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تـورم

اتفاقا منم يك سالمه!!!

همدان پيام: رئيس جمهورى با بيان اين كه دولت در 
ــه گام ديگر همه يارانه ها را در  ــت در دو س صدد اس
اختيار مردم قرار دهد، گفت: ان شاءا... همين امسال 
ــدى يارانه ها را اجرا مي كنيم و حق  گام دوم هدفمن

مردم را به جيب آنها واريز مي كنيم.
ــژاد در ادامه  ــود احمدى ن ــزارش ايرنا، محم ــه گ  ب
ــتانى دولت به استان  ــفر اس برنامه هاي چهارمين س
ــور مردم ورامين در ورزشگاه  تهران در جمع پرش
ــت و  ــزود: اعتقاد من اين اس ــهر اف ــى اين ش تخت
ــمت حركت مي كنيم كه ظرف  ان شاءا... به اين س
ــه گام ديگر، همه يارانه ها را در اختيار مردم  دو س
ــود در رابطه با حق خود  ــرار بدهيم كه مردم خ ق
ــان داده است كه مردم  تصميم بگيرند و تجربه نش
ــه آن را چگونه هزينه  ــخيص مي دهند ك بهتر تش

كنند. 
 هشدار به التهاب آفرينان 

ــخنان خود  رئيس قوه مجريه در بخش ديگرى از س
ــت با اجراى  ــات عده اى در مخالف ــا يادآورى اقدام ب
ــازى يارانه ها گفت: آنها با بهانه هاي  قانون هدفمندس
ــغ مي كردند تا ملت را از  ــازى و تبلي گوناگون، جوس

اين كار بزرگ منصرف كنند. 
ــن عده تالش  ــان اين كه اي ــورى با بي ــس جمه رئي
ــن و متالطم جلوه  ــور را ناام ــاى كش ــد تا فض كردن
دهند، تصريح كرد: آنها مي خواستند با ايجاد التهاب 
ــوء  ــور، به س و نگرانى و برهم زدن ثبات اقتصاد كش
ــود را پر كنند و  ــه و جيب هاي خ ــتفاده پرداخت اس
ــه  ــاى طبيعى اقتصادى مردم را دچار خدش رفتاره

كنند و با دالل بازى به مردم ضربه بزنند. 
ــايعه  ــدار به التهاب آفرينان و ش احمدى نژاد با هش
ــا در تالش  ــوى ديگر، آنه ــان ادامه داد: از س پراكن
ــل طرح هاي  ــع ادامه حركت، تكمي ــد كه مان بوده ان

تحولى و پيشرفت ملت ايران شوند. 
ــند،  ــيار باش رئيس قوه مجريه ادامه داد: همه هوش
ــيارى شايعه ها ساخته و پرداخته اين گروه است،  بس
ــتند اما به  ــاد تالطم در بازار هس ــا به دنبال ايج آنه
ــكلى نداريم و  ــردم اطمينان مي دهم كه هيچ مش م

ــكلى پيش آيد  ــور مش اگر در هر نقطه كش
ــان مي گذاريم و  مردم را در جري

ــكل از  براى حل آن مش

ــه لطف خدا هيچ  ــك خواهيم گرفت اما ب مردم كم
مشكلى وجود ندارد. 

ــرد: همه بايد در  ــاب به ملت ايران تاكيد ك وى خط
ــيم، اتفاق خاصى  ــيار باش ــايعات هوش مقابل اين ش

نيفتاده و اقتصاد كشور با ثبات و آرام است. 
ــيارى  ــوت از مردم به هوش ــس جمهورى با دع رئي
ــرد: از ملت عزيز ايران  ــان ك در اين زمينه خاطرنش
ــتدعا دارم به اين حرف ها توجه نكنند چرا كه ما  اس

زندگى معمول و با آرامش خودمان را داريم. 
ــكلى بود اول  ــر خبر ويژه يا مش ــد كرد: اگ وى تاكي
ــت خود  ــى كه مردم را در جريان خواهد گذاش كس

دولت است. 
ــور هيچ چيز  رئيس قوه مجريه با بيان اينكه در كش
كم و كسر نيست و همه انبارها پر است، در خصوص 
ــال گفت: ذخاير ارزى ما آنقدر زياد  ذخاير ارزى و ط
است كه در طول تاريخ چنين ذخاير ارزى در كشور 

وجود نداشته است. 
ــور هم هيچ گاه تا  ــه داد: ذخاير طالى كش وى ادام
ــه اگر حتى به آن اضافه  ــت ك اين حد زياد نبوده اس
ــال طال براى مصرف كشور در  ــود، تا 15 س هم نش

اختيار داريم. 
تبديـل ايران به صادركننـده عمده بنزين، 

دستاورد بزرگ هدفمندسازى يارانه ها 
ــس از آغاز اجراى  ــال پ رئيس جمهورى كه يك س
قانون هدفمندي يارانه ها سخن مي گفت، خاطرنشان 
ــمندى و تعهد مردم در اجراى اين قانون،  كرد: هوش

باعث شد به دستاوردهاى بزرگى دست يابيم. 
ــن قانون در  ــى از اجراى اي ــى ناش ــه جوي وى صرف
ــه عنوان يكى  ــه بنزين را ب ــوخت از جمل مصرف س
ــتاوردهاى مهم يادآور شد و گفت: ايران سال  از دس
آينده در زمره صادركنندگان اصلى بنزين در جهان 
ــراى ملت و  ــام درآمد آن را ب ــرار مي گيرد كه تم ق

ساختن كشور صرف خواهيم كرد. 
احمدى نژاد تصريح كرد كه اگر قانون هدفمندسازى 
ــد، بايد 15 ميليارد دالر از منابع  يارانه ها اجرا نمى ش
كشور براى 

ــورها پرداخت مي شد، اما  واردات بنزين به ديگر كش
ــازندگى كشور است و  امروز اين مبلغ در خدمت س

همچنين صادرات بنزين را نيز آغاز كرده ايم. 
 رئيس قوه مجريه از كاهش فاصله طبقاتى در جامعه 
به عنوان دستاورد ديگر اجراى قانون هدفمندسازى 
ــى از مردم به  ــد: جمع ــا نام برد و يادآور ش يارانه ه
نيازهاى اوليه محتاج بودند و در نقطه مقابل، افرادى 
30 يا 40 برابر آنان از يارانه ها استفاده مي كردند كه 

امروز مقدارى فاصله ها كاهش يافته است. 
ــراى كامل قانون  ــدوارى كرد كه با اج ــراز امي وى اب
ــور به  ــه طبقاتى در كش ــا فاصل ــدى يارانه ه هدفمن
ــود را از يارانه ها در  ــد و هر كس حق خ حداقل برس

جيب خود داشته باشد. 
 رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود در 
جمع پرشور مردم ورامين گفت: امروز ساختن ايران 

باالترين عمل صالح و انقالبى است. 
وى متذكر شد كه همه همت دشمنان بر جلوگيرى 
ــرا كه آنها  ــت، چ ــرفت ايران اس ــاختن و پيش از س
ــتعدادها  ــدن تمام اس ــكوفا ش مي خواهند مانع از ش
ــازه ندهند تا  ــوند و اج ــاي ملت ايران ش و ظرفيت ه
ــتعدادها و توانمندى هاي خود  ملت ايران از همه اس

استفاده كند. 
احمدى نژاد با يادآورى اين كه دولت سال ها مطالعه 
ــرفت ايران را شناسايى كرد،  ــر راه پيش و موانع بر س
ــوان كرد  ــتا عن ــا را در اين راس ــدى يارانه ه هدفمن
ــول اقتصادى در  ــت يك برنامه تح ــه داد: دول و ادام
ــع آورى نظرات  ــرد و با جم ــرفصل تهيه ك هفت س
كارشناسان، علما، متخصصان و باتجربه ها اجراى آن 

را آغاز كرد. 
ــراف، مصرف  ــورى در ادامه وجود اس ــس جمه  رئي
فراوان، بى عدالتى، بهره ورى، كيفيت پايين و فاصله 
ــيار باال را از جمله شرايط اقتصاد كشور  طبقاتى بس
ــمرد و اجراى اين  ــدى يارانه ها برش ــل از هدفمن قب
ــى از اين  ــتاى اصالح و جبران بخش قانون را در راس

مشكالت عنوان كرد. 
ــش از اجراى  ــادآورى اين كه پي ــژاد با ي ــدى ن احم
ــا را توزيع مي كرد  ــود يارانه ه ــون، دولت خ اين قان
ــن محدوديت و  ــدن اي ــته ش از برداش
ــردم در اقتصاد  ــاركت م مش

ــوان مهمترين اتفاق در  ــه كرد يارانه ها به عن و هزين
فرآيند هدفمندسازى يارانه ها ياد كرد. 

ــد: دولت پيش از اين،  ــس قوه مجريه يادآور ش  رئي
ــس از اجراى  ــيم مي كرد اما پ ــا را خود تقس يارانه ه
قانون خود را كنار كشيد و حق هر كسى را در جيب 
ــواده خود  ــر ايرانى و هر خان ــت تا ه خودش گذاش
ــش را چگونه خرج كند و پس  ــم بگيرد تا پول تصمي
ــمندى و تعهد مردم باعث  از آن بود كه همت، هوش

دستاوردهاى بزرگ شد. 
 ضـرورت حركت انقالبى براى ريشـه كنى 

بيكارى 
ــخنان خود در جمع  ــورى در ادامه س ــس جمه  رئي
مردم ورامين، تاكيد كرد: كارهاى فراوانى بايد انجام 
ــكل گيرى حركت  ــود كه يكى از مهمترين آنها ش ش
ــتغال و ريشه كن  ــى براى ايجاد اش انقالبى و جهش

كردن بيكارى جوانان است. 
ــتغالزايى،  ــير اش احمدى نژاد با بيان اين كه در مس
ــد دولت و كارهايى را نيز مردم انجام  اقداماتى را باي
ــتيبانى، تسهيالت بانكى  دهند، گفت: دولت بايد پش
ــى و دادن امكانات را انجام دهد تا همه با  و راهنماي
ــاختن كشور تالش كنيم تا با آباد كردن  هم براى س
ــراى جوانان ايجاد  ــزارع، كارخانه ها و دامدارى ها ب م

اشتغال شود. 
ــى دلسوز  ــت: هر كس  رئيس قوه مجريه اظهار داش
ــور است امروز بايد براى ساختن ايران اسالمى و  كش

ايجاد اشتغال تالش كند. 
عمليات سـاخت متروى ورامين و شهرهاى 

اطراف آغاز مي شود 
ــخنان خود   رئيس جمهورى در بخش ديگرى از س
ــتان ورامين در زمينه  ــته مردم شهرس درباره خواس
بهره مندى از قطار شهرى (مترو)، گفت وگوى خود 
ــن زمينه را به اطالع  ــازى در اي با وزير راه و شهرس
ــد كه عمليات  ــاند و گفت: مقرر ش مردم منطقه رس
ساخت مترو براى ورامين و شهرهاى اطراف در سال 

91 آغاز شود. 
ــردم ورامين در دور  ــور م احمدى نژاد در جمع پرش
ــان  ــد: خدا انس ــتانى يادآور ش ــفرهاى اس چهارم س
ــه او خلق كرده و  ــيدن ب ــراى تعالى كمال و رس را ب

شهادت، نقطه اوج كمال است. 
ــا يادآورى  ــى انقالب فرهنگى ب ــوراى عال  رئيس ش
ــه نمايش  ــال را صحن ــورا، كرب ــوز عاش واقعه جانس
عبوديت مطلق امام حسين (ع) و ياران وى توصيف 
ــتى، تمايالت و  كرد و گفت: بريدن از همه امور هس
ــته ها و به خدا پيوستن اوج كمال است كه در  خواس

حادثه كربال به زيبايى به تصوير كشيده شد. 
ــخنانش درباره واقعه   رئيس جمهورى در ادامه س
ــورا با يادآورى اين كه امام حسين (ع) همه  عاش
دار و ندارش را براى برپاداشتن توحيد، عدالت 
ــد (ص ) نثار  ــالت حضرت محم و پرچم رس
كرد، اظهار داشت: امام حسين (ع) با قطع 
رابطه از همه دنيا، درس آزادگى، عزت و 

كمال را به همه بشريت عرضه كرد. 
ــان كرد: تا زمانى  احمدى نژاد خاطرنش
ــت باب ذلت و  ــهادت باز اس كه باب ش
ــى كه آماده  ــته است و كس خوارى بس
ــد هيچگاه لباس ذلت را  ــهادت باش ش

نخواهد پوشيد. 
 رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى در 
ادامه گفت: بايد سپاسگزار خداوند بود كه 
ــين (ع)، دانش  ــران پيرو امام حس ملت اي
ــهادت و پرچمدار عزت و مايه  آموز مكتب ش

اميد آزادگان جهان است. 
ــش آفرينى مردم  ــورى در ادامه نق  رئيس جمه
ــالمى  ــروزى انقالب اس ــن در پي ــتان ورامي شهرس
ــگزاريم كه در  ــد و گفت: خدا را سپاس ــادآور ش را ي
ــردم ورامين با  ــران و انقالب، م ــى از تاريخ اي مقطع
پذيرش فرهنگ حسينى، سياهى، ظلمت، حاكميت 
فاسدها و مستكبران را در هم شكسته و راه آزادى و 

آزادگى را در برابر ملت ايران قرار دادند. 

