
روزانمه
شماره 1020  10 اردیبهشت 1396

2

توافق ایران و عراق برای مقابله با پدیده گرد و غبار
معاون رئیس جمهور به از سرگیری همکاری  
ایران و عراق در موضوع مقابله با گرد و غبار 
نیم  و  از سه سال  بعد  اشاره کرد و گفت: 
پیگیری با دولت عراق در این زمینه به تفاهم 
رسیدیم و با آرامش و ثباتی که در دولت و 
کشور عراق ایجاد شد، حدود سه ماه پیش 
اعالم کردند که می توانند تفاهم نامه موجود در زمینه مقابله با گرد و غبار را 
اجرایی کنند. عراق موافقت کرد که ایران یک مزرعه آموزشی 200 هکتاری 
برای کاشت نهال و آموزش روش های فنی مقابله با گرد و غبار در این کشور 
راه اندازی کندتایک مرکز منطقه ای برای آموزش و توان افزایی در موضوع 
گرد و غبار ایجاد شودو آخرین مرحله توافقات با کشور عراق انجام شده 

است. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در حاشیه مراسم امضای یادداشت 
همکاری محیطی ایران و ژاپن در جمع خبرنگاران به موضوعات مطرح 
شده در مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته اشاره 
کرد و گفت: برنامه دولت یازدهم برای کاهش آلودگی هوا بارها اعالم شده 
است و دولت از سال 92 مصوباتی را برای کاهش آلودگی هوا در هشت 

کالنشهر کشور به اجرا درآورد.
وی با بیان اینکه از جمله مهمترین این مصوبات حذف بنزین پتروشیمی و 
عرضه بنزین یورو۴ بوده است،اظهار کرد: همانطور که آقای جهانگیری دیروز 
در جریان مناظره اعالم کرد در ۴0 شهر کشور بنزین یورو۴ توزیع می شود 
که اتفاق بزرگی است. حذف بنزین پتروشیمی باعث می شود میزان بنزن در 
کالنشهرها از حدود بسیار باال و خطرناک که چندین برابر حد مجاز بود به 

نزدیک حد مجاز برسد.

 اقتصاد کشور را نجات می دهم
سیدمصطفی آقامیرسلیم نامزد مورد حمایت 
حزب موتلفه در گفت وگو با رادیو ایران گفت: 
از افتخارات من ارتباط برقرار کردن بین صنعت 
و دانشگاه است که ادعا می کنم بسیار خوب 
می توانم بستر بنگاه های دانش بنیان در کشور 
را فراهم آورم تا موجبات اشتغال جوانان را در 
صنعت، کشاورزی و بخش خدمات فراهم کنم. وی ادامه داد: در سال 13۸۵ 
با فعالیت خوب جوانان موفق شدیم موتور ملی را به ثمر برسانیم که آقای 
احمدی نژاد از آن رونمایی کرد و در سال ۸۷ موفق شدیم این موتور ملی را 
به تولید انبوه برسانیم بعد از این بود که بر لزوم طراحی و ساخت موتورهای 
سنگین دیزلی برای راه آهن، نیروگاه ها و نیروی دریایی تأکید و همت گماشتیم 

که باالخره توانستیم موتور دیزلی ملی را با کمک فارغ التحصیالن داخلی طراحی 
و عملی کنیم.  وی در ادامه گفت: با توجه به عالقه من به ورزش و مخصوصًا 
شنا و همینطور روحیه سحرخیزی که دارم آقای غفوری فرد در دوران هاشمی 
رفسنجانی از من خواستند تا ریاست کمیته نجات غریق را به عهده بگیرم و 
در طول این ده سال بیش از ۷۵000 نفر را توانسته ایم نجات بدهیم. میرسلیم 
در پایان گفت: تجربه حضور من در کمیته نجات غریق و نجات دادن انسان ها 
باعث می شود تا در نجات دادن وضع اقتصادی کشور نیز از آن استفاده کنم. در 
این زمینه با توجه به جوایز و انتخاب شدن به عنوان حامی نجات غریق جهانی 
از سوی کمیته جهانی نجات غریق و همچنین فعالیت های زیست محیطی من 
برای کاهش آلودگی آالینده های شهر تهران اگر موفق شویم اعتماد مردم را 
به دست بیاوریم به کمک همکاران خوب و با تجربه خود می توانیم وضعیت 

امور را بهبود بخشیم.

