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جهانگیری در اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی دی8: 

 چمنیان: ما زحمات مان
را کشیده ایم

تحلیل روز
| مقایسه ثروت سرانه مردم ایران و آمریکا نشان می دهد اقتصاد ما 25 
صدم درصد آن هاست؛ نسبتی که ارزش برجام و کار تیم مذاکره کننده کشورمان 
را به زبان اقتصاد بیشتر مشــخص می کند. هلدینگ چندملیتی خدمات مالی 
کشور سوئیس با نام “کردیت سوییس گروپ”، آبان ماه هر سال گزارشی درباره 
وضعیت توزیع ثروت در جهان منتشر می کند. داده های این گزارش در محافل 
بین المللی بسیار حائز اهمیت است تا جایی که تحلیل داده های این گروه در کتاب 
“نابرابری جهانی، رویکردی نو برای عصر جهانی شدن” و تشریح عوامل بدخیم 
و خوش خیم موثر بر نابرابری، برای نویسنده این کتاب یعنی برانکو میالنوویچ” 
جایزه “لئونتیف” برای کمک به پیشبرد علم اقتصاد را در سال 2017 به همراه 
آورد. امین مالکی عضو هیات علمی موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
تحلیل خود را از تازه ترین نســخه منتشرشــده این گزارش در سال 2016 در 

اختیار حکاک قرار داده است.

مردم کدام کشورها ثروتمندتر و کدام فقیرتر شدند؟
بر اساس این گزارش، در سال 2016 ژاپن با 3900 و آمریکا با 1700 میلیارد 
دالر افزایش در ثروت شــهروندان خود، برندگان اصلی اقتصاد جهانی بوده اند. 
همچنین پنج کشور نیوزلند، هنگ کنگ، چک، اندونزی و ایرلند در مجموع هر 
یک با بیش از 100 میلیارد دالر افزایش ثروت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
بازندگان اصلی در اقتصاد جهانی نیز چینی ها و انگلیسی ها هستند. مردم انگلیس 
در نتیجه خروج از اتحادیه اروپا و تصویب برگزیت نزدیک به 1500 میلیارد دالر و 
مردم چین در نتیجه کاهش ارزش دالر و نزول شاخص قیمت بازار سهام، بالغ بر 

680 میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داده اند. این گزارش همچنین تخمین 
می زند با در نظر گرفتن شاخص ثروت خانوارها، دارایی خانوارها در اتحادیه اروپا 
در سال 2021 با دارایی آمریکایی ها در سال 2005 برابری می کند و دارایی مردم 
چین در سال 2021 مشابه وضعیت دارایی آمریکایی ها در سال 1990 خواهدبود. 
به عبارت روشن تر، اروپا 16 سال و چین 31 ســال از آمریکا به لحاظ شاخص 

ثروت خانوار عقب هستند.

سرانه ثروت هر ایرانی چقدر است؟
صرف نظر از این آمارهای جالب درباره اقتصاد جهانی، گزارش »ثروت جهان« 
نکات قابل توجه ای نیز در خصوص ایران دارد. تولید ناخالص داخلی ســرانه هر 
فرد بزرگسال در ایران در سال 2016 برابر با 10,693 دالر و ثروت سرانه هر فرد 
بزرگسال 3,955 دالر اعالم شده که نشان دهنده دو واقعیت مهم است؛ نابرابری 
شدید درآمدی در کشور و فقدان ابزارهای بکارگیری ظرفیت  برای ها خلق ثروت. 
برای دستیابی به تصویر روشــنی از درآمد و ثروت سرانه در ایران کافی است به 
عنوان مثال به کره جنوبی نگاه کنیم؛ درآمد سرانه در این کشور حدود 37 هزار 
دالر اما ثروت سرانه 159 هزار دالر است. با شاخص ثروت سرانه افراد بزرگسال، 
اوضاع مردم ایران بسیار نامطلوب بنظرمی رســد اما اگر شاخص تولیدناخالص 
داخلی ســرانه هر بزرگسال را در نظر بگیریم، در ســال 2016 این شاخص در 
ایران، مشابه عراق و چین است. هر فرد بزرگسال در ترکیه و روسیه 2 برابر، در 
کره جنوبی 3 برابر، در عربستان و سرزمین های اشغالی 4 برابر، در ژاپن 6 برابر، در 

کویت و آمریکا 7 برابر و در امارات 9 برابر هر ایرانی، سرانه داشته اند.

