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مقدمه
تصمیمــات اقتصــادی کــه توســط دولت هــا اتخــاذ می شــود، اثــر مســتقیمی در معیشــت مــردم دارد 

و تمــام افــراد جامعــه درگیــر ایــن تصمیــم می شــوند.
اگــر دولــت در عرصــه اقتصــادی اقدامــی انجــام دهــد کــه نتایــج مثبــت آن در بلنــد مــدت آشــکار 
شــود، ممکــن اســت در ابتــدای امــر نارضایتی هــای مردمــی را در پــی داشــته باشــد، در ایــن میــان 
وظیفــه افــراد آگاه ایــن اســت کــه مزایــا و معایــب احتمالــی اقــدام اقتصــادی دولــت را تبییــن کننــد 

ــرای فتنه انگیــزی دشــمن نباشــد. ــا بســتری ب ت
بعد از تصمیم دولت سیزدهم برای عملیاتی کردن طرح تحول اقتصادی، سواالت و شبهات زیادی برای 
مردم به وجود آمده است که نباید بدون پاسخ بماند و گره های فکری که در جامعه وجود دارد باید باز 

گردد.
با توجه به اثر مستقیمی که این طرح در جامعه دارد و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهد، اگر 

اثرات و جوانب این طرح به درستی تبیین نشود قطعاً نارضایتی هایی را در پی خواهد داشت.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، مدیریــت آمــوزش مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد اســتان های 
ــش  ــت پژوه ــامی معاون ــرفت اس ــوی پیش ــاد و الگ ــه ورز اقتص ــت اندیش ــکاری هیئ ــا هم ــان ب خراس
حــوزه علمیــه خراســان، سلســله جلســاتی را برگــزار کــرده اســت و هــدف از برگــزاری ایــن نشســت 
ــه  ــت ک ــی اس ــا و اصاحات ــازی برنامه ه ــور و شفاف س ــاد کش ــی اقتص ــای فعل ــن چالش ه ــا، تبیی ه

ــزی آن اســت. ــه ای کشــور در حــال برنامه ری ــت ســیزدهم در راســتای نظــام یاران دول
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پیچیدگی مســائل اقتصادی و لزوم پرهیز از اظهارنظر عجوالنه و غیرکارشناسی

واقعیــت ایــن اســت کــه ارزیابــی یــک موضــوع تخصصــی کــه متأســفانه دانــش عمومــی در خصــوص 
ــت های  ــی سیاس ــت. بررس ــاده نیس ــدان س ــدارد، چن ــود ن ــه وج ــم آن در جامع ــی از مفاهی خیل
اقتصــادی همــراه بــا مفاهیــم چندالیــه و چندبُعــدی بــرای مخاطبــی کــه دانــش اقتصــاد نمی دانــد، 
ــا  ــازده نیســت و ثمــرات آن ه ــی کــه از نظــر اثرگــذاری، زودب دشــوار اســت؛ به خصــوص موضوعات
ــرای ارزیابــی ایــن سیاســت ها و مفاهیــم اقتصــادی  ــا تأخیــر زمانــی آشــکار می شــود. بنابرایــن ب ب

الزم اســت دانشــی حداقلــی در خصــوص مفاهیــم اصلــی اقتصــاد داشــته باشــیم.

ــی  ــادی به پیچیدگ ــائل اقتص ــون مس ــیم؛ چ ــاده باش ــریع و س ــاوت س ــال قض ــد دنب ــی نبای از طرف
مســائل اجتماعــی اســت، الیه هــای بســیار پیچیــده ای دارد و اثرگــذاری آن نیازمنــد زمــان اســت؛ 
ــی  ــال ها محصول ــت س ــن اس ــی ممک ــرد؛ ول ــرمایه گذاری ک ــوان در آن س ــه می ت ــی ک ــد باغ مانن
ــاغ و پــرورش درختــان اســت،  ــه ب ــاغ حاصــل نشــود. از باغبانــی کــه در حــال رســیدگی ب از آن ب
ــه  ــی ک ــی باغ ــد. از طرف ــر نمی ده ــاغ ثم ــرا ب ــد، چ ــه کار می کن ــان چ ــن باغب ــه ای ــند ک می پرس
ــد، ممکــن اســت در  ــم کاری کن ــان ک ــر باغب ــی رســیده اســت، اگ ــۀ بارده ــه مرحل ــان آن ب درخت
چنــد ســال اول همچنــان باردهــی داشــته باشــد؛ ولــی به مــرور زمــان از بیــن خواهــد رفــت. اگــر 
ــد  ــت محصــول خواه ــت و کیفی ــش کمی ــث افزای ــده باع ــان در آین ــار باغب ــه رفت ــد ک انســان بدان
ــاغ  ــد کــه ب ــد طــوری عمــل کن ــان می توان ــی باغب ــد. از طرف ــح بکن ــد قضــاوت صحی شــد، می توان
ــاغ  ــن ب ــث ازبین رفت ــن عمــل باع ــع ای ــی در واق ــی داشــته باشــد؛ ول ــدت بازدهــی خوب در کوتاه م

ــت. ــد رف ــن خواه ــاغ از بی ــان ب می شــود و در یکــی دو ســال، درخت

بروز آثار اصالحات اقتصادی در بلندمدت

اثرگــذاری سیاســت های اقتصــادی معمــوالً چندیــن ســال زمــان می طلبــد. البتــه برخــی از 
ــن  ــوالً چندی ــادی معم ــت های بنی ــی سیاس ــد؛ ول ــان می ده ــود را نش ــر خ ــر اث ــت ها زودت سیاس
ــا  ــاً ت ــامی غالب ــوری اس ــی جمه ــام سیاس ــا در نظ ــه دولت ه ــا ک ــد. از آنج ــول می کش ــال ط س
ــت باشــد و  ــن دول ــرای ای ــۀ آن ب ــه هزین ــی ک ــرای انجــام اصاحات ــد، ب ــداوم دارن هشــت ســال ت

ــد. ــی ندارن ــد، رغبت ــت بع ــاً دول ــا احیان ــت ی ــر آن دول ــرای اواخ ــع آن ب مناف

