
پوشش  زیر  انتخاباتی،  تبلیغات  ایام  در  اصفهان   - شیراز  راه آهن  قبل،  ماه  شانزده 
که  دولتی  مسئوالن  اما  شد.  افتتاح  احمدی نژاد  اول  معاون  توسط  تلویزیونی،  زنده 
تاکنون ناتمام بودن این پروژه را انکار می کردند، به تازگی دستور تجهیز یک ایستگاه 
کنند. اعالم  را  پروژه  اتمام  زمان  نیستند  حاضر  هم  هنوز  و  داده اند  را  راه آهن  موقت 

احمدی نژاد  انتخاباتی  تبلیغات  بودن  دروغ  گذشته  یکسال  در  دولتی  مقامات 
این  نبودن  آماده  قطار،  شدن  خارج  ریل  از  ریلی،  خطوط  انحراف  و  کرده  رد  را 
بودند. داده  قرار  انکار  مورد  نیز  را  خط  این  در  قطار  تردد  توقف  و  راه آهن  خط 

رساندن برگه های کوچک کلمه به دیگران، ارسال یک عالمت است برای همه آنهایی که روی ندانستن مردم ما حساب باز کرده اند
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هدفمند كردن يارانه ها؛ تناقضي بزرگ براي اقتصاد ايران 

دولت واقعیت را به مردم نمی گويد
را درون خود نهفته کرده است. اینگونه واقعي به نظر مي 
رسد اگر گفته شود که طرح تحول بزرگ کابینه دهم، 
از ابتدا با تهدید به ارعاب و برخورد پا به میدان گذاشته 
تا کاستي هایش به حساب منتقدین دولت نوشته  است 
گردد. از سوي دیگر این حمالت استراتژي اصولگرایان 
به دفعات گفته است  نژاد  ارزیابي مي شود. احمدي  نیز 
که با پرداخت یارانه ها مشکالت اقتصادي مردم بر طرف 
اجراي  براي  کامل  آمادگي  االن  ما  اقتصاد  و  مي شود 
هدفمند کردن یارانه ها دارد. او در دیدار با رهبري مدعي 
شد که تورم تک رقمي شده و قیمت کاالهاي مصرفي 
مردم کاهش یافته است. اما همزمان با این سخنان غیر 
را  بیکاري  ایران  آمار  مرکز  دهم،  کابینه  رییس  واقعي 
باالي 14 درصد تخمین زد و در مورد گراني نیز نوشت 
که فقط بهاي خرید و فروش مسکن در یکسال گذشته 
و در دوران رکود 20 درصد باال رفته است. احمدي نژاد 
ایران رشد داشته  این را هم گفت که تولیدات صنعتي 
مي گویند  مجلس  نماینده هاي  که  صورتي  در  است 
این  است.  درصد   40 از  کمتر  ایران  در  تولید  ظرفیت 
شرایط الکن اقتصادي موجب نگراني بزرگي شده است، 
هر  به  مي خواهد  یارانه ها  حذف  با  نژاد  احمدي  چون 
ایراني 20 تا 45 هزار تومان پرداخت کند. در حالي که 
در  پنهان  تورم  که  کرده اند  تایید  نیز  او  مدیران  حتي 
همیشه  از  سخت تر  فقرا  براي  را  زندگي  ایران  اقتصاد 
کوري  گره  اجرا  از  قبل  درواقع  یارانه ها  است.  کرده 
سال  چند  طي  در  همیشه  از  بیشتر  که  است  گردیده 
گذشته مشت دروغ را در اقتصاد ایران باز نموده است.