خبرسازان

احزاب گزارش سیاسی روز   دولت

سیاست ما در قبال آمریکا 
قاطعانه و اصولی است

وزیر دفاع گفت: اگر آمریکایی ها تصور می کنند 
می توانند بر انتخابات ایران تأثیر بگذارند، کامال در 
توهم هستند. زیرا ملت ایران ملت هوشیار است و 
دشمنانش را می شناسد و سیاست خارجی ما در 
قبال آمریکا قاطعانه، تثبیت شده و اصولی است.

به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، 
سردار حسین دهقان، در گفت وگو با تلویزیون 
برخی کشورهای  امروز در  الیوم گفت:  روسیا 
عربی به ویژه عراق، سوریه و یمن افرادی هستند 
که علیه نظام قانونی این کشورها که بر آمده از 
خواسته و نظر مردم است، می جنگند و ما آنها را 
حتماً تروریست می دانیم و آنها را جز ملت شان 
هم تلقی نمی کنیم زیرا اگر واقعاً این ها متعلق به 
ملتی باشند، آنها نمی توانند علیه منافع ملت خود و 
مردم خود بجنگند، چون این ملت ملت خودشان 
خواهد بود و این سرمایه ها داشته های خود آن افراد 
است، بنابراین کسانی که چنین فعالیت هایی دارند 
و علیه ملت شان می جنگند حتماً تروریست هستند 
و باید با آنها مقابله کرد. اما آن چیزی که در این 
فضا خیلی مهم است این است که بسیارکسانی 
که در عراق و سوریه علیه نظام و ملت می جنگند 
اصاًل اهل آن کشور نیستند و اصاًل از  این منطقه 
نیستند بلکه از کشورها و مناطق دیگری به این 

کشورها آمده اند.
دهقان تصریح کرد: متاسفانه اینها نام اسالم را 
یدک می کشند، آن هم در حالی که هیچ ارتباطی 
میان آن ها و اسالم وجود ندارد. هیچ رابطه ای میان 
اسالم و تروریسم وجود ندارد. اسالم دین صلح و 
آرامش است، اسالم دین دوست داشتن انسان است. 
اسالم از افزایش رفاه انسانی سخن می گوید. این 
دین نمی تواند مشوق تروریسم باشد و این افراد 
هم هیچ ارتباطی با اسالم ندارند. از این رو فهم 
وضعیت سوریه چندان دشوار نیست، تفکیک این 
تروریست ها از دیگران کار دشواری نیست. ممکن 
است برخی افراد سالح به دست گرفته باشند اما 
از این سالح علیه ملت استفاده نکرده اند. ما داعش 
و جبهه النصره را دو گروه تروریستی می دانیم و 
معتقدیم تمام جهان باید به عراق و سوریه کمک 
کنند تا این گروه های تروریستی را از بین ببرند.

دهقان ادامه داد: ما مداخله ای در امور داخلی 
کشورهای همسایهمان نداریم. اما متاسفانه امروز 
عربستان به نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل 
شده است. آنها به مساله ایران و عربستان و فارس و 
عرب دامن می زند، آنها این مسائل مذهبی و قومی 
را مطرح می کنند تا بر منطقه مسلط شوند. حضور 
آمریکا در منطقه ما با پول های آنها انجام می شود. 
وی در پاسخ به سئوالی درباره هزینه های نظامی 
ایران و تقسیم بودجه بین سپاه پاسداران و ارتش با 
توجه به جنگ در سوریه گفت: ورود ما به سوریه 
بر اساس درخواست دولت قانونی این کشور بود. 
بدون اراده دولت سوریه ما هیچ کاری در این کشور 
صورت نمی دهیم. ما به هیچ وجه دخالت نظامی 
در سوریه نداشته ایم و دخالت هیچ کسی را هم 
جز در حد کمک کردن و بر اساس دولت قانونی 
این کشور نمی پذیریم. حتی در مورد سالح هم 
سوریه سالح خریداری می کند و این مسئله بر 
اساس قرارداد ما با سوریه روشن است. به همین 
علت همه این مسائلی که مطرح می شود جنگ 
روانی است که برای ترساندن ملت سوریه مطرح 
می شود. گفته می شود ایران به دنبال منافع خاصی 
در آنجاست و به همین علت به سوریه رفته است. 
آنها می گویند صدها نفر )از ایرانی ها( کشته و 
شهید شده اند. اما همان طور که می دانید هر جنگی 
قربانیان خاص خود را دارد. حضور ما در سوریه 
جنبه استشاری و در بعضی موارد آموزشی دارد. 
جمهوری اسالمی ایران هیچ یگان نظامی ندارد 
که در خاک سوریه بجنگند. ما برای این کار به 

آنجا نرفته ایم. 

