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از لحاظ سياسى احتماال اصالح يارانه هاى نقدى، به اندازه 
توافق بين المللى در مساله هسته اى، براى رياست جمهورى 
روحانى مهم است. بين اين دو مساله يك ارتباط اقتصادى 
ــكالت تامين مالى  ــى از مش ــود دارد، از آنجا كه بخش وج
برنامه يارانه نقدى به تحريم هاى اقتصادى مرتبط است كه 
ــده است، هر دو مشكل به  منجر به كاهش درآمد دولت ش
طور مستقيم به عنوان يك نتيجه از كاهش صادرات نفت و 
به طور غيرمستقيم به دليل ركود اقتصادى داخلى و كاهش 

درآمدهاى مالياتى  هستند.
قانون چه بود؟ در عمل چه شد؟

ــود در  ــه به عنوان يارانه نقدى  از آن ياد مى ش ــزى ك چي
ــى قيمت هاى داخلى انرژى  واقع آغازى براى تنظيم اساس
ــت كه براى كاهش شكاف بين  و خدمات عمومى بوده اس
ــتاى برنامه پنجم  ــى و بين المللى در راس ــاى داخل قيمت ه
ــعه صورت گرفته است. بر اساس قانون يارانه نقدى،  توس
ــش قيمت انرژى بايد به  ــد درآمد حاصل از افزاي 50 درص
صورت يارانه هاى نقدى به خانوارها تخصيص يابد. همچنين 
ــورد حمايت قرار  ــتقيم م خانوارها از طريق يارانه غيرمس
ــى حمايت اجتماعى در زمينه هاى  مى گيرند كه به طور كل
مسكن، بهداشت و غيره  صورت مى گيرد. 30درصد درآمد 
ــده از افزايش قيمت انرژى بايد صرف حمايت از  ايجاد ش
ــاورزى و صنعت شود و در نهايت دولت انتظار داشت  كش
با 20 درصد باقيمانده از اثر منفى افزايش قيمت سوخت بر 

هزينه هاى جارى و سرمايه اى خود بكاهد.
تاريخ مشخصى براى پايان برنامه يارانه هاى نقدى اعالم 
نشده است. يك برداشت براى مشخص نبودن تاريخ اتمام 
ــه تا زمانى كه  ــت ك ــدن يارانه ها اين اس برنامه هدفمند ش
ــود و دولت بوجه كافى  ــته ش قيمت هاى نفت باال نگه داش
ــى به قيمت هاى  ــوخت در بازار داخل ــاالنه س از فروش س
ــدن يارانه ها به  ــد، برنامه هدفمند ش ــته باش بين المللى داش
ــاير ذى نفعان اين طرح ادامه  ــراد هدف و خانوارها يا س اف
ــر من با اتمام برنامه  ــد يافت[1]. با اين وجود، به نظ خواه
ــى طرح هدفمند  ــعه فرصتى براى بازنگرى كل پنجم توس
ــدن يارانه ها به وجود خواهد آمد. تجديدنظر كلى برنامه  ش
هدفمند شدن يارانه ها، اگر نگوييم كنار گذاشتن كل طرح، 
با توجه به ميراث اقتصادى فاجعه بارى كه دولت پيشين بر 

جاى گذاشته است بسيار ضرورى است.
هدفمندى يارانه براى كاهش فقر نبود

يادآورى اين مطلب بسيار مهم است كه برنامه هدفمندى 
يارانه ها در ايران براى كاهش فقر طراحى نشده است، بلكه 
ــمتى از برنامه تعديل قيمت هاى نسبى است. اولين ماده  قس
ــخ 15 دى ماه 1388  ــى اين برنامه كه در تاري ــه قانون اليح
ــالمى ايران رسيد  ــوراى اس (2009) به تصويب مجلس ش
ــعه (1394) همه  اعالم مى دارد كه تا پايان برنامه پنجم توس
قيمت هاى داخلى سوخت در ايران تدريجا افزايش يابد تا 
به 90درصد قيمت هاى سوخت فوب (F.O.B.) خليج فارس 
ــا در ابتداى امر مربوط  ــد. موضوع هدفمندى يارانه ه برس
ــوخت بود.  ــه كاهش اثرات جانبى افزايش قيمت هاى س ب
ــاير كشورها  اولين تفاوت عمده يارانه نقدى در ايران با س
ــال اخير در كشورهاى در  در همين زمينه بود، طى بيست س
ــعه يارانه نقدى به عنوان پروژه هاى كاهش فقر و  حال توس
ــت هاى  كلى اجتماعى با توجه  مهم تر از آن به عنوان سياس
به بهداشت و آموزش محبوبيت زيادى پيدا كرده است. اين 
تفاوت پيامدهاى مهمى بر هزينه هاى اجراى برنامه و اثرات 

وسيع تر اقتصادى آن داشته است. 
تجربيات برزيل و مكزيك

ــته ترين نمونه هاى هدفمندشدن يارانه ها در جهان  برجس
همانند برنامه Bolsa Familia (به معنى كيف پول خانواده) 
در برزيل يا Opportunidades (به معنى فرصت ها) در 
مكزيك اجرا شد كه نسبت به برنامه ايران سطح كمترى را 
پوشش مى دادند. در هر دو كشور حدود بيست درصد كل 
جمعيت را پوشش مى دادند و هزينه كل طرح چيزى حدود 
نيم تا يك درصد توليد ناخالص داخلى بود. در مقابل برنامه 
ــال 1388به  آنجا انجاميد كه حدود نود درصد  ايران در س
ــش قرار بگيرند و هزينه  ــور تحت پوش از كل جمعيت كش
برنامه نيز 10 درصد كل توليد ناخالص داخلى ايران را شامل 
ــاله تا زمانى كه بتواند از قيمت هاى باالى  ــد. اين مس مى ش
انرژى درآمد كسب كند و توان تامين مالى خود را داشته باشد 
(همان طور كه در طرح اوليه هدفمندى يارانه ها به تصويب 
رسيد)، بدون در پى داشتن كسرى تامين مالى و اثرات تورمى 
ناشى از آن، به خودى خود مشكل نيست. اما در ايران برنامه 
ــدن يارانه ها در سال دوم اجرا با مشكالت مالى  هدفمند ش
مواجه و به همين علت دولت مجبور به استقراض از بانك 
مركزى شد. همين اقدام دولت سبب افزايش نقدينگى همراه 
ــديد ارزش ريال شد؛ در نتيجه تورمى حداقل  با كاهش ش
ــال 1390 (2011) ايجاد شد، در حالى كه  40درصدى از س
با توجه به آخرين اطالعات از مركز آمار ايران، تورم قيمت 

مواد غذايى به 50 درصد رسيده است.
ــك و برزيل يارانه  ــت كه در مكزي دومين تفاوت آن اس
نقدى در طول دوره ثبات نسبى اقتصاد كالن داخلى انجام 
ــت كه تضمين كننده قدرت خريد خانوار در طول  شده اس
زمان بوده است. به گفته بانك جهانى از اواسط دهه 1990 
شاخص ساالنه قيمت مصرف كننده در هر دو كشور به طور 

متوسط زير ده درصد بوده است.
يكى از ويژگى هاى مهم يارانه نقدى در ساير كشورها به 
عنوان برنامه كاهنده فقر اين است كه اين برنامه ارتباط خود 
را با ساير سياست هاى  اجتماعى حفظ كرده است تا فقرا قادر 
به بهره مند شدن از منافع طيف وسيعى از خدماتى باشند كه 
دولت براى آنها فراهم كرده است. مثال هاى مكزيك و برزيل 
به وضوح نشان مى دهند كه در اين كشورها پرداخت يارانه 
نقدى مشروط به حضور كودكان خانوار در كالس درس و 
نظارت منظم بر سالمت آنها بوده است. اين ويژگى همراه 

ــا ارزيابى و نظارت منظم برنامه ها، باعث اصالح و تنظيم  ب
مناسب طرح شد، كه نتايج از لحاظ سطح پوشش و از نظر 
كاهش فقر و حمايت از توسعه سرمايه انسانى خانوارهاى 

فقير بهبود يافت.
ــفانه با اين تفاسير مى توان گفت، برنامه يارانه نقدى  متاس
در زمينه هايى كه به آن اشاره شد در ايران شكست خورده 
است. زيرا اين برنامه هيچ رابطه اى با كاهش فقر نداشت و 
ــاير اقدامات و سياست هاى اجتماعى نيز مرتبط  ضمنا با س
ــال اجرا  نبود. اما به هر حال اين برنامه حداقل در اولين س
ــت به فقرا كمك كند كه اين بهبود در وضع فقرا به  توانس
علت مدل طراحى شده نبود، بلكه بهبود وضع فقرا به علت 
ــه درآمد براى فقرا در  ــتر بودن پرداخت يارانه نقدى ب بيش
ــه با ثروتمندان بود. در اجراى برنامه هيچ توجهى به  مقايس
ــى از اين طرح نشد و همچنين در مقدار  اثرات تورمى ناش
ــب تورم تغييرى صورت نگرفت.  يارانه هاى نقدى بر حس
ــتم نظارتى  عالوه بر اين ايرادات براى اين طرح، هيچ سيس