هنوز بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة و  است  مآب  قدیس  یغماگران  یغمای  معرض  در  المال  بیت  امروز 
و  معرفی  و  شناسایی  از  شدید  دستورهای  و  ادعاها  علی رغم  ملت 
بزرگی  پرونده  آن  رفت  کجا  است.  ندیده  چیزی  مفسدان  این  محاکمه 
شد؟ بسته  پایاپای  معامله  یک  در  شبه  یک  و  شد  باز  مجلس  در  که 
از بیانیه 18 میرحسین موسوی
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هدفمند شدن یارانه ها قبل از آن که اجرا شود تبدیل به 
مسئولین  که  نباشد  روزي  شاید  است.  شده  تهدید  یک 
زبان  با  حکومتي  بخش هاي  در  آنها  حامیان  یا  و  دولتي 
تهدید سخن نگویند و منتقدین خود را به مقابله با طرح 
تحول بزرگ متهم نکنند. براي همین نمي توان این مساله 
را نادیده گرفت که هدفمند کردن یارانه ها قبل از آن که 
نموده  تحمیل  جامعه  به  را  بزرگ  تناقضي  برسد  راه  از 
است. در دو سال گذشته بارها محمود احمدي نژاد و تیم 
او از تریبون هاي مختلف به مردم گفته اند که یارانه هاي 
باعث  و  مي بخشد  ایران  اقتصاد  به  را  آرامش  هدفمند، 
مي گردد تا مردم تعادل اقتصادي را در دخل و خرج خود 
محمود  کابینه  اقتصاد  وزیر  پیش  وقت  چند  کنند.  پیدا 
احمدي نژاد در خطبه هاي نماز جمعه یکبار دیگر با قدرت 
این ادعا را مطرح کرد و گفت که هدفمند کردن یارانه ها 
همه چیز را در اقتصاد به نفع مردم تغییر مي دهد. رییس 
او، محمود احمدي نژاد نیز چند روز پیش در گرگان چنین 
ادعایي را مطرح ساخت. به باور اعضاي کابینه دهم، این 
طرح گره هاي کور اقتصاد را براي مردم باز مي نماید. اما 
قبل از اجراي یارانه هاي هدفمند، مدیران دولتي و حامیان 
حکومتي آنها، منتقدین را تهدید مي کنند که مسیر اجراي 
یارانه هاي هدفمند را مسدود کرده اند. احمد خاتمي جمعه 
با  برخورد  خواهان  رسمي  به طور  نماز جمعه  در  گذشته 
دفعات  به  نیز  تهران  استاندار  و  شد  طرح  این  منتقدین 
گفته است که ستادي براي مقابله با مخالفین یارانه هاي 
این  از  مي توان  انگاري  است.  گردیده  تشکیل  هدفمند 
قبل  هدفمند  یارانه هاي  پروژه  که  گرفت  نتیجه  سخنان 
از به ثمر رسیدن، رویارویي و برخورد قهري با منتقدین

یک کارشناس مسکن گفت: اگر قرار باشد پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
قیمت حامل های انرژی چند برابر شود به طور قطع قیمت مصالح ساختمانی باال می 
بازار کشش  آنجا که  از  اما  تمام شده مسکن هم رشد می کند  قیمت  نتیجه  در  و  رود 
نداشته و قدرت خرید هم وجود ندارد شاهد رکود تورمی در بخش مسکن خواهیم بود.

احمدرضا سرحدی- کارشناس مسکن- در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابهام در این بخش ، افزود: 
را  قیمت ها  می خواهند  چقدر  این که  اول  دارد  بخش  دو  قانون  این  اجرای 
کنند.  پرداخت  نقدی  یارانه  می خواهند  چقدر  این که  دیگر  و  دهند  افزایش 

اجرای  برای  کارشناسان،  نظر  براساس 
چهار  وجود  یارانه ها،  کردن  هدفمند  طرح 
است: الزامی  نظر  مورد  جامعه  در  پیش شرط 

الف( نرخ رشد اقتصادی باال 
ب( نرخ تورم پایین

ج( انضباط مالی در کارکردهای دولت 
د( اعتماد باالی مردم به عملکرد دولت

در شرایط فعلی، کدامیک از چهار پیش نیاز باال در 
کشور وجود دارد؟

1-یکی از اثرات حداقل کوتاه مدت اجرای طرح هدفمند 
شدن یارانه ها )حذف یارانه ها( ایجاد رکود در بخش تولید 
و به تبع آن در بخش اشتغال نیروی کار است. زیرا حذف 
یارانه انرژی باعث افزایش هزینه های تولید خصوصاً در 
صنایع بزرگی مانند فوالد، سیمان، خودروسازی و … 
خواهد شد. از طرف دیگر، چون قدرت خرید اکثریت 
نخواهد  افزایش  قیمت ها  افزایش  با  متناسب  جامعه 
باعث کاهش تقاضاهای کل در  یافت در طرف تقاضا 
اقتصاد کشور شده درنهایت باعث کاهش عرضه کل و 
کاهش اشتغال و به افزایش بیکاری منجر خواهد شد

2- اثرات تورم اجرای طرح مذکور بین 1۵ تا ۶۰ درصد 
پیش بینی شده است. یعنی به هر جهت سیاست حذف 
یارانه ها، موج تورمی جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل 
خواهد نمود. به واسطه حذف یارانه ها دولت تصمیم دارد 
در وهله اول کاال و خدمات )مانند آ ب، برق، بنزین، گاز، 
گازوئیل و …( را به قیمت چندین برابر به مردم بفروشد. 
ولی این گرانی اثراتی مانند افزایش بهای تمام کاالها را دارد. 
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برخالف شعارهای دولت؛
 بیکاری جوانان كم نشد، بیشتر هم شد

بر اساس آمار رسمی، بررسی نرخ بیکاری جوانان 1۵ تا 2۹ ساله )گروه سنی دارای 
نرخ بیکاری باال( حاکی است در بهار امسال 2۰,۴ درصد از جوانان بیکار بوده اند، 
اما طبق برنامه می بایست این نرخ بیکاری به 12,۵ درصد کاهش پیدا می کرد.