جرئت دولت در اجرای تصمیم سخت

ــدام  ــرم اق ــور محت ــت، رئیس جمه ــدای دول ــه در ابت ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــیزدهم ش ــت س در دول
ــز  ــردم نی ــۀ م ــر عام ــاف نظ ــاید برخ ــه ش ــت ک ــرده اس ــادی ک ــی اقتص ــول و جراح ــن تح ــه ای ب
ــن  ــد. ای ــد و به ســمت واقعی شــدن ســوق ده ــا را اصــاح کن باشــد؛ چــون ممکــن اســت قیمت ه
ــر قشــر  ــران اســت، در کوتاه مــدت فشــارهایی ب اقدامــات هرچنــد در بلندمــدت به نفــع اقتصــاد ای

ــد. ــه وارد می کن ــف جامع ضعی

ــده محــول  ــه آین ــه را ب ــن قضی ــد و ای ــل عمــل کن ــای قب ــد دولت ه ــت می توانســت مانن ــن دول ای
ســازد؛ ولــی جرئــت و جســارت بــه خــرج داد و در آغــاز دولــت، اقــدام بــه چنیــن کاری کــرد کــه 
ــت ســیزدهم وجــود دارد، برطــرف  ــم اشــکاالتی کــه ســر راه دول ــر اســت. امیدواری شایســتۀ تقدی

شــود.

اقتصاد؛ راه نفوذ دولت در قلوب مردم
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ــی  ــر سیاس ــه از منظ ــود ک ــا می ش ــم. ادع ــد بگوی ــه بای ــد نکت ــاد، چن ــت اقتص ــوص اهمی در خص
ــادی و  ــت اقتص ــود وضعی ــق بهب ــی از طری ــذرد؛ یعن ــاد می گ ــردم، از اقتص ــوب م ــوذ در قل راه نف
ــری  ــت حداکث ــرد و حمای ــوذ ک ــردم نف ــوب م ــی در قل ــر سیاس ــوان از نظ ــردم می ت ــتی م معیش

ــه دســت آورد. ــردم را ب م

اگــر در جمهــوری اســامی مشــکات اقتصــادی نبــود، پاســخ انتقــادات سیاســی مــردم به راحتــی 
ــا  ــود. ام ــر ب ــا راحت ت ــه در دنی ــه و عدالت طلبان ــت های حق طلبان ــۀ سیاس ــد و مطالب داده می ش
وقتــی قــدرت اقتصــادی جامعــه دچــار نقــص باشــد، دولــت کار سیاســی خــوب هــم انجــام بدهــد، 

ــد کــه نتوانســته اســت وضعیــت اقتصــادی را درســت کنــد. ــه آن خــرده می گیرن همیشــه ب

اقتصاد خوب موجب تقویت دین داری می شود

ــکل ها و  ــن مش ــادی از ای ــش زی ــد، بخ ــود یاب ــور بهب ــادی کش ــت اقتص ــر وضعی ــال اگ ــر ح ــه  ه ب
ــن  ــه در چنی ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی می ت ــد و حت ــی کاهــش می یاب ــای عموم ــا و گله مندی ه انتقاده
وضعیتــی، اقبــال مــردم بــه دیــن و حکومــت دینــی هــم افزایــش خواهــد یافــت. از آنجــا کــه مــردم 
در طــول روز، بخــش زیــادی از زمــان خــود را بــه کار و فعالیــت اقتصــادی اختصــاص می دهنــد و 
ــا حداکثــر کارایــی در جامعــه  ــن امــور تنظیــم شــده باشــد و ب درگیــر معیشــت اند، الزم اســت ای

پیــش بــرود.

ــارۀ  توضیــح بعضــی از مفاهیــم اساســی اقتصــاد، مخصوصــاً برخــی از مفاهیمــی کــه مخاطــب درب
ــل در رشــتۀ اقتصــاد  ــه و تحصی ــابقۀ مطالع ــه س ــی ک ــرای مخاطب ــد، ب ــر می کن ــا اشــتباه فک آن ه
را نــدارد، دشــوار اســت. تــاش خواهیــم کــرد ان شــاءاهلل بــه زبــان ســاده و گویــا ایــن مفاهیــم را 

ــا همــۀ مخاطبــان بتواننــد از ایــن بحــث اســتفاده کننــد. تبییــن کنیــم ت

اقتصاد برای همه

ــم اقتصــاد نیســت؛  ــش تخصصــی عل ــه خواهــد شــد، دان ــه اینجــا ارائ ــی ک ــه برخــی از مطالب البت
ــه همــۀ مــا آمــوزش داده می شــده  ــد در ســطح دبیرســتان ب بلکــه دانــش عمومــی اســت کــه بای
ــرورش و نقــش تعلیم وتربیــت اقتصــادی  کــه متأســفانه نشــده. اینجاســت کــه ضــرورت آموزش وپ
معلــوم می شــود. خیلــی از ایــن مفاهیــم بایــد در دبیرســتان بــه مــا آمــوزش داده شــود تــا بعــد از 
دبیرســتان هرکــس بــه هــر شــغلی مشــغول شــد، بــا ایــن مفاهیــم اولیــۀ اقتصــادی ماننــد تــورم، 
ــه  ــت در اقتصــاد چیســت، چگون ــت دول ــروت، اینکــه هــدف از دخال نحــوۀ قیمت گــذاری، ریشــۀ ث
ــاه  ــا رشــد و رف ــه عمــوم داد و... آشــنا باشــد ت ــا کیفیــت بهتــر ب ــه و ب می شــود یارانه هــا را عادالن

و قــدرت اقتصــادی را بــه دســت بیــاورد.

