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«ایران» پیامدهای یک سیاستگذاری غیرکارشناسی را بررسی میکند

سفره کوچک شده مردم  6سال پس از یارانه نقدی

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد پس از هدفمندی یارانهها قدرت خرید خانوارها  25درصد کاهش یافت
ریحانه یاسینی

عکس :ایرنا

«گاهـ ــی از خیریههـ ــا کارهـ ــای دسـ ــتی
میآورند تا انجام دهم و پول این کارها را
میگیرم .همه درآمد ما با یارانه هایمان
ماهـ ــی حدود  800هزار تومان میشـ ــود.
اگرچـ ــه یارانـ ــه میگیریم ولی بـ ــه جایی
نمیرسد .هرکار میکنم روزی  20تومان
خرجمان میشـ ــود .قبـ ــل از اینکه یارانه
بدهند با قیمتهای آن موقع زندگیمان
خیلی راحتتر بود ».مادری که در محله
شوش تهران با شوهری از کار افتاده و سه
فرزنـ ــد زندگی میکند ،چنیـ ــن از مخارج
زندگیشان روایت میکند.
 15دی ماه سال  ،88مجلس هشتم،
الیحه دولت احمدینژاد برای هدفمند
کردن یارانهها را تصویب کرد .یک هفته
بعد از مجلس ـ ـیها هم شـ ــورای نگهبان
مهـ ــر تأیید خـ ــود را پـ ــای آن زد و به این
ترتیب الیحهای که خیلی از کارشناسـ ــان
معتقـ ــد بودند چیزی جـ ــز گرانی و تورم
بـ ــرای مردم بـ ــه ارمغان نخواهـ ــد آورد،
در  16مـ ــاده و  16تبصره به قانون تبدیل
و یک سـ ــال بعـ ــد هم بـ ــه طور رسـ ــمی
عملیاتی شـ ــد .حاال  6سـ ــال از آن روزها
میگذرد و همه چیز عوض شده است.
در طـ ــول اجـ ــرای قانـ ــون هدفمنـ ــد
کردن یارانههـ ــا ،حدود  240هزار میلیارد
تومان یارانه نقدی به ایرانیها پرداخت
شـ ــده اسـ ــت .در حـ ــال حاضـ ــر تعـ ــداد
دریافتکننـ ــدگان یارانه بـ ــه  74میلیون
نفر رسـ ــیده و بر این اسـ ــاس ،هـ ــر ایرانی

در طول  6سـ ــال اجـ ــرای قانون هدفمند
کردن یارانهها 3 ،میلیـ ــون و  230هزار و
 500تومان دریافت کرده است.
 6ëëسال پرداخت یارانه نقدی
با اقتصاد چه کرده است؟
اما بعد از گذران این سـ ــالها ،تورم و
کاهـ ــش ارزش پول ،در واقع ارزش یارانه
نقدی مـ ــردم را بـ ــه زیر  20هـ ــزار تومان
رسانده است .از سال شروع اجرای قانون
هدفمنـ ــدی یارانههـ ــا ،مبلـ ــغ پرداختی
همیشـ ــه ،ثابـ ــت بـ ــوده ،امـ ــا در مقابـ ــل
سال به سال روی نرخ تورم رفته است.
طبق گزارش بانک مرکزی از متوسط
قیمت خرده فروشـ ــی مـ ــواد خوراکی در
تهـ ــران در هفتـ ــه منتهی بـ ــه  24دی ماه
سـ ــال  ،89مردم میتوانستند با  45هزار
و  500تومان یارانه نقـ ــدی خود  18کیلو
برنج داخلی درجه یک بخرند ،اما سال
 95تنها میتوانند  5کیلو از این نوع برنج
را خریداری کنند.
مسـ ــعود نیلـ ــی ،مشـ ــاور اقتصـ ــادی
رئیـ ــس جمهـ ــوری چند وقـ ــت پیش در
این باره گفته بـ ــود«:ارزش واقعی یارانه
پرداختی از  45هزار و  500تومان شـ ــروع
اجـ ــرای قانـ ــون در سـ ــال  89بـ ــه  19هزار
تومان در سـ ــال  93رسیده لذا اگر دولت
میخواسـ ــت قانون را اجرا کند و خود را
ملزم به اجرای کامل آن میدانست باید
اکنون تنها  15هزار تومان به هر نفر یارانه
پرداخت میکرد».
سـ ــال  93هم وزارت اقتصاد با انتشار
گزارشـ ــی ضمن بررسی نتایج اجرای فاز