و ارزيابى اى، درنظر گرفته نشده بود.
ــراى اصالح برنامه هدفمند  ــاى تجارب جهانى ب درس ه

شدن يارانه در ايران چه هستند؟ بحث هاى كنونى پيرامون 
ــدن يارانه ها در ايران در حول اين مساله  برنامه هدفمند ش
دور مى زند كه آيا فقرا بايد هدف باشند يا نه. در حالى كه 
ــت هاى اجتماعى در حوزه  رابطه بين يارانه نقدى و سياس
سالمت و آموزش مورد توجه كافى قرار نمى گيرد، كه البته 
چه خوب است كه به فهرست سياست هاى اجتماعى تغذيه 
ــود (از آنجايى كه اين چهار مورد  ــكن هم اضافه ش و مس
ــه چهارم بودجه  به خصوص در خانوارهاى فقير حداقل س
ــكيل مى دهند). به طور مثال، به گفته وزارت  خانوار را تش
ــكن و شهرسازى در سال 1380 نسبت اجاره به درآمد  مس
حدود 33درصد بودجه خانوار را تشكيل مى داد، نسبتى كه 
تا االن حتما افزايش پيدا كرده است. بر اساس تخمين هاى 
ــهرى حدود 45 درصد  ــر فقيرترين دهك در مناطق ش ديگ

درآمد ماهانه خود را صرف مسكن مى كند.
بازگشت به قلب اصالح برنامه 

هدفمندكردن يارانه ها
ــالح برنامه  ــه قلب اص ــد ب ــى باي ــت هاى اجتماع سياس
ــد به خوبى با  ــا بازگردد كه مى توان ــردن يارانه ه هدفمندك
ــا تطبيق پيدا كند. يك  ــوب قانون هدفمندى يارانه ه چارچ
ــاد يارانه هاى هدفمند  ــى مى تواند با ايج ــت اجتماع سياس
ــالمت و آموزش از فشار بر بودجه خانوار بكاهد.  براى س
ــاس آخرين ارزيابى هايى صورت گرفته توسط دكتر  بر اس
نوبخت، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردى، يارانه 45هزار 
تومانى حداقل 60 تا 70 درصد قدرت خريد خود را نسبت 
به بهمن 1388 به خاطر تورم ساالنه از دست داده است، كه 
اين تورم در سال 1388 حدود 20 درصد و در سال 1392 
به 50 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، يارانه فعلى تنها 
ــاى زمان، آغاز هدفمندى  ــد 30 تا 40 درصد كااله مى توان

يارانه ها را بخرد. 
در سال 1388 كه دولت خط فقر را ماهانه 500 هزار تومان 
براى هر خانوار تهرانى مشخص كرده بود، يارانه نقدى 40 
ــطح  ــزار تومانى براى يك خانوار 5 نفره فقير تهرانى، س ه
درآمد را حدود 40 درصد افزايش مى داد. در حالى كه خط 
ــال 1392 براى هر خانوار  ــال بعد يعنى در س فقر تنها 4 س
ــش يافت و به يك ميليون  ــى در هر ماه 2 برابر افزاي تهران
ــت كه نسبت يارانه 45هزار  ــيد، اين در حالى اس تومان رس

تومانى هر نفر به درآمد خانوار فقير به 32/5درصد كاهش 
ــالمت در اين  يافت. اگر عامل تورم در هزينه خوراك و س

طرح لحاظ شود، اين نسبت كاهش مى يابد. 
مداخله استراتژيك؛ همانند كشورهاى 

آسياى جنوب شرقى
هزينه هاى واقعى تامين مالى طرح هدفمند شدن يارانه ها 
ــابه  ــت. در واقع،تورم اثر مش به علت تورم كاهش يافته اس
ــت و براى دولت شرايطى را  ــته اس ماليات روى مردم داش
ــت، تا كسرى بودجه خود را تامين كند. به  فراهم كرده اس
ــرح هدفمندى به منابع  ــور خالصه، دولت براى ادامه ط ط
ــت تخصيص به اين برنامه احتياج دارد  واقعى كمترى جه
و يارانه نقدى نقش كمترى در بودجه خانوار بازى مى كند. 
پنجره براى اصالحات در سياست يارانه هاى نقدى و انتقال 
منابع به بخش هاى بهداشت، آموزش، غذا و مسكن و البته 

سرمايه گذارى مولد باز است.
ــد كه هدف يارانه هاى نقدى بهبود بودجه  بايد متذكر ش
ــا كاهش هزينه اقالم اصلى در  ــت، كه مى توان ب خانوار اس
ــابه رسيد، در اينجا منطق ادغام  بودجه خانوار به نتيجه مش

يارانه هاى نقدى و يارانه هاى چهار بخش مهمى كه در باال 
ذكر شد، نهفته است. اين امر مستلزم مداخله و مديريت در 
بازار بخش هاى سالمت، آموزش، خوراك و مسكن است. 
نبايد از عبارت، مداخله در بازار، برداشت بدى شود، اتفاقى 
كه متاسفانه اين روزها در ايران رخ مى دهد! همه دولت ها با 
سياست هاى اقتصادى چپ گرايانه يا راست گرايانه در بازار 
ــج مختلفى را در پى دارد. در واقع  ــت مى كنند كه نتاي دخال
ــت همانند  ــتراتژيك اس اين نوع مداخله نوعى مداخله اس
ــرقى، كره جنوبى، اندونزى  ــياى جنوب ش ــورهاى آس كش
ــتراتژيكى، به دور از  ــران به چنين مداخله اس ــزى؛ اي و مال
دخالت هاى خودسرانه و عوام فريبانه و مفسده آميز، نيازمند 
ــاله مجددا در مقاالت مستقل  ــت. الزم است به اين مس اس

ديگر پرداخته شود.
مجلس و راهكار شناسايى افراد ثروتمند

در اين ميان برنامه هدفمند شدن يارانه ها به اصالح نيازمند 
است و به علت آنكه اثرات مالى آن در كوتاه مدت گريبانگير 
ــتور كار دارد كه به  ــت، مجلس قانونى را در دس دولت اس
موجب آن دولت بايد سه دهك ثروتمند كشور را از دريافت 
يارانه نقدى حذف كند، با اين اقدام محدوديت هاى بودجه اى 
ــمت هدفمندى  دولت كم و برنامه هدفمندى يارانه ها به س
ــود. چنين رويكردى منطقى نيست كه از  ــوق داده مى ش س
مردم خواسته شود تا اظهار كنند كه مستحق دريافت يارانه 
ــخت تر از آن است كه  ــتند، اين كار به مراتب س نقدى نيس
ــتحق دريافت يارانه نقدى است. اين  كسى اثبات كند، مس
مانند قانون برائت در سيستم هاى قضايى است كه مى گويد، 
ــود. دقيقا به علت  همگان بى  گناهند مگر عكس آن ثابت ش
ــتحق نيستند، منطقى  آنكه اين رويكرد كه مردم بگويند مس

نيست، عملى نيز نمى باشد.
ــس از مفهوم  ــرا مجل ــت كه ظاه ــر آن اس ــكل ديگ مش
ــى درصد جمعيت  دهك ها به عنوان گروه بندى جمعيتى (س
دريافت كننده يارانه نقدى) به جاى  گروه بندى اقتصادى بر 
ــتفاده كرده است. به عنوان  مبناى درآمد و منابع خانوار، اس
مثال در شرايطى كه توزيع درآمد به شدت نابرابر است، و 
يك درصد جمعيت كشور 50 درصد درآمد و دارايى ها را در 
اختيار دارند، احتمال آن وجود دارد كه با حذف 30 درصد 
ــد باقى مانده، افرادى  ــاالى جمعيت، در ميان آن 29 درص ب

نيازمند دريافت يارانه وجود داشته باشند و حذف شوند.
تشخيص افراد ثروتمند

به عالوه، تجربه نشان داده است كه تشخيص افراد ثروتمند 
در ايران كار دشوارى است. اين ايده كه در ايران ثروتمندانى 
ــت يارانه نقدى كرده اند بايد از روى اطالعاتى  كه درخواس
مانند نوع اتومبيل سوارى، سفر خارجى يا اقامت در خارج 
ــور، مشخص شوند بيش از يك ميليون نفر را شامل  از كش
ــد، در حالى كه سه دهك باالى جمعيت حدود  نخواهند ش
ــتفاده از اطالعات  ــكيل مى دهد. اس ــون نفر را تش 25 ميلي
ــاب هاى بانكى، دارايى ها و اموال، و بدتر از  مربوط به حس
ــمارى، منجر به بروز مسائل  ــتفاده از اطالعات سرش آن اس
اخالقى در خصوص استفاده نابجا از اطالعات خواهد شد. 
استفاده از اطالعات مربوط به حساب هاى بانكى و اموال و 
ــدن  دارايى ها در قانون مالياتى متفاوت از برنامه هدفمند ش

