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استقبال گسترده مخاطبان «آخرین خبر»
از جشنواره عکس با پرچم ایران

...

سرمقاله
محمدسعید احدیان
sardabir.com

پاسخ به پرسشهایی درباره عملکرد
اقتصادی جمهوری اسالمی
گزارشیباعنوان«پاسخبه6سوالدربارهعملکرداقتصادیجمهوریاسالمی
ایران؛ روایــت جهانی از اقتصاد پــس از انقالب» روز چهارشــنبه 18بهمن در
صفحه 7روزنامهخراسانمنتشرشدکهضمنپیشنهادبرایمطالعهکاملآن،
مروری کوتاه بر بخشی از آن مفید و پاسخ گوی برخی ابهامات به نظر رسید اما
توضیحاتدادهشدهنهبهمعنینبودمشکلوحتیگاهبحراندربرخیحوزهها
مثل بیکاری و تبعیض است ،نه به این معنی است که به آن چه قرار بود برسیم،
رسیدیمونهحتیبهاینمعنیاستکهنمیتوانستیمبسیاربهترازاالنباشیم.
چرایی احســاس عدم توســعه به رغم قرار گرفتن در زمره کشورهای با
توسعه انسانی باال
شاخصتوسعهانسانیسهمعیارامیدبهزندگی،وضعیتآموزشودرآمدسرانه
را اندازه میگیرد .در گزارش شــاخص توسعه انسانی ســازمان ملل (،)HRR
کشورها در چند طبقه (به ترتیب کشورهای با درجه توسعه انسانی بسیار باال،
باال ،متوسط و پایین) تقســیم بندی میشــوند که ایران طبق آخرین گزارش،
خوشبختانهدرطبقهدومیعنیکشورهایباتوسعهانسانیباالودررده 69دنیا
قرار گرفته است که از بسیاری کشورهای دنیا رتبه باالتری دارد .نکته مهم تر
این که ایران همچنین جزو  15کشور نخست جهان از منظر رشد در شاخص
توسعه انسانی در بازه زمانی ( 1990معادل با  1368شمسی) تا کنون قرار
دارد .اکنون پرسش این است که چرا به رغم وضعیت مطلوب ایران در شاخص
توسعهانسانیبازاحساستوسعهیافتگینداریم؟
درتوضیحاینسوالبهطورخالصهبایدگفتشاخصتوسعهانسانیازسهزیر
شاخص تشکیل شده است که ایران در زیرشــاخصهای درآمد و آموزش نمره
فوقالعادهای نداردوعمدهباربهبودوضعیتایراندرزیرشاخصها،بردوش
شاخصامیدبهزندگی(کهمتاثرازبهداشتاست)قرارگرفتهاست.
همچنین ،رشد بخشهای غیر مولد در اقتصاد ایران در مقایسه با بخشهای
مولد از قبیل تولید ،وابســتگی بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دولت و منابع
بانکیبهجایتکیهبرکارآفرینیوتامینمنابعمالیازبورسو...بهنوعیتوضیح
دهنده این وضعیت در سطح کالن اســت .همچنین در خصوص آموزش باید
گفتزمانیتوسعهآموزشهامنجربهافزایشرفاهمیشودکهبتواندموجبات
بهره وری را فراهم سازد .یعنی آموزشهای ارائه شده در نظام آموزشی باید با
سرمایههای مرئی به شکل مناســبی ترکیب و منجر به ثروت افزایی برای فرد
وجامعهشوند.بااینوجوددرکشورماضعفدراینبخشنیزمشهوداست.