ــتند اما به  ــاد تالطم در بازار هس ــا به دنبال ايج آنه
ــكلى نداريم و  ــردم اطمينان مي دهم كه هيچ مش م

ــكلى پيش آيد  ــور مش اگر در هر نقطه كش
ــان مي گذاريم و  مردم را در جري

ــكل از  براى حل آن مش

ــد، بايد 15 ميليارد دالر از منابع  يارانه ها اجرا نمى ش
كشور براى 

مشكالت عنوان كرد. 
ــش از اجراى  ــادآورى اين كه پي ــژاد با ي ــدى ن احم
ــا را توزيع مي كرد  ــود يارانه ه ــون، دولت خ اين قان
ــن محدوديت و  ــدن اي ــته ش از برداش
ــردم در اقتصاد  ــاركت م مش

آغاز شود.  91
احمدى نژاد در جمع پ
ــت ــفرهاى اس چهارم س
ــراى تعالى كمال و را ب
شهادت، نقطه اوج كما
ــى ــوراى عال رئيس ش
ــو ــوز عاش واقعه جانس
عبوديت مطلق امام ح
كرد و گفت: بريدن از
ــته ها و به خدا پ خواس
حادثه كربال به زيبايى
رئيس جمهورى در

ــورا با يادآورى عاش
دار و ندارش را بر
ــال و پرچم رس
كرد، اظهار د
رابطه از هم
كمال را به
احمدى نژ
كه باب ش
خوارى بس
ــهادت ش
نخواهد پو
رئيس شو
ادامه گفت:
ــران ملت اي

آموز مكتب شـ
اميد آزادگان جه
ــورى  رئيس جمه
ــن ــتان ورامي شهرس

ــد و گفت ــادآور ش را ي
ــر ــى از تاريخ اي مقطع
پذيرش فرهنگ حسين
فاسدها و مستكبران ر

آزادگى را در برابر ملت

رئيس جمهوري در جمع پرشور مردم ورامين 

گام دوم هدفمندى يارانه ها 
امسال اجرايى مى شود

 ايران سال آينده در زمره صادركنندگان اصلى بنزين  ايران سال آينده در زمره صادركنندگان اصلى بنزين 

يارانه

يـارانه نقدي
ماهيگـيري 
دور از آب



Y KC M

ضميمه تحليلي، اطالع رساني، آموزشي
پنجشــنبه ،  1 دى ماه  1390  ضميمه تحليلي، اطالع رساني، آموزشي22

77پنجشــنبه ،  1 دى ماه  1390 

 مهدى ناصرنژاد
ــراي قانون  ــي از اج ــال شمس ــام: يك س همدان پي
ــورمان مي گذرد و در اين  هدفمندي يارانه ها در كش
ــه جاي اينكه برخي  ــال خانواده هاي ايراني ب يك س
ــود را با بهره مندي از  ــي و اجناس خ كاالهاي اساس
يارانه  دولتي تهيه  كنند، يارانه را به صورت نقدي از 

دولت دريافت و هزينه كرده اند.
ــل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها،  در واقع تا قب
ــات و واحدهاي توليدي و  ــياري از كارخانج اين بس
ــواد اوليه و پاياپاي  ــي بودند كه براي تهيه م خدمات
ــود از دولت  ــاي توليد و خدمات خ ــردن هزينه ه ك
ــوالت خود را  ــي از محص ــك مي گرفتند و بخش كم
ــرار مي دادند. هزينه  ــرگ در اختيار مردم ق با كاالب
ــد و  ــه تأمين مي ش ــرژي نيز اينگون ــاي ان حامل ه
بارزترين و عيني ترين نمونه آن بنزين بود كه دولت 
ــوختي و پرمصرف  ــك مي كرد تا اين فرآورده س كم
ــيني كشورمان با  ــاختار اجتماع ماش و حياتي در س

قيمت پايين به دست مصرف كنندگان برسد.
حال هرچه بوده به وضعيت اقتصادي گذشته مربوط 
مي شد، تمام شد و فعال خانواده هاي ايراني به نسبت 
ــه چيزي حدود 450 هزار  تعداد اعضاي خود ماهان
ريال (چهل و پنج هزار تومان) دريافت مي  كنند و به 
ــتار آمار  زخم هاي زندگي خود مي زنند. در اين نوش
ــورمان چند ميليون  ــام و اعداد و اينكه در كش و ارق
خانوار مشمول دريافت يارانه نقدي از دولت هستند 
و يا يارانه نقدي شامل چه كاالهايي مي شود، منظور 

ما نيست.
ــنيده ها  ــاله و ش در اين فرصت به پيامدهاي يك س
ــانه از  ــه عنوان اصحاب رس ــود ب ــاهده هاي خ و مش
كيفيت اين قانون كه همگان از آن به عنوان جراحي 
ــاختار اقتصادي كشورمان ياد مي كنند،  اصلي در س

مي پردازيم.

ــاي  ــي از يارانه ه ــرهاي متنوع ــت قش ــي اس طبيع
ــد. خانواده هايي كه از  ــتفاده مي كنن نقدي دولت اس
ــوب مي شوند،  ــر برخوردار و مرفه جامعه محس قش
خانواده هايي با وضعيت اقتصادي متوسط و باالخره 
قشر قالب جامعه ما يعني خانواده هايي كه كم درآمد 

هستند و يا زير خط فقر زندگي مي كنند.
آنها كه الحمدا... مرفه هستند و حتي زماني كه چند 
ــد، اصال  ــي با كاالبرگ توزيع مي ش قلم كاالي اساس
ــر صف نمي آمدند، يا دنبال كاالبرگ نمي رفتند و  س
با اينكه از سر لطف و دلسوزي، كاالبرگ هاي خود را 
در اختيار آشنايان كم درآمد و نيازمند قرار مي دادند 
ــد. البته اينگونه  ــر خود باز مي كردن و ديني را از س
ــي باشد، ولي  ــأ اثر اساس موارد زياد هم نبود تا منش

وجود داشت.
در شرايط كنوني هم هستند آن دسته از مشموالن 
قانون يارانه هاي نقدي كه نيازي به اين مبلغ ندارند، 

اما صدايش را هم درنمي آورند.
آن قشر متوسط هم، كج دار و مريز يارانه هاي نقدي 
خود را مديريت مي كنند و با وجود بي نيازي، گوشه 
ــاب روزنامه همدان پيام،  ــمي به آن دارند. اصح چش
ــم كه اغلب  ــق عيني داري ــنيده و مصادي ــيار ش بس
ــط آن، يارانه هاي نقدي  ــي از نوع متوس خانواده هاي
ــته به پرداخت بخشي از اقساط ماهانه  خود را دربس
ــس و البته خانم ها  ــد كاالهاي لوك ــود براي خري خ
براي اقساط طال و جواهر از طالفروشي ها اختصاص 

مي دهند.
ــهر در نيمه هاي هر ماه و  ــلوغي عابربانك هاي ش ش
ــه عابربانك در اين  ــب مراجعه كننده ها ب ــه اغل اينك
ــي از بودن  ــتند، حاك ــي، خانم ها هس ــع زمان مقط
ــت و  ــاي اقتصادي از نوع يارانه نقدي آن اس خبره
ــت  اينكه خانم ها با توافق و موافقت رئيس و سرپرس
ــتند تا آن را به نحو  خانوار، مأمور دريافت يارانه  هس

دلخواه و سليقه خود مديريت كنند.
ــر قالب و سوم ما، همان قشري كه واقعا  مي ماند قش
ــتند و آن لحظه طاليي و  ــار موعد مقرر هس در انتظ
ناب كه قطعه هاي اسكناس از روزنه باريك عابربانك 
ــريع كارمند  ــتان ورزيده و س بيرون مي آيد، يا انگش
بانك اسكناس هاي نيمه درشت را با دقت مي شمارد 
ــگر مي گذراند و مقابل  ــتگاه شمارش ــر دس و از فيلت
ــت خانوار مي گذارد. اينجا  ــتاق سرپرس ديدگان مش
ديگر واقعا سرپرست خانوار مستمري ماهانه خود را 
ــدار كه از كجا  دريافت مي كند و تأمل طوالني و كش

شروع كنم و به كه بپردازم؟!
ــه از نوع  ــران فصلي چ ــومي ها اغلب كارگ ــر س قش
ــتايي و  ــاختماني و خدماتي آن و چه از نوع روس س
ــتند كه در مدت يك سال گذشته  ــاورزان هس كش
ــادت كرده اند  ــه هر ماه ع ــه نقدي هاي نيم كامال ب
ــود كه همين است و  ــان مي ش و كم كم دارد باورش
ــد كه نشد، با اين  ــازند، اگر كار هم نش بايد با آن بس

مي سازيم. اين يك واقعيت تلخ است.
ــر كنجكاوي و وظيفه موارد متعددي   نگارنده؛ از س
سراغ دارم كه كارگر ساختماني يا كشاورزي كه در 
حال حاضر با شش سر عائله مي خورد و مي خوابد 
ــاب  ــت تا يارانه به حس ــر نيمه ماه بعد اس و منتظ
ــود و او قبل از هر چيز  ــت خانوار واريز ش سرپرس
ــته سيگار تهيه كند و مدتي با آن دلخوش  چند بس

باشد.
ــايد بگوييم اين مشكل خود اوست و كسي مقصر  ش

نيست، هر كس كدخداي حريم خود است.
ــن معضل به نوع مانع  ــت و اي  اما اين آخر كار نيس
ــد. جامعه اي  ــر جامعه خواهد ش ــي گريبانگي بزرگ
ــت داريم مولد باشد نه يك مصرف كننده  كه دوس

محض. 
ــازي و آموزش است  ــكل نيازمند فرهنگ س اين مش

ــد بدانند يارانه نقدي براي خوردن و  و مردم عام باي
خوابيدن و تنبلي نيست، هرچند كه رقم آن اگر هم 
به درستي و واقع بينانه مديريت شود، تنها كفاف نان 
به عنوان قوت اليموت، هزينه آب و برق و گاز و اگر 

باشد تلفن و مخارج جزئي را مي دهد.
ــت كه اين را بداند و  ــاده و نابلد اس اما كدام آدم س
ــته است.  ــاني پيوس اين نيازمند آموزش و اطالع رس
متأسفانه بسياري از مردم معمول، ماهيگيري حتي 
ــت ندارند و اگر ماهي  از نوع تفريحي آن را هم دوس
حاضر و آماده در كشكول آنان گذاشته شود راضي تر 

هستند.
ــول به منزله  ــرايط معم ــن يارانه نقدي هم در ش اي
ــت و اگر راهي پيدا  ــي حاضر و آماده اس همان ماه
ــت  ــوان ماهيگيري را به چنين سرپرس ــود كه بت ش
ــندانه تر و عقاليي تر خواهد  ــوار آموخت، خداپس خان

بود.
ــت كه اگر مانند  ــخن به معناي آن نيس البته اين س
گذشته يارانه در اختيار واحدهاي توليدي و خدماتي 
ــت مصرف كننده  قرار بگيرد و كاال با كاالبرگ به دس
ــع نيز كه  ــفانه در آن مقط ــه متأس ــرا ك ــد، چ برس
ــد، برخي از  ــرمايه گذاري مي ش يارانه ها در توليد س
ــئوليت را ياد  ــدگان نيز راه هاي فرار از مس توليدكنن
ــود حاصل از توليد و  ــه و يارانه نقدي را به س گرفت

فروش ترجيح مي دادند.
شيوه درست و راه سوم آن است كه با قائده و اصول 
ــي راه مديريت صحيح يارانه  هاي نقدي به  كارشناس

خانواده ها آموخته شود. 
ــت يارانه نقدي  ــورت چنانچه پرداخ در غير اين ص
ــياري  ــود بس ــه هر دليل به تعويق افتد يا قطع ش ب
ــتند، دچار  ــه حيات قطره چكاني هس كه دلخوش ب
ــيب جدي خواهند شد  و تعادل نسبي و بخور و  آس

نميركامال به هم مي خورد. آينده نگر باشيم.

 مهراوه پويان
ــاله  ــون هدفمندي يارانه ها يك س ــام: قان همدان پي
ــار از اجراي  ــند افتخ ــد و دولت به عنوان يك س ش
ــياري از  ــت كه بس ــاد مي كند. اين در حاليس آن ي
پيش بيني هاي مخالف و موافق در مورد تحقق مفاد 
ــده و به رغم همه  ــت از آب درنيام اين قانون درس
مشكالت موجود دولت توانسته وعده خود در مورد 

اعطاي يارانه نقدي به خانوارها را محقق كند.
ــال اجراي اين قانون بيش از  اما آنچه در يكمين س
همه خودنمايي مي كند نگاه نابرابر در اعطاي يارانه 
ــه در چهار ماه  ــت. تا آنجا ك به بخش خصوصي اس
ــياري از نمايندگان  ــته عالوه بر منتقدان، بس گذش
ــته هاي  ــكالت موجود در بس ــه مش ــس نيز ب مجل
ــاورزي انتقاد  ــش صنعت و كش ــي براي بخ حمايت

كرده اند.