يارانه ها است.
شناسايى افراد و تجربه جهانى

ــتند كه به طور  ــام برنامه هاى كاهش فقر، فقرا هس در تم
ــرار مى گيرند.  ــن برنامه ها ق ــايى اي ــتقيم هدف شناس مس
ــعه يافته، گه گاه و  ــورهاى  بيشتر توس بااين وجود، در كش
ــت كه  ــرى هدفمند اس ــتم سراس فقط در تقليل يك سيس
ــتفاده از سنجه هاى مستقيمى  بخش ثروتمندتر جامعه با اس
ــده يا مشمول ماليات از سايرين مجزا  مانند درآمد اظهار ش
مى شوند. براى مثال دولت  ليبرال- محافظه كار فعلى انگليس 
ــقف درآمدى حداكثر  45هزار پوند در سال  با قرار دادن س
ــت خانوار، تصميم به اصالح قانون سراسرى  براى سرپرس
دريافت حق اوالد (كه مصوب دولت كارگرى بود) گرفت. 
ــس از طريق نظام مالياتى  ــن اطالعات براى دولت انگلي اي
فراهم است كه اين نظام تحت نظارت و موشكافى مردم و 
دولت است. به طور كلى استفاده از اين اطالعات براى دولت 
ــوند، بلكه بايد شفاف شود و فراتر از  نه تنها بايد قانونى ش
آن بايد تمام دولت براى استفاده نابجا يا سوءاستفاده از آن 

اطالعات از نظر قانونى پاسخگو باشند.
اگر ايران بخواهد يك سيستم هدفمند داشته باشد، بايد از 
پايين شروع كند به عبارت ديگر بايد از شناسايى فقرا آغاز 
كند. در كوتاه مدت، يعنى تا پايان برنامه پنجم توسعه در سال 
1394، بهتر است براى يك برنامه دقيق و با جزئيات براى 
شناسايى فقرا، پول هدر ندهد و هزينه نكند. به عنوان يك 
ــايى  راه حل موقتى در اين فاز، دولت مى تواند، براى شناس
ــاير برنامه هاى هدفمند مانند  فقرا از اطالعات موجود در س
كميته امداد امام يا توزيع سهام عدالت استفاده كند كه شايد 
در جاهايى اين اطالعات با هم همپوشانى داشته باشند. اين 
دو منبع به تنهايى نيمى از  افراد فقير و خيلى فقير كشور را 

تحت پوشش قرار مى دهد.  
ــال 1394  با اين وجود ادامه برنامه همگانى موجود تا س
ــور نخواهد شد، با توجه به  باعث بروز فاجعه مالى در كش
ــد، تورم قدرت خريد يارانه هاى نقدى  آنچه در باال گفته ش
ــتهلك كرده است و  و هزينه هاى واقعى براى دولت را مس
ــت، (بر اساس پيش بينى دولت  اين روند ادامه خواهد داش
نرخ تورم براى چند سال آينده حداقل در سطح 20 درصد 

باقى خواهد ماند).
فاز بعدى: تفكيك اصالح قيمت انرژى و يارانه ها

ــتراتژيك فاز بعدِى  ــت، برنامه ريزى اس اما آنچه مهم اس
ــر از همه دولت بايد  ــت. ابتدا و مهم ت اصالح قيمت ها اس
برنامه هدفمندى را از برنامه سراسرى تعديل قيمت انرژى 
ــت هدفمندى يارانه ها را بخش  تفكيك كند، و برنامه سياس
ــاز توزيع عادالنه قرار دهد كه در آن  ــال ترى از برنامه ب فع
ــت هاى اجتماعى نقش غالب را ايفا مى كنند. هدفمند  سياس
ــدن يارانه ها بايد بخشى از برنامه سياست هاى اجتماعى  ش
باشد كه در آن كاالها و خدمات مصرفى، و همچنين محل 
ــر قرار بگيرد. در حال حاضر اطالعاتى  زندگى فقرا مد نظ
ــت. به اختصار، به  غنى از فقر منطقه اى در ايران موجود اس
ــايى افراد بايد با  منظور هدفمندكردن واقعى يارانه ها، شناس

هدفمندى كاالها و مناطق جغرافيايى آنها همراه شود.
ــتى  ــكى و بهداش ــدم اول خدمات و كاالهاى پزش در ق
ــش ناكافى بيمه هاى  مى تواند مورد هدف قرار بگيرد. پوش
درمانى در ايران باعث شده، كه به طور متوسط هر خانوار 
مجبور به پرداخت حدود 70درصد از هزينه هاى درمانى خود 
باشد. دولت مى تواند با افزايش يارانه در بخش بيمه درمانى 
و كاهش هزينه هاى ضرورى پزشكى و خدمات سالمتى از 

فشار بر بودجه خانوار بكاهد. 
حفظ يارانه ها در اقالم اساسى و مواد غذايى مورد استفاده 
عموم، مى تواند از امنيت غذايى در خانوار هاى فقير محافظت 
و بودجه خانوار را تسهيل كند. آموزش و مسكن ديگر موارد 
مهم و ضرورى بودجه خانوار هستند كه الزم است، به منظور 
ــدن يارانه ها در برنامه سياست  حمايت از برنامه هدفمند ش
اجتماعى توجه كافى به آنها شود. در قدم آخر به يك سيستم 
نظارت و ارزيابى اثرات برنامه تعديل قيمت ها بر اقشار فقير، 

به منظور تصحيح برنامه رفع فقر مورد نياز است. 
ــدى، حمايت از  ــون هدفمن ــى از قان ــوان بخش ــه عن ب
ــار تورمى، بلكه  توليدكنندگان نه تنها به منظور كاهش فش
براى تضمين فعاليت شركت ها، حفظ اشتغال و ايجاد مشاغل 
جديد، بايد به صورت مصرانه پيگيرى شود. در تحليل نهايى، 
رشد اقتصادى براى گسترش برنامه سياست اجتماعى الزم 
ــت هاى اجتماعى  ــت. خالصه آنكه با سياس و ضرورى اس
ــت هاى اقتصادى  ــترى به سياس ــى، مردم اعتماد بيش منطق
ــل قيمت انرژى خواهند  ــترده تر مانند برنامه هاى تعدي گس
داشت و اصالح برنامه هدفمندى يارانه ها را تهديدى براى 

رفاه خود قلمداد نخواهند كرد. 
[1]: Tabatabai, H. (2010) ‘The “basic 

income” road to reforming Iran’s subsidy 
system’
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پيچيده  ــيار  بس اقتصادى  مسائل 
ــى آنها بايد  ــتند و براى بررس هس
ــيارى را مورد  ــا و عوامل بس زواي
ــه همين دليل در  ــه قرار داد. ب توج
ــازى هاى مهم اقتصادى،  تصميم س

ــل عوامل مثبت و  ــه كار جمعى براى تجزيه و تحلي ــاز ب ني
ــى از اجراى هر سياست است. خيلى خوشحالم  منفى ناش
كه دوست گرانقدر آقاى دكتر ميدرى براى بررسى ابعاد اين 
مشكل از كارشناسان خواسته كه نظرات خود را ارسال كنند 
ــا درنهايت با در نظر گرفتن تمام جنبه ها، تصميم گيرى به  ت
عمل آيد. شيوه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها كه در حال 
ــكالت جدى اقتصاد ايران بدل شده،  حاضر به يكى از مش
قطعا به كار جمعى اقتصاددانان، جامعه شناسان و كارشناسان 
ــى و مديريتى نياز دارد و فراخوان معاونت رفاه  علوم سياس
ــى گام مهمى در ايجاد  ــاون و رفاه اجتماع وزارت كار، تع
همفكرى براى حل مشكل است. دولت نهم، پيش از اجراى 
قانون هدفمند كردن يارانه ها كار كارشناسى جدى انجام نداده 
ــورهاى ديگر  ــت از تجارب كش بود، در حالى كه مى توانس
در اين زمينه استفاده كند كه متاسفانه اين كار را نكرد. ما نه 
اولين كشورى هستيم كه اقدام به حذف يارانه هاى حامل هاى 
انرژى كرده ايم و نه اولين كشورى كه يارانه نقدى پرداخت 
مى كنيم. مى توانستيم از تجارب كشورهاى ديگر بهره ببريم. 
ــليقه اى قانون  ــى و به صورت س دولت نهم بدون كارشناس