نیم نگاه

برجـ ــام در حوزه حمـ ــل و نقل دریایی کشـ ــور هسـ ــتیم .به
گزارش شـ ــرکت ملی نفتکـ ــش« ،سـ ــیروس کیانارثی» در
تشریح دسـ ــتاوردهای برجام ،گفت :با اجرای برجام و لغو
تحریمها ،تردد کشـ ــتیهای ناوگان شـ ــرکت ملی نفتکش

گزارش

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

پیشرفت  77.5درصدی
قطعه یک آزادراه تهران -شمال

ëëطـــی اجـــرای فـــاز اول طـــرح هدفمنـــدی یارانههـــا
قیمت حاملهای انرژی ۵۰۰درصد افزایش داشته است

اول هدفمندسازی یارانهها اعالم کرد که
پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی
خانوارهای کشور  ۲۵درصد کاهش یافته
و هماکنـ ــون  ۳۱درصد خانوارها زیر خط
فقر هستند.براسـ ــاس این گزارش ،طی
اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها
قیمـ ــت حاملهـ ــای انـ ــرژی ۵۰۰درصد
افزایش داشته اسـ ــت .آمارگیری ساالنه
هزینـ ــه و بودجـ ــه خانـ ــوار مرکـ ــز آمـ ــار
ایـ ــران نیز نشـ ــان میدهد ،در سـ ــال ۸۴
نرخ مالکیـ ــت  ۷۱.۵درصد بـ ــوده که در
سـ ــال  ۹۱به  ۶۶.۶درصد رسـ ــیده اسـ ــت.
همچنین بررسیهایی که وزارت مسکن

نخستیننفتکشایراندراسپانیاپهلوگرفت
مدیرعامل شـ ــرکت ملی نفتکش ایران از آغاز تردد ناوگان
نفتکش کشـ ــورمان به بنادر قاره سبز خبر داد و گفت :پس
از رفـ ــع مشـ ــکالت بیمـ ــه ،کالس ،پرچـ ــم و گواهینامههای
بینالمللـ ــی کشـ ــتیهای ایرانـ ــی ،شـ ــاهد دسـ ــتاورد دیگر

ëëمجلـــس :اجرای ایـــن طرح تبعـــات ســـنگین اقتصادی و
اجتماعی برای کشور به همراه داشته است