جهش قیمت ارز با ثروت مردم ایران چه کرد؟
با روی کار آمــدن دولت نهم روند نزولی کاهش ســرانه ثروت به لحاظ مالی 
و غیرمالی )به دالر( آغاز شــد و تا شــروع دولت یازدهم ادامه پیدا کرد. تشدید 
تحریم ها در ســال 2012 و پرش نرخ ارز در این سال اثر مخربی بر سرانه ثروت 
مردم ایران گذاشت و آن را تنها طی دو سال از 9,207 دالر به 4,306 دالر تنزل 
داد. از ابتدای دولــت یازدهم این روند تقریبا متوقف و در ســطح ثابتی حدود 
4000 دالر این سرانه حفظ شده است)1000 دالر مالی و 3000 دالر غیرمالی(. 
به عبارت دیگر سرانه ثروت مردم ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد از سطح 
کشورهای روســیه، مراکش و پاراگوئه به سطح سرانه کشــورهایی مانند هند، 

سریالنکا و هائیتی سقوط کرد.

مردم ایران در کدام دهک درآمدی جهان قرار دارند؟
نکته قابل توجه دیگر در این گزارش، سهم هر کشور از ده دهک درآمد جهانی 
است. ایران یکی از بزرگترین قشرهای متوســط درآمدی در جهان را دارد و 2 
درصد کل دهک ششم متعلق به ایران است. چنانچه جمع دو دهک 5 و 6 را به 
عنوان گروه متوسط تعریف کنیم، طبقه متوسط ایران به لحاظ ثروت، رتبه دهم 
در دنیا را از آن خود کرده است. به لحاظ شاخص ثروت، آمریکا در سال 2016 به 
84,784 میلیارد دالر رسیده که 33 درصد کل ثروت جهان است. میزان ثروت 
ایران در همین ســال 219 میلیارد دالر برآورده شده است. اگر شاخص نسبت 
ثروت را به عنوان شاخص مقایسه اندازه دو اقتصاد در نظر بگیریم، به این نتیجه 

می رسیم که اقتصاد ایران 0٫25 درصد اقتصاد آمریکا است. 

ســرمقاله
 هدفمندی

بی هدفمندی
| رضا تقی آبادی - بحث 
یارانه و کمیته امداد و پردرآمدها بحث 
جدیدی نیست.تا 10 سال پیش واژه 
ی »یارانه« آنقدر همــه گیر و چالش 
برانگیز نبود، امــا امروز خیلی از مردم 
می دانند یارانه چیســت و چه تاثیری 
در زندگی روزمــره دارد، یارانه آنقدر 
تاثیر گذار شده که در زبان سیاسیون 
هم عامل جذب رای شده، اما »یارانه« 
در ســاختار اقتصادی دولــت ها چه 
نقشی دارد؟ اصال چرا دولت ها هزینه 
ی سنگینی متحمل می شوند و یارانه 
می دهند؟ چــرا غالبا یارانه غیر نقدی 
است؟ انگلیسی ها هم یارانه می دهند؛ 
به اقشار آسیب پذیر نظیر: افراد مسن 
و کــودکان و در ســطحی دیگر برای 
حمایت از تولید کنندگان و در جهت 

اشتغال زایی.
اســاس و منطق اجرای هدفمندی 
یارانه ها از میان برداشتن یارانه انرژی 
و توزیع مستقیم یارانه ها به بنگاه های 
تولیدی و اقشار مردم بنا نهاده شده تا از 
طریق کاهش مصرف انرژی و نوسازی 
خطوط تولید صنعتی، بازدهی مصرف 

