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گزارش«اسکناس» از افزایش نابرابری در توزیع ثروت؛

اخبار

شکاف طبقاتی در مرحله هشدار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد

پرداختیارانهمستقیم
بهترین جایگزین ارز 4200

عضوکمیسیوناقتصادیمجلسباتاکیدبرلزومتغییر
س��ریع سیاس��ت غلط ارز ترجیحی با همکاری دولت
گفت:پرداختیارانهمس��تقیمبهمردمبایددردس��تور
کار قرار گیرد.احسان ارکانی در گفتوگو با مهر درباره
دالیل انحراف سیاس��ت ارز دولتی از اهداف مورد نظر
خود بیان کرد :مش��کل اصلی در سیاس��ت ارز ۴۲۰۰
تومانی این بود که واردکنندگان کاالهای مشمول ارز
دولتی در عمل وارداتی انجام ندادند و ارز دولتی توسط
گیرن��دهص��رفمصارفدیگریش��دویاکاالیوارد
شده مانند نهاده دامی که باید با ارز دولتی به دامداران
و مرغداران تحویل داده میشد ،در بازار آزاد به قیمت
باالبهفروشرسید.عضوکمیسیوناقتصادیمجلس
ادام��هداد:ه��دفازتخصیصارزترجیحیاینبودکه
کاالهای اساسی وارداتی مانند دارو و نهادههای دامی
بهقیمتمناسبتهیهشوندوتوسطواردکنندهبهدست
تولیدکنندهومصرفکنندهبرسد.بهطورمعمولچنین
سیاستهایی بر روی کاغذ بدون مشکل هستند اما در
فرآیندهای اجرایی با مشکالت زیادی روبرو میشوند.
وی افزود :این مسائل در کشور ما به دلیل عدم نظارت
دقیق دس��تگاهها و عدم ارتباط سامانههای اطالعاتی
خالءهای اطالعاتی ایجاد میکنند و افراد سودجو به
راحتی از این فضا سو استفاده میکنند.ارکانی با اشاره
به مخالفت مجلس در تداوم سیاست ارز دولتی برای
کاالهایاساسیگفت:مجلسبهاینجمعبندیرسیده
استدرهرحوزهایکهاختالفقیمتوجودداشتهباشد،
سواستفادهوفسادهمدرآنبخششکلمیگیردنمونه
آنهمدرصنعتخودروقابلمشاهدهاست.لذاپیشنهاد
بسیاری از نمایندگان به دولت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
است زیرا این اختالف قیمت باعث شکل گیری فساد
و ناکارآمدی شده و اعتراض جامعه هدف را برانگیخته
است.ارکانیبااشارهبهلزومتخصیصیارانهمستقیمبه
افراد جامعه به عنوان بهترین جایگزین برای ارز۴۲۰۰
تومانی اضافه کرد :در بخش کاالهای اساس��ی و دارو
باید یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود تا ما به
التفاوتقیمتیکهباآزادسازیقیمتهابهوجودمیآید
با پرداخت یارانه به مردم جبران شود.

درآمدهای ارزی
دولت  ۳برابر شد

خــبرویـژه

صالحآبادی بیان کرد :دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است .حجم معامالت در بازار متشکل ارزی  ۵۰میلیون دالر ،در سال گذشته به میزان  ۷۰۰میلیون دالر و در هفت ماهه امسال نیز۱.۱
میلیارد دالر بوده است که نشان از بهبود عمق معامالت در بازار متشکل ارزی دارد.رئیس کل بانک مرکزی افزود :در حال حاضر موردی پیش نیامده است تا بانک مرکزی برای تنظیمگری بازار ارز ورود
کند و بازار خود را مدیریت کرده است اما بانک مرکزی در صورت نیاز ،دست به افزایش عرضه و تقاضا میزند .سیاست بانک مرکزی در بازار ارز ،تداوم عرضه ارز از محل صادرات و نظارت بر این امر است.
وی با بیان اینکه وصولیهای ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته  ۳برابر شده است ،ادامه داد :در سامانه نیما عمده ارز برای واردات کاالهای اساسی واسطهای بوده است.