مدیرعامل شـــرکت ساخت و توســـعه زیربناهای حمل و نقل به پیشرفت 77.5
درصـــدی قطعـــه یک آزاد راه تهران-شـــمال اشـــاره کرد و گفت :پیشـــرفت این
قطعه از طرح در امسال تنها  25درصد بوده است.
به گـــزارش ایرنا« ،خیـــراهلل خادمی» در حاشـــیه بازدید خبرنـــگاران از طرح
آزادراه تهران -شـــمال گفت :پیشرفت قطعه یک تا پایان سال 1393و میانگین
 19سال گذشته فقط  33درصد بوده ،اما در دولت یازدهم و در سالهای 1394تا
 1395پیشرفت بیش از  45درصد ثبت شده است.
معاون وزیر راه و شهرســـازی با بیان اینکه فاصله  92کیلومتری این مســـیر با
بهرهبـــرداری از قطعه یک در بهار  1396به  32کیلومتـــر کاهش مییابد ،افزود:
 50درصد مســـیر تونل و  2هزار و 350متر آن پلهای بزرگ است .هزینه تکمیل
باقی مانده این طرح بیش از پنج هزار میلیارد ریال است.
خادمی اظهار داشت :هماکنون در این  32کیلومتر  970ماشینآالت سنگین،
 133کارگاه و ســـه هزار و  400نفر فعال هســـتند و مقرر شده است روسازی آن به
صورت بتنی انجام شود که با واردات تجهیزات مورد نیاز عملیات رویه بتنی آن
از هفته آینده آغاز میشود.
قطعـــه یک آزاد راه تهران  -شـــمال به طـــول  32کیلومتـــر از تقاطع بزرگراه
آزادگان و شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن ،سولقان و امامزاده عقیل و
تونل تالون و دره النیز به سه راهی شهرستانک میرسد.
با افتتاح این قطعه قســـمتی از راه فعلی کـــه از طریق کرج میگذرد حذف و
مسیر تهران به شمال حدود  60کیلومتر کوتاه میشود و شرکت ساخت و توسعه
زیر بناهای حمل و نقل و شرکت آزاد راه تهران  -شمال درصدد است این قطعه
تا بهار سال  1396زیر بار ترافیک برود.
ëëقطعات 2و 3
وی به برآوردهای اولیه هزینه ســـاخت قطعات  2و 3این آزاد راه اشاره کرد و
گفـــت :برآورد اولیه ما هزینه  20هزار میلیارد ریالی ( 2هزار میلیارد تومان) برای
ســـاخت قطعه دوم و هزینه  40هزار میلیارد ریالی (چهار هـــزار میلیارد تومان)
برای قطعه سوم آزاد راه است.
خادمی یادآور شـــد :شـــرکت چینی در این قطعه کار خود را به پایان رســـانده
و هماکنون شـــش پیمانکار در سه شیفت کاری مشـــغول هستند و کار با توجه به
شـــرایط ســـخت منطقه و با تالش متخصصان ایرانی با پیشرفت خوبی در حال
انجام اســـت و تاکنون برای تملک اراضی این دو قطعـــه  320میلیارد ریال(32
میلیارد تومان) پرداخت شـــده و ســـه هـــزار میلیارد ریـــال ( 300میلیاردتومان)
دیگر نیاز است.
قطعـــه دوم ایـــن آزادراه حدفاصل دو آب شهرســـتانک  -پل زنگوله به طول
تقریبی  25کیلومتر اســـت ،تونلهای بلند البرز هر یک به طول  6هزار و  450متر
در ایـــن منطقه قرار دارد و با اجرای این قطعه طول مســـیر جـــاده فعلی کرج -
چالوس حدود پنج کیلومتر کوتاهتر میشود.
قطعه ســـوم آزادراه تهران  -شـــمال حد فاصل پل زنگوله  -سه راهی دشت
نظیـــر ،به طول تقریبی  46کیلومتر اســـت ،این مســـیر دارای دو خـــط رفت و دو
خط برگشـــت بوده و اخیراً شـــرکت آزاد راه تهران  -شـــمال با یک شرکت کرهای
برای ســـرمایهگذاری یک میلیـــارد و  300میلیون دالری در ایـــن قطعه به توافق
رسیده است.

و شهرسـ ــازی بـ ــرای اجـ ــرای طرحهـ ــای
مسکن انجام داده،نشان میدهد پیش
از ایـ ــن از هر صد خانوادهای که وارد بازار
مسـ ــکن میشـ ــدند ،حداقـ ــل  ۶۰خانوار
به سـ ــمت مسـ ــکن ملکی میرفتند ولی
همین عدد در حال حاضر به  ۶۵خانوار
رسـ ــیده که به سـ ــمت مسـ ــکن اجارهای
میروند .تمام این هزینهها در شرایطی
بـ ــه اقتصاد کالن تحمیل شـ ــده و زندگی
مردم را نیز به چالش کشـ ــانده است که
با هدایت ایـ ــن پولهای بیپشـ ــتوانه به
بخش تولید ،بسیاری از مشکالت کنونی
اتفاق نمیافتاد.

ëëگـ ــزارش مجلـ ــس از تبعـ ــات سـ ــنگین
پرداخت نقدی یارانهها بر اقتصاد کشور
مرکز پژوهشهـ ــای مجلس نیز پاییز
امسـ ــال گزارشـ ــی دربـ ــاره ضـ ــرر مهلک
یارانهها به پیکره اقتصاد کشـ ــور منتشـ ــر
کرده بود .بر اسـ ــاس این گزارش ،هر ماه
بیش از  3هزار و  400میلیارد تومان پول
نقـ ــد ،بدون هدف روشـ ــنی میان اکثریت
جمعیت ایـ ــران ،به طور مسـ ــاوی توزیع
میشـ ــود .مرکـ ــز پژوهشهـ ــای مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی با اسـ ــتناد بـ ــه اینکه تا
بـ ــه حال گزارشـ ــی از نتایج اجـ ــرای طرح
هدفمنـ ــدی یارانهها ارائه نشـ ــده ،اعالم
کرده اجـ ــرای این طرح تبعات سـ ــنگین
اقتصـ ــادی و اجتماعـ ــی بـ ــرای کشـ ــور به
همراه داشته است .البته رئیس جمهوری
پیـ ــش از این گزارش نیز بارها تأکید کرده
بود کـ ــه تبعـ ــات منفی قطـ ــع یارانههای
نقدی در حوزه اجتماع بسـ ــیار بیشـ ــتر از
دسـ ــتاوردهای مثبت اقتصـ ــادی در این
زمینه اسـ ــت.مرکز پژوهشهای مجلس
در این گزارش مینویسد«:تجربه اجرای
هدفمندی یارانهها نشـ ــان داده است که
افزایش صرف قیمت حاملهای انرژی
منجر به افزایش بهـ ــرهوری یا کاهش در
مصرف انرژی کشور نشده است .آنچه در
حوزه یارانهها مغفول واقع شده ضرورت
توجـ ــه توأمان بـ ــه بهینهسـ ــازی و اصالح
ناکارآمدیهـ ــا در حـ ــوزه تولیـ ــد ،انتقال،
توزیع و مصرف انرژی رخ میدهد».
سـ ــعید لیـ ــاز ،اقتصاددان نام آشـ ــنا
پیـ ــش از این دربـ ــاره وضعیـ ــت یارانهها