دو تعریف علم اقتصاد

ــه  ــن اســت ک ــف مشــهور ای ــک تعری ــود دارد. ی ــش اقتصــاد وج ــی از دان ــف مختلف ــوالً تعاری معم
ــی  ــص« یعن ــت«. »تخصی ــدود اس ــای نامح ــه نیازه ــدود ب ــع مح ــص مناب ــم تخصی ــاد »عل اقتص
روش هــای تحلیلــی وجــود دارد کــه بــر اســاس آن هــا اطاعــات گرفتــه می شــود و منابــع محــدود 
ــد.  ــا تخصیــص می ده ــدی نیازه ــر اســاس اولویت بن ــدارد، ب ــان ن ــه پای ــی ک ــه مصــارف مختلف را ب
بایــد بیــن منابــع و نیازهــا تعــادل برقــرار باشــد تــا بــا کمتریــن منابــع، بیشــترین نیازهــا تأمیــن 

شــود.
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تعریف اقتصاد ناقص است

ــر  ــه ب ــدی ک ــن نق ــود. بزرگ تری ــد وارد می ش ــه آن نق ــت دارد، ب ــد عمومی ــف هرچن ــن تعری ای
ایــن تعریــف وارد اســت، ایــن اســت کــه در دل خــود نوعــی خودبرتربینــی یــا عقانیــت کامــل و 
نوعــی ادعــای بــزرگ دارد کــه مــا اطاعــات و عقانیــت داریــم و بــا اســتفاده از ایــن اطاعــات و 
عقانیــت می توانیــم فراینــد تخصیــص منابــع بــه مصــارف را مدیریــت کنیــم. ایــن نقــد را بــزرگان 
ــد در دنیــای واقعــی معلــوم نیســت کــه مــا بتوانیــم  ــان معتقدن ــد. آن علــم اقتصــاد مطــرح کرده ان
چنیــن کار بزرگــی انجــام دهیــم؛ چــون اطاعــات دنیــای واقعــی همیشــه در دســترس نیســت. از 
ــته باشــند و  ــت نداش ــات و عقانی ــد، اطاع ــم می گیرن ــی انســان ها تصمی ــکان دارد وقت ــی ام طرف
تحت تأثیــر مســائل دیگــر تصمیم گیــری کننــد؛ بنابرایــن ایــن تعریــف بخــش زیــادی از کاربردهــا 

ــد. ــارج می کن ــا خ ــترس م ــاد را از دس ــم اقتص ــای عل و کار ویژه ه

اقتصاد؛ علم تدبیر و حکمرانی

ــی  ــم حکمران ــر و عل ــم تدبی ــاد را عل ــم اقتص ــت عل ــر اس ــه بهت ــد ک ــاد دارن ــاد اعتق ــزرگان اقتص ب
ــرد و در ســطح کان هــم  ــزل در ســطح ُخ ــر من ــه، تدبی ــر جامع ــم تدبی ــی عل ــم؛ یعن ــف کنی تعری

ــرد. ــف ک ــود توصی ــی می ش ــای مختلف ــا بیان ه ــوم را ب ــن مفه ــه. ای ــور جامع ــر ام تدبی

ــی  ــال تخصیــص اســت؛ ول ــه رویکــرد اول دنب ــن اســت ک ــن دو رویکــرد در ای ــاوت اساســی ای تف
رویکــرد دوم دنبــال تنظیــم روابــط اقتصــادی اســت. در رویکــرد دوم، تدبیــر و حکمرانــی از راه دور 
ــت  ــده اس ــت را نیافری ــد، درخ ــی را اداره می کن ــه باغ ــی ک ــت. باغبان ــتقیم اس ــورت غیرمس و به ص
ــان فقــط آن را  ــده اســت و باغب ــد آن درخــت را آفری ــدارد؛ بلکــه خداون ــل ن ــر آن تســلط کام و ب
ــر  ــرد. اگ ــره می ب ــت به ــد و از آن درخ ــم می کن ــت را تنظی ــور آن درخ ــد و ام ــرورش می ده پ
باغبــان بــه آن درخــت رســیدگی نمی کــرد، آن درخــت رشــد حداقلــی داشــت. حــال اگــر باغبــان 
علــم الزم بــرای پــرورش درخــت را داشــته باشــد، رشــد درخــت بیشــتر خواهــد شــد. اقتصــاد هــم 

بــه همیــن شــکل اســت.

ــا همدیگــر چیــزی نیســت کــه دســت اقتصاددانــان باشــد؛ بلکــه مــردم  اقتصــاد و روابــط مــردم ب
روابــط خــود را بــدون توجــه بــه نــگاه اقتصاد دان هــا بــا همدیگــر دارنــد و تخصیــص منابــع اتفــاق 
ــم  ــردم را تنظی ــن م ــادی بی ــط اقتص ــه رواب ــه چگون ــد ک ــان کن ــد بی ــاد بای ــم اقتص ــد. عل می افت

ــاه باشــیم. کنیــم کــه شــاهد شــکوفایی اقتصــاد و حداکثــر رشــد و ثــروت و رف

فقه اســالمی نیز به دنبال تدبیر و تنظیم روابط اقتصادی مردم است

ــه در عمــل  ــود ک ــده خواهــد ب ــی و پیچی ــع باشــد، علمــی بســیار فن ــر اقتصــاد تخصیــص مناب اگ
ــت.  ــده اس ــه نش ــه آن پرداخت ــدان ب ــم چن ــامی ه ــع اس ــود و در مناب ــه می ش ــیار ریاضی گون بس
ــرح  ــط مط ــم رواب ــور و تنظی ــر ام ــی و تدبی ــوان حکمران ــاد به عن ــه اقتص ــی ک ــل، هنگام در مقاب

ــود دارد. ــه وج ــن زمین ــادی در ای ــیار زی ــث بس ــز مباح ــامی نی ــه اس ــود، در فق می ش

ــده  ــاً پیچی ــور اقتصــادی کشــور لزوم ــم ام ــه تنظی ــن اســت ک انتهــای مرز هــای رشــتۀ اقتصــاد ای
ــاد  ــود، اقتص ــرا ش ــه اج ــر در جامع ــه اگ ــود دارد ک ــاده وج ــتورالعمل هایی س ــه دس ــت؛ بلک نیس
ــه  ــن هســتیم کــه نقطــه ای بهین ــال ای ــع دنب ــم خواهــد شــد. در تخصیــص مناب خودبه خــود تنظی
ــن  ــال ای ــور، دنب ــر ام ــی و تدبی ــم. در حکمران ــوق دهی ــوی آن س ــه را به س ــم و جامع ــدا کنی پی
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ــا جامعــه خودبه خــود  ــا برخــی دســتورالعمل های ســاده جامعــه را تنظیــم کنیــم ت هســتیم کــه ب
ــد. ــی برس ــد و کارای ــر تولی ــه حداکث ــد و ب ــد کن ــادی رش ــاظ اقتص به لح