ــت وعده داده بود تا با افزايش قيمت حامل هاي  دول
ــي از افزايش  ــورم و گراني ناش ــي از ت انرژي، بخش
ــدودي جبران  ــي را تا ح ــت محصوالت صنعت قيم
ــت اندركاران بخش هاي  ــد. توليدكنندگان و دس كن
ــه مانده و در  ــه راه اين تحف ــم ب خصوصي نيز چش
گران كردن توليدات خود اندكي تامل كردند، باشد 
ــاري كنند، اما پس  ــه دولت را در اجراي قانون ي ك
ــال هيچ خبري از اين نگاه مساوي  ــت يكس از گذش
ــال به  ــي رود تورم در پايان س ــيده و انتظار م نرس

رشدي كمرشكن برسد.
ــر صنعت و معدن و بازرگاني اعالم كرده بود كه  وزي
ــي از  ــهم بخش هاي توليدي از منابع ناش تاكنون س

آزادسازي يارانه ها پرداخت نشده است.
در صورت تداوم وضعيت موجود مبني بر تخصيص 
ــال  نيافتن 7 ميليارد دالر از مازاد درآمد نفتي در س
90 به موارد تعيين شده در قانون بودجه سال جاري 
ــكالت عديده اي براي بخش خصوصي به وجود  مش

خواهد آمد.
هرچند از سوي ديگر دولت ملزم بوده تا مازاد درآمد 
ــد و پس از آن در موارد  ــي را به خزانه واريز كن نفت
ــده هزينه كند اما شواهد موجود حكايت  تعيين ش
ــه اين اقدام صورت نگرفته عالوه بر آن  از آن دارد ك
ــي از هدفمندي يارانه ها به ميزاني نبوده  منابع ناش

كه بتواند يارانه هاي نقدي را پوشش دهد.
ــي نمي كند كه  ــراي صنعتگران فرق ــر حال ب در ه
ــا دريافت پول كجا باشد، لذا دولت بايد هرچه  منش
ــكالت اين بخش تا 3 هزار  ــريع تر براي حل مش س

ميليارد تومان بدهي خود به اين بخش را از صندوق 
توسعه ملي تأمين كند.

ــت، اينكه  ــا اينهمه نكته ديگري كه قابل توجه اس ب
ــاهده  ــم افزايش قيمت حامل هاي انرژي مش به رغ
ــه دولت  ــته ب ــه صنايع دولتي و وابس ــم ك مي كني
ــي به اين موضوع دارند  ــرپا مانده و كمتر اعتراض س
ــتري به  در حالي كه بخش خصوصي با نگراني بيش
ــأله مي پردازد، چرا كه اگر دولت نتواند اين  اين مس
موضوع را به سرانجام رساند، در آينده اي نه چندان 
ــته  دور بخش اعظم اين صنايع زمين گير و ورشكس

خواهد شد.
هنگامي مي توان از عدالت اجتماعي در توزيع ثروت 
ــه بخش ها وجود  ــخت گفت كه نگاه برابر به هم س
داشته باشد در غير اين صورت قانون هدفمندي نه 
تنها نمي تواند به كاهش فاصله طبقاتي منجر شود، 
ــده و طبقه  ــش تدريجي آن منجر ش ــه به افزاي بلك
ــي را ايجاد خواهد  ــدي به نام صنعتگران دولت جدي

كرد.
ــه مردمي بوده كه  ــان ضرر اصلي متوج ــن مي در اي
ــيب پذير به حساب مي آيند و  ــار پايين و آس از اقش
براي مبارزه با تورم هر روز ناچارند بخشي از درآمد 
خود را بابت افزايش قيمت كاالها و خدماتي بدهند 
ــامل آنها نمي شود. در  ــيدي ش كه ديگر هيچ سوبس
ــراي جبران  ــدن درآمد اضافي ب ــورت تامين نش ص
ــياري از اين كاالها از سبد خانوار  اين هزينه ها، بس
ــده و اگر بازاري براي صادرات آن نيز پيدا  خالي ش
نشود منجر به تعطيلي واحدهايي مي شود كه ديگر 

ــتري  ــان با قيمت هاي گزاف براي هيچ مش كااليش
ــط  ــرف بازارهاي منطقه توس ــدارد. تص جذابيت ن
كشورهايي چون چين و اروپا نشان از آن دارد كه از 
ــورهايي چون عراق و آسياي ميانه نيز  اين پس كش
براي صادركنندگان بخش خصوصي ايران بازارهايي 
ــت دادن بازارهاي داخلي  ــا از دس ــتند و ب امن نيس
مشكل آنها دو چندان شده و در صورت تعطيلي هر 
واحد توليدي، ميزان بيكاري و سرگرداني كارگردان 

هم افزايش مي يابد.
ــا عامل ديگر حكايت از آن دارد كه اگر  اينها و ده ه
ــگاه نابرابر دولت به بخش خصوصي و دولتي ادامه  ن
يابد اين شركت ها و بنگاه هاي خصوصي نيستند كه 
ــد، بلكه اقتصاد  ــان خواهد ش ضرر نهايي متوجه ش
ــوار كنوني است كه بيشترين  ــرايط دش ايران در ش

خسارت را تحمل خواهد شد.

 مينا ابراهيمى
ــدي يارانه ها  ــراي قانون هدفمن ــام : اج همدان پي
ــور ضرورتي  ــوان جراحي بزرگ اقتصاد كش با عن
ــورهاي مجري و  اجتناب ناپذير براي رقابت با كش
ــال از  ــت يك س ــق اين طرح بود كه با گذش موف
ــا و معايبي را به  ــراي هدفمندي يارانه ها مزاي اج

همراه داشت كه قابل تأمل است. 
ــان و  ــه آب، ن ــرف در زمين ــوي مص ــالح الگ اص
ــن اجراي اين  ــرژي  از جمله محاس حامل هاي ان
ــرح بود كه با حذف يارانه  از گاز، برق، گازوئيل  ط
ــمت صرفه جويي سوق  و بنزين خانواده ها را به س

داد.
ــه نقدي (به ازاي هر  ــه با وجود پرداخت ياران البت
ــردم معتقدند كه  ــزار تومان ماهانه)، م نفر 45 ه
يارانه پرداختي دولت متناسب با نرخ تورم نبوده و 
مستقيم و غيرمستقيم هدفمندي يارانه ها موجب 

افزايش نرخ تورم شده است.
ــن قانون  ــت اجراي اي ــه نخس ــه در مرحل چنانچ
ــير و  حامل هاي  ــذف يارانه تدريجي نان، ش و ح

ــون برنج، روغن،  ــاير اجناس و اقالم چ انرژي، س
ــكر، حبوبات، گوشت، فرش و ... نيز متأثر  قند، ش
ــمگيري  از هدفمندي يارانه ها افزايش قيمت چش
ــير صعودي خود  ــت كه اين روند همچنان س ياف
ــواره از اين موضوع  ــش دارد و مردم هم را در پي

گله مند هستند
ــه، تخم مرغ و  ــش قيمت گوج ــراً نيز با افزاي اخي
ــجويي) با  ــي اقالم ديگر از املت (غذاي دانش برخ

عنوان غذاي شاهان ياد مي كنند.
ــراي هدفمندي  ــالگي اج ــك س ــدن ي مقارن ش
يارانه ها با روزهاي پاياني فصل پاييز و فرارسيدن 
ــور صنفي  ــب چله، علي رغم اعالم مجمع ام ش
ــل و ميوه ها  ــت آجي ــر قيم ــار ديگ ــدان ب هم
ــرحد قيمت خود  ــه س ــام آور ب ــد سرس با رش
ــش قيمت ها  افزاي ــوان اين  ــيدند كه مي ت رس
ــرل نكردن نرخ تورم  ــي از پيامدهاي كنت را ناش

دانست.
ــر در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها  مبحث ديگ
برقراري عدالت نسبي و كاهش فاصله طبقاتي بود 

كه در اين ميان با توجه به پرداخت برابر و يكسان 
ــاخص هاي  ــدي بدون در نظر گرفتن ش يارانه نق
ــه خانوارهاي ضعيف  ــوار تا حدودي ب درآمد خان
ــاً ماهيانه درآمد  ــت و كم درآمد (كه بعض پرجمعي

كمتري از يارانه ها داشتند)، كمك كرد.
ــار  اما اين ميزان يارانه نقدي كمك زيادي به اقش
متوسط نكرد؛ هرچند در ميان اين قشر نيز تعداد 
ــتند كه با توجه به كفاف دخل  معدودي نيز هس
و خرج به پس انداز يارانه ها اقدام مي كنند، اما در 
ــك عابربانك ها  ــام جمعيت و ترافي مجموع ازدح
ــه يارانه نقدي  ــت وج ــاي آغازين برداش در روزه
ــت كه بسياري از برنامه ريزي هاي  حاكي از آن اس
ــاي يارانه هاي نقدي  ــر مبن ــادي خانوارها ب اقتص

شكل گرفته است.
ــه، مي توان گفت كه حذف  ــر مرف اما در مورد قش
ــر تأثير  ــا با توجه به ميزان درآمد اين قش يارانه ه
آنچناني در روش زندگي و مصارف آنان ندارد كه 
ــه نظر با حذف يارانه پرداختي دولت به اين گونه  ب
ــش ميزان يارانه نقدي  ــا و در مقابل افزاي خانواره

خانوارهاي متوسط و ضعيف به صورت پله اي و با 
لحاظ درآمدهاي خانواده و مهار نرخ تورم جهشي 
ــيار مي تواند مؤثر  ــراي موفق اين طرح بس در اج

واقع شود.
ــي از  ــالح بخش ــادي و اص ــول اقتص ــوع تح وق
ــر اهداف و  ــران نيز از ديگ ــاد بيمارگونه اي اقتص
ــم اندازهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها  چش
ــدن يارانه  ــه دليل پرداخت نش ــود كه به نظر ب ب
توليد، صنعت و كشاورزي برخالف اهداف متصور، 
موفق عمل نكرده است كه اين خود باعث افزايش 
واردات به كشور مي شود و مبرهن است تا مادامي 
كه درهاي واردات گشوده است، توليد نيز با ركود 
ــده و كشور به سمت خودكفايي حركت  مواجه ش

نخواهد كرد.
ــون هدفمندي  ــراي كامل قان ــا اين اوصاف، اج ب
يارانه ها به همراه كنترل نرخ تورم و بازار مي تواند 
ــور بينجامد و بخش  به بهبود وضع اقتصادي كش
توليد، صنعت و كشاورزي را شكوفا سازد و مهم تر 

اينكه رضايت مردم را نيز دربر خواهد داشت.

ــي از زمينه هاي مداخله  ــتمي: يك همدان پيام ـ ندا رس
ــيد به  ــت در عرصه اقتصاد، پرداخت يارانه يا سوبس دول

كاالها و خدمات ضروري است. 
اين امر به منظور تحقق عدالت اجتماعي و توزيع بهينه 
ــطح جامعه صورت مي گيرد. صرف نظر از  درآمدها در س
ــام پرداخت يارانه، هم در  نوع نظام اقتصادي حاكم، نظ
كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته 
ــود دارد. تعدد و تنوع  ــبت ها و اهداف متفاوت وج با نس
كاالها و خدماتي كه مشمول پرداخت يارانه مي شوند و 
حجم يارانه پرداختي براي اين اقالم، رابطه مستقيمي با 
ميزان درآمد دولت ها دارد. كشورهاي توسعه يافته از اين 

نظر توان بالقوه بيشتري دارند.
در اين كشورها با افزايش درآمد حاصل از فروش ذخاير 
ــش مي يابد تا بر  ــه پرداختي افزاي ــي، ميزان ياران طبيع

مقبوليت نظام و رضايت و رفاه عامه مردم افزوده شود.
ــط دولت به منظور تأمين عدالت  پرداخت يارانه ها توس
ــه توزيع مجدد درآمدها و حمايت از  اجتماعي، كمك ب
ــار آسيب پذير از زمينه هاي مداخله دولت در عرصه  اقش

اقتصاد است.
ــيع مردم و  ــاركت وس ــزرگ و ملي با مش ــن طرح ب اي
ــته آغاز و قدم هاي مؤثري در  ــئوالن در سال گذش مس
ــد كه با اجراي اين قانون تحول  ــته ش اين زمينه برداش
بزرگي در نگرش مديريتي در خدمات ايجاد شده است و 
ارزش اقتصادي و اجتماعي خدمات نقش مؤثرتري پيدا 
ــئوالن بايد انتظارهاي مردم را جامه عمل  كرده اند. مس

بپوشانند تا كيفيت خدمات را ارتقا دهند.
بخش خدمات عمومي مي تواند به عنوان بازوي اجرايي 
قانون هدفمندي يارانه ها عمل كرده و زمينه ساز تحقق 

اجراي اين قانون باشد.
ــترده اي  اين بخش با توجه به نقش پررنگ و حضور گس
كه در زندگي مردم دارد؛ عالوه بر اينكه بايد نرخ خدمات 
خود را مطابق قانون هدفمندي يارانه ها تنظيم كند بايد 
ــد كه به واسطه  راهكارهاي ويژه اي را در نظر گرفته باش
آن اجراي اين قانون آسان تر باشد، لذا بايد اطالع رساني از 
نحوه مصرف صحيح و مطابق با نياز كاالهايي چون برق، 
گاز و آب صورت گرفته و همچنين خدمات بخش حمل 

و نقل نيز متناسب با نياز و توانايي مردم تنظيم شود.
ــراي بهبود و ارتقاي  ــن رو هدفمندي بايد ابزاري ب از اي
ــتر نهادهاي  ــد نه مانع آن و اين نظارت بيش جامعه باش
ــي اجراي اين قانون بيشتر  متولي را مي طلبد تا اثربخش

از گذشته مطرح باشد.
شهر كوچكي مثل بهار اگرچه جمعيت قابل توجهي را در 

خود جاي نداده، اما همين جمعيت در گستره جغرافياي 
ــطح  خود داراي بافت ميانه و از نظر درآمد و ثروت در س
ــه در بخش توليد  ــت. اغلب مردم اين منطق پاييني اس
ــير هدفمندي يارانه ها بيشتر  فعاليت مي كنند و در مس
ــر زمان ديگر به حمايت هاي دولتي احتياج دارند و  از ه
پرداخت يارانه ها مي تواند بخشي از اين حمايت ها باشد 