کاهش درآمد سرانه بعد از  40سال؟
شاید یکی از سواالت مهم درباره عملکرد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران،
راجعبهمهمترینشاخصاقتصادییعنیدرآمدسرانهباشد.بهویژهنموداریدر
فضایمجازیدستبهدستمیشودکهنشانمیدهددرآمدسرانهکشورهم
اکنونکمترازدرآمدسرانهدرسال 1355است.امانکتهاینجاستکهمطابق
نموداریکهدرگزارشارائهشدهاست،درسال 55یکنقطهاوجاستثناییدر
درآمد سرانه نسبت به قبل آن وجود دارد یعنی فقط چندسال قبل از آن درآمد
سرانه کشور از کمتر از4هزار دالر به حدود 9هزار دالر در سال 55میرسد و
بالفاصله و فقط دو سال بعد یعنی در ســال 57به حدود6هزار دالر میرسد و

دلیلآنهمایناست کهقیمتوصادراتنفتبهدلیلشرایطخاص،هردوبه
شدترشدکردوتولیدناخالصودرنتیجهدرآمدسرانه(تقسیمتولیدکلاقتصاد
برجمعیت)رشدقابلمالحظهایداشت.بااینحالپسازگذرازدوراندفاع
مقدس ،درآمد ســرانه تا سال( 90قبل از تشــدید تحریم ها) به حدود 6هزار و
 500دالر نیز افزایش یافت؛ با ذکر این توضیح که جمعیت کشور در سال57
یعنیسالپیروزیانقالبحدود 35میلیوننفرودرسال 90حدود 75میلیون
نفربودوچوندرآمدسرانهنتیجهتقسیمتولیدکلاقتصادبرجمعیتاست،اگر
جمعیت کشور در سال شروع انقالب معادل جمعیت در سال  90بود ،درآمد
سرانهبهشدتکاهشمییافت.البتهایننکتهراهمبایدتصریحکردکهخالف
تصور رایج از وضعیت اقتصادی پیش از انقالب به دلیل سیاســت گذاریهای
نادرست و جهش کوتاه مدت درآمدی در سالهای میانی دهه ،50نه تنها این
افزایشدرآمدکمکیبهکشورنکردبلکهباعثافزایششدیدنابرابری،نهادینه
شدنفرهنگمصرفگراییدراقتصاد،مهاجرتگستردهروستاییانبهشهرها،
تغییرالگویاقتصادتولیدمحوربهمصرفگراییمبتنیبرواردات،تورمبسیار
زیادومتورمشدنحجمدولتشد.برایاطمینانازصحتاینادعاهاکهاثباتش
مجال زیادی میطلبد ،میتوانید به دیدگاههای آقای دکتر بشــیریه در کتاب
«زمینههای اجتماعی انقالب ایران » مراجعه کنید که از استادان برجستهای
هستند که اکنون به دلیل دیدگاههایی که داشتند به خارج از کشور رفته اند.
بخشیازدیدگاههایمستندایشان درروزنامهخراسانمورخ 19بهمن1395
درصفحه 10باعنوان«سرابرفاهدردهه»50منتشرشدهاست.
زیرساخت ها ،بهتر از  150کشور جهان
رشد انواع زیرساختها در جمهوری اسالمی قابل کتمان نیست .دسترسی
به آموزش ،بهداشت ،وسایل ارتباطی ،زیرساختهای رفاهی چون آب و برق و
گاز،باسرعتقابلتوجهیبعدازانقالبرشدکردهاست.بهعنوانمثالسرانه
تولید برق به عنوان یکی از اصلی ترین زیرســاختهای توســعهای و رفاهی از
حدود  600کیلووات ساعت در سال  1357به ســه هزار کیلو وات ساعت در
سالهایاخیررسیدهاست.همچنینبراساسآمارسال 2017مجمعجهانی
اقتصاد،ایراندر 11شاخصمربوطبهزیرساختهایاقتصادی،رتبههاییبین
 14تا 77بین حدود 200کشور جهان داشته است .عالوه بر این باید به نقش
نهادهایانقالبیدرایجادوتوسعهزیرساختهایارتباطی،آموزشیودرمانی
(به ویژه در مناطق محروم و روســتایی) توجه کرد اما این جا یک ســوال مطرح
میشود که با وجود پذیرش رشد قابل توجه زیرساخت ها ،این رشد ،محصول
روندطبیعیحرکتاقتصادها،فناوریوارتباطاتبودهاستودرصورتتداوم
نظامپیشین،باهمهایرادهاییکهداشت،همینرشدحاصلمیشد.منظوراز
روندطبیعییکیرشدفناوریودیگریصرفمنابععمومی(پولنفتومالیات)
برایایجادزیرساختهاوامکاناترفاهیاستکهتوسطهردولتیکهحداقل
پاسخگوییوشفافیتراداشتهباشدانجاممیشود.درپاسخبایداذعانکردکه
روندطبیعیرشدبرایبسیاریازکشورهاحاصلشدهوبخشیازرشددرایران
نیزنتیجهاینروندطبیعیبودهاستاماشواهدآماریومیدانیمتعددیوجود
دارد که نشان میدهد جمهوری اسالمی ،این روند را تســریع کرده است و به
عنوانمثالمیتوانبهنموداریازگزارشاشارهکردکهبهخوبینشانمیدهد
سرعترشدزیرساختهاازکشورهایمشابهمانندترکیهسریعتربودهاست.
