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در 40  سال گذشته ضریب جینی یا همان شاخص نابرابری 
كمابیش ثابت بوده و تغییر مهمی نكرده است. در  سال های 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تا ۳۷ صدم كاهش یافت كه ناشی از پرداخت 
یارانه ها بود ولی با تورم سال های بعد آن اثر نیز خنثی شد و 
دوباره به جای اول برگشتیم. این ضریب از رقم ۰.۳۸۴۸ در 
 سال ۱۳۹۱ به رقم ۰.۴۰۰۸ در  سال ۱۳۹۶ و سپس ۰.۴۱۳۱ در 
 سال ۱۳۹۷ رسید و به احتمال فراوان در  سال ۱۳۹۸ به رقم 
كلی  اصول  مطابق  كه  نكنیم  فراموش  رسید.  ۰.۴۳ خواهد 
تعیین شده برای سیاست های اقتصادی، ضریب مذكور باید 
به ۰.۳۴ می رسید و جالب اینكه در متن اولیه این سیاست ها، 
 آن را 

ً
این رقم اشتباهی تایپ و ۰.۴۳ نوشته شده بود كه بعدا

اصالح كردند. اكنون به نظر می رسد كه آن اشتباه واقعیت را 
نشان داده است! بیشترین شاخص برابری مربوط به حدود 
 سال ۱۳۵۴ است كه باالی ۰.۵۰ بود ولی اكنون با رسیدن به رقم 
۰.۴۳ باالترین رقم را در ۴۰  سال گذشته شاهد خواهیم بود. 
مسأله اصلی رسیدن به این رقم نیست، بلكه احتمال داده 
می شود این رقم بیشتر و جامعه ایران با نوعی نابرابری مفرط 

مواجه شود.
نابرابری  می گیرد؟  شكل  چگونه  و  چه  یعنی  نابرابری 
به معنای  كه صفر  كرد  تعریف  و یك  می توان میان صفر  را 
برابری كامل است كه همه به یك اندازه از اقتصاد یا درآمد و... 
برخوردارند و یك به معنای آن است كه همه ثروت و اقتصاد 
متعلق به یك نفر است و دیگران هیچ ندارند. طبیعی است 
كه نابرابری صفر و یك هیچ گاه محقق نخواهد شد. در ایران 
این رقم در چهار دهه گذشته حول و حوش ۰.۴ بوده است 

كه مقدار نابرابری ما بیش از میانه نابرابری در جهان است و 
احتماال اگر به ۰.۴۳ برسد، از ۱۱۰ كشور دیگر وضعیت نابرابرتری 

خواهیم داشت.
خ  نر كرد؛  تبیین  مهم  عامل  یك  با  می توان  را  نابرابری 
 ، بازدهی سرمایه. تولید هر كشور محصول تركیب نیروی كار
كشور  كه در یك  افزوده ای  ارزش  سرمایه، زمین و... است. 
تولید می شود، برحسب عوامل گوناگون میان كار و سرمایه 
از  سرمایه  سهم  سرمایه،  بازگشت  خ  نر می شود.  تقسیم 
ارزش افزوده است. فرض كنیم تعدادی نیروی كار با مثال 100 
میلیون تومان سرمایه مشغول فعالیت اقتصادی می شوند. 
در پایان  سال هزینه در رفته و با قیمت ثابت 10 میلیون تومان 
سود نصیب صاحبان سهام و سرمایه شده است. به عبارت 
سهم  این  است.  بوده  ۱۰ درصد  سرمایه  بازدهی  خ  نر  ، دیگر
خ رشد اقتصادی  نصیب صاحبان سرمایه می شود. حاال اگر نر
برابر همین ۱۰ درصد باشد،  سال بعد با  سال گذشته از حیث 
خ بازدهی سرمایه بیش  نابرابری تفاوتی نخواهد كرد، ولی اگر نر
خ رشد باشد، این به معنای آن است كه نیروی كار سهم  از نر
كمتری از رشد به دست آورده و سود اقتصاد بیشتر به سوی 
خ بازگشت سرمایه  صاحبان سرمایه میل خواهد كرد. اگر نر
بیشتر  افزایش  به منزله  باشد،  اقتصادی  رشد  خ  نر از  كمتر 
سهم نیروی كار از ارزش افزوده اقتصادی است و این به منزله 
حركت به سوی كاهش نابرابری است. این یعنی سهم نیروی 

كار در تولید اضافه شده است.
بازگشت  خ  نر هستیم؟  وضعی  چه  در  ببینیم  اكنون 
سرمایه از طریق سود بانكی و با لحاظ كردن تورم موجود مثبت 
 بورس بسیار 

ً
خ آن در مسكن، خودرو، ارز و اخیرا نیست. ولی نر

باالست و این را باید در كنار منفی بودن رشد اقتصادی دید كه 
فشار مضاعفی به نیروی كار وارد می كند. 
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نیایــش مــردم در شــب های قدر