كه البته بايد در مسير توليد هزينه شود.
ــدي يارانه ها بايد به  ــوع توزيع منابع حاصل از هدفمن ن
ــي اجتماع به  ــازمان هاي متولي امور خدمات ــيله س وس
ــراي مثال در  ــان صورت گيرد. ب واحدهاي خدمات رس
ــهري و جاده اي مهمترين  بخش حمل و نقل عمومي ش
ــتهالك وسايل و هزينه سوخت  نوع هزينه مربوط به اس
ــوده است  و تعميرات و قطعات جانبي خودروهاي فرس
ــوده با توليدات  كه جايگزيني ناوگان حمل و نقل فرس
ــد به كاهش  ــي مي توان ــاي داخل ــتاندارد كارخانه ه اس
هزينه هاي اينچنيني كمك شاياني كند و نياز به افزايش 
ــارف كرايه هاي حمل و نقل را كاهش  خارج از حد متع
دهد. كاهش و يا كنترل قيمت ثابت كرايه ها مي تواند به 
فرآيند توليد ارزان داخلي و امكان رقابت توليدات داخلي 

با نمونه هاي مشابه كمك  كند.
ــا در زمينه  ــت هزينه كرد خانواره ــي هم مديري از طرف
ــود يافته و چنانچه  ــهري بهب كرايه هاي حمل و نقل ش
ــتفاده از  ــه صرفه تر از اس ــرخ كرايه ها را ب ــواده اي ن خان
ــته به طرف ناوگان  خودروهاي شخصي ببيند، ناخواس
حمل و نقل عمومي كشيده شده و مصرف سوخت هاي 
فسيلي در خودروها كه ساالنه حجم عظيمي از يارانه هاي 

دولتي را به خود اختصاص مي داد، كاهش مي يابد. 
ــط  ــش ارزاق عمومي و مايحتاج مردمي كه توس در بخ
ــود نيز  ــان عمومي تأمين مي ش ــاي خدمات رس نهاده
ــا حمايت هاي ويژه مخصوصاً در فرآيند توليد  مي توان ب
ــده اين نوع محصوالت را  اقالم خوراكي، هزينه تمام ش
ــوه توزيع و قيمت، ثمره  ــش داده و با نظارت بر نح كاه

هدفمندي را متوجه سبد مصرفي خانوارها كنند.
ــرق، گاز و آب  ــاز خانوارها در زمينه ب ــات مورد ني خدم
مصرفي بايد از همه جهات مديريت شود. دولت مي تواند 
ــاي كم مصرف،   ــتركان به خانواره ــيم بندي مش با تقس
پرمصرف و مصرف كننده ميانه نرخ يارانه هاي پرداختي 
به اين خانوارها را كاهش يا افزايش دهد. در اين صورت 
ــمت رشد اقتصادي هدايت كرد.  مي توان جامعه را به س
گستردگي طيف خدماتي جامعه، ضرورت پرداختن به 
ــتر از پيش نمايان مي كند،  اين بخش از اجتماع را بيش
لذا دولت بايد در اين بخش اهتمام ويژه اي داشته باشد.

همدان پيام: اينك درست زمانى است كه از اجراى 
ــيصد و  ــا حدود س ــازى يارانه ه ــون هدفمندس قان
ــذرد و در اين زمينه هنوز  ــصت و پنج روز مى گ ش
ــى و فرهنگى  ــان اقتصادى، اجتماع هم كارشناس
ــيار  ــرات مختلفى دارند، برخى اين قانون را بس نظ

مهم و اجراى آن را مهمترين 
ــن عمليات اجرايى  و بزرگتري
ــت دهم مى دانند و بعضى  دول
ــى را بر  ــم انتقادات متفاوت ه

دولت وارد مى دانند.
ــائل، يارانه ها  با تمام اين مس
تأثير بسزايى در زندگى مردم 

داشته است. 
ــرأت گفت كه  ــوان به ج مى ت
ــون يارانه ها در وهله  انجام قان
ــت پاى مقوله اى به نام  نخس
از  ــيارى  بس در  را  ــت  مديري
ــى باز كرده  خانواده هاى ايران

است. 
ــر اعالم اهالى فن و  ــا يكى از حوزه هايى كه بناب ام
ــدي يارانه ها  ــراى قانون هدفمن ــران اج صاحب نظ
ــت؛ حوزه  ــتقيمى بر آن داش ــان و مس ــر پنه تأثي

فرهنگ و هنر است.
ــه به حذف  ــگ و هنر با توج ــى فرهن ــى اهال برخ
ــى يارانه ها بر اين امر اعتقاد دارند كه مردم  تدريج
ــراى پرداخت  ــداز خود را ب ــته و پس ان ــام داش تم

ــه انرژى و خريد اقالم مختلف مصرفى هزينه  هزين
مى كنند و در اين سبد خريد، سينما، تئاتر و كتاب 

بايد رفته رفته فراموش شود.
ــذف تدريجى يارانه هاى دولتى  حال با توجه به ح
ــت  ــش كاغذ و صنعت چاپ بايد انتظار داش در بخ
ــا در حوزه هاى  ــور م كه كش
ــا مباحث  ــف فرهنگى ب مختل
ــه  ــى مواج ــائل مختلف و مس
ــى از  ــراى مثال يك ــود، ب ش
ــد  ــران ارش ــاى مدي دغدغه ه
ــن  ــور پايي ــى در كش فرهنگ
بودن سطح مطالعه در جامعه 
از  ــيارى  ــت كه اينك بس اس
ــجويان قيمت  ــردم و دانش م
ــاب را يكى از عمده  باالى كت
ــدن كتاب عنوان  داليل نخري

مى كنند.
ــاط تنگاتنگ  ــود ارتب ــا وج ب
ــا  ــر ب ــگ و هن ــه فرهن مقول
مباحث اجتماعى و رفتارى مى توان گفت كه دولت 
در حوزه هاى مختلف اگر با حذف تدريجى يارانه ها 
ــور را دارد اين  ــى در حوزه اقتصاد كش قصد تحول
ــان حوزه هاى  ــان و حتى روانشناس نكته كارشناس
مختلف رفتارى را لحاظ كند كه "حمايت از بخش 
ــى  ــه ارتقاي جامعه كمكى اساس ــگ و هنر ب فرهن

خواهد كرد."

يارانه نقدي، ماهيگيري دور از آب

نگاه نابرابر دولت به بخش خصوصي 
و دولتي در توزيع يارانه ها

هنگامي مي توان از عدالت 
اجتماعي در توزيع ثروت سخت 

گفت كه نگاه برابر به همه 
بخش ها وجود داشته باشد در 

غير اين صورت قانون هدفمندي 
نه تنها نمي تواند به كاهش 

فاصله طبقاتي منجر شود بلكه به 
افزايش تدريجي آن منجر شده 

و طبقه جديدي به نام صنعتگران 
دولتي را ايجاد خواهد كرد

آنچه در يكمين سال اجراي اين 
قانون بيش از همه خودنمايي 
مي كند نگاه نابرابر در اعطاي 

يارانه به بخش خصوصي است. 
تا آنجا كه در چهار ماه گذشته 

عالوه بر منتقدان، بسياري 
از نمايندگان مجلس نيز به 

مشكالت موجود در بسته هاي 
حمايتي براي بخش صنعت و 

كشاورزي انتقاد كرده اند

هدفمندي يارانه ها  و سرانجام اقتصاد كشور

نايب رئيس كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى:

در قانون 
اشاره نشده كه 

هدفمندى يارانه ها 
در بخش فرهنگ 
هم جارى باشد

پرداخت يارانه ها ياري رسان عدالت اجتماعي باشد
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 مريم محمدى
ــدي يارانه ها، راه بدون  ــام: قانون هدفمن همدان پي
ــت كه به اجرا درآمد و خواه ناخواه  ــتي اس بازگش

بايد ادامه پيدا كند. 
ــورت تدريجي و در پنج  ــن قانون قرار بود به ص اي
سال اجرا شود تا بخش هاي اقتصادي كشور بتوانند 
ــرايط جديد هماهنگ كرده و  به مرور خود را با ش

شوك وارد نشود. 
ــگر اقتصادي  ــناس و پژوهش ــري كارش ــر ذاك ناص
ــه پرداخت نقدي  ــد: با توجه ب ــاره مى گوي در اين ب
يارانه ها آن هم به صورت شتاب زده و بدون مقدمه، 
پيش بيني مي شود دولت در آينده با كمبود منابع 
ــكل پيدا  ــود و براي پرداخت يارانه ها مش مواجه ش

كند و به منابع ديگري روي آورد.
ذاكري با تأكيد بر اينكه دولت يك راه بي بازگشت 
ــت، مي گويد: در شرايط فعلي و با  را آغاز كرده اس
ــا، تحريم ها و ركود اقتصادي كه  توجه به بحران ه
ــت، منابعي كه دولت  ــاد جهان حاكم اس در اقتص
ــتفاده  ــراي پرداخت نقدي يارانه ها اس ــد ب مي توان
ــد فراموش كرد كه  ــت. البته نباي كند، محدود اس

ــرايط معلوم نيست و ممكن است  پايداري اين ش
كوتاه مدت باشد.

ــس مي توان اين پيش بيني را  وي ادامه مي دهد: پ
ــت يك ماه يارانه ها پرداخت  ــت كه ممكن اس داش
نشود و در ماه هاي آينده و با تأخير به دست مردم 

برسد.
ــگر اقتصادي با اشاره به افزايش قيمت  اين پژوهش
ــان  ــت خاطرنش ــي از اين دس ــال، ارز و اتفاقات ط
مي كند: اين رخدادها در كنار آثار مثبتي كه دارد، 

بحران هايي را نيز به وجود مي آورد.
ذاكري با بيان اينكه چنين شرايطي در كوتاه مدت 
مشكل آفرين است، اما در درازمدت و با برنامه ريزي 
ــح مي كند: در  ــت، تصري ــل و كنترل اس ــل ح قاب
ــد با مرور  ــدي يارانه ها باي ــون هدفمن ــان قان جري
ــته و با توجه به  ــي روش هاي گذش و آسيب شناس
ــرح را اصالح  ــرايط پيش آمده، نحوه اجراي ط ش

كنند.
ــادي پيش بيني  ــان اقتص ــر از كارشناس يكي ديگ
ــرايط فعلي و كسري بودجه  مي كند: با توجه به ش
ــت منابع، روند پرداخت  ــه وجود آمده و محدودي ب

ــته و يا در صورت  يارانه نقدي احتماال ادامه نداش
ادامه با آثار متعددي همراه باشد.

ــراي قانون  ــاره به نقاط منفي اج ــگريان با اش عس
ــاس قانون،  ــد: براس ــا مي گوي ــدي يارانه ه هدفمن
هدفمندي يارانه ها مي بايست ظرف پنج سال اجرا 
ــي و در قالب طرح يك  ــود، اما به صورت ناگهان ش

ساله اجرا شد و اين از نقاط ضعف طرح بود.
ــت:  ــه اينكه در اين قانون آمده اس ــاره ب وي با اش
ــرم بين الملل  ــبت به ن ــت مواد نفتي بايد نس قيم
ــد اما متأسفانه قيمت گذاري در كشور  پايين تر باش
ــت. از طرف ديگر  ما نزديك به قيمت بين الملل اس
در خصوص قيمت آب و برق، در قانون گفته شده 
است كه بايد به قيمت تمام شده برسيم، در حالي 
كه اگر در اين مورد نيز مالك قيمت بين الملل در 
ــد، قيمت پايين تر مي آمد كه اين  نظر گرفته مي ش

چنين نيست.
ــادي در ادامه منابع  ــائل اقتص ــناس مس اين كارش
درآمدي پرداخت نقدي يارانه ها را مورد توجه قرار 
ــه مي كند: قرار بود پرداخت يارانه ها از  داده و اضاف
ــد، اما شاهد بوديم كه   محل درآمد خود قانون باش

منابع تغيير كرد و حتي برخي از مفاد قانون تحت 
شعاع قرار گرفت.

ــگريان مي گويد: يارانه بخش توليد كه قرار بود  عس
ــود، به دليل  ــاورزي داده ش به بخش صنعت و كش
ــري بودجه تحت شعاع قرار گرفت، كه  همين كس
در نتيجه يا اصال پرداخت نشده يا به صورت ناقص 

پرداخت شده است.
ــتم  ــتوري كردن سيس ــه دس ــان اينك ــا بي وي ب
ــراي قانون  ــوه اج ــب ديگر نح ــذاري عي قيمت گ
هدفمندي يارانه ها است، مي افزايد: پرداخت نقدي 
ــا باعث افزايش نقدينگي در بين مردم و به  يارانه ه
دنبال آن افزايش تورم شد كه امروز با گذشت يك 

سال اين موضوع كامال محسوس است.
با اين تفاسير ادامه روند فعلي پرداخت يارانه نقدي 
در درازمدت عملي نيست و اگر هم باشد همچنان 
ــده وجود خواهد داشت و  معايب و نقايص گفته ش

مهمترين آنها فشار به بخش توليد است.
اين كارشناس تأكيد مي كند: مجريان طرح بايد به 
دنبال اصالح روش اجراي اين قانون باشند، چراكه 

پرداخت نقدي يارانه ها تداوم پذير نيست.