فساد؛ از پرونده روشن بابک زنجانی تا فساد نامشخص دهه 50
در این که وضعیت فساد و ناکارآمدی در کشور غیرقابل قبول است ،تردیدی
نیست و در این که این مسئله یکی از مهم ترین و ریشهای ترین مسائل اصلی
نظام است و اگر حل نشود ،با بحران مدیریتی و اجتماعی روبه رو خواهیم شد
نیزتردیدیوجودندارد .امانگاهواقعبینانهبهمیزاناینمسئلهنیزمهماست.
مروری بر آمارهای جهانی نشــان میدهد در برخی شاخصهای فساد رتبه
ایران ،چندان نامناسب نیست .به عنوان مثال براساس گزارش سال2017
مجمع جهانی اقتصاد ،رتبه ایران در شاخص نبود پارتی بازی و اعمال رابطه
در تصمیمات دولتی ،بین حدود 200کشور جهان 46،بوده است که بهتر از
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کشورهایی نظیر ایتالیاست.
حالاینسوالقابلطرحاستکهچراتصورافزایشفساددرجامعهوجوددارد؟
در گزارش چهار دلیل رشــد ارتباطات و افزایش اعالن و ادراک فســاد ،وارونه
نمایییابزرگنماییدربارهبرخیفسادها،غلبهجذابیتاخبارمنفیبرمثبت
و خالءمرجع مقایســه برای این مسئله ارائه شــده که باعث شده است ما تصور
کنیم،دریکوضعیتاستثناییقرارداریم.حالآنکهفسادکموبیشدرهمه
جوامعوجودداردونسبتبهبسیاریدیگرازکشورهاوضعیتمابهتراست.به
عنوانمثالهمدردولتقبلوهمدولتفعلیارقامیمبنیبرتخلفچندهزار
میلیاردی رئیس جمهور سابق دست به دست شد و میشود و برخی رسانهها
هم طبق معمول دست به کار شده اند و محاسبه میکنند که سهم هر ایرانی از
اینتخلفچقدراست؟ایندرحالیاستکهاینیکتخلفبودجهایاست،به
اینمعنیکهمبالغیدرمحلیغیرازجاییکهباید،خرجشدهاست؛مثالبرای
واردات بنزین یا پرداخت یارانه .البته قطعا این انحرافات هم نادرست است اما
آنگونهکهبازتابدادهمیشود،بهمعنیدزدی،حیفومیلیااختالسنیست
بلکهصرفمنابعدرمحلیغیرازمحلپیشبینیشدهاست،شبیهایناشتباه
برداشت،درماجرایصندوقفرهنگیانو...نیزوجوددارد.
چرا بهبود توزیع ثروت مشهود نیست؟
در این زمینه میتوان شاخص ضریب جینی را که مربوط به توزیع درآمد است
بررسیکرد.اینشاخصرقمیبینصفرویکداردکههرچقدرنزدیکبهعدد
صفرباشد،برابریبیشتررادرتوزیعدرآمدنشانمیدهد.
براساسآمارهاونموداریکهدرگزارشآمدهاست،کاهشضریبجینیکهبه
معنایکاهشنابرابریازقبلازانقالبتاکنوناست،محسوساست.براساس
آمارهایرسمیمراکزجهانی،ضریبجینیدر 10سالقبلازانقالببهطور
میانگین حدود 47صدم بوده و حتی در ســال 1354به 51صدم نیز رسیده
است که حاکی از تبعیض و بی عدالتی بسیار زیاد است .این در حالی است که
اینضریبدرسالهایپسازانقالبدرشیبیبامیانگینروبهپایینحتیدر
سال 90بهحدود37صدمرسیدودرسالهایاخیربه 40صدمرسیدهاست
که شرایطی بهتر از کشورهایی مانند آمریکا و چین را در بی عدالتی اقتصادی
نشانمیدهد.
اما به راستی چرا با وجود این آمار مستدل و واقعی ،باز احساس نارضایتی ما از
نابرابری درآمدی به قوت خود باقی اســت؟به نظر میرسد یک عامل اساسی
وجود داشته باشــد که به نقش رســانهها در فضای کنونی جامعه بر میگردد.