انرژی در صنعت فراتر رود.
دالیل بســیاری برای اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در کشــور وجود 
داشت که مصرف باالی سرانه انرژی در 
کشور نسبت به معیارهای جهانی یکی 
از آن بود.همچنین دولت قصد داشت با 
اجرایی کردن این قانون در گام نخست 
جلوی مصرف بی رویه انرژی را در کشور 
بگیــرد و در گام بعــدی هزینه ای که 
تأمین آن سال ها بر دوش دولت افتاده 
بود را کاهش دهد.دولت در چارچوب 
قانون موظف به اعمال سیاســت های 
حمایتی در حمایت از خانوارها و تولید 
کشور شــد که تخصیص 30 درصد از 
درآمدهــای حاصــل از هدفمندی به 
بخــش تولید و 50 درصــد به صورت 
پرداخت نقدی به خانوارها و 20 درصد 
استفاده در اجرای پروژه های عمرانی 
دولت در سراسر کشور شود.آیا یارانه 
شــکاف طبقاتی را کمتر کرده؟ اصال 
قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف با 
اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا 
کرده؟ یا فقیرتر شده اند؟ آیا ایرانیان 
در مصرف انرژی و سوخت، به صرفه تر 
عمل می کنند؟ آیا یارانه ها توانسته به 
بخش تولید کمک کند و اشــتغالزایی 
ایجاد کند؟ یا بیکاری فراگیرتر شده؟ 
با وجود شرایط و تنگناهای اقتصادی، 
سیاســت های انقباضی سیستم بانکی 
کشــور فقــدان حمایت هــای مالی 
و مالیاتــی، نبود فضای کســب و کار 
مناسب و فشــار تورمی در کنار عدم 
اجرای تعهد دولت راه توســعه یافتگی 

صنعتی را دچار بحران و چالش کرد.

مقایسه ای 
میان اندازه 
اقتصاد ایران 
و آمریکا و 
معنای برجام

ماست هایشان را کیسه کردند
این داستان برای مقابله با گرانفروشی و تقلب در ادبیات ایران 
کارکرد داشته و دارد:روزی به مختارالسلطنه اطالع دادند که نرخ 
ماست در تهران خیلی گران شده است. مختارالسلطنه ماست 
فروشان را از گرانفروشی برحذر داشــت. روزی برای اطمینان 
خاطر با قیافه ناشــناخته به یکی از دکان هــا رفت و مقداری 
ماست خواست.ماست فروش که مختارالسلطنه را نشناخته و 
فقط نامش را شنیده بود پرسید:»چه جور ماست می خواهی؟« 
مختارالســلطنه گفت: »مگر چند جور ماست داریم؟« ماست 
فروش جواب داد:» دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، 
دیگری ماست مختارالســلطنه!« مختارالسلطنه با شگفتی از 
ترکیب و خاصیت این دو نوع ماســت پرســید. ماست فروش 
گفت: »ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می گیرند 
و بدون آنکه آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه 
با هر قیمتی که دلمان می خواست به مشتری می فروختیم. اما 
ماست مختارالسلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان 
قرار دارد و از یک سوم ماست و دو سوم آب ترکیب شده است! 
از آنجایی که این ماست را به نرخ مختارالسلطنه می فروشیم به 
این جهت ما این جور ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده 
ایم!  مختارالسلطنه به فراشان حکومتی که در اطراف وی گوش به 
فرمان بودند امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه 
آویزان کردند و بند تنبانش را محکم بستند. سپس تغار دوغ را 
از باال داخل دو لنگه شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالـا به 
مچ پاهایش بستند.چون سایر لبنیات فروش ها از مجازات شدید 
مختارالسلطنه نسبت به ماست فروش یاد شده آگاه گردیدند همه 
ماست ها را کیسه کردند تا آبهایی که داخلش کرده بودند خارج 
شود و مثل همکارشان گرفتارغضب مختارالسلطنه نشوند.آری، 
عبارت مثلی ماست ها را کیسه کرد از آن تاریخ یعنی یک صد 
سال قبل ضرب المثل شد و در موارد مشابه که حاکی از ترس 

و تسلیم و جاخوردگی باشد مجازا مورد استفاده قرار می گیرد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

