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 4اصالح ساختاری
برای تکمیل طرح یارانهای

روزهـای اخیـر عبـارت جراحـی اقتصـادی بـرای
طرح یارانهای دولت در افواه و رسـانهها مصطلح
شـده اسـت .اگـر چـه در مثـل جـای مناقشـه
نیسـت ،امـا اگـر بـرای همیـن تشـبیه ،کارکـرد
روانـی ،اجتماعـی و بـه ویـژه اقتصـاد رفتـاری
قائـل باشـیم ،بایـد گفـت تـا حـد زیـادی اشـتباه
اسـت .چرا؟ چـون در جراحی ،جایـگاه و کارکرد
ً
کاملا بـه اختیـار جـراح
سیسـتم مـورد جراحـی
و بـه مصالـح سیسـتم در جهـت بهتریـن کارکرد،
تغییـر میکنـد .حـال آن کـه در قضیـه اختصاص
یارانـه ارز  4200بـه مـردم چنیـن چیـزی مطرح
نیسـت .
واقـع ماجـرا ایـن جاسـت کـه سـال  97و پـس از
خـروج آمریـکا از برجـام ،ضربـهای بـه اسـتخوان
بنـدی اقتصـاد ایـران وارد شـد کـه میتوانسـت
بـدون کمـک دهـی دولـت ،آن را شکسـته و از
پـای بینـدازد .در آن شـرایط دولـت در سیاسـتی
کـه هـدف آن حمایـت از مـردم در برابـر ایـن
شـوک کمرشـکن اقتصـادی بـود« ،آتـل» و «چرخ
کمکـی» ارز  4200را در اقتصـاد ایـران تعبیـه
کرد .هر چند میشـد بـا راههای درمانـی جانبی
و فعا لتـری ،تکیـه قـدرت خریـد مـردم بـه ایـن
سیاسـت را کمتـر کـرد ،امـا در هـر حـال ،اقتصاد
ایـران پذیرفـت کـه بـا پـای آتـل بسـته ،آرامتـر راه
بـرود ،چـرخ تولیـد داخـل کاالهـای اساسـی بـه
قیمت واردات مطمئن و سریع کاالهای اساسی
کند شـود ،اما در نهایت درد شوک ارزی به مردم
کمتـر وارد شـود تا ایـن کـه این شـرایط بـه نحوی
عـوض شـود و بـا بهبـود شـرایط ارزی و فـروش
نفت ،هـم اینـک ایـن آتلهـا بیشـتر مانـع حرکت
اقتصـاد کشـور شـده اسـت.
چـه میخواهیـم بگوییـم؟ غرض ایـن که تـا پیش
از سیاسـت ارز  ،4200غیـر از مصارفاندکـی
مانند نـان و البته یارانههای پنهـان انرژی ،یارانه
کاالی اساسـی بـه این شـکل کـه دولـت در حجم
وسـیع (و بـه عنـوان مثـال مثـل  4سـال اخیر 70
میلیـارد دالر) ،نفـت بفروشـد و ارز آن را بـه مردم
بابـت جبـران قـدرت خریـد کاالهـای اساسـی
بدهـد وجـود نداشـت و ایـن ارزهـا صـرف مخارج
عمرانـی دولـت میشـد .بـا ایـن حـال ،اقتصـاد
ایران به مثابه بدنی بود که اسـکلت بندی آن کج
شـده بود ،حسـگرهای آن کـه همانا نظـام قیمت
هاسـت ،با قیمتهـای دسـتوری و مداخالت بی
مـورد دولـت بـد کار میکـرد ،نظـام بانکـی آن بـا
پمپـاژ بـی امـان نقدینگـی و ناتـرازی ،رگهـای
پولـی آن را درگیـر فشـار خـون کـرده ،و تـورم
عمومـی مزمـن و تجمیـع منابـع در بخشهـای
غیـر مولـد ،آن را به طـرز بی قاعـدهای فربـه ،کند
و نـاکارا کـرده بـود و .. .در نتیجـه االن دولـت
هـر اقدامـی کـه صرفـ ًا بـرای حـذف ارز 4200

