعطا شــده به 
شــرکت های بوئینگ و ایرباس 
بــرای فروش هواپیمــا به ایران 
است. وی به قانونگذاران آمریکایی 
گفت، فشارهای تحریمی بر ایران، 
ســوریه و کره شمالی را افزایش 

خواهد داد.
منوچین که در کنگره سخن 

می گفت افزود: »ما از هر ابزاری 
که در توانمان است برای افزایش 
تحریم هــای ایــران، ســوریه و 
کره شــمالی جهت محافظت از 
جان شهروندان آمریکایی استفاده 
خواهیم کــرد... من می توانم به 
شما اطمینان دهم که این موضوع 
اصلی تمرکز من اســت و من با 
رئیس جمهور در این باره صحبت 

می کنم«.

منوچین توضیح بیشتری در 
مورد بررســی مجوزهای فروش 
هواپیما به ایران ارائه نداد. مجوز 
تولیدی  هواپیماهــای  فــروش 
شــرکت های غربی بــه ایران به 
موجب توافق هســته ای ســال 

2015 صادر می شود.
منوچیــن گفــت، تحریم ها 
»واقعــا کار می کنــد« و عامل 
آوردن ایران به پای میز مذاکره در 

آستانه توافق هسته ای بوده است.
بــرای شــرکت آمریکایــی 
بوئینگ، از دســت دادن قرارداد 
بــر تولید  ایــران می تواند  بــا 
بگذارد،  تاثیر  هواپیماهای 777 
زیرا 15 فروند از این هواپیماهای 
پهن پیکر مجوز فروش به ایران 
را دریافت کرده اند و قرار اســت 
تا ســال 2022 تحویل ایران ایر 
شــوند. ســاخت این هواپیماها 

از می ســال آینده میادی آغاز 
شرکت  شد.ســخنگوی  خواهد 
بوئینــگ اعام کرد: »شــرکت 
بوئینگ همچنان بــه پیروی از 
دستورالعمل های دولت آمریکا در 
ارتباط با همکاری با ایرالین های 
ایرانــی ادامه می دهــد و همه 
ایران  قراردادها بــا ایرالین های 
منوط بــه موافقت دولت آمریکا 

هستند.«

وزیر خزانه داری آمریکا خبر داد

تجدیدنظر آمریکا در مجوزهای فروش هواپیما به ایران