ــرد دوم از  ــا رویک ــه شــباهت بســیاری ب ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــه اقتصــادی اســام را بنگری ــر فق اگ
ــد  ــی مانن ــی و حقوق ــی و اخاق ــادۀ فقه ــی برخــی دســتورالعمل های س ــف اقتصــاد دارد؛ یعن تعری
اینکــه دزدی نباشــد، دروغ نباشــد و... در اســام وجــود دارد. علــم اقتصــاد مــدرن اثبــات می کنــد 
کــه اگــر همــان دســتورالعمل های ســاده در جامعــه حاکــم باشــد و اخــاق و حقــوق افــراد رعایــت 
ــکوفایی  ــد و ش ــاهد رش ــود ش ــود، خودبه خ ــهیل ش ــراد تس ــن اف ــاون بی ــکاری و تع ــود و هم ش

ــود. اقتصــاد خواهیــم ب

ــه  ــده و ســخت ب ــی پیچی ــرار نیســت خیل ــاً ق ــم، لزوم ــت می کنی ــی از اقتصــاد صحب ــن وقت بنابرای
ــد. ــه کن ــد دســتورالعمل هایی ســاده ارائ ــاً اقتصــاد بای ــم. اتفاق ــگاه کنی ــن موضــوع ن ای

برخی از سؤاالت اساسی اقتصاد

پرســش های مهمی که در علم اقتصاد از آن ها بحث می شــود، عبارت  است از:

۱. ریشۀ ثروت چیست؟

۲. قیمــت چگونه به وجود می آید؟

ــت  ــف دخال ــان مخال ــی از اقتصاددان ــه؟ بعض ــا ن ــد ی ــت کن ــاد دخال ــد در اقتص ــت بای ــا دول 3. آی
ــتند. ــق آن هس ــی مواف ــاد و برخ ــت در اقتص دول

و برخی پرســش های موضوع شناســی بسیار مهم دیگر، مانند:

۴. ریشۀ تورم چیست؟

از  ایــن ناشــی  افزایــش پیــدا می کنــد؟ آیــا  بــازار  ۵. چــرا قیمت هــا به طــور عمومــی در 
گران فروشــی فروشــندگان اســت یــا منشــأ آن پدیــده ای به نــام خلــق پــول اســت؟

ــط  ــا فق ــد؟ آی ــاپ کنن ــق و چ ــول خل ــد پ ــده ای می توانن ــور ع ــت؟ چط ــول چیس ــت پ 6. ماهی
ــد آن  ــد؟ فراین ــم می توانن ــا ه ــۀ بانک ه ــا بقی ــد ی ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــزی می توان ــک مرک بان

ــت؟ چیس

ــورم اســت. چــون  ــی و مســئلۀ ت ــول و نظــام پول ــن بحــث پ ــم اقتصــادی همی بحــث مهــم مفاهی
ایــن موضــوع به خوبــی شــناخته نشــده اســت، واکنش هــای بســیاری از طــرف نماینــدگان 
مجلــس، مــردم، مطبوعــات و... بــه آن نشــان داده می شــود. تــا وقتــی ایــن مفاهیــم را نشناســیم، 

ــیم. ــته باش ــد داش ــور امی ــاح ام ــه اص ــم ب نمی توانی

ریشۀ ثروت در جامعه چیست؟

ایــن موضــوع از گذشــته محــل بحــث بــوده و پاســخ های مختلفــی بــه آن داده  شــده اســت؛ از جملــه 
ــع طبیعــی ماننــد نفــت، زمیــن و معــدِن طاســت.  ــروت، مناب اینکــه گفتــه شــده اســت ریشــۀ ث
البتــه ایــن منابــع در ثــروت اثرگــذار اســت، ولــی ریشــۀ ثــروت نیســت؛ چــون این هــا روزی تمــام 
ــی ثروتمنــد نیســتند و نمی تواننــد از نفــت  ــد؛ ول خواهــد شــد. نیــز برخــی از کشــورها نفــت دارن
ــع آفــت جامعــه می شــود. برخــی کشــورهای  ــه مناب ــات این گون ــاً گاهــی اوق اســتفاده کننــد. اتفاق
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آفریقایــی معــدن طــا و نقــره دارنــد؛ ولــی رفــاه و ثــروت ندارنــد. پــس ایــن منابــع طبیعــی دلیــل 
اصلــی ثــروت نیســت.

ــی در  ــت؛ ول ــروت اس ــع ث ــایی منب ــا کشور گش ــی ی ــود دزدی، لشکرکش ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
ــود،  ــدا ش ــل پی ــر مل ــیطره ب ــی و س ــم لشکرکش ــدر ه ــه هرق ــود ک ــث می ش ــاد، بح ــتۀ اقتص رش

ــروت نیســت. ــی ث ــن ریشــۀ اصل ــا ای ــد؛ ام ــه دســت بیای ــی ب ــن اســت ثروت ممک

ثروت ناشی از کار است

در نهایــت آن چیــزی کــه در رشــتۀ اقتصــاد دربــارۀ آن توافــق وجــود دارد، ایــن اســت کــه ثــروت 
ناشــی از کار اســت. البتــه مــراد از کار، تولیــد انبــوه اجتماعــی اســت.

ــف  ــیم کار تعری ــی و تقس ــات تخصص گرای ــا ادبی ــه ب ــم ک ــروکار داری ــدرن س ــد م ــا تولی ــروزه ب ام
ــد و  ــدا  کن ــص پی ــی تخص ــتۀ خاص ــک رش ــد در ی ــس بای ــود هرک ــه می ش ــی گفت ــود؛ یعن می ش
ــن  ــاس ای ــر اس ــی دارد. ب ــد و معایب ــیم کار فوای ــن تقس ــرد. ای ــکل  گی ــی ش ــیم کار اجتماع تقس
ــی  ــی یعن ــظ اجتماع ــی باشــیم. لف ــوه اجتماع ــد انب ــم شــاهد تولی ــه می توانی تقســیم کار اســت ک
ــل  ــدون تعام ــران انجــام داده می شــود. انســان ها ب ــرای دیگ ــران و ب ــا کمــک دیگ ــد ب ــه تولی اینک

ــد. ــد کنن ــد تولی نمی توانن

یکــی از مســائل مهــم حکمرانــی اقتصــادی ایــن اســت کــه چــه کنیــم تــا تولیــد انبــوه اجتماعــی 
ــکل  ــود دارد، ش ــه در آن دزدی وج ــه ای ک ــی در جامع ــوه اجتماع ــد انب ــا تولی ــرد. آی ــکل گی ش
ــد  ــکل نخواه ــوه ش ــد انب ــد، تولی ــر دزدی کنن ــان ها از همدیگ ــد انس ــرار باش ــر ق ــرد؟ اگ می گی
گرفــت. اتفاقــاً از دل اعتمــاد و تعامــل انســان ها تولیــد شــکل می گیــرد. ایــن تولیــد کامــًا جنبــۀ 