هدفمندى يارانه ها را اجرا كرد. 
يارانه نقدى: فقرزدايى يا فقرزايى؟

پرداخت نقدى يارانه ها به عموم مردم به هيچ وجه سياستى 
ــه نبود.  ــش نابرابرى در جامع ــت كاه ــى و در جه عقالي
ــاس  ــود كه براس پرداخت عادالنه، به وضعيتى گفته مى ش
ــورهاى  وضعيت درآمدى اختصاص يابد و مانند اكثر كش
ــار آسيب پذير پرداخت شود  جهان يارانه هاى نقدى به اقش
نه به تمام مردم كشور و به ميزان يكسان. حذف يارانه هاى 
همگانى حامل هاى انرژى سياست درستى بود، زيرا منطقى 
ــود كه خانوارهاى ثروتمندى كه چندين اتومبيل دارند و  نب
بيشتر سفر مى كنند از يارانه هاى بيشترى بهره مند شوند. يارانه 
نقدى بايد صرفا به گروه هاى كم درآمد پرداخت مى شد و 
شكاف طبقاتى را كاهش مى داد، در صورتى كه در عمل تورم 
ناشى از پرداخت نقدى يارانه  ها، اقشار ثروتمند را غنى تر و 
خانوارهاى كم درآمد را فقيرتر كرد. پرداخت نقدى يارانه ها 
طى سه سال گذشته دو پيامد متضاد را به دنبال داشته است: 
ــو با پرداخت پول  يكى فقرزدايى و ديگر فقرزايى. از يكس
ــد به خانوارهاى زير خط فقر يارانه هاى نقدى به كاهش  نق
فقر منجر شده، ولى از سوى ديگر با شتاب گرفتن تورم، به 
تدريج سطح زندگى خانوارهاى متوسط الحال تنزل پيدا كرده 
و نسبت فزاينده اى از خانوارها به زير خط فقر رانده شده اند. 
ــته روند فقرزايى  ــال گذش ــه س من عميقا معتقدم كه در س
ــش از روند فقرزدايى  ــراى قانون هدفمندى يارانه ها بي اج
ــال 90 با پرداخت  ــه عبارت ديگر اگر در س ــت. ب بوده اس
ــده و از جمعيت زير خط  يارانه نقدى، توزيع عادالنه تر ش
فقر كاسته شده، توزيع درآمد در سال 1392 ناعادالنه تر شده 
ــتر از سال 1389 است. بديهى  و جمعيت زير خط فقر بيش
ــت كه در شرايط تورمى ( آن هم تورم باالى 30درصد)  اس
ــت گردانى كاالها و  ــد گروه هاى ثروتمندى كه به دس درآم
ارائه خدمات مشغولند، همراه با آهنگ تورم افزايش مى يابد؛ 
درحالى كه قدرت خريد خانوارهاى با درآمد ثابت به سرعت 

كاهش پيدا مى كند. 
پيش شرط هاى اجراى موفقيت آميز فاز دوم 

ــرط اجراى موفقيت آميز فاز دوم قانون هدفمندى  پيش ش
ــت. به  ــور اس يارانه ها وجود آرامش در فضاى عمومى كش
همين دليل تا زمانى كه تحريم ها ادامه دارد، اجراى فاز دوم 
ــت. تحريم يك جنگ تمام عيار است. تجربه  غيرممكن اس
ــان مى دهد كه در شرايط جنگ  ــورهاى جهان نش همه كش
ــت و كاالها و خدمات را  ــد قيمت ها را پايين نگه داش باي
ــار فقير تحميل  ــهميه بندى كرد تا بار اصلى جنگ به اقش س
ــود. بنابراين در شرايط تحريم نبايد سياست آزادسازى  نش
ــوان قيمت  ــوى ديگر نمى ت ــال كرد. از س ــا را دنب قيمت ه
ــد كه  ــت. به نظر مى رس حامل هاى انرژى را ثابت نگاه داش

دولت در اين زمينه محتاطانه برخورد مى كند. اگر در كشور 
ــترى حاكم شود و تحريم ها تا پايان سال كمى  آرامش بيش
ــش يابد، مى توان قيمت حامل هاى انرژى را حداقل به  كاه
ــارغ از اجراى قانون هدفمندى  ــدازه تورم افزايش داد. ف ان
ــراى كاهش قاچاق و كنترل  ــت ب يارانه ها، دولت ناچار اس
مصرف، قيمت حامل هاى انرژى را افزايش دهد، ولى لزوما 
اين به معناى اجراى فاز دوم يارانه ها نيست. اخيرا آقاى ليالز 
ــنهاد داده اند قيمت بنزين سهميه اى اندكى افزايش يابد  پيش
(معادل نرخ تورم) ولى قيمت بنزين آزاد به قيمت بين المللى 
نزديك شود. فارغ از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها دولت 
ــاق و كنترل مصرف قيمت  ــت براى كاهش قاچ ناچار اس
ــرژى را افزايش دهد ولى لزوما اين به معناى  حامل هاى ان

اجراى فاز دوم يارانه ها نيست. 
ــده بود كه  ــعه، پيش بينى ش ــون برنامه چهارم توس در قان
ــال قيمت حامل هاى انرژى به 90 درصد قيمت  طى پنج س
ــن قانون وجود  ــد. در اي ــى در خليج فارس برس بين الملل
سهميه بندى و داشتن دو نرخ براى بنزين و گازوئيل پيش بينى 
ــرايط تداوم تحريم هاى بين المللى و  ــده بود. ولى در ش نش
ــود در فعاليت هاى اقتصادى اجراى تمام و كمال قانون  رك

هدفمندكردن يارانه ها ناممكن است.
تبعات منفى اجراى فاز دوم 

در شرايط نامناسب 
اگر فاز دوم قانون هدفمندى يارانه ها همانند فاز اول اجرا 
شود، تبعاتى شديدتر از پيامدهاى اجراى مرحله اول را در 
پى خواهد داشت و عدم تعادل در بازارهاى مختلف تشديد 
ــد. با افزايش نرخ تورم و تداوم تحريم ها، و باال  خواهد ش
ــوداگرانه در  رفتن احتمال افزايش نرخ ارز، فعاليت هاى س
بازارهاى طال و ارز افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطى 
ــود بخش غيرمولد  اجراى فاز دوم، به روش فاز اول، به س
ــاد خواهد بود نه توليد. اگر روابط بين المللى تا حدى  اقتص
ــايد اقتصاد بتواند تشديد عدم تعادل  ــد ش رو به بهبود باش
در بازارها را تحمل كند و به تدريج به سوى تعادلى جديد 
حركت كند. اگر به هنگام اجراى فاز دوم قانون هدفمندى 
يارانه ها روابط تجارى ايران مناسب باشد، بخش خصوصى 
خواهد توانست با حمايت دولت و دريافت وام از بانك هاى 
خصوصى خارجى به نوسازى تكنولوژى هاى كهنه اقدام كند 
و با افزايش توان رقابتى خود و ورود به بازارهاى صادراتى، 
ــب كند و وام هاى خارجى را بپردازد. ولى  درآمد ارزى كس
در صورت تداوم تحريم هاى بين المللى نوسازى تكنولوژيك 

امكان پذير نخواهد بود.
ضرورت تغيير شيوه پرداخت يارانه نقدى 

اولين دليل براى تغيير شيوه پرداخت هاى نقدى، ضرورت 
كاهش فشارهاى تورمى بر مردم و جلوگيرى از تنزل قدرت 
خريد اقشار متوسط و ضعيف جامعه است. اما دولت براى 
ــرى شديد بودجه مواجه است  پرداخت يارانه نقدى با كس

ــتر  ــداوم پرداخت پول نقد به عموم مردم با تزريق بيش و ت
نقدينگى به جامعه و تورم شتابان همراه خواهد بود.

در خصوص اينكه دولت بايد چه سياستى را اعمال كند، 
ــراى يافتن بهترين روش بايد  ــاره كردم ب همان طور كه اش
جمعى از كارشناسان با بررسى جنبه هاى مختلف راهكارى 
ــكل پيچيده را نمى توان براساس  منطقى ارائه كنند. اين مش
نظريات فردى حل كرد. با توجه به پيچيده بودن مساله، به 
نظر مى رسد كه دولت ناگزير است كه تا پايان سال جارى، 
ــرع وقت بايد حداقل  روند كنونى را ادامه دهد. ولى در اس
30الى 40 درصد از يارانه بگيران حذف شوند. دولت مى تواند 
با شناسايى دهك هاى باالى درآمدى، اين افراد را از ليست 
يارانه بگيران خارج كند. در بلندمدت نيز بايد دولت پرداخت 
ــمت تقويت نظام تامين  نقدى را به طور كل حذف و به س
ــه سال از پرداخت  اجتماعى حركت كند. حال كه حدود س
نقدى و ثابت به عموم مردم گذشته، تغيير آن بسيار دشوار 
شده است. با وجود اين دولت مى تواند با يك برنامه ريزى 
ــت از پرداخت نقدى همگانى به سمت حمايت هاى  درس
ــار آسيب پذير حركت كند. در  اجتماعى و كااليى براى اقش
ــد، چون  ــدت پرداخت نقدى عمال حذف خواهد ش بلندم
ــرعت در حال كاهش است  قدرت خريد يارانه نقدى به س