یا رب دعای خسته دالن 
مستجاب کن

تجربه مان را با جمعیت های 
یک می شویم ملی دیگر  شر

توقف ضدعفونی  رایگان 
ماسک های اهدایی

پیازکاری به بهای هیچ

 دست ها دور
قلب ها نزدیک  

همتی در جلسه روسای جمعیت های هالل احمر 
خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای عربی:

 10 هزار ماسک تولیدشده به دلیل تصمیم
جدید سازمان انرژی اتمی توزیع نشده است  

 گزارش »شهروند«
از تغییر لوگوی موسسه محک

 داستان چند ساله خسارت دیدن کشاورزان
« تکرار شد   این بار در مورد »پیاز
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 اهمیت صادرات هنوز هم در ایرانخطر افزایش نابرابری  
ناشناخته است

یادداشت یادداشت

بــخــــشــــنـــــامـــه های  صـــــدور 

رئیسکمیسیونصادرات
اتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کشاورزیایران

جمشید نفر
خلق الساعه  بزرگ ترین مشكل 
به خصوص  و  صادرات  بخش 
كشاورزی  كاالهای  صادرات 
است. معتقدم هر گونه  ممنوعیت یا هر بخشنامه خلق الساعه ای كه باعث شود 
صادرات در كشور ما تحت الشعاع قرار بگیرد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. اصل 
 مطلب این است كه هنوز در كشور ما نقش و اهمیت صادرات تبیین نشده است. 
اینكه صادرات چه نقش اساسی در اقتصاد كشور دارد و  صادركننده در این میان 
می تواند چه آثاری بگذارد.    در این سال ها در زمینه شناخت اهمیت صادرات یک 
قدم به جلو رفته ایم چرا كه به  غیر از مواقع ضروری، ممنوعیت صادرات كاالها و به طور 
خاص كاالهای كشاورزی به كلی لغو شده و  این قدمی رو به جلو بوده و در عین  حال 
باید این نكته را هم گوشزد كرد كه مدیریت صادرات به وسیله دریافت عوارض و 
تعرفه های صادراتی امری غلط است. یعنی در این  مدت امری درست را در كنار امری 
غلط گذاشته ایم و در حوزه صادرات اجرایی می كنیم. همین مسأله بیانگر آن است 

كه هنوز در كشور  ما اهمیت صادرات فهمیده نشده است. 
این نكته كه در مواقع ضروری ممنوعیت صادرات یا اعمال تعرفه های صادراتی 
كاری به موقع و پیشگیرانه است، بر كسی پوشیده نیست  اما پیش از هر چیز باید 
بپرسیم كه مواقع ضروری، دقیقا چه وقت هایی پیش می آید؟ برای مثال پیش از 
آمدن كرونا به ایران، بعضی  شركت های تولید كننده، صادرات ماسک، دستكش و 

ج از كشور به عهده داشتند.   سایر تجهیزات پزشكی را به خار
در مدت بسیار كوتاهی از صادرات تجهیزات مقابله با كرونا جلوگیری شد و به 
نظر من هم كار درستی بود، برای اینكه سالمت جامعه  مسأله بسیار مهمی است 
و همین ممنوعیت صادرات ماسک و دستكش و همچنین مدیریت خوبی كه در 
كم و كیف تولید این  تجهیزات بود باعث شد در مدت كوتاهی شرایط خوبی در تأمین 
این كاالها پیدا كنیم و پس از آن هم در دوره كوتاه با مدیریتی  فوق العاده، امروز در 
جایگاه صادرات این محصوالت هستیم و در عین حال كمبودی هم در داخل كشور 

نداریم. 
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کید رئیس جمهوری   تا
بر روشن شدن علت سانحه کنارک 

ح شد 2در جلسه هیأت دولت مطر حه
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علی عبدالهی/میزان

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 

همه گیــری کرونــا مانــع از راز و نیــاز مومنانــه مــردم بــا معبودشــان نشــد و فقــط شــکل 
نوزدهــم  شــب  ویــژه  مراســم  هــم  مــردم  مختلــف  اقشــار  داد.  تغییــر  را  آن  برگــزاری 
رمضــان را بــا حضــور محــدود و بــا رعایــت فاصله گــذاری در مراکــز مذهبــی، در خودروهــا، 

ــد.    ــزار کردن ــه برگ ــام وظیف ــن انج ــا در حی ــو ی ــون و رادی ــای تلویزی پ

داســـتــان جـلـــــد

  سخنگوی ارتش:   تمام ابعاد حادثه شناور کنارک در دست بررسی است

7 حه
صف

شهادتموالیمتقیانحضرتعلی)ع(راتسلیتمیگوییم