و تخصیـص نقـدی آن بـه مـردم انجـام دهـد ،در
نهایت شـاکله سیسـتم اقتصاد ایران را (بدون در
نظر گرفتـن اصالحات ضمنـی سـالهای اخیر)
تقریبـ ًا بـه قبـل از سـال  97بازخواهـد گردانـد.
تا این جا اینها را گفتیم که این نگرش را توضیح
دهیم که با اقدام ارزشمند اخیر دولت و پس از
احتما ًال صرف یک دوره چندین ساله که قدرت
خرید اکثر مردم ،بتواند بدون یارانه کاالی
اساسی روی پای خود بایستد ،علی القاعده تازه
راه جراحی نظام اقتصادی آغاز میشود.
البتـه این جـا ایـن را هـم بایـد گفت کـه تجربـه دو
دوره اصلاح یارانههـای انـرژی در سـا لهای
 1390و  1398نشـان میدهـد بـه رغـم تاثیـر
غیر قابل انکار ایـن اصالح بر بهبـود توزیع درآمد
در کشـور ،بی توجهی بـه ابعاد جراحـی همزمان
ً
عملا نتایـج مثبـت اقدامـات انجـام
اقتصـاد،
شـده را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت .بنابراین
میتـوان گفـت اجـرای همزمـان «جراحـی
اقتصـادی» بـا اقـدام «ترمیـم قـدرت خریـد مردم
بـا یارانـه هـا» ،ضـرورت هـم دارد.
▪تهدیدهای متوجه مردمی سازی یارانهها و
لزوم  4اقدام همزمان