و فايده اى به حال مردم فقير نخواهد داشت. 
راهكارهاى تغيير شيوه پرداخت

ــمت ايجاد يك نظام  ــت بايد از پرداخت نقدى به س دول
ــور مثال در  ــى حركت كند. به ط ــن اجتماع ــى تامي حمايت
عرصه هايى همچون سالمت، تغذيه، بهداشت، آموزش و... 
سهم بيشترى از هزينه ها را دولت متقبل شود. در حال حاضر 
خانوارهايى كه يكى از اعضاى آنها با بيمارى حادى دست 
به گريبان است، با هزينه هاى كمرشكن درمان دست و پنجه 
نرم مى كنند. بخش بزرگى از نيروى كار از پوشش بيمه هاى 
ــت. اگر دولت بتواند هزينه يارانه هاى  اجتماعى محروم اس
نقدى را كاهش دهد، قادر خواهد بود در عرصه حمايت هاى 
اجتماعى نقش فعال ترى ايفا كند. بنابراين در گام اول بايد 
دهك هاى باالى درآمدى شناسايى و از دريافت يارانه حذف 
شوند و در گام هاى بعدى دولت به ارائه كمك هاى نقدى و 
كااليى به خانوارهاى فقير و گسترش پوشش حمايت هاى 
اجتماعى براى اقشار آسيب پذير جامعه اقدام نمايد. قانون 
ــى جمهورى اسالمى ايران بر كرامت انسانى و وظيفه  اساس
دولت در ايجاد نظام جامع تامين اجتماعى تاكيد كرده است. 
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در اصل بايد فرصتى براى 
ــى فراهم مى آورد، ولى با  اجراى اين اصل مهم قانون اساس
اجراى غلط اين قانون و پرداخت يارانه هاى نقدى هنگفت 
به عموم مردم، نه تنها اين فرصت استثنايى از دست رفت، 
بلكه بار سنگين يارانه هاى نقدى دولت را با كسرى بودجه 
ــام فراگير تامين  ــاخت و توان ايجاد نظ ــى مواجه س نجوم

اجتماعى را از ميان برد.

كاهش يارانه بگيران، به اجبار يا به اختيار
ــمار يارانه بگيران وجود  روش هاى زيادى براى كاهش ش
ــاب هاى بانكى  ــى حس دارد. يكى از بهترين روش ها بررس
ــراى رئيس جمهور آقاى  ــم احترامى كه ب ــت. من  به رغ اس
ــاب  ــان مخالفم كه نبايد حس ــى قائلم، با حرف ايش روحان
ــه در عمل ماليات منفى  ــى كرد. ياران ــى افراد را بررس بانك
ــت. همان گونه كه با تعيين ميزان درآمد و سود افراد و  اس
بنگاه ها ميزان ماليات آنان مشخص مى شود، براى شناسايى 
دقيق افراد مشمول يارانه هاى نقدى، بايد وضعيت اقتصادى 
و مالى افراد روشن باشد. براى تعيين وضعيت مالى افراد نيز 
بايد مالك مشخصى وجود داشته باشد. به طور مثال مى توان 
ــال گذشته افراد را محاسبه كرد و افراد  گردش مالى يك س
ــان، يا خانوارهايى  ــردش مالى باالى 100 ميليون توم با گ
ــمار  ــان پس انداز دارند از ش ــاالى 50ميليون توم ــه ب را ك
ــلما چنين افراد و خانوارهايى  يارانه بگيران حذف كرد. مس
به 45 هزار تومان يارانه در ماه نيازى ندارند. مالك مناسب 
ــفرهاى خارجى است. خانوارهايى كه به خارج از  ديگر س
ــور سفر مى كنند نيز عموما نيازمند يارانه نقدى نيستند.  كش
ــان دولت با حقوق هاى باالى 3 - 2 ميليون تومان را  كاركن
ــد حذف كرد. اطالعات اين  ــت يارانه بگيران باي هم از ليس
قبيل افراد به راحتى در دسترس دولت است. به اين ترتيب 
شناسايى حدود 20 درصد باالى جامعه امكان پذير است. يا 
اين افراد خودشان به صورت داوطلبانه كناره گيرى مى كنند 
يا دولت آنان را حذف مى كند. برآورد گردش حساب هاى 
جارى، ميزان پس انداز در بانك ها، سفرهاى خارجى، حقوق 
كاركنان دولت، اسناد مالكيت خانه و اتومبيل هاى گران قيمت 
ــناد و  از طريق جمع آورى اطالعات بانكى، ادارات ثبت اس
ــته به دولت ممكن است و  كارگزينى ادارات دولتى و وابس
به ايجاد دفاتر جديد و انجام كار گسترده در سراسر كشور 
براى جمع آورى اطالعات نادرست از مردم نيازى ندارد. در 
تمام دنيا چنين مالك هايى وجود دارد. دولت بايد مشكالت 
ادامه روش كنونى پرداخت يارانه هاى نقدى و تورم ناشى از 
آن را به وضوح با مردم در ميان گذارد. هر چقدر مردم در 
ــترى كنند، كار براى دولت راحت تر  اين طرح همراهى بيش
ــتا همكارى نهادهاى ديگر از  خواهد بود. قطعا در اين راس
ــان حوزه هاى  ــيما گرفته تا مطبوعات و كارشناس صدا و س
ــت. اگر مردم باور داشته باشند كه  مختلف حائز اهميت اس
با قطع يارانه هاى نقدى وضعيت اقتصادى كشور بهتر خواهد 
ــتغال و درآمد منعكس خواهد شد، با  ــد و آثار آن بر اش ش

دولت همكارى بهترى خواهند داشت. 
لزوم ايجاد سازمان 

بررسى شكايت هاى احتمالى
دولت چاره اى جز حذف دهك هاى باالى درآمدى ندارد. 
ــيب خواهد زد و با  ــور آس ادامه روند كنونى به اقتصاد كش
ــري بودجه و تسريع آهنگ افزايش نرخ تورم،  تشديد كس
مشكالت جدى براى اقتصاد ايجاد خواهد كرد. اگر دولت 
ــردم در خصوص علت و چرايى  ــفاف عمل كند و به م ش
حذف برخى از گروه ها از شمار يارانه بگيران به مردم توضيح 
دهد، پيامد منفى جدى به دنبال نخواهد داشت، اما از آنجا كه 
براساس مالك هاى مختلف، نهايتا شناسايى دقيق خانوارهاى 
مرفه امكان ناپذير خواهد بود. برخى از خانوارهاى ثروتمند 
ــد و همچنان به دريافت يارانه نقدى  شناسايى نخواهند ش
ــر يارانه نقدى برخى از  ــوى ديگ ادامه خواهند داد و از س
خانوارهاى متوسط الحال براساس اين مالك ها حذف خواهد 
شد. بنابراين به دليل عدم كارآيى مالك هاى تعيين شده در 
شناسايى گروه هاى باالى درآمدى، حس بى انصافى در ميان 
ــد. به همين دليل ضرورى  برخى خانوارها ايجاد خواهد ش
است كه سازمان مشخصى شكايت هاى احتمالى را دريافت 
كند و در طول زمان با بهبود فرآيند شناسايى اقشار مرفه و 
ــيب پذير، پرداخت يارانه هاى هدفمند جامه  خانوارهاى آس
ــد. پرداخت يارانه نقدى و غيرنقدى را  عمل به خود بپوش
ــايى دهك هاى آسيب پذير انجام داد. از  بايد از طريق شناس
ــوراهاى شهر و روستا مى توان كميته هايى را براى  طريق ش
شناسايى خانوارهاى كم درآمد ايجاد كرد. برآورد منطقى از 
ــت  ــى از افزايش قيمت حامل هاى انرژى به دس درآمد ناش
آورد و بخشى از اين درآمد را به اقشار آسيب پذير، بخشى 
را براى گسترش وسايل حمل ونقل عمومى و بخشى را به 

سرمايه گذارى بخش خصوصى اختصاص داد.