امروزه با گســترش نقش رســانهها میتوان شــاهد ســبقت گرفتــن نیازها بر
خواستههابود.رسانههابهعنوانیکیازبازوهایتبلیغاتیکهبخشتولیدبهکار
میگیرد،ناخودآگاهبرجریاننیازبهامکانات،حتیباوجودبرطرفشدننسبی
آنهامیافزایند.دکترفرامرزرفیعپوردرکتابتوسعهوتضاد،اینپدیدهرااین
چنینتوضیحمیدهد«:اگردرجامعه،یکمقیاسارزشیمانندثروتومادیات
به نمایش گذاشته شــود و این نمایش دادن نیز از ســوی ارزش گذاران جامعه
توبیخ نشود[مانند نشان دادن سبک زندگی خانوادههای مرفه در تبلیغات]،
ابتدا شــاهد این خواهیم بود که پدیدههای ارزشی قشر باالی درآمدی جامعه
بهپایینسرایتمیکندوبهتدریجارزشهایحاکمبرسطوحمختلفجامعهرا
تغییرمیدهد.سپسمسابقهاینامتناهیبرایرسیدنبهخواستههاعالوهبر
نیازهایضروریپیشمیآیدکهاینامردرنهایتکلجامعهرادچاربیتعادلی
وآشفتگیخواهدکرد».
مشکالت ذکر نشده و تصویر واقعی
ازآنچهذکرشدنمیتواناینگونهبرداشتکردکهکشوردرشرایطاقتصادی
مناسبی قرار دارد چرا که اوال نتایج به دست آمده تا هدف گذاریهای انقالب
فاصله دارد ،ثانیا در کنار این موارد ذکر شــده ،آمارها و مســائل ذکر نشدهای
مانندبیکاری(مخصوصابیکاریقشرتحصیلکرده)وافزایشمعتادانو...نیز
وجود دارد اما مسئله مهمی که تالش شد ،توضیح داده شود این است که تصور
ما فاصله قابل توجهی از واقعیتهای اقتصادی کشور دارد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• همراه خانواده ،با شور و نشاط کامل و با افتخار در راهپیمایی
عظیم 22بهمن شرکت میکنیم تا اعالم کنیم پس از 40سال
برآنعهدیکهباامامبستیمهستیم.انشاءا...
•• آقای باهنر این قدر احمدی نژاد را نکوب! شما اگر حرفی
داشتی در زمان خودش باید میگفتی نه االن .از طرف یک
اصولگرا.
•• معضلخشونتخانگیبهدلیلبرخیناکارآمدیهایدولت
ومجلساست.
••بهعنوانیکمعلمکهچندینسالدرمدارستیزهوشانمعاون
بودهام از آقای بطحایی بابت حذف مدارس تیزهوشان در دوره
اولتشکرمیکنم.
••لطفا مسابقهای برگزار کنید که جایزه اش دیدار از پاسارگاد و
شهر تاریخی باستانی شوش و گردش در آبهای خلیج فارس
باشد.
••دیابت از نتایج کارهای سودجویانه غذایی دالالن داخلی و
بینالمللیاست.
••قبول داریــم برخی ضعفها و کم کاریها از دولتمردان و
مسئوالن است اما مردم هم ضعفها و کاستیهایی دارند مثل
اسرافدرآبوگرایشبهاعتیادو...
••آفرین بر مسئوالن آموزش و پرورش که راه را بر سودجویان به
بهانه آزمون سمپاد بستند .اگرچه دیر اما به هر حال کودکان و
نوجوانانمابهآسایشرسیدنداگرچهنانبرخیاززالوصفتانبا
برگزاریکالسهاوآزمونهایکاذبآجرشداماآرامشبرچهره
خستهدانشآموزانبازگشت.دستتاندردنکند.دستمریزاد.
••در جواب کسانی که از حذف آزمون مدارس تیزهوشان دفاع
کردندعرضکنمآیابهدانشآموزانزرنگطبقاتپایینجامعه
فکرکردهاید؟تنهاامیدایندانشآموزانمدارستیزهوشانبود
چون تنها مدارسی بود که نمیشد با پارتی دانش آموزی را ثبت
نام کرد! آیا این خبر در این زمان باید اعالم میشد آن هم در آخر
بهمن ماه؟ ضربه این حذف را فقط دانش آموزان زرنگ طبقات
پایین جامعه متحمل خواهند شد که هزینه ثبت نام در مدارس
غیردولتی و شاهد و .. .را ندارند .من خود شاهد گریه بعضی از
ایندانشآموزانبودم.