ــی دارد. اجتماع

ــامی را از  ــۀ اس ــروت جامع ــه ث ــه چگون ــم ک ــردازی کنی ــد نظریه پ ــز بای ــامی نی ــاد اس در اقتص
طریــق تولیــد انبــوه اجتماعــی افزایــش دهیــم. نکتــۀ مهــم تولیــد انبــوه اجتماعــی، حفــظ حقــوق 
ــراد  ــه اف ــت ک ــه اس ــتاندارد هایی در جامع ــود اس ــران و وج ــوق دیگ ــه حق ــردن ب ــراد و تجاوزنک اف

ــد. ــه کنن ــم مبادل ــا ه ــتاندارد ها ب ــاس آن اس ــر اس ــد ب بتوانن

پول از صالبت خود افتاده است

ــدام  ــر ارزش آن م ــه اگ ــت ک ــاری اس ــول معی ــت. پ ــول اس ــتاندارد پ ــتاندارد، اس ــن اس مهم تری
ــد.  ــه کنن ــا هــم مبادل ــد ب ــراد نمی توانن ــم  پاشــیده می شــود؛ چــون اف ــه از ه ــد، جامع کاهــش یاب
ــامِی  ــۀ اس ــفانه در جامع ــد. متأس ــوردار باش ــت برخ ــد از صاب ــول بای ــامی پ ــۀ اس ــذا در جامع ل
مــا، پــول از صابــت خــاص خــود برخــوردار نیســت و از حالــت اســتانداردش خــارج شــده  اســت. 
بخــش زیــادی از مشــکاتی کــه در جامعــه وجــود دارد، ماننــد اینکــه مــردم بــا یکدیگــر درگیرنــد، 
ــول  ــتن پ ــی از صابت نداش ــود و... ناش ــاد می ش ــردم ایج ــادی م ــط اقتص ــه در رواب ــی ک ابهام های

اســت.

تورم و مواجهۀ غلط دولت ها با آن

ــادی از  ــش زی ــد بخ ــدرت خری ــش ق ــب کاه ــه موج ــود دارد ک ــی وج ــدی تورم ــه فراین در جامع
ــدا  ــش پی ــات افزای ــا و خدم ــت کاال ه ــش قیم ــا افزای ــب ب ــز متناس ــا نی ــود. درآمد ه ــه می ش جامع
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نمی کنــد. ایــن دو عامــل، جامعــه را نیازمنــد ایــن می کنــد کــه دولــت از طریــق پرداخــت یارانــه، 
از قشــر ضعیــف حمایــت کنــد.

ــر  ــا از قش ــرل قیمت ه ــا کنت ــت ب ــه دول ــت ک ــن اس ــورم ای ــه ت ــتباه ب ــای اش ــی از واکنش ه یک
ضعیــف حمایــت کنــد. ایــن بحــث اختافــی اســت؛ چــون همــه انتظــار دارنــد دولــت بــا افزایــش 
ــت از  ــا قیم ــد ت ــارت کن ــازار نظ ــر ب ــد و ب ــام کن ــد اع ــی واح ــد و قیمت ــه کن ــا مقابل قیمت ه
ــن شــیوۀ اعــام قیمــت شــاید در  ــد. ای ــدا نکن ــش پی ــت مصــوب شــده اســت، افزای آنچــه در دول
ــردم  ــه م ــت اینک ــدارد. عل ــی ن ــدت کارای ــی در دراز م ــی داشــته باشــد؛ ول ــر اندک ــدت تأثی کوتاه م
ــورم را نمی شناســند و فکــر می کننــد  ــن اســت کــه ریشــۀ ت ــد، ای ــت دارن چنیــن انتظــاری از دول
ــه کنــد،  ــا گران فروشــان مقابل ــت ب ــازار اســت و اگــر دول ــورم حاصــل گران فروشــی عــده ای در ب ت

ــورم از بیــن خواهــد رفــت. ت

خلق پول بدون تولید؛ ریشۀ اصلی تورم

پرســش: قدرت خرید از کجا به دست می آید؟

جــواب ســاده ایــن اســت کــه انســان بایــد کار کنــد و تولیــدی داشــته باشــد و محصــول تولیــدی 
خــود را در بــازار بــه فــروش برســاند تــا بــا درآمد حاصــل از آن، قــدرت خریــد کاالهــای موردنیازش 

را بــه دســت بیــاورد.

پرســش: اگــر بــه کســی ارث یــا هدیــه ای برســد، از آنجــا کــه او بــرای ثروتــی کــه بــه دســت آورده 
اســت کار تولیــدی خاصــی انجــام نــداده اســت، نمی تــوان گفــت او قــدرت خریــد دارد؟

ــه  ــد او بعــد از فــوت ب ــا کار انجــام داده اســت و قــدرت خری در پاســخ بایــد گفــت در واقــع متوف
ورثــه منتقــل شــده اســت.

لزوم تناظر پول با تولید

ــک  ــر یک به ی ــدی تناظ ــدرت خری ــر ق ــه ه ــت ک ــن اس ــاد ای ــم اقتص ــی در عل ــرض اساس پیش ف
ــر  ــود. حــال اگ ــد ب ــورم نخواه ــه شــاهد ت ــرار باشــد، جامع ــن تناظــر برق ــر ای ــد دارد و اگ ــا تولی ب
قــدرت خریــد بــدون تولیــد باشــد، ماننــد جعــل اســکناس، باعــث تــورم خواهــد بــود؛ چــون جاعــل 
اســکناس کار تولیــدی انجــام نــداده اســت. این گونــه کارهــا نظــم مجمــوع قــدرت خریــد جامعــه 

ــد. ــم می زن ــر ه را ب

توضیــح بیشــتر اینکــه اگــر دو نفــر بــا هــم وارد مبادلــه ای شــوند، بــه ایــن نحــو کــه یکــی از آن هــا 
ــغ  ــدار به مبل ــِد خری ــدرت خری ــد، ق ــان بفروش ــزار توم ــت ۱۰۰ه ــری به قیم ــه دیگ ــی را ب جنس
ــان  ــد فروشــنده ۱۰۰هــزار توم ــدرت خری ــل ق ــد و در مقاب ــدا می کن ــان کاهــش پی ۱۰۰هــزار توم
افزایــش می یابــد. در ایــن مبادلــه، قــدرت خریــد جامعــه تغییــری نکــرده اســت؛ بلکــه از شــخصی 
ــه شــخص دیگــر منتقــل شــده اســت. حتــی اگــر فروشــنده گران فروشــی کنــد؛ بازهــم قــدرت  ب
خریــد مجمــوع ایــن دو فروشــنده و خریــدار تغییــری نکــرده اســت؛ چــون مجمــوع قــدرت خریــد 

کــه همــان پــول اســت، ثابــت مانــده اســت. ایــن نــوع مبــادالت باعــث تــورم نمی شــود.

