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پس اندازهای بی خاصیت
بالی معیشت خانوارها
گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت هزینه و درآمد
خانوارها ،نکات متعددی را در بر داشت ،از جمله
بهبود وضعیت توزیع درآمد خانوارها که امید می
رودبااجرایطرحهایینظیرتجمیعیارانههاطی
امسال ،ادامه یابد .همچنین درصد خانوارهایی
که از گاز برای تامین گرمای منزل بهره می برند
افزایش یافته که جای امیدواری است .با این
حــال ،نکته دیگری که از بررسی ایــن داده ها
به دست می آید ،مربوط به رشد درآمد و هزینه
خانوارهای شهری است .این داده ها نشان می
دهند که او ًال درآمد خانوارهای شهری از هزینه
خالص آن ها بیشتر بوده و به  9.3میلیون تومان
در هر ماه در برابر  7.7میلیون تومان رسیده
است .ثانی ًا درآمدها با  50.5درصد ،افزایش
ساالنه سریع تری نسبت به خالص هزینه ها با نرخ
رشد  48.9درصد داشته اند و در آخر این که پس
انداز خانوارهای شهری به متوسط ماهانه یک
میلیون و  660هزار تومان رسیده که رشد حدود
 59درصدی را نسبت به پس انداز خانوارها در
سال  99نشان می دهد .شاید در ابتدا این آمارها
مثبت به نظر برسند ،اما مسئله این جاست که
رشد پس اندازها که از نرخ رشد درآمدها و هزینه
ها و حتی تورم سال گذشته (به میزان حدود 40
درصد) بیشتر بوده ،چندان به افزایش رضایت
مندی مردم از وضع معیشت خود منجر نشده،
به طوری که در شرایط متالطم تورم و ناآگاهی
خانوارها ،این پس اندازها یا در بازارهایی مانند
بورس بعض ًا نابود شده یا حتی در صورت سپرده
گــذاری با نرخ  18درصد در نظام بانکی عم ً
ال
الی چرخ دنده های تورم چند ده درصدی هرز
رفته است.
در پاسخ به چرایی ایــن مسئله باید به کاهش
قدرت خرید خانوارها بر اثر تورم مزمن بیش از یک
دهه گذشته اشاره کرد .داده های آماری نشان
می دهند که از فروردین  1390تا اسفند 1400
به طور متوسط قیمت کاالهای خوراکی 16.5
برابر و قیمت کاالهای غیر خوراکی  8.4برابر
شده است .با این حال به دلیل سهم باالی هزینه
کاالهای غیر خوراکی در سبد هزینه خانوار ،این
کاالها بیش از پیش از دسترس و قدرت خرید
خانوارها دور مانده اند .آمارها همچنین نشان
می دهــد که سهم کــاالهــای خــوراکــی در سبد
هزینه خانوار از  23درصد در ابتدای دهه  90به
 27درصد در انتهای سال  1400رسیده و در
مقابل نیز سهم هزینه کاالهای غیر خوراکی کم
شده است .همین موارد سبب شده تا هم اینک
خرید برخی کاالها در کوتاه مدت مانند خودرو
و مسکن غیر ممکن به نظر برسد .در این وضعیت
تقریب ًا واضح است که خانوارها تا حدی بودجه
مصرفی روی کاالهای ضروری نظیر خوراکی را
افزایش دهند و بقیه را پس انداز کنند.
اما سوال دومی که در این خصوص پیش می آید
این است که چطور می توان از چرخه باطل پس
اندازهایی که به کار بهبود معیشت مردم نمی آیند
به نفع مردم خارج شد؟
از منظر خرد باید گفت توسعه ساز و کارها به
منظور تجمیع تدریجی پس اندازهای خرد ،تا
این که منجر به ایجاد اعتبار برای اقشار ضعیف
شود و در نتیجه وام های ارزان خرید کاالهای
سرمایه ای به آنــان تعلق گیرد ،گام موثری به
شمار می آید .هم اینک مشاهده می شود که در
بانک ها گاهی عرضه تسهیالت خرد تا میزان
 100میلیون تومان هم افزایش یافته است اما
او ًال دریافت آن برای اقشار ضعیف کار آسانی
نیست و ثانی ًا دهک های پایین به دلیل نرخ سود
و اقساط باال ،رغبتی به آن نشان نمی دهند .به
طور مشخص در این زمینه باید به باز کردن جای
بیشتر برای بانک های قرض الحسنه و توسعه این
تسهیالت اشاره کرد.