اخبار

گروهاقتصادکالن:تحوالتمنفیاقتصادایران
در س��الهای گذش��ته عمال به افزایش شکاف
طبقاتی منجر شده و در حال حاضر ثروتمندان
بیش ا گذشته به منابع دسترسی داشته و اقشار
فرودس��ت نس��بت به دهه قب��ل،در وضعیت
بغرنج��ی به لح��اظ درآمدی به س��ر میبرند.
به گزارش«اس��کناس»،جدیدترین گزارش
مرکز آمار حاکی از آن است که ضریب جینی
از س��ال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۹دس��تخوش نوس��ان
زی��ادی ب��وده اما عمدتا ارق��ام رو به افزایش
بوده  اس��ت؛موضوعی که زنگ خطر را برای
سیاستگذاران اقتصاد به صدا درآورده است.

افزایش نگران کننده ضریب جینی


آنچه که در فاصله س��الهای  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹
و حت��ی پی��ش از آن در جریان اقتصادی ایران
و توزیع درآمد گذشته نشان میدهد که سهم
ثروتمندان به فقیران افزایش بیش��تری یافته
اس��ت ،این اختالف طبقاتی در س��ال ۱۳۹۷
ب��ه اوج خود رس��یده اس��ت .ضریب جینی از
ش��اخصهای نشان دهنده وضعیت درآمدی
و توزیع ثروت است که بین صفر و یک تعریف
ش��ده و هر اندازه به س��مت یک حرکت کند
نشان دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت
است.اما گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از
ش��اخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی در
حداقل  ۱۰س��ال گذش��ته آماده و ارائه کرده
اس��ت دربخش بودجه خانوار و توزیع درآمد
به وضعیت ضریب جینی وس��هم ثروتمندان
و فقیران پرداخته اس��ت.این گزارش نش��ان
میده��د ک��ه ضریب جینی از س��ال  ۱۳۸۴تا
 ۱۳۹۹دستخوش نوسان زیادی بوده اما عمدتا
ارقام رو به افزایش بوده  است؛ به طوری که
از  ۰.۴۲۴۸در سال  ۱۳۸۴به  ۰.۴۳۵۶در سال
 ۱۳۸۵افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی

ÃÂuÖ¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÖÆ³Y
Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂÖf^i
¿][Â»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYdÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÁY{YÂ»Âf{Ä
  »Öf^i|uYÁ{¬f//»Â¯~»½Â¿Z«®ËÃ{Z»ÂÂ»cZÌÅ{Ä¯Ö¿ZÌZ¬f»Ô//
Ã|Ë{³{Z¹ÓÕYÁv»½Z¿MZ »Ô]ÁÄ¿Z°·Z»cZ§eÁÖ³|Ì//{Â»Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂ//
Ö§Ôa{Z]MÂ¿ÄË«{«YÁ½ZÌZ¬f»Ô»Y{{³Ö»ÖÆ³M¶Ë}sÄ]¹Â¼ÔYdÆm
Ä «®Ë²¿Y|Ä]d^¿ÖWZ§Ã{»dÌ°·Z»Ä]Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂd^iÃÂuz]Ö¸Y
»Õ{Z]MÂ¿ÖfËY|ÅÄË|ÅYÄYÁ½Á|]ÕY|Ëy]»f»ဂduZ»Ä]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì
»|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ã{Z»\mÂ»Ä]Y~·Ö¼®·Z
¼Ö¸v»Ä»Z¿Á¾ËYªËYÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{ÖÆ³M¾ËYÄÂ]»Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ÁÖ
Ä°ÌeÂ{Ze©Z·YcZÌÅÕY,ÖÆ³MZf¿Y]ÃÁÔZÅZfÁ{ÁfÀ»ZÅÆ{Zf¿ÓYÌj¯Á
YZÅZfÁ{ÁÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|ËZ]|ÀZ]ÄfY{YfYÃ|¹ÔYÕYMÄ]¨ÀË}ZzY
|ÀËZ¼¿~yY|ÌÁºÌ¸e®¸»Â«Á¶v»d^iÃY{YÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{Ze¶v»{©Z·YxËZe
» ¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÄ]c{Z^»YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ë¥|ËZ]f
¿¼µÂ¯Â»d^icZ»Y|«YcÂ¾ËY{Ä¯|Å{¶ËÂve¶v»d^iÃY{YÄ]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³Á|ËZ
]f »ZË{{´¿¶YÁÖ¿Â¿Z«d¸Æ»{Y//fYÄ¯ÖeÂ{Ád//YÃZ³{Y{Ö «º°uÄWYYÄ
dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]c{Z^»d^iÃY{Y|À°¿ÄWYY¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]d//YÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³
»¾ÌWMÃ{Z»]Y]dYÖÆË|] dÌ¿ÃZ³{Y{Ä]f»Ä mY»Y¿Z»dÌ°·Z»|ÀÁ|Á|ËZ¼¿Ö
¿cZÌÅÕYZ]Öf^i|uYÁ,Ã|¿Äf§Ë~aÖf^iÄ»Z¿ZÆYÔ^«Ä¯Ö¯Ô»YYÖf¼«{Â»{Â¯~»Ä»Z
cÂÄ]{Á|u|Ë|veÁÖf]Â¿ÖÆ³M¾Ì·ÁY{Y\eY»,{Á|u|Ë|veÕÁZuÄ»Z¿ZÆYºÌÀeYa
|uYÁ,{Á|u|Ë|veÄ¬]Z|«Z§Ád^i½ZËm{Ô»YÄ]d^¿Á|¿Z//Ö»¹Â¼ÔZ]½Z»¼Å
 |ËZ¼¿Ö»fÀ»ÖZfyYcÂÄ]Y{Á|u|Ë|veÖÆ³MÖf^i
¦·Y¹
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
»Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW {YYÕ|Æ
ÃÂuÖ¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÖÆ³Y
Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂÖf^i
¿][Â»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYdÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÁY{YÂ»Âf{Ä
  Öf^i|uYÁ{¬f//»Â¯~»½Â¿Z«®ËÃ{Z»ÂÂ»cZÌÅ{Ä¯Ö¿ZÌZ¬f»Ô»Y
Ã|Ë{³{Z¹ÓÕYÁv»½Z¿MZ »Ô]ÁÄ¿Z°·Z»cZ§eÁÖ³|Ì//{Â»Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂ//
Ö§ÃÂ°«Z]ÄË«{«YÁ½ZÌZ¬f»Ô»Y{{³Ö»ÖÆ³M¶Ë}s//Ä]¹Â¼ÔYdÆm
²¿Y{ZÆqÄ]d^¿ÖWZ¨¸mÕ^À«Ä¨ZdÌ°·Z»Ä]Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂ//d^iÃÂuz]Ö¸Y
»ÄYÁ½Á|]ÕY|Ëy]»f» duZ»Ä]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|YZ
]¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ã{Z»\mÂ»Ä]Y~·Ö¼//®·Z»³Z¯º¿ZyÁ³Z¯ZÌ¸ÕZ«MYÄ//YÁZ
Á{{ÖÆ³M¾ËYÄÂ]»Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ÁÖ¼|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á
¿ÃÁÔZÅZfÁ{ÁfÀ»ZÅÆ{Zf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á¾ËYªËYÁÄ¸Z§Ä]d]Â
]ÄfY{YfYÃ|¹ÔYÕYMÄ]¨ÀË}Zz//YÄ°ÌeÂ{Ze©Z·YcZÌÅÕY,ÖÆ³MZ//f¿Y
]Y{ÂyYfYÃZ»Á{Ze¶v»{©Z·YxËZeYZÅZfÁ{ÁÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|ËZ]|À//Z
]ºÌ¸exËZeYÃZ»®Ë¥|ËZ]f » |ÀËZ¼¿~yY|Ì//ÁºÌ¸//e®¸»Â«Á¶v»d^iÃY{YÄ
ÃY{YÄ]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³Á|ËZ¼¿¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÄ]c{Z^»YfY
{Ád//YÃZ³{Y{Ö «º°uÄWYYÄ]µÂ¯Â»d^icZ»Y|«YcÂ¾ËY{Ä¯|Å{¶ËÂve¶v»d^i
Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³f »ZË{{´¿¶YÁÖ¿Â¿Z«d¸Æ»{YfYÄ¯ÖeÂ
»Ä mY»Y¿Z»dÌ°·Z»|ÀÁ|Á|ËZ¼¿Ö»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]c{Z^»d^iÃY{Y|À°¿ÄWYY¶v
»Ä¯Ö¯Ô»YYÖf¼«{Â»{Â¯~»Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»]Y]d//YÖÆË|] d//Ì¿ÃZ³{Y{Ä]f
«^|Ë|veÕÁZuÄ»Z¿ZÆYºÌÀeYacZÌÅÕYZ//]Öf^i|uYÁ,Ã|//¿Äf§Ë~aÖf^iÄ»Z¿ZÆYÔ
Á|¿Z//Ö»¹Â¼ÔZ]½Z»¼ÅcÂÄ]{Á|u|Ë|veÁÖf]Â¿ÖÆ³M¾Ì·ÁY{Y\eY»,{Á|//u
¿^cÂÄ]Y{Á|u|Ë|veÖÆ³MÖf^i|uYÁ,{Á|u|Ë|veÄ¬]Z|«Z§Ád^i½ZËm{Ô»YÄ]d
¦·Y¹ |ËZ¼¿Ö»fÀ»ÖZfyY
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
»Ö·Z¼ÃÂ¯{YÂÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW {YYÕ|Æ