ایـ ــران به بنادر اروپایـ ــی که در دوران تحریم متوقف شـ ــده
بود ،از سرگرفته شد.
وی اسـ ــپانیا را نخسـ ــتین مقصـ ــد اروپایـ ــی نـ ــاوگان
نفتکـ ــش ایـ ــران در پسـ ــابرجام اعـ ــام کـ ــرد و افـ ــزود:
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اخبار

و تأثیـ ــر آن روی زندگـ ــی مـ ــردم گفتـ ــه
بود«:فراموش نکنیم کـ ــه اهمیت یارانه
در بودجه جاری دولت یازدهم در سـ ــال
 95با عددی که این بخش در سال  89به
خود اختصاص داده بود ،قابل مقایسـ ــه
نیسـ ــت .ارزش واقعی یارانه پرداختی با
توجه بـ ــه تورم ،کاهش یافتـ ــه و در عمل
ایـ ــن مبلغ بـ ــه اقتصـ ــاد خانـ ــواده کمک
نمیکند .شاید مبلغ فعلی برای دو تا سه
دهک درآمدی مفید باشد اما برای بقیه
مردم اثر آنچنانی ندارد».
به اعتقاد لیالز ،سیاس ـ ـتهای دولت
یازدهم برای بهبود وضعیت بهداشـ ــت
و درمان در کشور ،بهترین سیاستی بوده
کـ ــه تا به حـ ــال در زمینه کاهـ ــش فاصله
طبقاتـ ــی در ایـ ــران اجرا شـ ــده و به جای
پرداخت یارانه نقدی بهتر اسـ ــت دولت
به بهبـ ــود حداقل دسـ ــتمزد کارگـ ــران و
بازنشسـ ــتهها توجـ ــه کنـ ــد .او میگویـ ــد:
«رویهای که دولت یازدهم در بهداشـ ــت
و درمـ ــان در پیش گرفته ،هـ ــزار بار بهتر،
کاربردیتـ ــر و هدفمندانهتر از پرداخت
یارانه نقدی برای کمک به مردم اسـ ــت.
متأسفانه بیمارستانهای دولتی شرایط
خوبی بـ ــرای پذیـ ــرش بیمـ ــاران ندارند.
مـ ــردم تا بـ ــه درماندگی نرسـ ــند ،سـ ــراغ
بیمارسـ ــتانهای دولتـ ــی نمیروند و اگر
منابعی کـ ــه امروز بـ ــرای پرداخت یارانه
نقدی صرف میشـ ــود به سـ ــمت بهبود
وضعیت بیمارستانهای دولتی برود ،به
فقیرترین و کم درآمدترین اقشار جامعه
کمک شده است».