امــا بخش دیــگــری از پاسخ ســوال دوم بــه این
موضوع بر می گردد که نظام بانکی اساس ًا مجالی
برای توسعه اعتبارات خرد و به کارگیری پس
اندازهای مــردم در این فرایند باقی نگذاشته
است .طبق آمارهای وزیر اقتصاد ،سهم وام های
خرد در نظام بانکی هم اینک حدود  10درصد
است که قابل قبول نیست .آسیب شناسی این
مسئله از حوصله این نوشتار خارج است اما بد
نیستبهاتفاقمثبتیکهدرروزهایاخیررخداده
اشاره و تداوم جدیت بانک مرکزی در این مسیر را
مطالبه کرد .ماجرا این است که با انتشار جزئیات
تسهیالت کالن بانک ها هم اینک معلوم شده که
رفتار برخی بانک ها در زمینه ارائه «تسهیالت
کالن» به اشخاص مرتبط ،انحراف داشته است.
آمارهای دقیقی از میزان این انحراف هم اینک
موجود نیست اما هر چه هست ،آن قدر بوده که
بانک مرکزی در اقدامی بی سابقه ،بانک های
متخلف از این منظر را تهدید به معرفی به هیئت
انتظامی بانک ها کــرده اســت .امید می رود با
جدی شدن ایست بانک مرکزی به این قبیل بانک
ها ،جا برای افزایش سهم تسهیالت خرد ،سالم و
مردمی در نظام بانکی بیشتر باز شود.
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سخنگویدولت:اجرایمصوباتسفرهایاستانی
بهصورتروزانهپیگیریمیشود
محمدی  -سخنگوی دولــت در پاسخ به پرسش
خراسان دربــاره ارزیابی سفرهای استانی رئیس
جمهور و سازوکار نظارت بر مصوبات و وعده های
دولت در این زمینه با بیان این که دولت در کمتر از
یک سال موفق شد به تمامی استانها مراجعه داشته
باشد و از نزدیک با مشکالت آشنا شود ،اظهار کرد:
غیر از سفر آخر به کرمان ،در کل این سفرها بیش از
چهار هزار و  ۷۹۸مصوبه داشتیم و رئیسجمهور
نیز  ۳۶۵دستور صــادر کــرد که  ۲۶۵دستور در
دست اجرا قرار دارد و  ۷۰دستور در دست پیگیری
است .وی افزود :برای پیگیری دستورات و مصوبات
سفرهای استانی سامانه ای با مدیریت معاون اجرایی
رئیس جمهور ایجاد کردیم و در کنار این سامانه،
رصد و پیگیری این مصوبات هم به صورت مستمر و
روزانه انجام می شود که تاکنون بیش از هزار جلسه
برگزار کرده اند و همچنان ادامه دارد.
▪اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت
قانون رتبهبندی معلمان اظهار کرد :معلمان در حال

بــارگــذاری مــدارک طبق زمانبندی وزارت آمــوزش
و پــرورش هستند .اصالحات و ایــرادات آییننامه هم
برطرف شده و سازمان برنامه و بودجه مبلغی را هم به
عنوان علی الحساب در اختیار قرار داده که حتی پیش
از تکمیل این فرایند ،فعال در پایینترین سطح رتبهبندی
پرداخت شود تا مبالغ قطعی نیز اجرایی شود .وی در
پاسخ به پرسشی دربــاره افزایش حقوق و مستمری
بازنشستگان نیز گفت :سازمان امور اداری و استخدامی
کشور پیش از این پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق
و مستمری کارمندان و بازنشستگان صندو قهای
لشکری و کشوری ارائه داده بود.
این پیشنهاد با سازمان برنامه و بودجه هم جلسات
مشترکی را در پی داشت و این بسته پیشنهادی مشترک
این دو مجموعه برای افزایش حقوق کارمندان دولت
(با تمرکز بر عزیزانی که دریافتی کمتری دارند) نهایی
شده است تا جبران حقوقی را برای کارمندان داشته
باشد .باید این پیشنهاد مراحل نهایی شدن را طی کند
تا امکان اجرایی شدن را پیدا کند و پیش بینی میکنم
که طی ماه آینده شاهد نهایی شدن آن در فرایندهای
قانونی خواهیم بود.