بایـد گفـت اگـر چـه در کوتـاه مـدت ،بهبـود
وضعیـت قـدرت خریـد دهکهـای مختلـف و
بـه ویـژه دهکهـای کـم درآمـد قطعـی اسـت،
امـا تهدیدهـای متعـددی از جنبههـای مختلـف
بـرای طـرح دولـت وجـود دارد .نمونههـای
سـاده و بـارز آن ،ایـن اسـت کـه بـا افزایـش قیمت
کاالهـای اساسـی ناشـی از عوامـل مختلـف از
جمله قیمتهای جهانی یا تورم عمومی کشـور،
قدرت خرید یارانههـای کنونی کاهـش یابد و در
نتیجـه دولـت مجبور بـه بازبینـی رقـم یارانههای
کنونـی خواهـد بود یـا ایـن کـه دهـک بندیهای
آحـاد جامعـه تغییـر کنـد و.. .
با ایـن اوصـاف ،بایـد خاطرنشـان کـرد کـه دولت
الاقل بـه تدریـج در  4محـور جراحیهـای اصلی
اقتصـاد ایـران را کلیـد بزند:
 -1اصالح نظام توزیع کاالها :در روزهای
اخیر ،مردم برخی شهرها از جمله مشهد شاهد
شلوغی محسوس صفهای نان هستند .این
در حالی است که مسئوالن بر نبود و کمبود آرد
تاکید دارند و اتفاق ًا مشهد ایام پرمسافری را
سپری نمیکند .این مسئله فرضیههایی از جمله
خروج آرد از شبکه توزیع را تقویت میکند .چه
این که با آزادسازی نرخ مصارف صنف و صنعت
آرد ،تفاوت قیمت قابل مالحظهای نیز بین آرد
دولتی با آن یا آرد دولتی با آرد صادراتی به وجود
آمده است .نکته قابل تامل این جاست که مردم
در صفهای نانوایی کمتر متوجه این فرضیه
هستند و این شرایط را از چشم طرح یارانهای
دولت میبینند .بنابراین انتظار میرود دولت
با آغاز هر چه سریعتر طرح اصالح یارانه آرد
نانواییهای سنتی که موجب رسیدن یارانه به
مصرف کننده نهایی و حذف تفاوت قیمتی آرد
نانواییها با صنف و صنعت میشود و نیز اصالح
اساسی نظام توزیع آرد و نان (با محوریت رصد
و مبارزه با چرخش آسیب زای پولهای داللی
و واسطه گری) ،همزمان نارضایتی مردم و
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ناکارامد یهای نظام توزیع در این حوزه
را پایان دهد .در ادامه این تجربه موفق
میتواند در توزیع سایر کاالها نیز به کار
گرفته شود.
 -2اجـرای هـر چـه سـریعتر کاالبـرگ
الکترونیـک بـرای جلوگیـری از ورود پول
یارانههـا بـه بازارهـای داللـی :یکـی از
معایـب توزیـع نقـدی یارانـه هـا ،انحـراف
ایـن منابع به سـوی تقاضـای کاالهایـی غیر
از کاالهـای هـدف اسـت .دولـت تصریـح
کـرده کـه اجـرای قانـون مجلـس بـرای
کاالبـرگ الکترونیـک ،نیازمنـد فراهـم
آمـدن سـازو کارهاسـت .بنابرایـن بـرای
پیشـگیری از مضـرات ورود پو لهـای
سـرگردان به بازارهای دارایی و ایجاد تورم
جانبـی ،اجـرای هـر چـه سـریعتر کاالبـرگ
الکترونیـک ضـرورت دارد.
 -3حرکـت از سیسـتم دهـک بنـدی
بـه مالیـات بـر مجمـوع درآمـد :اجـرای
نظـام دهـک بنـدی اگـر چـه تـا حـد زیـادی
بـه شـفافیت وضعیـت رفاهـی خانوارهـا
نـزد دولـت کمـک میکنـد ،امـا از یـک سـو
بـه بازبینـی دور های (بـا همـه مالحظـات
و خطاهـای موجـود) نیـاز دارد و از سـوی
دیگـر ،در بلندمـدت و با توجه بـه تجربههای
جهانـی ،نمیتوانـد جـای نظـام مالیـات بـر
مجمـوع درآمـد را بگیـرد .در نظـام مالیـات
بر مجموع درآمـد ،همه آحاد جامعه سـاالنه
مکلـف بـه اظهـار همـه درآمدهـای خـود از
منابـع مختلـف بـه همـراه هزینههـای قابـل
قبـول مالیاتـی هسـتند .در نتیجـه ضمـن
راسـتی آزمایـی ،تشـخیص دقیـق دهکهـا
بـرای دولـت امـکان پذیـر خواهـد بـود.
همچنیـن در صـورت ارائـه اطالعـات غیـر
واقع ،جریمه در انتظار مودی اسـت .این در
شرایطی است که در سیسـتم کنونی دهک
بندی امکان استفاده از حسابهای بانکی
دیگران ،خرید و اسـتفاده از خودروی به نام
دیگران و .. .وجود دارد که موجب میشـود
دهک بندی دقیق خانـوار برخوردار ،از دید
سیاسـت گذار مخفی بمانـد .با این تفاسـیر
و با هـدف اتصـال نهایی سیسـتم مالیاتی به
نظام حمایتی ،حرکت به سـوی ایجاد سازو
کار مالیاتـی فـوق ،ضـروری اسـت.
 -4پیشـبرد بـدون تعـارف برنامههـای
اصلاح نظـام بانکـی :آمارهـا نشـان
میدهند کـه با وجود رشـد بـاالی نقدینگی
بلندمـدت در اقتصـاد ایـران و بـه ویـژه رشـد
نقدینگـی غیر هدفمنـد ،هر اصلاح رفاهی
دولـت بـا یارانـه ،در معـرض نابـودی سـریع
قـرار میگیـرد .همیـن االن هم تـورم حدود
 40درصد ،یارانهها در طرح مردمی سازی
یارانههـا را تهدیـد میکنـد .از آن جایـی کـه
ناترازیهـای نظـام بانکـی هـم اینـک یکـی
از عوامـل مهـم رشـد نقدینگـی و تـورم در
اقتصـاد ایـران بـه شـمار مـیرود ،در نتیجـه
اصلاح نظـام بانکـی ،یکـی از اقدامهایـی
خواهد بـود که ضـرورت بیـش از پیـش آن از
هـم اینـک احسـاس میشـود.