تا سال  ۱۳۹۱طی و به  ۰.۳۶۵۹رسیده است.
اما بعد از آن مجددا روند افزایشی می شود  و
درس��ال  ۱۳۹۷به  ۰.۴۰۹۳میرس��د.در سال
 ۱۳۹۸ضریب جینی به  ۰.۳۹۹۲کاهش داشته
ولی این  رقم بار دیگر در س��ال  ۱۳۹۹رو به
افزایش میرود و  ۰.۴۰۰۶گزارش شده است.
اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران
نیز قابل بررس��ی اس��ت که سهم درآمدی هر
یک از گروههای جامعه مورد محاس��به قرار
میگیرد.این در حالی است که سهم  ۱۰درصد
ثروتمندترین افراد به  ۱۰درصد فقیرترین در
فاصله س��الهای ۱۳۹۰ت��ا  ۱۳۹۹حاکی از آن
اس��ت که این ش��اخص از  ۱۱.۰۹در ابتدای
دوره ب��ه  ۱۳.۹۶در پای��ان دوره افزایش یافته
است .این شاخص در سال  ۱۳۹۷به اوج خود
رسیده و ۱۴.۴۵گزارش شده بود که بعد از آن
در س��ال  ۱۳۹۸به  ۱۳.۶۹کاهش داش��ته ولی
بار دیگر در س��ال گذش��ته افزایشی میشود.
همچنین سهم  ۲۰درصد ثروتمندترین به ۲۰
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فقیرترین از  ۶.۷۸در سال  ۱۳۹۰به  ۸.۱۳در
سال  ۱۳۹۹افزایش دارد ،این شاخص نیز در
سال  ۱۳۹۷در باالترین حد ثبت شده که ۸.۳۶
بوده اس��ت.اما بررسی شاخص ثروتمندان به
فقیران در درصد باالتر نشان میدهد که سهم
 ۴۰درصد ثروتمندترین به  ۴۰درصد فقیرترین
نیز از  ۳.۸۰در ابتدای دوره به  ۴.۳۲در س��ال
 ۱۳۹۹افزایش دارد که در مورد این شاخص
هم س��ال  ۱۳۹۸باالترین میزان یعنی ۴.۴۱
درصد بوده است.

بهره ثروتمندان از تورم افسارگسیخته


یک کارش��ناس اقتصادی در همین خصوص
معتقد است:تورم فزاینده به صورت مستقیم،
ب��ر ضریب جین��ی ق��رار میگیرد .مرزهای
شکاف طبقاتی به طرز بیسابقهای در دوران
کرونا گس��ترش یافته است .وقتی مزد کارگر
در انتهای سال تعیین میشود ،در طول سال،
تورم متاثر از بازار زمین ،طال ،ارز ،خدمات و...
به سرعت افزایش پیدا میکند و به رکوردهای