امــا اگــر عــده ای بــدون تولیــد بتواننــد پــول خلــق کننــد، ایــن فراینــد خلــق پــوِل بــدون تولیــد، 
باعــث تــورم می شــود؛ چــون تولیــد ســر جــای خــود باقــی اســت و پــول ایــن شــخص کــه بــدون 
ــم  ــه او ه ــت ک ــده اس ــاف قاع ــه و خ ــزی اضاف ــت، چی ــرده اس ــول ک ــق پ ــه خل ــدام ب ــد اق تولی
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ــول  ــد، پ ــدون تولی ــده ای ب ــر ع ــه اگ ــن اســت ک ــۀ اساســی ای ــد. نکت ــد کن ــازار خری ــد از ب می توان
ــد خــود را از دیگــران کســب نکــرده باشــند حتــی  ــدرت خری ــا کــه ق ــن معن ــه ای ــد، ب ــق کنن خل

ــود. ــاد می ش ــورم ایج ــو دزدی، ت به نح

تورم از جنس گران فروشی نیست

تــورم از جنــس گران   فروشــی نیســت؛ چــون گران فروشــی مجمــوع قــدرت خریــد را تغییــر 
نمی دهــد؛ بلکــه از قــدرت خریــد یــک نفــر کــم و بــه قــدرت خریــد طــرف دیگــر اضافــه می کنــد. 
ــدون خلــق  ــورم عبــارت اســت از »خلــق قــدرت خریــد ب ــورم نمی شــود. ت ایــن فراینــد موجــب ت

ــف درســتی نیســت. ــا تعری ــش قیمت ه ــه افزای ــورم ب ــف ت ــن تعری ــزوده«؛ بنابرای ارزش اف

حتی جعل اسکناس موجب تورم نمی شود!

یکــی از شــیوه های ایجــاد تــورم، جعــل اســکناس گفتــه شــده اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــی  ــًا اســکناس ۵۰هزارتومان ــل اســکناس مث ــود. جاع ــورم نمی ش ــم موجــب ت ــل اســکناس ه جع
ــودن آن  ــه تقلبی ب ــا اینک ــدی ت ــرات بع ــه نف ــد ب ــد و بع ــه مشــتری اول می ده ــد و ب ــل می کن جع
ــون در  ــود؛ چ ــورم نمی ش ــث ت ــی باع ــکناس جعل ــن اس ــود؛ بنابرای ــف می ش ــر کش ــک نف ــت ی دس
ــن نفــری کــه اســکناس  ــد آخری ــدرت خری ــاً ق ــدار اقتصــاد خــارج می شــود و نهایت نقطــه ای، از م

ــه می شــود. ــد جاعــل اضاف ــدرت خری ــه ق در دســت او کشــف شــده اســت، کــم می شــود و ب

ــورم می شــود؛  ــد، موجــب ت ــدون پشــتوانه چــاپ می کن ــزی ب ــک مرک ــه بان ــا اســکناس هایی ک ام
چــون هیچ وقــت از مــدار اقتصــاد کشــور خــارج نمی شــود و پــول رســمی و قانونــی کشــور اســت. 
ابتــدای ســال ۱۴۰۰ مجمــوع پــوِل در گــردش کشــور 3۰۰۰میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه در 
ــغ  ــک ســال مبل ــی در طــول ی ــان رســیده اســت؛ یعن ــارد توم ــه ۴۰۰۰میلی ــاً ب آخــر ســال تقریب

۱۰۰۰میلیــارد تومــان بــه مجمــوع پــول کشــور اضافــه شــده اســت!

فرایند خلق پول پیچیده است

ــه،  ــد جامع ــدرت خری ــه ق ــده ب ــول اضافه ش ــن پ ــدۀ ای ــش عم ــه بخ ــت ک ــن اس ــر ای ــر بدت خب
ــم  ــود، می گفتی ــن ب ــر این چنی ــد. اگ ــرده باش ــاپ ک ــزی چ ــک مرک ــه بان ــت ک ــی نیس اسکناس
ــوق  ــده، حق ــاخته ش ــتان س ــوض بیمارس ــت و در ع ــده اس ــاپ ش ــول چ ــان پ ــارد توم ۱۰۰۰میلی
ــه نظــر می رســد بخــش عمــدۀ ایــن پــول را بخــش خصوصــی  معلمــان و... پرداخــت شــده و... . ب
چــاپ می کنــد کــه مرتبــط بــا شــبکۀ بانکــی اســت و می توانــد از طریــق وام هــای بانکــی و... پــول 
خلــق کنــد. البتــه مکانیســم خلــق پــول بحثــی تخصصــی اســت و بــه جلســۀ مســتقلی نیــاز دارد.