 مريم مقدم
همدان پيام: 28 آذر سال 1389 رئيس جمهوري با 
اعالم آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به طور 
رسمي در رسانه ملي، خبر تغيير بهاي هزينه هاي 

روزمره زندگي مردم را نيز رسميت بخشيد.
ــا در حامل هاي انرژي، بنزين، آب و  تغيير قيمت ه
نان اولين پيامدهاي به اجرا درآمدن اين قانون بود.
با تغيير قيمت بنزين كه اولين تحول اقتصادي در 
ــاب مي آمد سطح درآمدها و  زندگي مردم به حس

هزينه ها نيز متغير شد.
ــه اجرا درآمد  ــه قانون هدفمندي يارانه ها ب روزي ك
هزينه خريد بنزين ليتري 400 تومان به 700 تومان 
ــد كه صنعت حمل و نقل با  تغيير كرد و اينگونه ش
درگير شدن در تغيير و تحول ها تأثير مستقيم خود را 

بر ديگر هزينه هاي زندگي گذاشت.
اما هنوز تغيير و تحول ها جان نگرفته بود كه خبر 
نخستين پرداخت يارانه ها و واريز آن به حساب هاي 
شخصي مردم حقيقت پيدا كرد و مردم با دريافت 
درآمد ثابت ماهيانه به ازاي هر نفر 45 هزار تومان 

سعي كردند دخل و خرجشان را ميزان كنند و اما 
ــت به عنوان هدف نهايي به  چه برنامه اي مي توانس

اجرا درآمدن اين قانون، مهم باشد.
ــاب افراد جامعه و تغيير  ــن واريز يارانه ها به حس اولي
ــا بي تجربگي و  ــگاه اول ب ــاي ناگهاني در ن قيمت ه
ــت وجه و  ــا در درياف ــي خانواده ه ــي بعض بي برنامگ
صرف هزينه ها همراه شد كه اين خود يكي از عوامل 
ــوزش و ارائه  ــت با آم انتقادبرانگيز بود كه مي توانس
راهكار مناسب به افراد جامعه از ماه ها قبل از به اجرا 

درآمدن قانون هدفمندي يارانه ها مديريت شود.
كاسته شدن يارانه هاي دولتي از هزينه هاي مصرفي 
ــاب مردم  آب و برق و گاز و واريز اين مبلغ به حس
ــد فرصتي براي  ــد كه بتوان ــه اين منظور اجرا ش ب

كنترل انرژي و اصالح الگوي مصرف ايجاد كند.
به اجرا درآمدن قانون هدفمندي يارانه ها در حالي 
ــد شيب 5 ــرعت به اجرا درآمد كه موجب ش به س
ــاله تعيين شده كه قرار بود از سوي دولت براي  س
ــود، رعايت  ــر موج اقتصادي تعريف و اجرا ش تغيي
ــد كه نمونه بارز آن تغيير ناگهاني قيمت بنزين  نش

ــاله بايد در  ــيب 5 س بود. در حالي كه با رعايت ش
حال حاضر بنزين حدود 200 تومان باشد نه 400 
ــا در منابع  ــر ناگهاني قيمت ه ــان همين تغيي توم
ــت تأثير نامطلوبي بر باال رفتن تورم  سوخت توانس

در جامعه داشته باشد. 
ــال صنعت بي جان  ــاس كه به عنوان مث بر اين اس
گردشگري را اولين قرباني خود كرد؛ چرا كه تغيير 
ــتقيم خود را بر  ــوخت تأثير مس ناگهاني قيمت س
ــفر و همچنين  ــت در س قيمت بليت رفت و برگش
ــتوران ها  ــات در هتل ها و رس ــه خدم ــت ارائ قيم
ــه در صورت رعايت  ــت. اين در حالي بود ك گذاش
ــيب 5 ساله در تغيير قيمت ها دولت مي توانست  ش
ــرايط  ــش و كاهش قيمت هاي تدريجي ش با افزاي
ــري را براي به اجرا درآمدن اين قانون در  مطلوب ت

جامعه مهيا كند.
ــار اين تغيير و تحوالت اقتصادي كه بگذاريم  از كن
ميزان پرداخت يكسان يارانه ها به خانواده هايي كه 
ــرايط اجتماعي  ــطح درآمد متفاوت و ش داراي س
متغير هستند، نيز بحث ديگر است. در خانواده اي 

ــرايط اقتصادي مطلوب شايد دريافت يارانه ها  با ش
نقش اصولي را ايفا نكند، اما همين مبلغ زماني كه 
ــطح درآمد پايين تزريق شود،  به خانواده هايي با س
ــي در روند صرف هزينه ها  مي تواند تأثير محسوس

در زندگي داشته باشد.
ــس ديوان  ــي كه رئي ــن گزارش ــا در جديدتري ام
ــت،  ــبات مجلس در اين زمينه ارائه داده اس محاس
ــده كه برخي از موارد و مسائل در قانون  عنوان ش
ــت. در اين  ــده اس ــدي يارانه ها رعايت نش هدفمن
ــهم بندي پرداخت ها  ــزارش آمده كه ميزان و س گ
ــده است وگرنه اين  در قانون هدفمندي رعايت نش
روند مي توانست موفق تر از اينكه در حال حاضر رو 

به حركت است، پيش رود.
ــال  ــاليان س ــرف آخر اينكه در صورتي كه از س ح
ــاي مطالعاتي و  ــن قانون طرح ه ــش بر روي اي پي
ــت با طرح هاي  ــي انجام مي شد، مي توانس پژوهش
ــي و منطقه اي، در حالي به اجرا درآيد كه  آزمايش
ــت تغييرات مالي و  ــز بتواند توان مديري جامعه ني
فرار از بحران هاي ناگهاني اقتصادي را داشته باشد.

 مجيد مختارى دوست
اين روزها كه يك سال از آغاز اجراى قانون هدفمند 
شدن يارانه ها سپرى شده، اظهارنظرهاى مختلفى 
ــده و  ــا و آثار اين اقدام مطرح ش ــه پيامده در زمين

مى شود.
ــتاد هدفمندى يارانه ها معتقد است پس از  دبير س
ــى بيش از 80  ــدى يارانه ها، وضعيت رفاه هدفمن
درصد مردم، بهتر شده و همچنين جمشيد پژويان 
ــه از او به  ــوراي رقابت ك ــتاد اقتصاد و رئيس ش اس
ــين هاى هدفمندى يارانه ها  عنوان يكى از تئوريس
ــود، مى گويد: وضعيت رفاه و درآمد  نام برده مى ش
ــراي قانون هدفمندي،  ــراد كم درآمد جامعه با اج اف
ــاي كم درآمد هزينه  ــش يافته و براي خانواره افزاي
ــرانه، 6هزار و 700 تومان افزايش يافته اما براي  س
ــد ثروتمند جامعه، 117 هزار تومان افزايش  5 درص
ــت. از طرفى پيش از اجرا و  ــده اس هزينه ايجاد ش
ــاز اجراى قانون هدفمندى يارانه برخى  حتى در آغ
ــديد نرخ تورم در  صاحبنظران اقتصادى افزايش ش
ــدن اين قانون را پيش بينى مى  صورت عملياتى ش

كردند.
ــت  اينكه آيا چنين ادعاهايى منطبق بر واقعيت اس
ــم بايد به صورت علمى  ــت كه ه يا نه، موضوعى اس
ــى به آن پرداخت و هم آثار تأييد كننده  و كارشناس
ــردم، قابل لمس و  ــى روزمره م ــد در زندگ آن، باي
ــوس باشد. واقعيت آن است كه اينك كه يك  محس
ــازى يارانه ها مى  ــال از اجراى قانون هدفمندس س
ــتناكى كه برخى معتقد بودند  گذرد، از تورم وحش
هدفمندسازى يارانه ها در پى خواهد داشت، خبرى 
نيست. اما آيا وضعيت اقتصادى و رفاهى خانوارهاى 
ــور، آن گونه است كه تئوريسين هدفمندسازى  كش
ــه ها از آن خبر داده و آيا ميزان افزايش هزينه  ياران
ــاق خانوارهاى  ــب به اتف ــراى اكثريت قري ــرانه ب س
ــت كه يكى  ــى، همان حدود 7 هزار تومانى اس ايران
ــين هاى هدفمندى يارانه ها اعالم نموده  از تئوريس

است؟
ــنجش وضعيت  ــراى س ــاى مختلفى ب ــاخص ه ش
ــر يك، معرف  ــود دارد كه ه ــادى جوامع وج اقتص
ــى از اين وضعيت است و هيچيك به تنهايى،  بخش
نمى تواند نشان دهنده آن باشد كه وضعيت اقتصاد 
ملى و رفاه خانواده هاى ايرانى، مطلوب يا نامطلوب 

ــت. در اين نوشتار بحث بر سر «تورم» به عنوان  اس
يكى از شاخص هاى اقصادى است كه آيا نرخ فعلى 
آن، طبيعى و تابعى از وضعيت اقتصاد جهانى است 
ــه ها، چنين محصولى  ــازى ياران يا اينكه هدفمندس
ــت، اگر در بروز  ــت؟ و در نهاي ــته اس را در پى داش
ــهم  ــى، هدفمندى يارانه ها مؤثر بوده، س تورم فعل

آن چقدر است؟
ــئولين اقتصادى دولت كه قاعدتا مدافع  برخى مس
ــه ها مى  ــازى ياران ــراى هدفمندس ــى چون و چ ب
ــند، مدعى هستند كه تورم مستقيم ايجاد شده  باش
ــر از 4درصد  ــدن يارانه ها، كمت ــر هدفمند ش در اث
ــانه در اين زمينه  ــت. قضاوت علمى و كارشناس اس
ــذار نمود، چرا كه  ــان مطلع واگ را بايد به كارشناس
عالوه بر تخصص علمى، ما و حتى اغلب كارشناسان 
ــت و به روز مربوط  غيردولتى، آمار و اطالعات درس
ــازى يارانه ها را در  ــورات پيرامون هدفمندس به ام
ــادى از اين ماجرا، كامال  ــار نداريم و بخش زي اختي
ــت و عمده اين آمار و اطالعات نيز مربوط  مبهم اس
به منابع دولتى است و قاعدتا منابع مستقل از دولت 
ــفانه منابع  ــد بر آنها صحه بگذارند كه متأس نيز باي
غيردولتى در اين زمينه تقريبا بسيار اندك هستند 
ــع دولتى نيز در  ــى از همان مناب ــى بخش و از طرف
ــده، اختالف  ــه برخى اطالعات و آمار اعالم ش زمين

نظر دارند!
ــاى قبلى مبنى بر افزايش  ــا اين اظهار نظر و ادع ام
ــرانه زندگى اغلب  ــزار تومانى هزينه س ــدود 7 ه ح
خانوارهاى ايرانى در اثر هدفمندى يارانه ها، بايد در 
زندگى روزمره ايرانى ها، محسوس و ملموس باشد؛ 
ــراى نمونه، افزايش 400درصدى(4 برابرى)  يعنى ب
قيمت بنزين و تأثيرات آن در افزايش قيمت كاال و 
خدمات ديگر براى هر خانوار، بايد با ميزان دريافت 
ــب بوده يا  ــه هاى متعلق به هر خانواده متناس ياران
تفاوت اندكى داشته باشد. اين تناسب بايد در زمينه 
ــى مردم و مخارجى نظير  آب، برق، گاز، نان مصرف
ــوس هاى داخل و  ــى و بهاى بليط اتوب كرايه تاكس
ــاك و  ــهر و نيز قيمت مواد غذايى و پوش بيرون ش
ــتقيم، تحت  ــتقيم يا غيرمس امثالهم كه به طور مس
ــته اند هم برقرار  تأثير هدفمندى يارانه ها قرار داش

باشد.
تا پيش از اجراى طرح، تقريبا تمامى كارشناسان و 
سياست گذاران اقتصاد ايران، اثرات تورمى ناشى از 
ــدى يارانه ها را پذيرفته  بودند،  اجراى قانون هدفمن
ــه جدى بود، ميزان تأثير  اما آنچه كه محل مناقش
ــر  ب آن  ــراى  اج
و  قيمت ها 

نرخ تورم بود. گرچه دولت توانسته به هر ترتيبى از 
ايجاد تورم جهشى و سرسام آور در مدت يك سال 
گذشته جلوگيرى نمايد اما با توجه به وضعيتى كه 
ــوان نمونه  ــطور فوق به عن ــى از آنها در س به بخش
ــد، به نظر نمى رسد كه ميزان تورم ايجاد  اشاره ش
ــدن يارانه ها، چيزى كمتر  شده در پى هدفمند ش
ــزار تومان  ــا فقط كمتر از 7 ه ــد ي از 4 درصد باش
ــين اكثريت خانوارهاى  ــرانه پيش به هزينه هاى س
ــى آمارهاى  ــد. چرا كه حت ــده باش ايرانى اضافه ش
ــمى اعالم شده توسط دولت كه برخى در دقيق  رس
ــز، تفاوت نرخ  ــت بودن آنها، ترديد دارند ني و درس
تورم در قبل از اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها 
را با اينك كه يك سال از آن زمان مى گذرد، بيشتر 

نشان مى دهد.
بنا به گزارش خبرگزارى هاى رسمى كشور، در آذر 
ماه سال گذشته كه اجراى طرح هدفمندى  يارانه ها 
ــده بوده  كليد خورد، نرخ تورم 10,1 درصد ثبت ش
ــاخص همواره  ــت كه از آن زمان تاكنون، اين ش اس