ــان ها  در يك ديدگاه كلى، علم اقتصاد، علم تحليل و تبيين رفتار اقتصادى انس
ــت. همچنين به اقتصاد، علم افزايش ثروت نيز گفته  مى شود. اولين درس در  اس
ــت كه ما در جهانى زندگى مى كنيم كه منابع در آن كميابند.  علم اقتصاد اين اس
ــان از ابزار تامين آن  ــت كه در آن احتياجات انس منظور از كميابى موقعيتى اس
ــوى ديگر، فعاليت هاى اقتصادى انسان از اين سه  ــتر است. از س احتياجات بيش
ــاد كمك  مى كند كه در هر  ــت: توليد، توزيع و مصرف. اقتص ــوزه خارج نيس ح
ــه حوزه، درست ترين تصميم ها از جانب عامالن اقتصادى (افراد،  يك از اين س
سازمان ها و دولت) اتخاذ شود. فرض بر اين است كه توليدكننده به دنبال حداكثر 
كردن سود و  مصرف كننده به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت و رضايتمندى ناشى 
ــت. كتاب «خانواده و اقتصاد» تاليف احمدرضا  از مصرف كاالها و خدمات اس
ــن و يزدان ابراهيمي دربردارنده مهارت هاى پايه و آموزش هاى اساسى در  روش
ــه حوزه مصرف، پس انداز و سرمايه گذارى و توليد(درآمد) است، به  طورى  س
كه سعى  مى شود ضمن وارد نشدن به مباحث نظرى، با زبانى ساده و روان براى 
ــه رفتار اقتصادى بيان شود. در فصل دوم  مخاطبين عمومى نكات كليدى اين س

(پس انداز) اين كتاب چنين  مى خوانيم: 
يك اصل ضرورى براى بنا نهادن آينده مالى مناسب، در پيش گرفتن يك رفتار 
ــت كه پيشرفت  ــت. اهميت پس انداز از آن رو اس محكم و با ثبات پس انداز اس
هيچ فرد يا كشورى بدون پس انداز ميسر نمى شود، چرا كه الزمه سرمايه گذارى 
و توليد ثروت همانا وجود پس انداز است. هنگامى كه مبلغى پول را كنار گذاشته 
ــاختن آينده اى  و پس انداز  مى كنيد در واقع قبل از آن به خود گفته ايد: من به س
ــختى  هاى مربوط به آن را تحمل كنم.  ــراى خود ايمان دارم و حاضرم س ــر ب بهت
ــانه اعتقاد شما به توانايى هايتان براى انجام اقدامات عملى  پس انداز در واقع نش
براى كنترل مالى است. اما نكته مهمى كه خوانندگان عزيز بايد به آن توجه كنند 
اين است كه منظور ما از كنترل مالى، سختگيرى مالى نيست. واژگان كليدى در 
مديريت پول (و نيز در ساير ابعاد زندگى) «ايجاد تعادل» است. بديهى است هر 
ــخصى براى گذران زندگى روزمره خويش ناچار از خريد كاالها و خدماتى  ش

است. اما مهم ايجاد تعادل بين درآمد و مخارج خود است. بديهى است افرادى 
ــتن اندوخته بيشترى هستند، اما در  ــترى دارند قادر به كنار گذاش كه درآمد بيش
ــروع كند،  ــر كس كه عادت پس انداز كردن در زندگى را زودتر ش ــوع،  ه مجم

موفق تر خواهد بود. 
نكته اساسى در اداره كردن مخارج اين است كه بسيارى از افراد هيچ ذهنيتى 
ــود، ندارند. از اين رو،  ــان كجا  مى رود و چگونه هزينه  مى ش از اينكه پول هايش
ــتيابى به اهداف مالى آينده خود تدوين  ــن افراد نمى توانند برنامه اى براى دس اي
ــخصى  مى تواند  كنند. با آگاهى از عاليق، انگيزه ها و رفتارهاى هزينه اى؛ هر ش
ــته باشد. با انجام انتخاب هاى بهتر در هزينه ها و مخارج   انتخاب هاى بهترى داش
مى توان  پس انداز داشت و اهداف مالى را تحقق بخشيد. اولين گام براى پس انداز 
اين است كه شما با درآمد فعلى تان، هر چقدر كه باشد، پس انداز را امرى شدنى 
ــه پس از دريافت حقوق  ــت ك ــد. به عالوه، راز پس انداز كردن در اين اس بداني
ــخصا مبلغى را به عنوان پس انداز كنار بگذاريد، قبل از  ــما خودتان ش ماهانه، ش

آنكه به سراغ مخارج روزمره برويد. 
براى اجراى برنامه پس انداز خود مصمم باشيد

ــت چند  ــيد فقط كافى اس اگر تصميم داريد وضعيت مالى خود را بهبود بخش
ساعتى را براى مرور و  سازماندهى  شرايط اقتصادى و تدوين يك برنامه قوى 
ــاص دهيد. يعنى به تنظيم يك بودجه  ــكالت مالى خود اختص براى غلبه بر مش
مناسب با توجه به هزينه هاى بالفعلى كه هم اكنون داريد و پس اندازهاى بالقوه اى 
ــيد مبادرت ورزيد. در اين مورد قرار دادن يك هدف  ــته باش كه  مى توانيد داش
ــزار تومان درآمد داريد،   ــد. مثال اگر ماهانه 600 ه ــداز  مى تواند مفيد باش پس ان

مى توانيد تالش براى 100 هزار تومان پس انداز را هدفگذارى كنيد. 
اجازه ندهيد خريدهاى بى اهميت، شما را از اهداف مالى خود و از پس انداز 

كردن باز دارد. البته ممكن است برخى مواقع بعضى از هزينه هاى ضرورى (مثال 
هزينه هاى پزشكى) پيش بيايد و شما نتوانيد پس انداز كنيد. اما به محض عادى 
شدن شرايط برنامه مالى خود را ادامه دهيد. اگر با همين درآمد فعلى خود، هر 
چقدر هم كه كم باشد بتوانيد براى دستيابى به اهداف مالى خود  پس انداز داشته 
ــتيد و  مى دانيد به دنبال چه  ــيد، در مديريت اقتصادى زندگى خود موفق هس باش

هستيد و در موقعيت مناسبى از لحاظ مالى قرار داريد. 
نوشتن مخارج و درآمدها را فراموش نكنيد

پول هايتان كجا  مى رود؟ تا حال شده است نگاهى به كيف پول خود بيندازيد 
و با تعجب از خود بپرسيد پول هاى ديروز من كجا رفته است؟ معموال براى ما 
سخت است به ياد آوريم كه جزئيات مخارج روزانه ما چيست. از اين رو ناچار 
از يادداشت بردارى هستيم. زياد به حافظه خود اعتماد نكنيد؛ چرا كه كمرنگ ترين 
قلم ها از قوى ترين حافظه ها ماندگارتر و قابل اطمينان تر است. از اين رو هيچ گاه از 
نوشتن نكات غافل نشويد، چراكه براى اينكه به رفتارهاى هزينه اى و پس انداز هاى 
ــه پول هايمان صرف چه امورى   ــكل معقولى بدهيم نيازمنديم  بدانيم ك خود ش
ــتن دريافت ها و پرداخت ها و امور مالى را در خود  ــود. اگر عادت به نوش مى ش

تقويت نكنيد، در زمينه اقتصادى هيچ پيشرفتى  نخواهيد داشت. 
ــت بردارى ابتدا بايد مخارج خود را طبقه بندى كنيد: هزينه هاى  براى يادداش
ــاك،   ــهيالت زندگى(آب ، برق، گاز و ...)، اجاره خانه، خوراكى، پوش خانه، تس
ــالمت، حمل و نقل(رفت و آمد)، هزينه هاى اتومبيل  ــاط وام ها، آموزش، س اقس
شخصى و ... روى يك برگ كاغذ، فهرستى از اقساط ماهانه خود، مبلغ پرداختى 
ــاب هاى  و تاريخ پرداخت، تهيه كنيد. ياد بگيريد و به خود عادت دهيد كه حس
ــادى، دريافت ها، پرداخت ها، بدهى ها، طلب ها، درآمد ها و هزينه هاى خود  اقتص

را نوشته و مكتوب كنيد و براى خود نگه داريد.

عادت به برنامه ريزى را در خود تقويت كنيد
با برنامه ريزى و تحت فشار قراردادن خود براى عمل به برنامه، كارهاى بيشتر 
و بهترى را در مدت زمان كمتر از قبل به پايان خواهيد رساند. نسبت به خودتان 
ــريع در انجام امور را در  ــاس فوق العاده اى پيدا مى كنيد و كم كم عادت تس احس
ــزى مى كنيد در انجام كار  ــاد مى كنيد. هر دقيقه اى كه صرف برنامه ري ــود ايج خ
ــما چند برابر مى شود.  ده دقيقه صرفه جويى مى كنيد به اين ترتيب بازده انرژى ش
براى خود يك نقشه راه تدوين كنيد: اينكه االن كجاييد و كجا  مى خواهيد برويد 

و از چه مسيرى و چگونه  مى خواهيد آن مسير را طى كنيد؟
فراموش نكنيد كه خودتان مسوول  دستيابى به اهداف زندگى تان هستيد. افراد 
موفق كسانى هستند كه آماده اند تا لذت هاى كوتاه مدت را به تعويق بيندازند و 
با كار و تالش، نتايج ارزشمندى را در آينده به دست آورند. هنگامى كه اهداف 
ــه طور اعم و نيز اهداف مالى خود به طور اخص را روى كاغذ آورده  ــى ب زندگ
و  مى نويسيد، اين اهداف در واقع در ذهن شما حك شده و ملموس تر، عينى تر 
و حتى دست يافتنى تر به نظر  مى رسند. در هر حال، بهتر است خريدهاى روزانه 
شما در جهت اهداف بلند مدت تان و نيز براى كمك به ساختن يك زندگى بهتر 
ــراى مخارج، الزاما به معناى طرح ريزى يك  ــده قرار گيرد. برنامه ريزى ب در آين
ــختگيرانه و رياضت كشانه و مشقت بار نيست. برنامه ريزى مخارج به  بودجه س
شما كمك  مى كند كه يك ذهنيت شفاف نسبت به وضعيت مالى خود پيدا كنيد 

و بتوانيد اهداف مالى آينده خود را محقق نماييد. 
ــى از ضميمه هاى خود، برخى از ضرب المثل هاى اقتصادى  ــن كتاب در يك اي

را نيز آورده است. از جمله: 
- از ضرر نترس تا نفع ببرى.