ــی و  ــای خصوص ــدۀ آن را بانک ه ــش عم ــود. بخ ــق می ش ــزوده خل ــدون ارزش اف ــول ب ــن پ ای
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــورم اس ــۀ ت ــن ریش ــد. ای ــق می کنن ــد، خل ــک وام می گیرن ــه از بان ــرادی ک اف
ــول  ــت. او در ط ــته اس ــردش داش ــرمایه در گ ــوان س ــا به عن ــکۀ ط ــال 3۰۰۰ س ــخصی اول س ش
ســال ســکه ها را ذوب و بــا مــس مخلــوط کنــد و ۴۰۰۰ ســکه ضــرب می کنــد. او در واقــع قــدرت 

ــت. ــش داده اس ــی افزای ــکل تقلب ــود را به ش ــد خ خری

خلــق پول بی ضابطه؛ تجاوز به حقوق مردم و به ویژه محرومان

متأســفانه چنیــن تقلبــی در پــول کشــور ایجــاد می شــود. ایــن، تجــاوز بــه حقــوق مــردم و عامــل 
ــد. ســؤال اصلــی و مهــم  ــه آن اذعــان دارن ــورم اســت کــه خــود مســئوالن کشــور نیــز ب اصلــی ت
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ــا آخــر ســال ۱۰۰۰میلیــارد تومــان پــول خلــق شــده اســت،  ایــن اســت کــه اگــر از اول ســال ت
ــزی  ــغ بســیار ناچی ــه اســت؟ مبل ــه رفت ــردم و قشــر آســیب پذیر جامع ــب م ــه جی ــدار آن ب چه مق
ــای کان  ــت وام ه ــرای پرداخ ــا ب ــول در بانک ه ــق پ ــاً خل ــد. اساس ــیب پذیر می رس ــر آس ــه قش ب

ــد. ــه آن دسترســی دارن اســت. در واقــع ایــن رانتــی اســت کــه ثروتمنــدان جامعــه ب

خلق پول بانکی؛ منبع عظیم رانت و فســاد

ــرا  ــتند و چ ــک هس ــیس بان ــال تأس ــه دنب ــدان جامع ــرا ثروتمن ــه چ ــود ک ــوم می ش ــا معل از اینج
ــدن  ــب ثروتمندترش ــا موج ــن وام ه ــوند. ای ــو ش ــا عض ــرۀ بانک ه ــد در هیئت مدی ــاش می کنن ت

ــود. ــه می ش ــیب پذیر جامع ــر آس ــد قش ــدرت خری ــش ق ــدان و کاه ثروتمن

وقتــی قــدرت خریــد یــک عــده بــدون کار و تولیــد افزایــش پیــدا می کنــد، در واقــع دزدی اتفــاق 
ــر به صــورت  ــده ای دیگ ــد ع ــدرت خری ــه ق ــا ب ــم می شــود ت ــده ای ک ــد ع ــدرت خری ــد: از ق می افت
مصنوعــی اضافــه شــود. اگــر هــدف دولــت جمهــوری اســامی حمایــت از قشــر آســیب پذیر اســت، 
ــدون ارزش  ــول ب ــق پ ــان خل ــه هم ــیب پذیر را ک ــر آس ــورم و دزدی از قش ــی ت ــۀ اصل ــد ریش بای

افــزوده اســت، بخشــکاند.

کنتــرل خلق پول؛ بزرگ ترین خدمت دولت به محرومان

ادعــا ایــن اســت کــه دولــت اگــر بتوانــد تــورم را کنتــرل کنــد، بزرگ تریــن خدمــت را بــه اقشــار 
ــرل  ــه کنت ــت؛ بلک ــن نیس ــا ممک ــرل قیمت ه ــا کنت ــن کار ب ــه ای ــت. البت ــرده اس ــیب پذیر ک آس

ــورم می شــود. ــرل ت ــول و اصــاح نظــام بانکــی موجــب کنت ــق پ خل

ــی از نظــر فقهــی  ــا از نظــر اقتصــادی و حت ــرل قیمت ه ــا و کنت ــت در قیمت گذاری ه ــت دول دخال
ــا فقــه ســنتی بیشــتر ســازگارتر  ــازار ب ــی، تعییــن قیمــت توســط خــود ب ــح نیســت. از طرف صحی
ــه  ــا را ب ــع و فقه ــتی، مراج ــای مارکسیس ــاب، گروه ه ــل انق ــه اوای ــود ک ــن ب ــرای همی ــت. ب اس
ــی  ــت خصوص ــرف دار مالکی ــما ط ــد ش ــد و می گفتن ــم می کردن ــرمایه مته ــام س ــرف داری از نظ ط
ــازمان  ــان س ــورای نگهب ــا، ش ــن مبن ــق همی ــتید. مطاب ــازار هس ــی در ب ــت قیمت ــف دخال و مخال
ــر  ــرات و نظــارت ب ــاً مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ســازمان تعزی ــت. نهایت ــرات را نپذیرف تعزی
ــد  ــه نبای ــت به هیچ وج ــه دول ــی ک ــن تلق ــه ای ــاند. البت ــب رس ــه تصوی ــازار را ب ــی در ب ــور قیمت ام

ــد در جــای خــود بررســی شــود. ــز اشــتباه اســت و بای ــۀ قیمتــی بکنــد نی مداخل

یارانه

ــا  ــه ب ــورهایی ک ــیاری از کش ــد. در بس ــه را پذیرفته ان ــا یاران ــدۀ اقتصاد دان ه ــاد و عم ــش اقتص دان
ــس  ــود. پ ــت می ش ــف پرداخ ــیوه های مختل ــه به ش ــز یاران ــود نی ــرمایه داری اداره می ش ــام س نظ

نبایــد گمــان کنیــم کــه یارانــه ضــد نظــام ســرمایه داری اســت.

یارانه توجیه اقتصادی دارد؛ به ویژه یارانۀ زیرســاختی

یارانــه بایــد بــه افــراد خــاص یــا کاال هــای خــاص پرداخــت شــود. بــرای مثــال، اگــر دولــت بــرای 
واکســن فلــج اطفــال یارانــه پرداخــت کنــد، احتمــاالً بهداشــت در جامعــه گســترش پیــدا می کنــد 
و نفــع آن بــرای عمــوم مــردم اســت. از مباحــث مهمــی کــه متأســفانه در نظــام اقتصــادی جمهــوری 
ــرورش  ــه آموزش وپ ــا ب ــای دنی ــت. در همه ج ــوزش اس ــۀ آم ــود، یاران ــت می ش ــامی از آن غفل اس
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یارانه هــای کان اختصــاص داده می شــود. همــۀ اقتصاددان هــا بــا وجــود اینکــه طــرف دار 
ــود. ــه داده ش ــوزش یاران ــه آم ــد ب ــد بای ــازی اند، معتقدن خصوصی س