خاتمی: قدردان پیگیری های 
روحانی برای رفع حصر هستیم

اصطالح  به  جناح  گفت:  خاتمی  محمدرضا 
اصولگرای ما آنچنان از هم پاشیده که حتی توان 
معرفی یک کاندیدای در شان ریاست جمهوری 
ندارند. به گزارش ایلنا، محمدرضا خاتمی در 
همایشی که به همت ستاد جوانان روحانی در 
سالن همایش های اریکه ایرانیان برگزار شد با 
بیان اینکه مایه افتخار من است که در جمع شما 
عزیزان که سرتاپا شور و شعور هستید حاضر 
شدم، گفت: آنچه اتفاق افتاده با کمال تاسف 
نبودن رقیب در این انتخابات است. ما به عنوان 
یک جریان سیاسی مایل هستیم در برابر ما رقبای 
توانمند و قدری باشند که قدرت انتخاب و شور 
انتخابات باال برود و راهی برای آبادانی فراهم 
شود، اما جناح به اصطالح اصولگرای ما آنچنان 
از هم پاشیده که حتی توان معرفی یک کاندیدای 

در شان ریاست جمهوری ندارند.
خاتمی یادآور شد: جناب آقای روحانی این جمع 
که برشی از جامعه ایران است با اراده قوی خود 
سه هفته دیگر شما را برای دور دوم انتخابات 
خواهد کرد اما آقای روحانی را در دور دوم 
چطور می خواهیم؟ خاتمی افزود: ما از روحانی 
می خواهیم همان گونه که در سیاست خارجی 
اصالح روابط با جهان را رویکرد خود قرار داد 
و برجام را به سرانجام رساند، در سیاست های 
منطقه ای خود آنچه امروز در سوریه و عراق و 
افغانستان و یمن و کشورهای هم جوار می گذرد 
اراده کند و امور را تحت نظر دیپلماسی کشور 

یعنی وزارت خارجه در آورد.
او با اشاره به اینکه ما یک دوران هشت ساله 
تاریکی را تجربه کردیم، گفت: نهال اصالحات و 
نهادهای مدنی هشت ساله که در دوران خاتمی پا 
گرفتند به غایت سرکوب شد اما در دوران چهار 
ساله روحانی شاهد شکل گیری تحزب و تقویت 
نهادهای مدنی و صنفی بودیم اما این کافی نیست 
ما از روحانی می خواهیم برای پیشرفت ایران و 
تقویت مشارکت مردم تقویت تحزب و جامعه 
مدنی را وجهه خود قرار دهد و فضای مجازی 

را از دست تطاول دیوان و ددان خارج کند.
او تاکید کرد:  ما از روحانی می خواهیم فراتر 
از شعار، جایگاه زنان و جوانان را در عرصه 
مدیریت های کالن کشور فراهم کند و با بهانه های 
نداشتن تجربه و تخصص این نسل آینده ایران 
در  سال  نگذارد. روحانی  کنار  از عرصه  را 
92 شعارهایی داد که در بسیاری موفق بود. ما 
می دانیم چه موانعی بر سر راه او بود آن چه امروز 
در همه تجمعاتی نظیر این دیده می شود تنها 
تاکیدی بر این شعارهاست. اگر روحانی شعار 
رفع حصر را داد ما موانع را می دانیم و قدردان 
پیگیری ها و تالش های ایشان هستیم اما آقای 
روحانی! شما نماینده اکثریت ایران هستید شما 
صدای این ملت درون حاکمیت هستید و باید 
با اقدامی قاطع و صدایی رسا بازتاب دهنده این 