سند اشتغال جوانان در اواخر سال ۸۳ و در دولت خاتمی به تصویب رسید که 
جوانان  اشتغال  در حوزه  ملی  راهبردی  عمل  برنامه  و  مهمترین سند  و  اولین 
بود که در برنامه چهارم توسعه از آن غفلت شد. پیش بینی شده بود در صورت 
اجرای این برنامه سالیانه به طور متوسط حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی برای 
جوانان ایجاد شود و ۵۰ هزار جوان تحت پوشش برنامه ویژه اشتغال در طول 
سالهای برنامه قرار گیرند که دولت فعلی به هیچ کدام از این اهداف نرسیده است.

نرخ  برابر  دو  تا 2۹ سال حدودا  رده سنی 1۵  در  بیکاری  نرخ  در حال حاضر 
به  بیکاری جوانان  نرخ  المللی،  بین  استانداردهای  اساس  بر  است.  بیکاری کل 
نرخ بیکاری کل کشور باید 1/۵ برابر باشد در صورتی که در شرایط فعلی این 
برابر است. نرخ بیکاری دختران جوان کشور نیز  از دو  نرخ در کشورمان بیش 
دهنده  نشان  رسمی  آمار  است.  جوانان  کل  بیکاری  نرخ  از  بیشتر  مراتب  به 
است.  امسال  نخست  ماهه  سه  در  جوان  دختر  هزار   2۰۰ حدود  شدن  بیکار 

هدفمند كردن يارانه ها، مسکن را گران و راكد می كند

افتتاح راه آهن شیراز – اصفهان؛  دروغ بزرگ دولت

و  درآمدها  توازن  معنای  به  دولت  مالی  انضباط   -۳
امر  شواهد  از  آنچه  است.  دولت  ساالنه  هزینه های 
پیداست متأسفانه دولت نه تنها خود برنامه مشخصی 
از  مختلف  روشهای  به  بلکه  ندارد  خصوص  این  در 
برنامه های اقتصادی کشور منحرف شده و تخلفات 
مالی متعددی مرتکب شده است. از جلمه می توان 
حاصل  درآمد  از  تومان  میلیارد  هزار  واریز  عدم  به 
از فروش نفت توسط دولت به خزانه در سال ۸۶ و 
نمود.  اشاره   ۸۷ سال  در  تومان  میلیارد  هزار  هفت 
۴- با توجه به سوابق رفتاری و عملکردی و وعده هایی 
که دولت در سال های اخیر به مردم داده است، آیا اعتماد 
و اطمینان الزم مردم به دولت وجود دارد؟ کاهش رشد 
اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری به حدود 1۵ درصد، عدم 
تحقق وعده های پرداخت سود به صاحبان سهام عدالت، 
آستانه  در  بازنشستگان  و  کارمندان  حقوق  افزایش 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رفتارهای 
دولت با آنها پس از اتمام انتخابات، انجام تقلب گسترده 
در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و 
زندانی کردن و شکنجه کردن فرزندان انقالب و جوانان 
کشور بدون دلیل و سند؛ همه و همه از دالیلی است که 
مردم و جامعه را نسبت به دولت بی اعتماد ساخته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق، زمینه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها )حذف 
قرار  آن  اجرای  و  نیست  فراهم  کشور  در  یارانه ها( 
آن  سرعت  تنها  که  است  مسیری  در  کشور  دادن 
می دهد. افزایش  پرتگاه سقوط  به  رسیدن  را جهت 
  

 اجرای طرح تحول با اين وضعیت يعنی  سقوط به پرتگاه

* بر اساس گزارش یک دستگاه نظارتی ، حجم استفاده شخصی از خودروهای دولتی 
بعد از سهمیه بندی بنزین و بخصوص کاهش سهمیه خودروهای شخصی افزایش یافته 
و عالوه بر روزها که خودروهای دولتی حتی گاهی با راننده در خدمت مدیران و کارکنان 
عالی رتبه دستگاه ها هستند، شب ها نیز خیابان های تهران جوالنگاه خودروهای دولتی است .

* حدود 100 نفر از کارگران شرکت نازنخ قزوین برای گرفتن ۶ ماه از حقوق سال جاری 
و 2 ماه حقوق معوقه سال گذشته صبح دیروز در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

* در راستای واگذاری پروژه های بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود 
یک ماه پس از واگذاری پروژۀ توسعۀ جاده هراز )شمال شرق تهران( به قرارگاه خاتم االنبیاء 
)وابسته به سپاه(، ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز- بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور- 
توسط دولت به شرکت »تهران گسترش«، وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار گردید.

ويژه نامه اقتصادی