افزايشى بوده است. 
ــته تا مهر ماه سال جارى،  ــال گذش براى  آذر ماه س
ــب 10,1ـ  10,8ـ  11,6ـ  12,4 ــرخ تورم به ترتي ن
17,3)  17,3 ـ   16,3 ـ   15,4 ـ   14,2 ـ   13,2 ـ 
ــال جارى است كه  ــهريور ماه س يا 18 نرخ تورم ش
ــك مركزى، عدد دقيق  اعالم دوگانه  رييس كل بان
ــت) و 19,1 درصد ثبت  ــخص كرده اس آن را نامش

شده است. 
ــان مى دهد كه  ــى روند افزايش نرخ تورم نش بررس
ــى نبوده  ــاخص، اتفاقا نزول ــزان افزايش اين ش مي
ــال گذشته تا فروردين  ــت، چرا كه از آذر ماه س اس
ــش 0,7 درصد تا 0,8 ــرخ تورم افزاي ــال، ن ماه امس
ــن عدد در  ــاه را تجربه كرد اما اي ــر م ــد در ه درص
ارديبهشت ماه به يك درصد افزايش و در خرداد به 
ــيده و با وجود كاهش 0,1 درصدى  1,2 درصد رس
ــى يك درصدى  ــورم در تير ماه، روند افزايش نرخ ت
ــرده به طورى كه  ــاى بعد ادامه پيدا ك آن در ماه ه
ــاس اعالم  ــهريور ماه را براس حتى اگر نرخ تورم ش
رييس كل بانك مركزى، 18 درصد بدانيم تورم ماه 
بعد 1,1 درصد افزايش يافته است. رييس كل بانك 
مركزى به تازگى اعالم كرد كه هنوز نرخ تورم آبان 
ــده، اما برآوردش اين است كه اين  ماه محاسبه نش

نرخ به 20 درصد نمى رسد.
ــا مالك قرار  ــه همين ادع ــى ك  در صورت
گيرد، از آذر ماه سال گذشته تا آبان ماه 
امسال يعنى 12 ماه پياپى، نرخ تورم در 
ــد افزايش يافته  ــور حدود 10 درص كش
ــئولين  ــه مس ــت ك اس
ــى نيز  دولت
را  آن 

ــز آمار ايران  ــبات مرك تأييد مى كنند. البته محاس
از نرخ تورم، نشان مى دهد در دوازده ماه منتهى به 
آبان ماه 1390، شاخص كل قيمت مصرف كننده در 
شهرهاى ايران(نرخ رسمى تورم) به رقم 24.8درصد 
ــت. محاسبات نرخ تورم توسط اين مركز  رسيده اس
ــان مى دهد از ارديبهشت سال 89 تاكنون، نرخ  نش
نقطه به نقطه تورم ماهانه از نرخ تورم رسمى باالتر 

بوده است. 
ــل نرخ تورم در  ــن حالتى به معنى تماي وقوع چني
ماه هاى آتى به سمت نرخ هاى باالتر است؛ به طورى 
ــورم هرماه رو به افزايش  ــه از مردادماه 89، نرخ ت ك
گذاشته است و از 7.9 درصد در مرداد 89 به 24.8

ــيده است. البته ممكن  درصد در آبان ماه جارى رس
ــد تورم  ــت اين افزايش ها را به روند طبيعى رش اس
كشور و وضعيت اقتصادى جهان نسبت دهند كه در 
اين صورت، متخصصان امر بايد موضوع را بررسى و 
اعالم نظر نمايند اما ظاهر امر و بررسى نرخ تورم در 
عمده ديگر كشورها نيز به گونه اى نيست كه چنين 

ادعايى را مورد تأييد قرار دهد. 
ــت اينكه نرخ تورم فعلى  با اين حال، آنچه مهم اس
ــور ما، چه حاصل هدفمندى يارانه ها باشد  در كش
ــت و  ــت اقتصاد جهان، باال اس ــه پيامد وضعي و چ
ظاهرا روند افزايشى در پيش گرفته است و عليرغم 
ــار زيادى را بر زندگى  پرداخت نقدى يارانه ها، فش
ــى وارد مى كند كه گرچه تا  عمده خانوارهاى ايران
ــوى اصالح الگوى مصرف خود  حدى، مردم را به س
سوق داده است، اما باز هم موارد زياد و ضرورى در 
ــود دارد كه نمى توان به هيچ وجه از  اين ميان وج
ــم پوشى كرد و خانواده ها ناچار هستند به  آنها چش
ــده، آنها را تأمين نمايند. بنابراين  هر قيمتى كه ش
ــت كه مردم  ــورم، انتظار به حقى اس ــرل نرخ ت كنت
ــازى يارانه ها،  ــد در هدفمندس ــه، توقع دارن جامع

بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
ــتار، صرفا وضعيت  ــى اينكه در اين نوش نكته پايان
ــى شد  ــته بررس ــال گذش «نرخ تورم» در يك س
ــخص كننده  ــاخص، به تنهايى مش و قطعا اين ش
بهبود يا تنزل وضعيت اقتصادى خانوارهاى ايرانى 

نيست. 
ــن اذعان بر  ــى صاحبنظران، ضم ــه برخ ــا اينك كم
ــى در  ــت در جلوگيرى از تورم جهش ــت دول موفقي
ــا، نحوه  ــدى يارانه ه ــون هدفمن ــن اجراى قان حي
ــب بروز  ــه را موج ــن زمين ــت در اي ــرد دول عملك
ــكالت عديده براى توليدكنندگان، واحدهاى  مش
ــتگى و  ــى ورشكس ــاورزان و حت ــى و كش صنعت
ــى تعداد قابل توجهى از آنها و نيز افزايش  تعطيل
ركود اقتصادى قلمداد مى كنند و بر اين عقيده 
ــك، زيان هاى  ــالت در آينده نزدي اند اين معض
ــور و مردم جامعه  ــادى را متوجه اقتصاد كش زي
ــرب آنها از افزايش  ــد نمود كه آثار مخ خواهن
ــل توجه تر خواهد  ــى تورم نيز قاب جهش

بود. 

سنجش وضعيت اقتصادى مردمسنجش وضعيت اقتصادى مردم

هدفمند شدن يارانه ها راه بي بازگشت

اصالح شيوه 
پرداخت يارانه ها 

ضروري است

گردشگرى 
نيمه تعطيل!
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 محمد سهرابى
همدان پيام: اقتصاد ايران سال هاست كه از معضالت 
ــرد و جامعه در حال  ــكالت متعددي رنج مي ب و مش
ــاختارهاي  ــد تغيير و تحول در س ــعه ما نيازمن توس
ــي و عبور  ــكالت اساس ــادي به منظور رفع مش اقتص
ــوار به وضعيت مطلوب است.  از شرايط سخت و دش
ــا و برنامه هاي مختلفي به اجرا  ــتا طرح ه در اين راس
درآمده و حركت هاي مهمي صورت گرفته كه هدف 
ــوالت بنياني  ــازي زمينه هاي تح ــه آنها فراهم س هم
ــادي در بخش هاي  ــاخت هاي اقتص ــالح زيرس و اص

گوناگون بوده است.
ــامل بخش هاي مختلفي  طرح تحول اقتصادي كه ش
ــام بانكي، بهره وري،  ــد نظام ماليات، گمرك، نظ مانن
توزيع كاال و خدمات و نظام تخصيص و توزيع يارانه ها 
ــود از جمله طرح هاي مهم و همه جانبه است كه  مي ش
ــال ها پيش آغاز و قدم هاي مؤثري  كار تدوين آن از س
ــته شده است. در اين ميان  در جهت اجراي آن برداش
ــع آن از مهم ترين  ــا و چگونگي توزي ــوع يارانه ه موض
ــي ها و  ــت كه پس از بررس بخش هاي طرح مذكور اس
ــترده در قالب  ــي گس مطالعات فراوان و كار كارشناس
قانون هدفمندي يارانه ها كه به تصويب مجلس شوراي 

اسالمي رسيده بود، از سال گذشته اجرايي شد.
دولت دهم با تأكيد فراوان بر اهميت اين قانون، روند 
اجرايي آن را در شرايطي كليد زد كه هنوز بحث هاي 
ــرايط و زمينه هاي اجراي چنين  فراواني در مورد ش
ــل گوناگون  ــي و پيامدهاي آن در محاف ــرح بزرگ ط
ــان اقتصادي مطرح بود. با  جامعه، به ويژه كارشناس
اين حال دولتمردان ضمن مساعد خواندن شرايط و 
ــام زمينه هاي الزم براي اجراي طرح  فراهم بودن تم
ــارت دولت دهم در انجام  و با تأكيد بر جرأت و جس
ــدن  آن تمام تالش خود را براي هر چه بهتر اجرا ش

قانون هدفمندي يارانه ها به كار گرفتند.
ــت يك سال از اجراي قانون مذكور  اكنون پس از گذش
ــئوالن و دست اندركاران امر و مردم  و تجربياتي كه مس
ــت آورده اند و بسياري از ابعاد و  در خصوص آن به دس
ــخص شده، عملكرد يك  زواياي طرح براي جامعه مش
ساله دولت نيز پيش روي كارشناسان، نخبگان و افكار 
عمومي است تا ضمن بررسي دقيق و نقد منصفانه آن، 
ــكالت كمك نمايند و هم راه را  هم به رفع موانع و مش
براي آغاز حركت هاي مؤثرتر در اين راستا فراهم سازند. 
ــت از آغاز فاز جديد  ــد در محافل مختلف صحب هرچن
ــا و تغيير در برخي از  ــراي طرح هدفمندي يارانه ه اج
ــت، اما از طرفي هم تأكيد شده  بخش هاي آن زياد اس
كه اين تغييرات تنها با بررسي هاي دقيق ابعاد موضوع و 

تصويب و تأييد مجلس امكان پذير است.
ــه جامعه ما  ــت ك ــال اس به هر حال بيش از يك س
ــده و به واسطه  ــرايط جديد اقتصادي مواجه ش با ش
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها شاهد تغيير و تحوالت 
ــادي بوده ايم و  ــاي مختلف اقتص ــي در حوزه ه مختلف
ــك حركت بزرگ و  ــان به عنوان ي ــت دهم همچن دول
ــد. حركتي كه به زعم  ــر اقتصادي از آن ياد مي كن مؤث
ــت از دهه هاي گذشته در عرصه  دولتمردان مي توانس
ــكل بگيرد، اما بنا به داليلي چنين نشده  اقتصادي ش

است.
ــه دغدغه تحول در  ــي كلي مي توان گفت ك در نگاه
ــور  ــاخت هاي اقتصادي كش ــاد و اصالح زيرس اقتص
همواره ذهن تصميم سازان و تصميم گيرندگان جامعه 
ــغول  ــه ويژه برنامه ريزان اقتصادي را به خود مش و ب
ــته نيز به  ــت. اين مهم در دولت هاي گذش كرده اس
شكل خاصي مورد توجه بوده و بعضاً حركت هايي نيز 
ــت. هر چند  ــتاي تحقق آن صورت گرفته اس در راس
ــد اجرا و عملياتي كردن طرح هدفمندي يارانه ها  رون
ــده، اما تالش ها و اقدامات  به نام دولت دهم ثبت ش
ــژه آنها به  ــز حاكي از نگاه وي ــته ني دولت هاي گذش
ــول در عرصه هاي  ــازي براي تح ــوع و زمينه س موض

اقتصادي كشور مي باشد.

به طور مشخص پيشينه طرح چنين موضوعي به اواخر 
دهه 60 برمي گردد. براي اولين بار در سال 68 ضرورت 
ــوي برنامه ريزان و  ايجاد تغيير و تحول در اقتصاد از س
ــد كه اصالح نظام توزيع يارانه ها  كارشناسان مطرح ش
ــي در جهت  ــس از آن حركت هاي ــه آن بود. پ از جمل
فراهم نمودن شرايط براي اجراي آن صورت گرفت. در 
دولت هاي پنجم و ششم با مديريت هاشمي رفسنجاني، 
ــراي اولين بار  ــكل خاصي دنبال و ب اين موضوع به ش
طرح حذف يارانه ها با چاشني توزيع نقدي مطرح شد. 
ــازندگي، ترميم خرابي هاي ناشي از  در آن دوران كه س
جنگ و اصالح زيرساخت هاي اقتصادي و فراهم نمودن 
ــداف و اولويت هاي  ــعه از مهم ترين اه زمينه هاي توس
ــد، بر لزوم آزادسازي قيمت ها و  دولت محسوب مي ش

اجراي سياست تعديل اقتصادي تأكيد گرديد.
ــوم و هم  ــم در برنامه س ــل توجه اينكه ه ــه قاب نكت

برنامه چهارم بر لزوم هدفمندي يارانه ها در شكل ها و 
قالب هاي مختلف  تأكيد شده و اين موضوع بارها مورد 
ــور قرار گرفته بود. از اين رو در  ــئوالن كش تأكيد مس
ــتم نيز از اهميت چنين طرح  دولت هاي هفتم و هش
بزرگي سخن گفته شد و بر ضرورت آن تأكيد گرديد.
ــه طور كلي در خصوص اصل طرح حذف يا كاهش  ب
ــد و رونق  ــازي قيمت ها با ايجاد رش يارانه ها و آزادس
ــان  اقتصادي، اختالفي ميان اقتصاددانان و كارشناس
ــرا و چگونگي  ــه زمان اج ــد در زمين ــت. هرچن نيس
ــه  انجام آن اختالف نظر وجود دارد. از اين رو هر س
ــي و احمدي نژاد) از  ــمي، خاتم رئيس جمهور (هاش
ــام توزيع يارانه ها  ــزوم حذف و يا هدفمندكردن نظ ل

سخن گفته و بر آن تأكيد كرده اند.
ــود كه اهميت موضوع  ــخص مي ش با اين اوصاف مش
ــي در عرصه  ــكل گيري چنين حركت ــرورت ش و ض