خواست ملی درون حاکمیت باشید.
این فعال سیاسی اصالح طلب تصریح کرد: اگر 
ما خواستار رفع حصر هستیم، به خاطر این است 
که ما می خواهیم کدورت ها کنار گذاشته شود و 
با انسجام و وحدت توان کشور برای سازندگی 
به کار گرفته شود. همه اینها با انتخاب مدیران 
شایسته و توانمند و شجاع و متخصص امکان پذیر 
است که اسیر مالحظات درون ساخت قدرت 
نشوند. همه این ها برای این است که ایرانی آباد 
و سرافراز داشته باشیم و فساد ریشه کن شود 
بدانید دوستان امروز جمع شدیم نه برای اینکه 
29 اردیبهشت کار کنیم از امروز برای چهار سال 
آینده و تداوم دولت اصالحات برای هشت سال 
بعد آن رقم می خورد آن قدر حجم خرابی ها زیاد 
است که نه یک دولت چهارساله بلکه دولت 

شانزده ساله برای رفع خرابی ها الزم است.

سپید: حسن روحانی که در میان استقبال 
پرشور وارد شهر کرمان شد، در جمع مردم 
و هواداران خود گفت: در روزهای بسیار 
مقدس برای هدف بلندمان باید همه توانمان 
را به کار گیریم. در این ایام جای مرحوم 

آیت اهلل هاشمی فسنجانی خالی است.
وی ادامه داد: کاش می شد از حضور آن 
سیاستمدار بزرگ و مجاهد نستوه به عنوان 
یار دیرین امام و رهبری استفاده برد. امروز 
باید راه هاشمی را ادامه دهیم. ما مسیر عدالت 
و اعتدال واصالحات را رها نخواهیم کرد.

روحانی با یادآوری انتخابات 92 خاطر 
نشان کرد: ما از روز اول با هم تصمیم گرفتیم 
با راستگویی و شفافیت مسیر ائتالی کشور 
ادامه دهیم. اگر روزی در این کشور  را 
از  پیشرفت  کند،  پیدا  رواج  دروغگویی 
کشور رخت بر می بندد. ما سالها آمار و 
حرفهای دروغ را شنیدیم و رسیدن به لبه 
پرتگاه را دیدیدم. امروز دیگر ملت ما آماده 
شنیدن دروغ جدید در کشورمان نیستند.

وی اضافه کرد: امروز نه شعار و وعده های بی پایه 
دادن و نه آمار و ارقام برای آینده ساختن نمی تواند 
گوش شنوایی میان مردم بزرگوار و فهمیم ایران 
داشته باشد. ما باید راهمان را ادامه دهیم. راه ما 
راه آزادی است. نخواهیم گذاشت بار دیگر فضای 

امنیتی در دانشگاه های ما حکمفرما شود.
روحانی با بیان اینکه اگر حمایت شما مردم 
نبود به هیچ عنوان در این مدت توفیقی به دست 
نمی آوردیم افزود: در طول این سه  سال نیم بارها 
در جلسات تصمیم گیری عموی و خصوصی روی 
در روی ما ایستادند تا مردم از شبکه های مجازی 
استفاده نکنند و هر روز به ما فشار آوردند تا همه 
شبکه های اجتماعی را فیلتر کنند، حاال که موقع 
انتخاب شده آنها پیشتاز در استفاده از فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی اند. اگر چیز بدی بود خب 
برای شما هم باید بد باشد و اگر ابزار خوبی برای 

شماست چرا برای مردم ما نباشد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای  این 
دوازدهم در ادامه تاکید کرد: ما راهمان را با مردم 
با هم شروع کردیم با هم ادامه می دهیم و با هم به 

مقصد نهایی خواهیم رساند. امروز روز سرنوشت 
ماست و در مسیر مهمی حرکت می کنیم. عده ای 
می خواهند در وسط راه برگردیم. ما به آنها می 
گوییم بر نمی گردیم. عده ای می خواهند در وسط 
راه متوقف شویم اما ما متوقف نمی شویم. ما چرا 
از راهمان برگردیم. به ما بگویید چرا می گویید 

که این راه را رها کنید و ادامه ندهید.
روحانی همچنین یادآور شد: راه ما این بوده که 
شرق کشور را آباد کنیم. استان کرمان و استان های 
شرقی مسیر ارتباط با غرب باشند. مسیر ما این بوده 
از چابهار به همه شرق کشور راه آهن و جاده را 
تا اروپا متصل کنیم. راه ما این بوده که برای اولین 
استان در ایران آب دریای عمان به صورت شیرین 