نخسـ ــتین کشـ ــتی شـ ــرکت ملی نفتکش ایران که به یکی از
شـ ــرکتهای بزرگ نفتی اسـ ــپانیا اجاره داده شـ ــده است،
چنـ ــدی پیـ ــش در «بنـ ــدر الجسـ ــیراس» ایـ ــن کشـ ــور پهلو
گرفت.
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حذف شماری از اشخاص و شرکتهای
ایرانی از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا

شـــورای اتحادیه اروپـــا در جدیدترین تصمیمگیری
خود در خصـــوص تحریمهـــای اعمال شـــده علیه
ایـــران و در تازهترین دســـتاوردهای برجام ،تعدادی
شرکتها و اشـــخاص ایرانی را از فهرست تحریمها
خارج کـــرد .به گـــزارش ایرنا به نقـــل از تارنمای شـــورای اتحادیـــه اروپا ،این
اتحادیـــه در تاریخ  16ژانویه تصمیم گرفت که شـــرکت بیمه معلم ،شـــرکت
مدیریت و عملیات پتروپارس ،شـــرکت مهندســـی منابع پتروپارس ،شرکت
آلومینیوم ایران ،شـــرکت گاز مایع طبیعی ایران ،شـــرکت کشتیرانی و تجاری
هانســـاتیک و ناصر باطنـــی را از فهرســـت تحریمهای شـــورای اتحادیه اروپا
خـــارج ســـازد .همچنین بانک صـــادرات و بانک صادرات شـــعبه لندن نیز از
فهرســـت تحریمها خارج شدند .سایر شـــرکتهایی که از فهرست تحریمها
حذف شـــدهاند شامل شـــرکت نکا نوین یا نیکسا نیرو ،شـــرکت تجاری وست
ســـان ثبت شـــده در آلمـــان و شـــرکت ســـرمایهگذاری صندوق بازنشســـتگی
صنعت نفت میشود.
ëëاتحادیه اروپا تحریم شرکتهای نفتی ایران را لغو کرد
اتحادیـ ــه اروپـ ــا همچنیـ ــن در سـ ــالگرد اجـ ــرای برجـ ــام ،تحریم شـ ــماری از
شـ ــرکتهای مرتبط با صنعت نفت ایران را لغو کرده اسـ ــت .بـ ــه گزارش ایرنا،
اتحادیه اروپا تحریم چهار شرکت مهم نفتی ایران شامل شرکت سرمایهگذاری
صنـ ــدوق بازنشسـ ــتگی صنعت نفـ ــت (اوپیک) ،شـ ــرکت مدیریـ ــت و عملیات
بهرهبرداری پتروپارس ( ،)POMCشرکت مهندسی و منابع پتروپارس ()PRE
و شـ ــرکت گاز طبیعی مایع شـ ــده ایران را لغو کرده است .در میان شرکتهایی
که تحریم آنها لغو شـ ــده ،اهمیت شرکت سـ ــرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
صنعت نفت (اوپیک) بیش از سایرین است ،زیرا این شرکت برای تأمین مالی
و سـ ــرمایهگذاری در طرحهای صنعت نفت فعالیـ ــت دارد .با رفع تحریمهای
این شرکت ،شرایط سرمایهگذاری در طرحهای متعدد این صنعت و همچنین
جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق این شرکت ،تسهیل میشود.

غرامت کشاورزان تا پایان سال  95پرداخت میشود

قائم مقـــام وزیر جهاد کشـــاورزی در امور مجلـــس گفت :تالش
میشـــود تا پایان سالجاری تمام غرامت کشـــاورزان و باغداران
کشور توســـط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پرداخت شود.
به گزارش ایرنا ،خلیل آقایی افزود :براســـاس برنامه زمانبندی
شده تا نوروز سال  96وزارت جهاد کشاورزی از محل فروش اسناد
خزانه نســـبت به پرداخت تمـــام غرامت باغداران و کشـــاورزان
کشور اقدام خواهد کرد.

ترکان :عدهای عملکرد مناطق آزاد را وارونه جلوه میدهند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور ارشد رئیس جمهوری گفت :درحالی
که مناطق آزاد محلی برای تولید و صادرات است ،عدهای ورود کاالی قاچاق
به داخل کشور را به مناطق آزاد نسبت میدهند.
بـــه گزارش ایرنا ،اکبر ترکان با اشـــاره به اینکه قاچاق کاال به صورت گســـترده
در مناطق آزاد کشـــور وجود ندارد ،افـــزود :وضعیت تولید ،صادرات و جذب
تکنولوژی در مناطق آزاد بهتر از سرزمین اصلی است.
وی با بیان اینکه خط مشی مناطق آزاد بند  11سیاستهای اقتصاد مقاومتی
است ،اظهار کرد :به پدیده قاچاق از مناطق آزاد به هیچ وجه اعتقادی ندارم
و تحرک در این مناطق برای تولید و صادرات چشمگیر است.