ــئوالن اجرايي و  اقتصادي، هم براي دولتمردان و مس
هم كارشناسان اقتصادي كامًال روشن بوده و هست. 
ــته نيز  اما اينكه چرا اجراي طرح مذكور كه در گذش
ــتاي آن حركت هايي ديده شده، به نام دولت  در راس
دهم ثبت گرديد، داليل مختلفي از نگاه هاي مختلف 
ــا مي توان دربر گيرنده  ــده كه هر كدام از آنه ذكر ش
ــد. در اين ميان مواردي مانند  بخشي از واقعيت باش
ــرايط و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي، تفاوت در  ش
ــرايط و اوضاع  ــگاه دولت ها به موضوع و باالخره ش ن

سياسي جامعه مطرح گرديده است.
ــي به موضوع نگاه كنيم شرايط هر  اگر از بُعد سياس
ــداف آنها و  ــعارها و اه ــه دولت هم با توجه به ش س
ــور  ــي، اقتصادي و اجتماعي كش هم وضعيت سياس
ــت. هر چند اين شعارها  تا حدود زيادي متفاوت اس
ــتاي آرمان ها و ارزش هاي  و برنامه ها همگي در راس

انقالب و نظام قابل تعريف است.
ــازندگي (پنجم و ششم) كه در شرايط  دولت هاي س
ــازندگي و جبران  ــكل گرفتند، س ــس از جنگ ش پ
ــارات جنگ را هدف اصلي خود قرار دادند و تيم  خس
ــت تعديل  ــادي دولت با در پيش گرفتن سياس اقتص
ــعه را به نوعي  ــعي كرد؛ زمينه هاي توس اقتصادي س
ــمي در ميان طبقات  فراهم نمايد. جايگاه ويژه هاش
ــده بود كه دولت روند اصالح  مختلف جامعه باعث ش
ــاخت ها و فراهم نمودن زمينه هاي توسعه را با  زيرس
ــتري دنبال كند. در اين ميان آزادسازي  شتاب بيش
ــكل خاصي بخش مهمي از برنامه هاي  قيمت ها به ش

اقتصادي را به خود اختصاص داد.
ــا در پيش گرفتن  ــتم نيز ب ــاي هفتم و هش دولت ه
ــعه  اصالحات در زمينه هاي مختلف با محوريت توس

سياسي به كار خود ادامه دادند. 
به هر حال طرح هدفمندي يارانه ها با تمام مقدمات 
ــال 87 به  ــته، باالخره از س و پيش زمينه ها در گذش
ــاي اقتصادي مورد  ــي از برنامه ه ــوان بخش مهم عن
ــي و تحقيق  توجه قرار گرفت و پس از مدت ها بررس
ــال گذشته  و در نظر گرفتن ابعاد و زواياي آن، از س
اجرايي شد. در اين ميان احمدي نژاد به عنوان كسي 
ــال ها از طرح موضوع و تأكيد  ــت س كه پس از گذش
بر اهميت آن، چنين طرح بزرگي را عملياتي ساخته 
سعي كرد تا چنين برنامه مهمي را در شرايطي كامًال 
ــا اين حال حجم  ــش دنبال كند. ب ــدون چال آرام و ب
ــرا و چگونگي انجام  ــوص نحوه اج ــا در خص انتقاده
ــم نبوده و  ــون هدفمندي نيز ك ــور مربوط به قان ام
ــال مسائل مهمي چون افزايش  اكنون پس از يك س
هزينه هاي توليد، عدم پرداخت يارانه هاي بخش توليد، 
عدم رعايت شيب تعيين شده براي آزادسازي قيمت ها 
و امثال آنها به عنوان كاستي ها و نقص هاي موجود در 
كنار آثار مثبت طرح هدفمندي يارانه ها مطرح است. هر 
چند نگاه دولت به موضوع چيز ديگري است و مسئوالن 
ــدن طرح در  ــور ضمن انتقاد از اجرايي نش اجرايي كش
ــم را دولتي موفق در اين  ــته، دولت ده دوره هاي گذش
ــتند و بر شجاعت و جسارت رئيس جمهور  زمينه دانس
ــت كه هم روند طي شده  تأكيد دارند. اين در حالي اس
در دولت هاي گذشته و داليلي كه مسئوالن اجرايي در 
آن دولت ها و حتي برخي از كارشناسان از فراهم نبودن 
تمام شرايط سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي براي 
ــد حاكي از عدم پذيرش  اجراي طرح عنوان مي كنن

رويكرد دولت دهم از جانب آنهاست.
ــي با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس  از طرف
نهم، هم اشخاص و فعاالن سياسي به ويژه كانديداها 
و هم احزاب و گروه هاي سياسي، موضوع هدفمندي 
ــم در چنين  ــوان يك موضوع مه ــه عن ــا را ب يارانه ه
فضايي مورد توجه قرار مي دهند كه همين امر باعث 
ــي آن مي گردد و نشان  ــدن ابعاد سياس پررنگ تر ش
ــد كه اين طرح مهم اقتصادي به ميزان بااليي  مي ده
از مسائل سياسي تأثير پذيرفته و يا حتي آن را تحت 

تأثير قرار داده است.

هدفمندي يارانه ها 
و مجلس

 فيض ا... مظفرپور
همدان پيام: يكي از وظايف اصلي نمايندگان مجلس 
ــي جمهوري  ــه در قانون اساس ــالمي ك ــوراي اس ش
اسالمي ايران به آن پرداخته شده، قانون گذاري است 
ــه معموالً قوانين يا به صورت اليحه از طرف هيأت  ك
دولت به مجلس ارائه مي شود و در قالب ماده واحده 
ــيده و بعد از تأييد  ــاي آن به تصويب رس و تبصره ه
شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابالغ مي شود يا در 
قالب طرح هايي كه از طرف نمايندگان تهيه و بعد از 
تصويب مجلس و مهر تأييد شوراي نگهبان به دولت 

ابالغ مي شود تا آن را اجرا نمايد.
البته در كنار قانون گذاري، مجلس وظيفه ديگري نيز 
ــايد از وظيفه قانون گذاري نيز مهم تر است  دارد و ش
ــن اجراي قوانين مصوب مجلس  و آن نظارت بر حس
ــن نظارت داراي  ــد كه اگر اي ــرف دولت مي باش از ط
ضعف باشد قانون به درستي اجرا نمي شود و در عمل 

مشكالتي را به وجود مي آورد.
ــرح تحول اقتصادي  ــا روي كار آمدن دولت نهم ط ب
ــد كه يكي از محورهاي اصلي  در 7 محور طراحي ش
ــون هدفمندي يارانه ها بود. اين قانون اگر چه  آن قان
از اوايل انقالب و در دولت هاي مختلف مورد بررسي 
ــرار گرفته بود ولي به دليل برخي تبعات منفي آنها  ق
ــراي آن صرف نظر كرده بودند  دولت هاي قبل از اج
ــت يارانه ها به صورت  ــا ادامه آن پرداخ و به نوعي ب
ــي دولت هاي نهم  ــار آمده بودند ول ــتقيم كن غيرمس
ــتند، زيرا كه  ــم اصرار به اجراي اين قانون داش و ده
ــدي يارانه ها اتفاق نظر بين  ــل موضوع هدفمن در اص
ــي و رسانه اي  ــان اقتصادي و محافل سياس كارشناس
ــتر در نحوه  ــي اختالف نظرها بيش ــت ول وجود داش
ــراي اين قانون بود، به ويژه آن كه برخي ها عواقب  اج

تورمي آن را بيشتر مد نظر داشتند.
به هر حال اين قانون در زمستان سال 87 به صورت 
ــتم ارائه  اليحه اي از طرف دولت نهم به مجلس هش
ــد و مجلس نيز بعد از بررسي هاي مختلف و انجام  ش
تغييراتي در اين اليحه در نهايت، تصويب و در سال 

1389 براي اجرا به دولت اعالم شد.
ــن روزهاي پاييز  ــود احمدي نژاد نيز در آخري  محم
ــي اجراي مرحله اول  ــال 89 در گفتگوي تلويزيون س
ــد حامل هاي  ــال نرخ هاي جدي ــن قانون را با اعم اي
ــه قيمت نان  ــرد؛ البته در اين مرحل ــرژي اعالم ك ان
مصرفي مردم نيز تغيير كرد و يارانه آرد و نان حذف 
ــد، زيرا كه ضايعات 30 درصدي نان از يك طرف  ش
ــتگي به واردات  ــت پايين آن، همچنين وابس و كيفي
گندم اهميت هدفمندي آرد و نان را نشان مي داد. از 

ــورهاي همسايه به علت  طرفي نيز قاچاق آرد به كش
ــت پايين آن يكي از داليل اجراي هدفمندي در  قيم

اين بخش بود.
ــراي قانون  ــته با اج ــال گذش به هر حال در يك س
ــوان يارانه  ــي تحت عن ــا مبالغ ــدي يارانه ه هدفمن
ــه از درآمد حاصل  ــرژي و آرد و نان ك حامل هاي ان
ــت مي آيد به حساب مردم  از افزايش قيمت ها به دس
واريز مي شود كه اين مبلغ در حال حاضر حدود 45 

هزار تومان به ازاي هر نفر مي باشد.
ــت  ــد آن اس ــا آنچه كه اكنون مهم به نظر مي رس ام
ــانه اي از  ــي كارشناس كه مجلس و دولت، بايد بررس
ــن و معايت اجراي قانون در يك  نحوه اجراي محاس
ــند، تا بر اساس آن بتوانند  ــال گذشته داشته باش س
ــراي اجراي مراحل بعدي  ــترك ب به يك تصميم مش
ــيب را به مردم و اقشار  ــند كه كم ترين آس آن، برس
ــيب پذير وارد سازد، به ويژه آن كه در مرحله اول  آس
هدفمندي، يارانه هاي بخش توليد به خوبي پرداخت 
ــراي اين بخش  ــكالت زيادي را ب ــد و اكنون مش نش

ايجاد كرده است.
ــرح تحول  ــيون ويژه ط ــزارش كميس ــاس گ ــر اس ب
ــال گذشته 10 تخلف از  اقتصادي مجلس در يك س
طرف دولت در اجراي اين قانون صورت گرفته است 
ــال  ــي از آنها در نظر نگرفتن بازه زماني 5 س كه يك
ــت و  ــراي اجراي اين قانون از طرف دولت بوده اس ب
ــدادن 30 درصد از كل  ــر آن اختصاص ن ــورد ديگ م
ــص درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به بخش  خال
توليد بوده است. همچنين گزارش ندادن عملكرد 6 
ــت در اجراي اين قانون به مجلس و ديوان  ماهه دول

محاسبات از ديگر موارد تخلف بوده است.
ــبات  ــاس گزارش ديوان محاس ــي نيز بر اس از طرف
ــالمي يكي از مشكالت دولت در  ــوراي اس مجلس ش
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تأمين نكردن بودجه 
ــت، زيرا  الزم براي پرداخت يارانه نقدي به مردم اس
ــزار ميليارد ريال درآمد يارانه ها حدود  كه از 250 ه

50 درصد آن از محل افزايش قيمت ها بوده است.
با اين وصف 3 برابر كردن يارانه ها امكان پذير نيست؛ 
ــه برابر افزايش يابد و اين  چرا كه قيمت ها نيز بايد س
ــه دولت ُمصر بوده كه هر  امكان وجود ندارد؛ زيرا ك

سال فقط 20 درصد قيمت ها افزايش يابد.
در هر حال مجلس بايد براي اجراي صحيح اين قانون 
به ويژه مراحل بعدي آن راهكارها و اصالحيه هايي را 
ــت عمر مجلس  ــي نمايد. اگر چه ممكن اس پيش بين
ــي در اين زمينه  ــن الحاق ــتم براي تصويب قواني هش
ــفند به  ــد و نمايندگان از دي ماه تا آخر اس محدود باش
ــائل انتخابات شوند ولي مي توانند در  نوعي درگير مس
ــال 91 به  ــون بودجه 91 يا قوانيني كه در اوايل س قان
ــدي يارانه ها را به  ــد قانون مهم هدفمن تصويب مي رس
ــتم و دولت دهم ثبت  صورت كامل به نام مجلس هش
كنند وگرنه بايد منتظر نمايندگان مجلس نهم باشيم.
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 اكرم چهاردولى
ــال از اجراي قانون  ــام: در حالي كه يك س همدان پي
ــت در اجراي اين  ــدي يارانه ها مي گذرد، دول هدفمن
قانون موفقيت خوبي داشته، اما مواردي چون تدوين 
ــل و نقل و نارضايتي  ــته هاي حمايتي حم نكردن بس
ــته هاي حمايتي از  ــي و توليدي از بس ــاالن صنعت فع

ضعف هاي اجرايي در اين زمينه است.
ــت يكسال از اجراي جراحي اقتصادي در اين  با گذش
مدت دولت با فراز و نشيب هايي در اجراي اين قانون 
مواجه بود؛ البته شايد بتوان گفت كه فرازهاي دولت 
در اين يكسال بر نشيب هاي اجراي اين قانون پيشي 
ــر پروژه نظير چنين  ــت، اما به هر حال اجراي ه گرف

قانون بزرگي در گام اول با مشكالتي مواجه بود.
سال گذشته و قبل از اجراي قانون هدفمندي رئيس 
ــت  جمهور بارها در برنامه هاي مختلف از مردم خواس
با دولت در اجراي اين قانون همكاري كنند كه انصافاً  