شده وارد این استان شود.
وی ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم در این استان 
سرمایه گذاری ها افزایش پیدا کند. در این سه سال و 
نیم هزار تفاهمنامه در بخشهای خصوصی و عمرانی 
در این دولت امضا شد و تاکنون 16 هزار میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده است. می گویند چرا 
در ماه های آخر طرح ها را افتتاح می کنید. قرار ما 
با مردم در سفرها این بود که قولی به مردم بدهیم 

که قابل عمل باشد و حتی االمکان تا پایان دولت 
یازدهم به افتتاح برسد، حاال که می خواهیم افتتاح 
کنیم می گویند نکنید. این ها فکر می کنند طرح 
چند صد میلیاردی که افتتاح می شود دیروز کلنگ 
خورده است، در حالی که این مردم سه سال و نیم 

تالش کرده اند.
روحانی با بیان اینکه ما می خواهیم غیر از سرمایه 
داخلی،  سرمایه خارجی هم به داخل کشور بیاوریم 
تا برای مردم و جوانان شغل ایجاد شود، اظهار کرد: 
راه ما این است که در این استان در طول مدت این 
سه سال و نیم پولی به حدود 3 میلیارد دالر سرمایه 
خارجی به صورت مستقیم و فاینانس جذب شده و 
مبلغ 13۸۷ میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده 
است،  آن وقت شما می گویید که سرمایه نیاید. 
در طول این چند سال مردم عزیز کرمان در سایه 
وحدت و تالش و زحمت بخش های عمومی، 
خصوصی و مسئولین و همکاری امام جمعه محترم 
کرمان آیت اهلل جعفری صادرات از این استان ۵ 

میلیارد دالر بوده است.
وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی تصریح 
کرد: ما راهی را انتخاب کرده ایم و برای اجرای 

حقوق شهروندی آن را رها نخواهیم کرد. 
بعضی ها فکر می کنند حقوق شهروندی 
روی کاغذ نوشته شده و اجرا نمی شود. 
بدانید که دولت یازدهم در همین ماه های 
آخر با تمام توان خود حقوق شهروندی 

را اجرا می کند.
ریاست  انتخابات  کاندیدای  این 
جمهوری دوازدهم افزود: من به آنها که 
از حقوق شهروندی خوشحال نیستند و آنها 
که می گویند به مردم نباید آزادی بدهیم 
و زن ها نباید در فعالیت های اجتماعی 
باشند می گویم اگر این مردم بار مسئولیت 
دولت یازدهم را بر دوش این خادم خود 
گذاشتند بدانند حقوق شهروندی مو به مو 
اجرا خواهد شد. ما اجازه نمی دهیم حقوق 
خصوصی مردم را تضعیف و نقض کنند و 
بی قانونی ها در این کشور ادامه پیدا کند. 
ما با حمایت مجلس که امروز هماهنگی 
بسیار بهتری بین دولت و مجلس دهم 
برقرار است، راه حقوق ملت را ادامه می دهیم. 
ما باید راهمان را برای حقوق ملتمان ادامه دهیم.

از  ما  کرد:  بیان  کرمان  مردم  از  تشکر  با  وی 
همه عزیزانمان، رزمندگان لشگر ۴1 ثاراهلل سردار 
سلیمانی، شهید باهنر، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
عزیز، برادر عزیزم آقای جهانگیری و همه آنها که در 
دولت یازدهم خادم مردم بودند و امروز راه پیروزی 
ملت عزیزمان را دنبال می کنند، تشکر می کنیم. به 
شما قول می دهم در همین جا که سخن می گویم 
و شما مطالباتتان را بیان می کنید، این مطالبات را 
می شنوم، پیام شما را درک می کنم و با همه توان 
همه تالشم را برای تحقق آن به کار خواهم گرفت.
روحانی در پایان اظهار کرد: ما باید آنچه را در 
فصل 3 قانون اساسی درباره حقوق ملت آمده تا 
اجرای آخرین خط و کلمه و کالمش محقق کنیم و 
از پای ننشینیم و برای اجرای قانون اساسی و حقوق 
ملت همه توانمان را باید به کار گیریم. امروز روز 
ساختن سرنوشت ۴ سال آینده و آینده های دورتر 
به دست شما مردم است و باز هم تکرار می کنم 
دوباره ایران،  دوباره اسالم، دوباره اعتدال، دوباره 

امید و دوباره پیشرفت ایران عزیز.