- اگر برادران با هم كار كنند كوه طال  مى شود.
- اگر پول در جيب ندارى، الاقل عسل در دهان داشته باش.

ــد همه  ــد اما اگر يك گدا پوش ــد گويند مبارك باش - اگر خان لباس نو پوش
گويند از كجا آورده اى.

درس هاى بين المللى براى «اصالحات يارانه اى» 
 از تجربيات موفق «كنترل تورم» در بالغ بر 100 كشور داراى تورم زير 5 درصدى استفاده كنيم

 «سياست هاى اجتماعى» و «سياست هاى حمايتى» را در ايران تقويت كنيم
 به دنبال تقويت «رشد اقتصادى» در كنار سيستم كارآمد «بازتوزيع درآمدى» باشيم 

فاز دوم هدفمندى نيازمند همكارى 
دولت و جامعه مدنى

پول هاي ديروز من كجا رفته است؟

 دكتر محمود مسكوب *

 برجسته ترين نمونه هاى هدفمندشدن يارانه ها در جهان در برزيل و مكزيك اجرا شد كه 
نسبت به برنامه ايران سطح كمترى از جمعيت را پوشش مى دادند ( در هر دو كشور حدود 
بيست درصد كل جمعيت) و هزينه كل طرح چيزى حدود نيم تا يك درصد توليد ناخالص 
داخلى بود. در مقابل برنامه ايران در سال 1388به  آنجا انجاميد كه حدود نود درصد از كل 
جمعيت كشور تحت پوشش قرار بگيرند و هزينه برنامه نيز 10 درصد كل توليد ناخالص 

داخلى ايران را شامل مى شد

 زهرا كريمى *

رشد «بورس»؛ توسعه نامتقارن 
جغرافيايي و انتقال پايتخت

در جريان افزايش قيمت ارز و طال در سال 1391 و نيمه اول 1392 مالحظه 
ــمت بازارهاى طال و ارز روى آوردند. در اين  ــد كه بسيارى از مردم به س ش
حوزه البته بيشتر اقتصاد كشور و نقدينگِى در جريان آن در تهران جمع شده 
بود و اين موضوع باعث شد تا سهم بزرگ ترى از اين كيك جديد پخته شده 
ــع جغرافيايى درآمد را تحت  ــود. اين موضوع توزي مالى نصيب تهرانى ها ش
تاثير قرار داد و از استان هاى كشور و مخصوصا استان هاى محروم بخشى از 

قدرت خريد يا ثروت انباشت شده را جذب كرد. 
 در اين خصوص بايد گفت كه روش پس انداز سنتى در مردم ايران نگهدارى 
ــت. با افزايش  ــتان هاى محروم «پول نقد» بوده اس ملك و طال و البته در اس
ــى از افزايش قيمت ها كه بيشتر در طال و كمتر  قيمت اين نوع دارايى ها بخش
ــى  ــك به وجود آمد، در مكان هاى جغرافيايى پس انداز بجا ماند. ولى بخش مل
ــده در تهران  ــبى ثروت انباشته ش از اين افزايش از طريق به هم زدن ميزان نس
ــور و مخصوصا افزايش چندين برابرى قيمت  ــبت به ساير استان هاى كش نس
ــبت به شهرستان هاى محروم، باعث توزيع نابرابرتر ثروت  ملك در تهران نس

به لحاظ جغرافيايى شد، 

اما در دور دوم اصالح قيمت انواع دارايى كه تقريبا از زمستان 1391 شروع 
ــاخص قيمت سهام از حدود 30000  ــتان 1392 ادامه دارد، ش ــد و تا زمس ش
ــرمايه به بيش از 430 هزار ميليارد تومان  ــيده و ارزش بازار س به 88000 رس
ــال، حدودا 200 هزار ميليارد تومان به  ــت. يعنى در مدت يك س ــيده اس رس
سرمايه «سهامداران» اضافه شده است. حال از يكسو قيمت طال حدودا نصف 
ــهام سه برابر شده است. اين موضوع مجددا  ــده و از سوى ديگر قيمت س ش
باعث توزيع نابرابرتر ثروت در جغرافياى ايران شده، چرا كه در الگوى سنتى 
ــهام» به عنوان عامل ذخيره  ــتان هاى محروم، وجود «س پس انداز مردم در اس
سرمايه و انباشت پس انداز يا جايگاهى ندارد، يا آنقدر حجم اين نوع دارايى 
ــنايى ندارند. به عنوان  ــت كه مردم با آن آش ــبد دارايى مردم كوچك اس در س
مثال مى توان فرض كرد كه در استان كرمانشاه با جمعيتى حدود 2 ميليون نفر، 
اگرچه شايد بتوان انتظار داشت كه درصد پس انداز «طال» در اين استان معادل 
ــتان از كل كشور بوده و حدود يك درصد طالى كشور نزد  ــهم صنعت اس س
ــاهيان باشد، ولى به هيچ وجه سهم كرمانشاهيان از «سهام» به بيشتر از  كرمانش

يك دهم درصد از ارزش بازار سرمايه كشور هم نخواهد رسيد. 
ــبد  ــده تا ارزش طالهاى موجود در س ــو باعث ش ــن موضوع از يك س اي
پس اندازى مردم در استان هاى محروم كاهش يابد و لذا آنها به صورت معمول 
فقيرتر شوند و از سوى ديگر، قوت گرفتن قيمت سهام در حالى كه در سبد 
پس اندازى مردم استان هاى فقير و طبقات محروم جايگاهى ندارد، منجر شده 
تا موج دوم تجميع نقدينگى و انباشت ثروت كشور در تهران و مخصوصا در 

گروه هاى ثروتمند و معامله گران بازار سرمايه شكل بگيرد.
ــت و  ــور 100 واحد اس به  عنوان مثال اگر فرض كنيم كل ثروت طالى كش
ــان در كشور در حوزه «طال»  ــتان از آن با رفتار پس اندازى يكس ــهم هر اس س
ــد، در اين صورت كرمانشاه 2/5درصد از  ــهم جمعيتى هر استان باش برابر س
ــت و تهران حدود 13 درصد. در اين  ــور را در اختيار خواهد داش طالى كش
ــبت به تهران حدود 19  ــده در كرمانشاه نس ــبت ثروت انباشت ش صورت نس
ــهم نسبى هر استان  درصد خواهد بود. حال اگر ارزش اين طال تغيير كند، س
از ثروت انباشت شده تغيير نخواهد كرد، هرچند با افزايش ميزان ارزش طالى 

انباشت شكاف مطلق جغرافيايى افزايش خواهد يافت. 
ــور 100 واحد است و 60 درصد آن  ــهام كش حال فرض كنيد كه حجم س
در تهران و 0/1 درصد آن در كرمانشاه قرار دارد. در اين صورت از هر گونه 
ــاه رسيده و بيش از  ــهام تنها 0/1 درصد به كرمانش افزايش در ارزش بازار س

60 درصد به تهران. 
در صورتى كه اين دو رقم را در كنار هم در نظر بگيريم، مالحظه مى كنيم كه 
اگر ارزش بازار طال نصف شود و ارزش بازار سهام دو برابر، در اين صورت 
ــهم نسبى كرمانشاهيان نسبت به تهرانى ها از حدود 19 درصد به حدود 2  س
درصد كاهش خواهد يافت. اين موضوع، انتقال شديد منابع، سرمايه ها، مغزها 
و به دنبال آن عدم تعادل هاى شديد منطقه اى را به همراه خواهد داشت. حال 
ــبت به تعادل بخشى  ــاالنه نس هر چقدر دولت تالش كند كه با بودجه هاى س
ــامان دهد، يك اتفاق ساده مشابه  ــعه س مناطق از نظر ثروت و نمادهاى توس