••کمیبهدادنیروهایبرونسپارآموزشوپرورشبرسید.عیدی
کارمندانهممشخصشدولیریالیازقراردادماازاولمهرواریز
نشده.اززنوبچههایمخجالتمیکشم.
••همه مــردم از پــارک خودروها در پیاده رو که برخی جلوی
منزلشان است ناراحت و ناراضی هستند چرا پلیس جریمه
نمیکند؟
••این که صفدر حسینی مبلغ 700میلیارد تومان را به حساب
خزانه برگردانده اتفاق خوبی است اما تخلف امثال ایشان در
اضافه برداشت از بیت المال چه میشود؟ مگر این عمل آنها
جرممحسوبنمیشود؟
•• بزرگ ترین مشکل اطاله دادرســی دربــاره پرونده برخی از
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صاحبمنصباندولتیاستکهباگذشتچندینسالهنوزبه
مرحلهصدورحکمنرسیدهاست.
••باافزایشقیمتسیگارساالنهمیزانمرگومیربیشترمیشود
به این علت که قشر کم درآمد به سوی سیگار ارزان تر با کیفیت
بدترسوقدادهمیشود.
••ازکلیهعزیزانیکهدرواحدهایآپارتمانیساکنهستندتقاضا
میشود از قرار دادن هرگونه گلدان یا وسیله روی لبه بالکن یا
تراس خودداری کنند چون ممکن است با هر نوع تکان ،وزش
باد،زلزلهو...بهپایینسقوطکندومنجربهوقوعحادثهشود.
••چرا وقتی ادارات و شرکتها بــرای رفت و آمد کارمندان
سرویسدارندولیبازهمخیلیازکارکنانباخودرویشخصی
بیرونمیآیندوبازخواستهمنمیشوند؟
••وقتی زیر دوش حمام هستیم یادمان باشد آب شرب به کجا
میرود .به جای صوت و آوازخواندن و آب هدر دادن ،یاد بگیریم
چگونهاستحمامکنیم.یکپدر
••بهتر است سامسونگ را تحریم کنیم .همان طور که نوکیا را
با تحریم از سکه انداختیم ما میتوانیم اگر مافیای موبایل اجازه
دهد.
••همسان ســازی حقوق بازنشستگان با شاغالن قــرار بود با
پرسنل هم تراز انجام شود .افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن
مدرک و فوق العادههای زمان اشتغال خود نوعی بی عدالتی
است.
••چرا هیچ نهادی بر هزینه زیاد دندان پزشکیها در شهرستان
درگز نظارت نمیکند؟ هر نرخ و قیمتی که دلشان میخواهد
تعیینمیکنند.لطفارسیدگیکنید.
•• آقای الریجانی لطفا برای مردم شفاف سازی کنید که پول
سپرده گــذاران موسسات غیرمجاز را از کجا میدهید؟ آیا
خبر دارید که بیشتر این افراد پولی را که از بیت المال به آنها
پرداخت میکنید دوباره در بانکهای دولتی سپرده گذاری
میکنند و قانون را دور میزنند؟ چرا به فکر کسانی که کار
تولیدی میکردند و فعالیت اقتصادی انجام میدادند و همین
موسساتباعثورشکستگیآنهاشدهاندواالنهمدارندسود
وجریمه36درصدیازآنهامیگیرند،نیستید؟چراسودبانکی
رااصالحنمیکنیدتاهمهاینمشکالتحلشود؟
••بهخانمابتکارعرضکنمهمانیکونیممیلیونخانمتحصیل
کرده و مجرد بیکار قبل از ایجاد شغل به شوهر نیاز دارند تا کار!
اگربهجایخانمها،آقایانمجردسرکاربروندمشکلسهمیلیون
نفرشانحلخواهدشد!
••دراینجوالنگاهموسساتآموزشیکنکورآنهمباهزینههای
نجومی حذف آزمون مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان بهترین
تصمیمممکنبود.چراکهکسانیکهازپسپرداختهزینههای
موسساتبرنمیآینددچارتبعیضآموزشیمیشوند.
••خواهشمنداستشماحذفمدارسنمونهوتیزهوشانراتابه
نتیجهرسیدنپیگیریکنید.
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