پسازقرائتگزارشتحقیقوتفحصوبارأینمایندگان

مجلسپروندهتخلفاتمدیرانسابقفوالدمبارکهراقضاییکرد

روز گذشته سرانجام گزارش تحقیق و تفحص از فوالد
مبارکه قرائت شد .گزارشی که از تخلفات فراوان در
این شرکت در سال های گذشته حکایت دارد و ردپای
برخی مسئوالن سابق نیز در این تخلفات دیده می
شود .این گزارش با رای مجلس به قوه قضاییه ارجاع
شد .به گزارش خبرگزاری خانه ملت مهم ترین نکات
این گزارش به شرح زیر است :شبکه پیچیده سهام
داران فوالد مبارکه و شرکت های تابعه به صورت یک
طرفه و متقابل ،بستری را برای رانت ،پول شویی،
خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه های
معاف از مالیات ،فراهم آورده است.
فوالد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی
است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهام
داران واقعی و نه وزیر صمت بلکه دفتر رئیس جمهور
سابق ،تعیین تکلیف کــرده اســت .ممانعت معاون
اول رئیس جمهور سابق و رئیس دفتر رئیس جمهور
سابق و استاندار سابق اصفهان ،از برکناری مدیر
عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به
مدت سه ماه ،از جمله مداخالت مقامات ارشد دولت
سابق بوده است .مدیرعامل سابق ،در شرایطی که
شرکت ،با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری
خود را از طریق تهاتر تامین کرده ،در دی ماه  99و
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ،در اقدامی پر
ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی ،پیشنهاد تامین
 50میلیون یورو برای مصارفی را که آن معاونت صالح
می داند ،ارائه کرده است .پرداخت های غیرقانونی
از طریق شرکت های تابعه ،نظیر حقوق به افراد
غیرشاغل ،جذب نیروی انسانی خارج
از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز
معاون اول رئیس جمهور سابق و وزیر
صمت سابق .پرداخت های نجومی
گاه بیش از یک میلیارد ریال ماهانه
کــه منجر بــه اخــتــاف زیــاد دریافتی
بین کارکنان شرکت و همچنین بین
کارمندان فوالد مبارکه با سایر اقشار
جامعه شده است .تصرف غیر قانونی
و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع
مالی شرکت با عنوان تنخواه مدیر
عامل ،با مبلغی حــدود هــزار میلیارد
ریال و مصرف آن در راستای اهداف
شخصی و بــذل و بخشش به افــراد و
مسئوالن بیرون شرکت .انعقاد 73
درصـــد قـــراردادهـــای خــریــد مـــواد و
خدمات در فوالد مبارکه به صورت ترک
تشریفات ،عدم رعایت قوانین و مقررات
داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع
در معامالت .قرارداد با افراد ذی نفوذ
سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر
رئیس جمهور سابق ،وزیر اسبق راه و
شهرسازی و شهردار سابق اصفهان.
قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم
 2با حدود  ۲۰۰میلیون یورو بیش از
قیمت واقعی ،تخصص نداشتن شرکت
چینیمنتخب،مشارکتداخلیناتوان
و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به
فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو.
عــقــد قـــــــرارداد مـــشـــاوره خــارجــی
غیرضروری به صورت ترک تشریفات
جــهــت تــولــیــد ورق مـــورد اســتــفــاده
در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع
جاسوسی صنعتی و همچنین اعمال
خسارت حــدود  14میلیون یــورو در
قـــرارداد ایــجــاد واحــد گــاز زدایـــی ،با
دخالت عضو هیئت مدیره.
شرکت فــوالد مبارکه و شرکت های
تابعه بــا ظرفیت تولید ســاالنــه 10
میلیون و  300هــزار تن فــوالد خام
(اســلــب) ،در دوره زمانی مهر  97تا
شهریور  ،1400حــدود  3میلیون
تن تولید بالقوه را از دست داده اند.
همچنین با بررسی عملکرد دوره های

گذشته ،حداقل  4میلیون تن صادرات از دست رفته به
ارزش حدود  3میلیارد دالر در این دوره زمانی به وقوع
پیوسته است .توزیع  540هزار میلیارد ریال رانت طی
سال های  97تا  ،99منجر به تضییع حقوق مشتریان
نهایی و میلیون ها سهام دار شده است .توزیع رانت
مضاعف از طریق فروش اعتباری محصوالت در شرایط
رونق بازار به افراد محدود و در شرایطی که شرکت برای
تامین سرمایه در گــردش ،اقــدام به دریافت چند صد
هزار میلیارد ریال تسهیالت با هزینه مالی چند ده هزار
میلیارد ریالی کرده است.