مردم تا كنون همكاري مطلوبي با دولت داشتند.
قانون هدفمندي يارانه ها تقريباً  با تمامي بخش ها در 
ــت موضوع حمل ونقل  ــايد بتوان گف ارتباط بود اما ش
ــن قانون بزرگ  ــتر تحت تأثير اي ــن عرصه بيش در اي

اقتصادي بود.
ــي بر ارائه  ــدا وعده هاي مبن ــز از همان ابت ــت ني دول
ــته هاي حمايتي از انواع شقوق حمل ونقل پس از  بس

اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داد.
ــش يافته بود و اين  ــوخت افزاي در گام اول قيمت س
ــورد از همان ابتدا هزينه هاي بخش جاده اي، ريلي،  م

هوايي و دريايي را افزايش داد.
مقرر شده بود، دولت بسته هاي حمايتي از حمل ونقل 
ــته ها اغلب در قالب ارائه  ــد كه اين بس را داشته باش
ــهيالت ارزان قيمت از محل درآمدهاي حاصل از  تس
ــوخت  ــدي و نيز جبران مابه التفاوت قيمت س هدفمن

بود.
ــهيالت از  ــته هاي حمايتي در اين بخش ارائه تس بس
محل صندوق توسعه ملي براي خريد و تجهيز ناوگان 
ــت تا كنون رقمي  بود كه در همين زمينه فارس نوش

در اين باره اختصاص نيافته است.
ــدگان، تحت  ــراي بيمه رانن ــف 50 درصدي ب تخفي
ــدگان و خانواده هاي آنها در  ــش قرار دادن رانن پوش
ــازي  ــهيالت ارزان قيمت نوس بيمه تكميلي، ارائه تس
ــاده اي و افزايش نيافتن  ــافري ج ناوگان عمومي مس
قيمت روغن و الستيك با حمايت انجمن هاي صنفي، 

بخشي از اين موارد بود.
ــاوگان كاميوني  ــازي ن ــهيالت نوس البته در ارائه تس

ــته نشده است و اين  تاكنون گام هاي عملياتي برداش
امر هنوز يكي از مشكالت كاميون  داران است.

ــتاي  ــدي يارانه ها در راس ــال قانون هدفمن به هر ح
ــود اما نكته  ــه الزم االجرا ب ــح و بهين ــرف صحي مص
اساسي مديريت اجراي اين قانون و درآمدهاي حاصل 

از آن پس از اجرا است.
شايد بهتر بود دولت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي 
ــت و يا حداقل  ــتر در نظر داش ــن مدت بيش را در اي
طي يك سال اخير برنامه تخصصي براي توسعه انواع 
ناوگان فراهم مي آورد تا خدمات مطلوب به مسافران، 

آنها را به سمت حمل ونقل عمومي جذب كند.
بنابراين تدوين نشدن بسته هاي حمايتي از صنعت و 
ــخص بودن نحوه هزينه  بخش حمل ونقل و نيز نامش
ــدي يارانه ها طي يك  ــل از هدفمن ــرد درآمد حاص ك
ــال اخير و اختصاص  نيافتن يارانه توليد به بخش  س
ــي از نقاط ضعف در  ــايد بتوان برخ ــل را ش حمل ونق

اجراي اين قانون در گام اول عنوان كرد. 
■ نارضايتي فعاالن صنعتي ازبسته هاي حمايتي 
ــرايطي كه فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها  در ش
در گفتگويي با مهر از پرداخت اين ميزان سهم توليد 
ــر مي دهد،  ــه واحدهاي توليدي خب ــدي ب از هدفمن
ــش  ــاالن بخ ــي و فع ــدگان صنعت ــتر توليدكنن بيش
ــهيالت حمايتي در  ــوه پرداخت تس ــي از نح خصوص
ــا گاليه دارند و معتقدند  خصوص هدفمندي يارانه ه
كه صنعت تاكنون بخش محدودي از سهم خود را از 

هدفمندي يارانه ها دريافت كرده است.
ــاي انرژي و  ــا اصالح قيمت حامل ه ــير ب با اين تفاس
ــته هاي صنعتي  ــدن هزينه توليد در رش چند برابر ش
ــته  ــرف براي كمك به اين بخش از صنعت بس پرمص
ــاري انرژي مطرح  ــوان خط اعتب ــي با عن اول حمايت
ــد كه طبق آن توليدكنندگان با ثبت نام در سايت  ش
ــتند هر ماه از پرداخت  ــتاد تحول صنايع مي توانس س
ــوند و  مابالتفاوت هزينه انرژي مصرفي خود معاف ش
ــاطي و با كارمزد  ــل مبلغ آن را نيز به صورت اقس اص

بانكي پرداخت كنند.
ــته حمايتي رضايت فعاالن بخش صنعتي  اما اين بس
ــا حمايت ها بايد  ــرد، چرا كه به گفته آنه را جلب نك
ــوده و پرداخت بدهي  ــب كمك هاي بالعوض ب در قال

به صورت اقساط مشكلي را از صنعت حل نمي كند.
ــته دوم حمايتي تحت  در اين ميان، وعده اجراي بس
ــازي و تكميل طرح هاي نيمه  ــهيالت بازس عنوان تس
تمام براي واحدهاي كوچك از جانب مسئوالن وزارت 
ــه طبق آن تا  ــد ك ــت و معدن و تجارت داده ش صنع

سقف 150 ميليون تومان به 1400 واحد از 70 هزار 
ــازي و بازسازي  ــهيالت نوس واحد صنعتي فعال، تس

داده مي شود.
ــارت كه در  ــت و معدن و تج ــق گفته وزير صنع طب
خروجي سايت هاي خبري قرار گرفت، منابع الزم اين 
ــعه ملي تامين  ــته حمايتي از محل صندوق توس بس
ــون 10 ميليارد دالر  ــزان آن هم اكن ــود كه مي مي ش

برآورد شده است.
ــته سوم حمايتي  غضنفري به تازگي از آغاز اجراي بس
ــهيالت بازسازي صنايع بزرگ خبر داد  تحت عنوان تس
ــزود: يك ميليارد تومان اعتبار مورد نياز اجراي اين  و اف

بسته نيز از محل صندوق توسعه ملي تامين مي شود.
ــتقيم از اجراى  ــوزه فرهنگ هم به صورت غيرمس ح

قانون هدفمندى يارانه ها متضرر شد.
ــدن  ــه متضرر ش ــاره ب ــوزه با اش ــن ح ــان اي متولي
غيرمستقيم حوزه فرهنگ از اجراى قانون هدفمندى 
ــتار تعريف بسته هاى حمايتى از سوى  يارانه ها خواس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى اين قشر هستند.
ــيون فرهنگى در گفت وگو با خانه  نايب رئيس كميس
ــال از اجراى قانون  ــت يك س ــاره به گذش ملت با اش
ــگ عنوان  ــاره بخش فرهن ــا درب ــدى يارانه ه هدفمن
ــده  ــاره نش ــت كه در قانون به صراحت اش ــرده اس ك
ــا در بخش فرهنگ هم جارى  ــه هدفمندى يارانه ه ك
ــتقيم  ــراى اين طرح به صورت غير مس ــد؛ اما اج باش
ــينماداران، چاپخانه ها و ناشران  ــامل بسيارى از س ش

شده است.
ــرى با توجه  ــجاعى كياس ــيد رمضان ش به اعتقاد س
ــرژى مانند برق آب و  ــه افزايش هزينه حامل هاى ان ب
ــر  ــينما و چاپ و نش گاز، تاثيرات زيادى بر صنعت س
ــت و همچنانكه وزارت صنايع و معادن  ــته اس گذاش
بسته هاى حمايتى براى اهالى اين حوزه تعريف كرده 
ــت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز بايد تالش  اس
كند تا ناشران و اهالى صنعت چاپ و سينماداران نيز 

از اين كمك بهره مند شوند.
ــاي مالياتي و  ــال قانون معافيت ه ــن ميان اعم در اي
ــته هاي حمايتي از چاپخانه داران در حوزه  اعمال بس
ــا از جمله انتظارات  ــراي قانون هدفمندي يارانه ه اج
ــازمان صنايع با  ــت و از آنجا كه س چاپخانه داران اس
ــر حمايت مالي  ــيب پذي ــال قانون از صنايع آس اعم
ــا اعمال  ــاره چاپخانه ه ــن قانون درب ــد كه اي مي كن
ــت  ــازمان صنايع مدعي اس ــه س ــرا ك ــود چ نمي ش
چاپخانه ها زير نظر وزارت ارشاد هستند بايد از سوي 

آنها مورد حمايت قرار گيرند.

تأثير هدفمندي 
يارانه  بر اصل 44 

قانون اساسي
 سعيد زارعى صفا

همدان پيام: هدفمندي يارانه ها همانطور كه گفته 
شده تحولي بزرگ در عرصه اقتصادي كشور است 
ــور تأثير  ــر روي ديگر گذاره هاي اقتصاد كش كه ب
ــت. يكي از اهداف و برنامه هاي  ــته اس فراواني داش
ــاده 8 اين  ــه در م ــدي يارانه ها ك ــون هدفمن قان
ــدن دولت به حمايت  ــت، مكلف ش قانون آمده اس
ــت، چرا كه با  ــدگان بخش صنعتي اس از توليدكنن
ــد حذف يارانه ها از حامل هاي انرژي كه جزو  فرآين
مواد اوليه و حياتي بخش صنعت است، صنعتگران 
ــور، با افزايش هزينه هاي  و فعاالن بخش توليد كش
توليدكاال و كاهش سطح سوددهي مواجه مي شوند 
ــت هاي كالن اقتصادي كشور  و اين برخالف سياس
ــراي قانون  ــال پيش از اج ــود. ضمن اينكه 4 س ب
ــت هاي كلي  ــا ابالغ سياس ــدي يارانه ها، ب هدفمن
اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، دستگاه هاي 
ــازي بخش خصوصي  ــي موظف به توانمندس دولت
ــترده و اداره  ــام فعاليت هاي گس ــي بر انج و تعاون

بنگاه هاي اقتصادي بزرگ شدند.
ــراي قانون  ــالي كه از اج ــال در يك س ــا اين ح ب
ــور  هدفمندي يارانه ها مي گذرد، بخش صنعت كش
ــار قرار  به علت افزايش هزينه هاي توليد تحت فش
ــدي هم فلج  ــدادي از واحدهاي تولي ــه و تع گرفت
ــي از بنگاه هاي  ــد نه تنها بخش ــا اين رون ــدند. ب ش
توليدي كشور كه خودكفا بودند از توليد بازماندند، 
ــاي دولتي به بخش  ــه فرآيند واگذاري بنگاه ه بلك

خصوصي نيز متوقف شده است.
ــود اقتصادي وارد  ــور بر پايه س بخش صنعت كش
عرصه كار شده و اگر اين اصل تضمين شده نباشد 

دست از كار خواهند كشيد.
ــرايط، ديگر رغبت و انگيزه اي براي  حال در اين ش
ــهام و بنگاه هاي  ــد س ــاركت عمومي در خري مش
دولتي براي فعاليت اقتصادي باقي نمي ماند. البته 
ــت سازمان  ــي كه رياس ناگفته نماند طبق گزارش
هدفمندي يارانه ها در سالگرد اجراي اين قانون به 
رسانه ها داده است حدود 1000 ميليارد تسهيالت 
ــت و اين  ــده اس ــه 3600 واحد صنعتي اعطا ش ب
ــيدن  ــت ليكن براي نفس كش ــه مطلوب اس اگرچ

بخش توليد كشور هرگز كافي نمي باشد.
ــه هدفمندي  ــد مي بينيم ك ــن رون ــا مطالعه اي  ب
ــود ـ اگرچه براي  ــا ـ البته نه به خودي خ يارانه ه
دهك هاي هدف مفيد و به صرفه بوده است اما سر 
ــور از اين قانون  ــاالن بخش توليد و صنعت كش فع

فعال بي كاله مانده است. 
ــده در  ــر ش ــي ذك ــاي دولت ــذاري بنگاه ه در واگ
ــوي  ــل 44 قانون از س ــي اص ــت هاي ابالغ سياس
ــالب نيز اگرچه روند واگذاري ها از آغاز  رهبري انق
ــي همراه بود اما  ــت ها با انتقادات اجراي اين سياس
ــنگيني  بخش خصوصي نيز با وجود هزينه هاي س
ــدي يارانه ها بر  ــون هدفمن ــراي قان ــه نحوه اج ك
ــته انگيزه و رغبتي براي استقبال  دوششان گذاش

از اين واگذاري ها ندارند. 
ــش كنوني صنعت  ــرايطي، نه تنها بخ در چنين ش
ــج دار و مريز به  ــت ك ــور، در حال ــي كش خصوص
فعاليت خود ادامه مي دهد، بلكه عمال سياست هاي 
ــيه شده براي اجراي اصل 44 قانون اساسي  انديش
ــج قابل انتظار حاصل  ــز منفعل باقي مانده و نتاي ني

نشده است.
بنابراين آنچه از اين اوضاع و احوال مي توان نتيجه 
ــت اصل  ــت كه اجراي صحيح سياس گرفت آن اس
ــي كه بر پايه نظام عرضه و تقاضا  44 قانون اساس
ــاده 8 و ديگر مواد  ــت منوط به اجراي كامل م اس

ذكر شده در قانون هدفمندي يارانه ها است.

بسته هاي حمايتي توليد و صنعت 
در پيچ و خم هدفمندي فراموش نشود 

سياست و هدفمندي يارانه ها

 از تأثيرگذاري متقابل تا تأثيرپذيري از يكديگر
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