مى تواند، وضعيت را به مراتب بدتر سازد. 
اين اتفاقات باعث شده تا استان هاى محروم نه تنها طى اين دو سال، بلكه 
در طول زمان بخش قابل توجهى از ثروت هاى در جاى خود را از دست بدهند 
و در مقابل اين ثروت ها در تهران انباشت شوند. انباشت ثروت در هر مكانى 
پسنديده است، ولى نه به قيمت تخليه شدن مناطق ديگر. اين در حالى است 
ــتان هاى محروم منجر به كاهش ميزان  ــت ثروت در اس كه اين كاهش انباش
بهره ورى كار و بارآورى سرمايه شده و قيمت تمام شده هر گونه سرمايه گذارى 
ــدت كاهش  ــبت به تهران به ش ــودآورى از آن را نس را باالتر برده و انتظار س
ــرمايه در تهران  ــت س ــوى ديگر اين افزايش ثروت و انباش خواهد داد. از س
منجر به جذب بيشتر سرمايه ها و سرمايه گذاران و سرازير شدن انواع سرمايه 
ــده، بهره ورى هر نوع سرمايه را نسبت به ساير مناطق كشور  به اين منطقه ش
ــش داده و نيروى كار را در تهران با بهره ورى باالتر مواجه خواهد كرد.  افزاي
اين موضوع مى تواند، همانى باشد كه منجر به تجمع ثروت، قدرت، تصميم، 
ــانى بيش از حد پذيرش و ضريب جذب شهر تهران  ــرمايه و سرمايه انس س
ــده، به نحوى كه محيط نمى تواند به صورت طبيعى نسبت به تعادل بخشى  ش
آن اقدام كند. «آلودگى محيطى» نتيجه منطقى اين انباشت است و تا زمانى كه 
اين جريان انتقال سرمايه از استان هاى ديگر به تهران وجود داشته باشد، هيچ 
مدل قابل قبولى براى بهبود شرايط زيست در تهران از جمله انتقال پايتخت 

وجود نخواهد داشت و اين مشكل تشديد خواهد شد.
* هيات علمى اقتصاد دانشگاه رازى كرمانشاه 

 دكتر سهراب دل انگيزان*

گزارشى از برزيل: دسترسى 
بيماران به داروهاى آزمايشى

بحث اخالقيات و استفاده يا تجويز داروهاى ثبت نشده براى بيماران بحثى 
ديرين در دنياى بيماران العالج و داروسازان است و در پس پرده شركت هاى 
دارويى كه در اولين نگرش سود و اقتصاد را لحاظ داشته اند نقش بازي مي كنند. 
درد بيمار العالج، كاهش رنج و اميد به زيستن طوالنى و منطقى و با كيفيت 
وعجله در رسيدن به آرامش ناشى از درمان است كه فرصتى براى آن نيست و 
خيلى زود، دير خواهدشد. جوامع مختلف راهكارهاى مختلف براي آن يافته اند. 
ديدگاه رسمى برزيلى به عنوان منطقه اقتصاد دارويى نوظهور به همراه روسيه، 
ــود كه به رغم ايجاد اميد براى بيمار و  ــى متفاوت ديده مى ش چين و هند روش
حتى ايجاد امكان آزمايش دارو و بررسى عوارض آن بر روى انسان در توسعه 
دارو براى غول هاى اقتصاد دارو و توليدكنندگان تاثيرگذار باشد، موضوعى كه 
تاييد صحيح بودن نگرش حاكم برآن نيازمند تعمق و بررسى علمى و آمارى 
ــالمتى برزيل» Anvisa مقررات  ــازمان نظارت برس نتايج آن خواهد بود. «س
جديدى را در 14آگوست 2013 براى دسترسى بيماران به داروهاى جديد قبل 
از تاييد نهايى و فروش رسمى آنان انتشار داد. اين دستورالعمل امكان دسترسى 
انتخابى بيماران صعب العالج يا بيمارهاى خاص را به داروهاى انتخابى بيماران 
ــاس گزارش «سازمان نظارت برسالمتى برزيل» روش  ــازد. بر اس ممكن مى س
ــى بيماران به داروهاى جديد بدون ثبت آنها و تنها  ــده موجب دسترس ارائه ش
براساس تجويز پزشك مى شود. بيمارانى كه قبل از ثبت دارو امكان دسترسى 
ــه برنامه مختلف به دارو دسترسى مى يابند: برنامه  ــتند تحت س به آن را نداش

دارو براساس ترحم؛ دسترسى گسترده؛ برنامه پسامطالعاتى! 
برنامه هاى دسترسى به دارو 

 از برنامه دسترسى به دارو براساس ترحم بيماران نادر و صعب العالج بهره 
مى برند. اين برنامه واردات داروهاى جديد و ثبت نشده را نيز موجب مى شود. 
ــت تحت برنامه دسترسى  مريض هايى با بيمارى تهديدكننده حيات ممكن اس
گسترده مورد مداوا قرار گيرند كه امكان معالجه رضايت بخش كمترى را خواهند 
داشت. اين برنامه با داروهاى ثبت نشده در «سازمان نظارت برسالمتى برزيل» 
ولى در حال ثبت يا داراى گواهى تكميل مراحل فاز III در آزمايشات بالينى 
را دارا مى باشند.  در برنامه داروهاى داراى مراحل پسا مطالعاتى؛ داروى رايگان 
براى بيمارانى عرضه مى شود كه در مرحله فاز III آزمايشات بالينى داوطلبانه 
ــازمان نظارت برسالمتى برزيل»  ــاركت مى كنند. براساس ديدگاه هاى «س مش
ــى گسترده يا برنامه هاى ترحم آميز به دارو با  تاييديه هاى مجاز جهت دسترس
ــدت و ميزان بيمارى ارزيابى مى شود. وضعيت فعلى بيمارى  لحاظ نمودن ش
ــات معالجه در برزيل در صدور تاييديه و  ــى به امكان و همچنين عدم دسترس

مجوز استفاده از داروى جديد مورد ارزيابى قرار مى گيرند. 
سازمان نظارت برسالمتى برزيل براين باور است كه بيماران از دستورالعمل
RDC 38/2013 منتفع مى گردند، زيرا آن مى تواند نسبت به تامين داروي جديد 

براى آنان كه از بيمارى هاى مزمن و شديد رنج مى برند، موثر واقع شود. 
 RDC 26/1999 دسترسى به داروهاى ثبت نشده قبال براساس دستورالعمل
ــى گسترده مقدور بود، اما برنامه تحويل داروى جديد  از طريق برنامه دسترس
ــاس ترحم را شامل  ــى به دارو براس ــامطالعاتى يا دسترس ــاس طرح پس براس
ــه برنامه بر اساس  نمى گرديد، بنابراين نياز به به روز آورى موضوع بود. هر س
ــمول بوده  ــت 2013 داراى قابليت اجرا و ش ــه تاريخ 12 آگوس RDC 38 ب
ــتيابى به مجوز دارو  ــازمان نظارت برسالمتى برزيل» مى گويد: دس ــت. «س اس
بدون بوروكراسى و پيچيدگى ممكن است. پزشك بيمار درخواست رسمى از 
شركت حامى طرح مى كند و اين شركت براساس قرارداد خود و دستورالعمل 
ــازمان نظارت بر سالمتى برزيل» نقاط منفى اين  RDC38، عمل مى كند. «س
ــى آن ذكر مى كند. اما به  ــاالى طرح و برنامه كمك هاى مال ــه را هزينه ب برنام
عنوان يك نقطه مثبت، داده هاى جمع آورى شده از اين برنامه ممكن است به 
ــتفاده قرار گيرد.  عنوان اطالعات اضافى براى ثبت محصول دارويى مورد اس
اما اطالعات جمع آورى شده از طرح هاى دسترسى گسترده يا تحويل دارو بر 
اساس ترحم نمى توانند جايگزين آزمايشات بالينى جهت ثبت دارو يا موجب 
تاخير آزمايشات بالينى شوند. «سازمان نظارت برسالمتى برزيل» بر اين اعتقاد 
ــيبى به  ــى بيماران خاص به اين داروها هيچ گونه تاثير و آس ــت كه دسترس اس
بازار داروهاى مجاز و ثبت شده و بيماران بدون دسترسى به اين گونه داروها 

نخواهد داشت.  
مالحظاتى در مورد دسترسى بيماران برزيلي به داروهاى جديد

ــى به داروهاى جديد از طرف شركت ها و بيماران به صورت  برنامه دسترس
ــت. بيماران بايد قبل از درخواست  ــى قرار گرفته اس مثبت مورد نقد و بررس

داروى جديد، نكاتى را مورد لحاظ قرار دهند:
اول: تاثير و منافع اين داروها اثبات نشده و به اين علت مراحل ثبت مراحل 

ثبت آنها انجام نشده است.
ــت. همچنين  ــناخته اس دوم: خطرات و دامنه تاثيرات جانبى اين داروها ناش
ــى به بيماران  ــازان داراى تمايل به تحويل داروهاى آزمايش زمانى كه داروس
ــالمتى، مانع از تحويل دارو به  ــتند، پزشكان احتماال به واسطه ريسك س هس

بيماران شوند.
ــى توصيه ها و درخواست اعالن نظر و مشاوره هاى ديگر در  بنابراين، بررس

موارد بيمارى هاى خاص نيز در اين مورد لحاظ مى شوند.
*مديرفنى و مهندسى داروسازى شهيد قاضى
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