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

تلفن051 37009111 :

•• محتکران ،گران فروشان و کم فروشان شما
انسانید؟کمیشرمکنیدازرنگورویاینملت
عزیز و به خودتان بیایید.
•• این گرانیها تا کی قــراره ادامــه پیدا کنه؟
حقوق کم ما کارگران جوابگو نیست!
•• با این وضع قیمتها باید مهمانی رفتن و
مهمانی دادن را به کلی فراموش کرد! حتی
فکر کردنش هم سخت است که مهمان بیاید و
فقط مرغ بیشتر از  100هزار تومان شود! برنج
و روغن و ...هم که الزم نیست درباره آن بگوییم!
•• چهار قلم افزایش پیدا کــرده؟ امــروز هر جا
رفتیم همه چیز گرون شده!
••وزیر ارتباطات گفته سرعت اینترنت همراه و
ثابتافزایشداشته!بهنظرتوناالنوقتخوبی
برای شوخی کردنه؟
•• این برخورد جدی مسئوالن با گران فروشان از
کی میخواد شروع بشه؟ آخه هربار که اجناس
قیمتشباالمیرهمیگنبرخوردجدیمیکنیم.
ما از شما برخورد جدی نخواستیم همون برخورد
معمولی رو انــجــام بــدیــد مــا راضـــی هستیم.
•• دیــروز یک ساعت و نیم توی صف نون بودم
به خاطر  8تا نون .اونم نون آزاد پز .واقعا تکریم
مردم با هدفمندی یارانهها همین بود؟!
•• هنوز هیچی نشده صاحب مغازه من کرایه
رو دو برابر کــرده! میگم چرا؟ شما که یارانه
گرفتی! میخنده و میگه من آدم عیالوار
بچه و نوه و ...هستم این که پول  10تا مرغ هم
نمیشه! هرچی بیشتر مصرف داشته باشم
بقیهاشروبایدازجیببدم.دیدمراستمیگه.
گفتم حاجی منم تا االن  30هزار تومان پول
اصالح سر میگرفتم از االن  50هزار تومان
میگیرم .راننده تاکسی هم همین طور ،خیاط
هم همین طور ...سوالم از مسئوالن اینه که چرا
میگن هیچی قرار نیست گرون بشه؟!
•• خدمت دوستی که گفتن تورم در هر دورهای
هست و باید در نظر داشــت که نسبت به نرخ
جهانی خیلی عجیب نیست و کمتر هم هست.
بفرمایید درآمدها و سطح رفاه جامعه رو هم با
معیارهای جهانی قیاس کنن.
••وضعیت یک جوریه که پختن سوسیس تخم