جدید نزدیک میش��ود .حال صاحبان برخی
مش��اغل ،که قواعد درآمدی خودش��ان را با
توجه به نرخ تورم ،ماه به ماه و س��ال به س��ال
مورد بازنگری قرار میدهند ،از تورم س��واری
میگیرند .درست در این زمان شکاف طبقاتی
ترمز میبرد؛ درحالیکه در سالهایی که تورم
تک رقمی است ،ضریب جینی هم در موقعیت
متعادلتری قرار میگیرد و دائم در حال حرکت
نیس��ت .وی بی��ان کرد:در کش��وری زندگی
میکنی��م که هزینههای دولت دائم روبه جلو
و مرزش��کن در حرکت هس��تند .هر سال بنابر
خصوصیات ذاتی اقتصاد به این میزان افزوده
میش��ود .به هزینههایی که دولت باید برای
صندوقهای بازنشستگی پرداخت کند ،نگاه
کنی��د؛ آی��ا یک دهه قب��ل چنین بار هزینهای
وجود داش��ت؟ امروز ب��ا هزینههای واقعی و
«دولتش��کن» در بخ��ش ج��اری و عمرانی
مواجه هس��تیم .بخش عمرانی بس��یار الغر
ش��ده و توس��عه لنگ زیرساخت است .دولت
دوازدهم ناچار به اس��تفاده از ابزار مالی ش��ده
اس��ت.این کارش��ناس رفاه و سیاستگذاری
اقتص��اد تاکی��د ک��رد :در این ش��رایط یکی از
ابزارهای جبران کسری درآمد ،کاهش ارزش
پ��ول ملی اس��ت .دولتها اینگون��ه خود را از
گرفت��اری رها میکنند .زمانی که این عوامل
را کن��ار ه��م میگذارید میبینید که با فس��اد
سازمان یافته ،گسترده و عواملی که این فساد
را ایجاد میکنند یا متصل به قدرت هس��تند،
رو به رو هستیم .طبیعی است که میلیاردهای
نورسیده شکل میگیرند که تا االن یا نبودند و
یا اینکه تعداشان کم بوده است؛ آنهم به قیمت
فقیرتر ش��دن جامعه .بنابراین دس��ت عدهای
ب��ه این کیک نمیرس��د و ع��دهای چند برابر
سایرین برمیدارند
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بودجه سال آینده
ساده و قابل اندازه گیری است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :تالش میکنیم
تا در سال آینده بودجه را طوری تعریف کنیم که ساده،
قابل اندازه گیری و پاس��خگو باش��د .میرکاظمی در
حاشیه اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور افزود:
در حال حاضر در بحث بودجه و رشد اقتصادی کسی
پاسخگو نیست که به عنوان مثال چرا رشد اقتصادی
کهقراربوده ۸درصدباشددرحالحاضر ۴درصداست.
وی گفت :در جلسه شورای عالی اشتغال برنامه ریزی
شد برای وظایف دستگاه ها ،برای ایجاد اشتغال و کار
اصلی ما برای اش��تغال در س��ال  ۱۴۰۱شروع خواهد
ش��د.رئیس س��ازمان برنامه و بودجه افزود :مقدمات
اش��تغال پایداردر کش��ور ازامسالشروعخواهدشدو
باید برسیم به شرایطی با ثبات برای سرمایه گذاری و
امروز سرمایه گذار نگران است از شرایط اقتصادی که
دارای نوسانات است و این نوسانات اگر مستمر باشد
س��رمایهگذارعالقمندبهس��رمایهگذارینمیشود.
آقای میرکاظمی گفت :در تالش هس��تیم تا به یک
ثبات اقتصادی برس��یم تا نوسانات کمتری در کشور
داش��ته باش��یم.وی افزود :باید زمینه را برای سرمایه
گذاریفعالیناقتصادیوبخشهایخصوصیایجاد
کنیم ودولت خودش اشتغالایجادنمیکنددولتباید
کمککندتاتجاربتواننددربخشهایمختلففعالیت
کنند از جمله صنعت ،معدن و تجارت ،س��اختمان و
حوزهه��ای خدم��ات که بعد از کرونا در حوزه خدمات
میتوان خیلی اشتغال ایجاد کرد.

ضرورت کنترل
کسری بودجه سنواتی کشور

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی
تاکید کرد :دومینو س��قوط اقتصاد کش��ور از طرح
تحول در نظام سالمت در دولت یازدهم آغاز شده
و امروز به دهها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار
مختلف حقوق بگیر از دولت رسیده است؛ در حالی
که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند
و هیچ منبع مالی برای حل مش��کالت آنان پیش
بینی نمیش��ود .مالک ش��ریعتی نیاسر در طی نامه
ای ب��ه رئی��س جمهور با اش��اره به ضرورت کنترل
کس��ری بودجه سنواتی کشور تاکید کرده است که
یک��ی از راهه��ا اجرای نظام پلکانی  -کاهش��ی در
افزایش س��االنه حقوق و دس��تمزد کارمندان دولت
در بودجه های سنواتی بوده و راه دیگر مقابله واقعی
ب��ا حقوق ه��ای نجومی و دریافتهای متعدد و بی
حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینههای
گزاف و فاقد کارشناس��ی به بودجه عمومی کش��ور
می باشد.
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