فروش 16هزارتن محصول شرکت ورق خودرو با عنوان
محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با
نقش آفرینی معاون فروش فوالد مبارکه و مدیر عامل
سابق ورق خودرو (از منتسبان معاون اول رئیس جمهور
سابق) ،ضمن در نظر نگرفتن شرایط و مالحظات در
بــازار صادراتی ،با خسارتی حــدود  3میلیون یــورو به
شرکت ،به صورت مستقیم.
اهدای خودرو ،کارت هدیه ،بن خرید ،سکه ،موبایل،
لپتاپ و تبلت ،به سازمان هایی نظیر برخی استانداری
هــا ،راه و شهرسازی ،وزارت صمت ،بانک مرکزی،
گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف
غیرقانونی در وجــوه شــده ،نمونه هایی از این دست
است .حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،با پرداخت مبلغ  15میلیارد
ریال در قالب فاکتور صوری و بهره برداری از امکانات
شرکت از جمله خودرو ازجمله نکاتی است که در این
گزارش تحقیق و تفحص آمده است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• روغن  400درصد گران شد .حاال  15درصد ارزان شده!
چقدر خوشحال شدیم که ارزان شده! دیگه کسی اعتراض نکنه!
•• باز هم افزایش حقوق و باز هم ویژه کارمندان! خوش به حال
کارمندان که با داشتن شغل ثابت و انواع و اقسام مزایا و وام
ماموریت و مسکن و ...کارفرمایی دلسوز و نگران هم دارند.
•• خــنــده دار اســت کــه بــه بــرنــج 70و110هــزارتــومــانــی و
دالر29هزار تومانی می گویید خبرهای خوش ارزانی! یادتان
رفته که چند بود و حاال چند شده؟
•• یارانه این ماه را که برایش هزار نقشه کشیدم به اجبار دادم
بابت ثبت نام دخترم! اصال هم راضی نیستم.
•• وضعیت اینترنت خیلی بد و افتضاح شده اما نه اپراتورها
جوابگو هستند نه سازمان تنظیم مقررات .حتما باید مردم
اعتراض کنند تا مسئوالن به فکر بیفتند؟
•• مذاکرات هسته ای تبدیل شده به مترسک بازی یک عده ای
که می خوان بازار رو به هم بریزند و از باال و پایین رفتن قیمت
دالر و طال و سکه و ...ماهی بگیرند!
•• کاش درباره میزان درآمد پلیس و دولت از جریمه مردم هم
شفافیت مالی وجــود داشته باشد .راحــت ترین روش برای
حل مشکل کمبود بودجه اینه که چندتا سرباز بی گناه را کنار
خیابان بگذاری تا به هر بهانه ای مردم را جریمه کنند!
•• آیا سزاوار است برای عکس دار کردن یک شناسنامه91هزار
تومان بدهیم؟
•• چــرا برخی بانکها مثل ص ــادرات بــرای افتتاح حساب
۵۰۰هزار تومان رو سه ماه مسدود میکنند؟
•• دیدید گفتم برجام و مذاکرات همه اش کشکه؟ حاال باور
کردید؟ گفتن تا ساعت  12دوشنبه انجام می شه .چی شد؟
•• خبرهای خوش ارزانی؟ خراسان عزیز کجا زندگی می کنی؟
قیمت های امروز نسبت به پارسال چند برابر شده! بعد که
مقدار بسیار بسیار ناچیزی آن هم موقت کاهش یافته ،چطور
چنین تیتری می زنی؟
•• نفهمیدم بیمه سالمت بــرای تبلیغات دولــت است یا گره
گشایی هزینه درمان؟ 60میلیون تومان هزینه کردم یک ریال
ندادند! گفتند فقط بیمارستان دولتی باید می رفتی!
•• مسئوالن در جریان هستین که شهرکرد آب نداره یا هنوز
خبرش به گوش شما نرسیده؟
•• مطمئن باشید کاسبان تحریم دوست ندارند قیمت طالها
و سکه ها و امالک و ماشین هایشان پایین بیاید .پس سنگ
اندازی می کنن و نمی ذارن تحریم ها برداشته بشه.