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

مــرغ بــرای چهار نفر ریخت و پــاش محسوب
میشه!
•• تمام کشورهای جهان برای حفاظت از تاریخ
ی میلیاردی میکنند و با
و تمدن خود هزینهها 
جذب گردشگر درآمد کسب میکنند اون وقت
در ایــران به جای حفاظت از تمدن چند هزار
ساله ،برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحی
بهناماستفادهازاشیایباستانیوگنجها،چوب
حراج به تاریخ و فرهنگ کشور میزنند و باعث
تاراج اشیای باستانی میشوند.
•• خ ــدا از ســر گــنــاه فــروشــگــاههــای بزرگی
نگذرد که مرغ و تخم مرغ رو از روز چهارشنبه
در انبارهایشان مخفی کــردن و همچنین
لبنیاتیهایی که قیمت پنیر و کره و ...را از روز
چهارشنبه قبل از آزادســازی نرخها افزایش
دادند با هدف دومرتبه گران کردن!
•• بیمار هستم و تا دو هفته قبل اسپری آسم
میخریدم 70هزار تومان االن شده 450هزار
تومان! شما روزنامه خراسان یادم هست انواع
توهینها را به روحانی میکردید .چرا االن
جرئت ندارید یک کلمه بنویسید؟ ...
•• هر ادارهای بری کار داشته باشی میگن :برو
توسایتبزنرولینکو...دولتکهالکترونیکی
شــده و همه امــور واریــز و ثبت نــام و گــزارش و
استعالم و...اینترنتی .پس کارمندها تو ادارهها
برای چی پشت میز نشستن؟
•• 80ســالــه ام ،خــودم و زنــم سرطان داریــم.
گردش مالی داشتم ولی خرج دوا و دکتر شده
و حاال میگویند به خاطر همان گردش حساب
و دو تا خــودرو که به نامت اســت یارانه ات را
نمیدهیم! ولی این ماشینها را قولنامهای
سالهاقبلفروختم.االنتویکرجاست.بروید
بپرسید .االن 4هزار تومان فقط تو حسابم دارم
چرا یارانه به ما تعلق نگرفت؟
•• دوســت عزیزی که معلومه خیلی مایه دار
تشریف داری و میگی به جای روغن نباتی،
روغن زیتون و دنبه بخوریم! از قیمت دنبه یا
زیتون خبر داری؟ نمیتونیم خودش را بخوریم
چه برسه به روغنش! لطفا چشم بسته غیب نگو
جناب مرفه بی درد!

•• لطفا پیگیری بفرمایید با مبلغ واریزی یارانه،
قبضها رو هم بشه پرداخت کرد.
•• چرا دولت زمینه ثبت نام و حذف فرزندان
ازدواجــی را با استفاده از گوشی و کافی نت
فراهمنمیکندکهاینقدردرپلیس 10+عالف
نشوند؟
•• آقای وزیر بهداشت ،بیمارستانهای تحت
امرتان ما را با داشتن بیمار سرطانی برای
پذیرش سرکار میگذارند و پذیرش نمیکنند.
آفرین به چنین نظام درمانی!
•• من یه ســوال از مسئوالن دارم .بــرای یک
خانواده چهار نفری یک میلیون و  200هزار
تومان واریز شده .مرغ شده کیلویی  62هزار
تومان .این که میشه پول 20کیلو مرغ حدود
 10تا اگه مهمان نداشته باشی پس بقیه اش رو
هرچی اضافه مصرف داشته باشی باید از جیب
مبارک بدی و این یعنی گرونی تمام کاالها و
خدمات! چرا میگن هیچی گرون نمیشه؟
•• آقــــــای رئ ــی ــس ــی و وزیــــــــران دولـــــت!
یــارانـههــا را بــعــد۱۲ســال افــزایــش دادی ــن و
این۳۰۰تومان را باید ۵سال پیش با گران
شدن۱۰۰۰برابری انــواع اجناس و کاالها
و تـــورم بــاال مــیدادی ــن .االن مـــردم قــدرت
خریدشان کمتر خواهد شد چون قیمت مرغ
و تخم مرغ و لبنیات را دو برابر و روغن را ۵برابر
کردین .واقعا مردم را چی فرض کرده اید؟
•• کارگر سرگذرم .یکی به دادم برسه .هشت
ساله یارانه چهار نفرمون رو قطع کردن .به هر
دریهمزدمهیچکسجوابدرستینداد.االن
هم یک هزار تومانی بهمون ندادن .تو رو به خدا
قسم یکی راهنمایی کنه.
•• من بازنشسته هستم .قبال یارانه میگرفتم
االن میگن چــون تراکنش داشتی به شما
تعلق نمیگیره .این که دلیل نمیشه به هزار
علت ممکنه این تراکنش بین حسابی باشه
جلسه اعتراض حضوری بگذارند تا به آ نها
اثبات کنم.
•• ای ــن مــســخــره بــازیهــا چــیــه؟! مــخــابــرات
به خاطر ۶هــزار تومان تلفن رو بی خبر قطع
میکنه؟ خسته شدیم از این همه نابسامانی!