سید ضیاء هاشمی 
فرزند ناب انقالب، 
دانشگاه و حوزه 

دکتر ســید ضیاء هاشــمی را حدود 25 سال است 
که می شناســم. آن روزها او دانشجوی رشته جامعه 
شناسی دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. 
ایشــان در انجمن اســالمی این دانشــکده فعال، اما 
رویکرد انتقادی به انجمن اســالمی دانشگاه داشت. 
تا این که به حســن اتفاق، هم ســفری با ایشان را در 
اردوی ســاالنه انجمن تجربه کردم. بــه خوبی به یاد 
دارم که در مسیر مشــهد مقدس در پلیس راه شریف 
آباد که برای نماز و شــام توقفی کوتاه داشتیم، بحثی 
بین من و ایشان و دوســتان دانشکده علوم تربیتی از 
جمله آقای ســید مظاهر حسینی در گرفت. انتقادات 
آنان و دغدغه هایشان متوجه استقالل انجمن اسالمی 
و مواضع سیاست داخلی انجمن بود. تفسیر متفاوتی 
با ما داشتند. در کالمشــان صداقت و بی ریایی موج 

می زد. سید ضیاء در آن اردو با فضای انجمن اسالمی 
بیشترآشنا شد و خود به عنوان یک منتقد به شورای 
مرکزی انجمن دانشگاه راه یافت. حضور ایشان انصافا 
ذی قیمت، موثر و قوت قلب بود. به موازات حضور در 
انجمن، فعالیت های علمی اش را با نشاط و طراوت و 
بی وقفه ادامه داد تا آنکه در قامت یک اســتاد با سواد 
روشــنفکر متدین قد کشــید. به اقتضای حضور در 
شورای مرکزی و فضای دانشگاهی، و تعلق مشترک به 
راه امام )ره( و انقالب اســالمی و اصل نظام، همکاری 
ها و دوســتی هایمان تداوم و عمق بیشــتری یافت و 
ره توشــه فراوان برای من برجای گذاشت و به لطف 
خداوند منان، گرچه از توفیق دیدارشــان محرومم اما 

در قلب تا کنون برپای مانده است.
آنچه از ایشان به یادگار دارم، قوت فکر، عمق ایمان، 

حریت در بیان عقیده، شــرافت ذاتی، استقالل رای، 
مردم دوستی، پاکدستی، خوشفکری، قدرت تحلیل، 
دلسوزی به ملک و ملت، سالمت نفس و در یک کلمه 

آدمیت است.
وقتی سخن از پیشنهاد به ایشان برای مسند وزارت 
علوم به میان آمد، با توجه شــرایط، از طریق دوستان 
مشــترک پیغام دادم که طفره رود و خود را به وادی 
معادالت پر مؤونه و کم فایده ی این روزها وارد نکند. 
اما از ســوی دیگر برای این وزارت خانه مهم، دولت و 
کابینه ی آقــای روحانی، ایشــان را غنیمتی پرفایده 
می دانستم. او فرزند ناب دانشــگاه در دوران انقالب 
اسالمی اســت و دارای افق دید، عمق بینش و قدرت 
راهبری و طراحی و به غایت از جامعیت و هوشمندی 

برخوردار است.
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در گفت و گو با سهیال جلودارزاده در واکنش به سخنان اخیر رئیس کمیته امداد بیان شد:

»تحت پوشش  قرار گرفتن« و »فقرزدایی« با کمیته امداد
| سهیال جلودار زاده، نایب رئیس کمیســیون در واکنش به سخنان اخیر رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( گفت:  این سخنان تا حدودی یادآور نوع برخوردی است که در دولت قبل انجام می شد. فراموش 
نمی کنیم که یارانه ها در دولت نهم و دهم و تحت عنوان آوردن نفت بر سر سفره های مردم، صورت گرفت؛ 
و قرار بود یارانه ها ترمیم افزایش قیمت انرژی و آب و برق باشــد.  جلودار زاده ادامه داد: اینکه ما خیلی از 
ساختارهای به حق جامعه را ناحق کنیم اصاًل نه شجاعت است و نه اقدام مثبت. اگر کمیته امداد حضرت 
امداد می خواهد مشکل نیازمندان را حل کند و به خودکفایی برساند، باید راهکارهای دیگری را نیز پیگیری 
کند. اکنون زنان سرپرست خانوار زیادی هستند که اگر اشتغالی هم برای آنان انجام می گیرد از نوع دادن 
»وام« است؛ یعنی زمانی که فرد تحت پوشــش کمیته وام را می گیرد از تحت پوشش خارج می شود.  این 
نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس آمادگی کامل برای بررسی پرداخت یا عدم پرداخت یارانه ها را دارد، 
خاطرنشان کرد: اما من با سواد کمی که دارم و بررسی های که انجام دادم، معتقدم که پیشنهاد آقای فتاح 
شدنی نیست و این سخنان بیشتر برای حمله به دولت بوده اســت تا ارائه یک راه حل برای حل مشکالت 
مردم نیازمند.  نایب رئیس کمیســیون اجتماعی ادامه داد: باالخره سخنان و پیشنهاد آقای فتاح یک کار 
امتحان نشده است، اما اگر با هدف سیاسی این سخن را گفتند باید بدانند که منجر به خیریتی برای افراد 
تحت پوشش جامعه نمی شود. اکنون دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی است و در این شرایط  نمی تواند که 
بودجه یارانه را به کمیته امداد بدهد تا کمیته مسئولیت توزیع را بر عهده بگیرد. سهیال جلودارزاده با بیان 
اینکه بنده یک راه حل برای آقای فتاح و تمامی نهادهایی که همچون کمیته امداد هستند، دارم، گفت: به 
نظرم مرحله اول که »تحت پوشش  قرار گرفتن« و »فقرزدایی« است را کمیته امداد باید انجام دهد؛ مرحله 
»توانمندسازی روحی« و آموزش »مهارت های زندگی« و فنی و حرفه ای« را وزارت تعاون بر عهده بگیرد.

دیدگاه
هدیه »شفر« قبل از دربی پایتخت

| استقالل با برتری دو بر یک برابر نساجی 
به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کرد. 
در بازی که شــفر برای اولین بار جام حذفی فوتبال 
ایران را تجربه می کرد اســتقالل با نمایشی برتر با 
گل های دقیقه 28 و 59 اسماعیلی قربانی در مقابل 
تک گل اوسانی در دقیقه 71 به برتری رسید تا آبی 
ها با روحیه ای خوب به استقبال دربی تهران بروند. 
بازیکنان استقالل در نیمه اول بازی را تهاجمی آغاز 
کردند و پرس شدیدی روی بازیکنان نساجی باعث 
اشتباه پرتعداد مدافعان این تیم شدند. استقاللی ها 
در هفته ابتدایی همیشه به ضعف بدنی متهم بودند؛ اما تمرینات بدنسازی پرفشار استقاللی ها در طول دو 
هفته ای که شفر هدایت این تیم برعهده گرفته است باعث شد این تیم در تمام طول 45 دقیقه بازی برتری 
فاحشی نسبت به حریفش داشته باشد. استقاللی ها در طول 45 دقیقه نیمه اول بارها با پرس شدید توپ را 
از مدافعان نساجی گرفتند که در یکی از این صحنه ها فرشید اسماعیلی روی اشتباه غالمعلی تبار موفق شد 
دروازه نساجی را باز کند. استقالل بعد از گل هم نمایش برتری از حریفش داشت و اجازه نداد نساجی خطر 
جدی روی دروازه این تیم ایجاد کند. در نهایت استقالل در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر نساجی را شکست 
داد تا آبی ها با روحیه ای خوب به رختکن بروند. نیمه دوم هم با برتری مطلق استقالل آغاز شد و آبی ها که 
انگیزه زیادی برای زیاد کردن تعداد گل های خود داشتند، بازهم حمالت خود را ادامه دادند و موقعیت های 
خوبی هم روی دروازه حریف خلق کردند که علی قربانی در این دقایق دو موقعیت عالی گلزنی را از دست داد. 

مستطیل سبز

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به بند »ز« تبصره یک قانون بودجه سال 96، 
گفت: در این تبصره به دولت اجازه داده شد که در 
رابطه با اصالح تخلفات و مغایرت های قانونی مالی 

بین سال های 87 تا 91 فیمابین شرکت ملی نفت 
ایران و دولت اقدام کند و در پایان این بند ذکر شده 
که دیوان محاسبات تخلفات را در زمان خود بررسی 

و با متخلفان برخورد قانونی کند 

 تایید تخلفات میلیاردی احمدی نژاد
در دیوان محاسبات

 نفتی
نشی!
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