•• ما بازنشستگان بعد از خواندن مطلب افزایش الگوی حقوق
در روزنامه خراسان خوشحال شدیم که مسئوالن چگونه بعد
از شش ماه تــازه متوجه شدن افزایش  10درصــدی با تورم
40تا50درصدی همخوانی ندارد.
•• من متعجبم که چطور مسئوالن اجــازه دادنــد شما درباره
اختالل اینستاگرام بنویسید؟ واقعا برام عجیب بود .قبال جرئت
نمی کردید این چیزها را بنویسید.
•• آقای رئیس جمهور محترم! حضور بی ضابطه اتباع بیگانه در
کشورمان تبعات منفی برای کشور و مردم دارد.
•• زمانی که قیمت روغن سرسام آور باال رفت ،رستوران ها و
قنادی ها به بهانه افزایش قیمت روغن قیمت محصوالت خود
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را باال بردند .حاال که به قول خودشان قیمت روغن  10تا 15
درصد پایین آمده است ،آیا کسی هست که نظارت کند؟ آیا
قیمتغذاهاوشیرینیهابههماننسبتپایینآمدهاستیانه؟
•• دوست بزرگواری که تمام مشکالتت حله ،فقط مونده به
رکابی پوشیدن علی شادمان تو سریال یاغی گیر بدی! نگران
نباش ،شما دستور بده از حاال به بعد کشتی گیرها با کت و شلوار
میان روی تشک ،تلویزیون هم از نزدیک تر نشون شون می ده!
•• جراحی اقتصادی با تسهیالت بانکداری انحصاری ظالمانه
غیرممکناست.مگرتسهیالتشاملعوامباشدنهخواص،تیم
اقتصادی تجربی باشند نه فارغ التحصیلی!
•• نه تنها مــردم خاورمیانه بلکه تمام مــردم جهان مدیون
دالورانی هستند که به مبارزه با گروه های تروریستی و خون
خواری مثل داعش برخاستند و آن ها را نابود کردند .من و
خانواده ام تا آخرین نفس خود را مدیون این دالوران می دانیم
و از صمیم قلب برایشان دعا می کنیم.
•• قطع انگشت دست دزد ،راه چاره نیست .هیچ کسی نمی
خواهد دزد شود ولی روزگار او را به این کار وادار می کند .راه
چاره ایجاد شغلی مناسب است .بیکاری انسان را به راه خالف
می برد.
•• قیمت ها هر روز چند برابر می شود .روزه سکوت می گیرید
و اگر10تا 15درصد کاهش پیدا کند ،تیتر اول روزنامه می
شود! از خدا بترسید!
•• متأسفانه وقتی آدم با فوریتهای پلیسی تماس می گیره،
خیلی دیر می رسن! از اون بدتر حتی سامانه بازرسی پلیس هم
جواب درستی نمی ده .فرماندهی انتظامی استان لطفا پیگیر
وضعیت باشید.
•• تا کی باید منتظر پاسخ اعتراض به پرداخت نشدن یارانه
باشیم؟
•• اگر قرار باشد بعضی چیزها را به صورت قانون درست کنیم
که مردم ضرر کنند و اذیت شوند ،عمال قانون ارزش و ابهت خود
را از دست خواهد داد و هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
•• در برخی خیابان ها به خصوص زیــر درختان و چمن ها
معتادان متجاهر علنی در حال مصرف مواد مخدر هستند و
کسی هم جرئت نمی کند چیزی بگوید چون حالت طبیعی
ندارند .با پلیس هم تماس بگیری مثال چه اتفاقی می خواهد
بیفتد؟ بهتر نیست این ها جمع آوری و در کمپ ها نگهداری
شوند؟ خیلی از سرقت های خرد توسط این افراد انجام می
شود.
•• مجلس که تصویب کرد با پنج سال سابقه کار و پرداخت
پنج سال دیگر حق بیمه ،فرد بازنشسته تامین اجتماعی
شود! می داند چه بالیی سر مملکت می آورد؟ بگو نماینده
ای می خواسته عمه یا عمو یا خاله اش را با پنج سال سابقه کار
بازنشسته کند...
••چرا راهنمایی و رانندگی با رانندگان متخلفی که پالک های
خود را مخدوش می کنند تا خوانا نباشد برخورد نمی کند؟ باید
جریمه شوند تا تکرار نکنند.
•• آقای رئیسی به خدا قسم تا نظام بانکداری و بانک مرکزی در
انحصار خواص باشد ،بازگشت عدالت به اجتماع غیرممکن و
تالش های دیگر بیهوده است.