حسن روحانی در جمع پرشور مردم کرمان

راه ما راه آزادی است

سپید: استاد برجسته توسعه در خصوص اظهاراتی مبنی بر کاهش 
ضریب جینی به سبب پرداخت یارانه ها در دولت نهم و دهم گفت: 
فرار سرمایه های انسانی و مادی و ضعیف شدن طبقه متوسط عامل 
اصلی این کاهش بود. فرشاد مومنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در خصوص اظهارات حجت االسالم رئیسی مبنی بر کاهش 
ضریب جینی در سال های اولیه پرداخت یارانه و کم شدن فاصله 
طبقاتی اظهار داشت: در این دوره سه اتفاق افتاد که باید هر سه آنها 
مورد توجه قرار گیرد و برآیند آنها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

استاد دانشگاه عالمه ادامه داد: نکته اول این است که در آن 
دوره کشور با بی سابقه ترین سطح تاریخی تجربه شده در زمینه 
خروج سرمایه انسانی و مادی رو به رو بود. بنا بر این دلیل اصلی 
کاهش ضریب جینی که در زمره نقدهای روش شناختی به قابلیت 
این ضریب برای نشان دادن واقعیت ها است به این بر می گردد  که 
دلیل اصلی کاهش ضریب جینی این است که سر هرم بریده شده 
و بخش عظیمی از سرمایه های مادی و انسانی کشور خارج شده 
و مهاجرت کردند. چون این اتفاق افتاد، ضریب جینی، نابرابری  را 
کمتر نشان می دهد اما این کاهش نابرابری ها به هیچ وجه به معنی 

بهبود زندگی فرودستان نیست.
مومنی تصریح کرد: ما با استاندارد خالص سرمایه سعی کردیم یک 

تصویری از ابعاد خروج سرمایه ها از کشور که به خاطر سیاست های 
بحران زا و ایران هراسانه رئیس دولت قبلی ایجاد کرده بود، ارائه 
کنیم. استنادهای ما به گزارش های رسمی منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی است که بر اساس آن نشان داده می شود که خالص حساب 
سرمایه که ترکیبی از ورود و خروج سرمایه از کشور است در ماه های 

پایانی مسئولیت آقای خاتمی منفی 200 میلیون دالر بوده است.
وی ادامه داد: این نشان می دهد که ما در بهترین دوران اقتصادی 
خود نیز خروج سرمایه داشتیم اما این عدد در سال 13۸9 به منفی 
2۵ میلیارد دالر یعنی بیش از صد برابر دوران خاتمی رسید. البته 

این سرمایه های ثبت شده است زیرا معموال سرمایه هایی که از کشور 
خارج می شود به صورت رسمی به بانک مرکزی اعالم نمی شود و 

این عدد فقط تقریبی از خروج سرمایه ها است.
مومنی تصریح کرد: این یکی از عوامل کاهش ضریب جینی 
است که بدون آن که در زندگی قشر ضعیف تاثیر گذاشته باشد، 
باعث کاهش شده این عدد شده است. موضوع دوم این که مطابق 
مطالعه ای که خانم سهیال پروین انجام داده اند و در دانشگاه اقتصاد 
عالمه ارائه شد نشان داده می شود که در دوره ۸ ساله احمدی نژاد 
کشور با بی سابقه ترین سطح تاریخی تجربه شده در ۵0 سال اخیر 

در زمینه سقوط درآمدی طبقه متوسط درآمدی رو به رو شد.
وی ادامه داد: این دو عامل نقش ابر تعیین  کننده ای در ضریب 
جینی دارند و در واقع این کاهش به معنای فرار سرمایه ها از کشور 
و به خطر افتادن زندگی قشر متوسط است. مومنی ادامه داد: عامل 
سوم کاهش ضریب جینی، تزریق دوپینگی یارانه ۴۵ هزار تومانی 
بود که آن هم به خاطر تورم دو رقمی یک بهبود نسبی ناپایدار )کمتر 
از یک سال( ایجاد کرد. بنا بر این بخش اعظم یعنی دو سوم عوامل 
اصلی در کاهش ضریب جینی و بهبود زندگی فرودستان در جهت 
عکس اتفاق افتاده و از طرف دیگر این کاهش سبب شد آثار سوء 

بسیار سنگینی در بلندمدت برای کشور ایجاد شود.

فرشاد مومنی مطرح کرد

علت اصلی کاهش ضریب جینی در دولت قبل، سقوط درآمد طبقه متوسط