ــۀ او تأمیــن امنیــت، آمــوزش ارزان قیمــت  ــد ماشــین و... نیســت؛ بلکــه وظیف ــت تولی وظیفــۀ دول
و... اســت کــه مــا از آن غافلیــم. عامــل اساســی تفــاوت ثروتمنــدان و فقــرا در بلندمــدت، همیــن 
آمــوزش اســت. فرزنــدان ثروتمنــدان آموزش هــای خوبــی می بیننــد و در آینــده مشــاغل و 
ــط  ــر متوس ــر و قش ــراد فقی ــوض اف ــد و در ع ــغال می کنن ــاز را اش ــی پول س ــت های مدیریت پس
ــد. در  ــود بکنن ــدان خ ــوزش فرزن ــرای آم ــی ب ــن هزینه های ــد چنی ــه نمی توانن ــر جامع و پایین ت
ــه  ــوزش ب ــۀ آم ــر یاران ــد. اگ ــکیل می دهن ــه را تش ــن جامع ــات پایی ــدان، طبق ــن فرزن ــه ای نتیج
فرزنــدان قشــر آســیب پذیر پرداخــت شــود، در بلندمــدت بهتریــن کمــک بــه آن هــا خواهــد بــود.

مداخلۀ قیمتی؛ بدترین شکل پرداخت یارانه

شــیوه های مختلفــی بــرای پرداخــت یارانــه وجــود دارد. بدتریــن نــوع آن کــه کمتریــن اصابــت بــه 
ــارت  ــط اقتصــادی مــردم ایجــاد می کنــد، عب هــدف را دارد و بیشــترین اخــال را در تنظیــم رواب
ــد آن  ــدرت خری ــه ق ــف جامع ــه قشــر ضعی ــی ک ــا خدمت ــت در قیمــت کاال ی ــه دول اســت از اینک
ــا پرداخــت یارانــه کاهــش دهــد. البتــه اســتثنائاتی هــم  را نــدارد، مداخلــه کنــد و قیمــت آن را ب

وجــود دارد: آمــوزش، واکســن و... .

ایــن بدتریــن نــوع پرداخــت یارانــه اســت؛ چــون ثروتمنــدان بیشــترین اســتفاده را از ایــن یارانــه 
ــاص داده  ــه اختص ــه آن یاران ــت ب ــت و دول ــی اس ــی مصرف ــن کاالی ــال، بنزی ــرای مث ــد. ب می کنن
ــد. در  ــتفاده می کنن ــری اس ــن کمت ــوالً از بنزی ــه معم ــن جامع ــط و پایی ــای متوس ــت. دهک ه اس
ــود،  ــیم ش ــدان تقس ــن نیازمن ــه بی ــای اینک ــود، به ج ــت می ش ــه پرداخ ــه ای ک ــورت، یاران ــن ص ای

ــود. ــت می ش ــدان پرداخ ــه ثروتمن ــتر ب بیش

یارانه به هدف اصابت نمی کند

ــه نظــر می رســد  ــد کــه تصمیــم می گیــرد از فقــرا حمایــت کنــد. ب میوه فروشــی را در نظــر بگیری
ــف  ــا را نص ــۀ میوه ه ــد، هم ــه بع ــن ب ــد از ای ــام کن ــه اع ــت ک ــن اس ــت ای ــن روش حمای بدتری
ــت و  ــفیه اس ــی، س ــر فقه ــع به تعبی ــت و او در واق ــه ای اس ــن، کار احمقان ــد. ای ــت می فروش قیم
عقــل معــاش نــدارد؛ چــون بــا ایــن کار، قــوام خــود را از بیــن می بــرد. او بــرای حمایــت از فقیــر 
بایــد میــوه را به قیمــت مناســب بفروشــد تــا خــودش قــوی و توانمنــد باشــد و ثــروت خــود را در 

راه فقــرا انفــاق کنــد.

ــه  ــت یاران ــا پرداخ ــد کاال را ب ــت می توان ــد. دول ــه کنی ــت مقایس ــات دول ــا اقدام ــال را ب ــن مث ای
ــت  ــدف اصاب ــه ه ــر ب ــه، کمت ــت یاران ــو از پرداخ ــن نح ــی ای ــد؛ ول ــه کن ــری عرض ــت کمت به قیم

می کنــد.

پرداخت نقدی یا کاالبرگی، کدام کارآمدتر است؟

ســؤال ایــن اســت کــه اگــر ایــن شــیوۀ حمایــت از فقــرا اشــتباه اســت، راه صحیــح پرداخــت یارانــه 
چیســت؟ یکــی از شــیوه ها کمــک نقــدی اســت؛ یعنــی میوه فــروش میــوه را به قیمــت واقعــی بــه 
ــا آن هــا  ــه آن هــا کمــک نقــدی می کنــد ت ــه را شناســایی کنــد و ب فــروش برســاند و فقــرای محل
ــر  ــدان دقیق ت ــایی نیازمن ــدر شناس ــیوه، هرق ــن ش ــد. در ای ــد کنن ــود خری ــاز خ ــا نی ــب ب متناس
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باشــد، پرداخــت یارانــه بیشــتر بــه هــدف اصابــت خواهــد کــرد. البتــه بایــد یــادآور شــد کــه هیــچ 
ــد. ــت نمی کن ــه هــدف اصاب ــه ای به صــورت ۱۰۰درصــد ب ــوع پرداخــت یاران ن

نظام کاالبرگی در کشــورهای سرمایه داری هم هنوز وجود دارد

ــه، توزیــع کاالبــرگ )کوپــن( اســت؛ یعنــی به جــای اینکــه پــول نقــد  شــیوۀ دیگــر پرداخــت یاران
بــه نیازمنــدان پرداخــت شــود، بــه آن هــا کاالبــرگ داده شــود. برخــی انتقــاد می کننــد کــه: »بعــد 
ــی در  ــا و حت ــن روش در دنی ــه ای ــی ک ــته ایم!«؛ در حال ــن برگش ــه کوپ ــاره ب ــال دوب ــل س از چه

ــود دارد. ــرمایه داری وج ــای س نظام ه

اصالح نظام یارانه ها و آثار دیررس آن

بنابرایــن، سیاســت اصــاح قیمت هــا و اصــاح شــیوۀ پرداخــت یارانــه کــه دولــت ســیزدهم آغــاز 
ــت  ــه دول ــود ک ــوم می ش ــا معل ــت. از اینج ــروری اس ــم و ض ــیار مه ــتی بس ــت، سیاس ــرده اس ک
ســیزدهم حســن نیت دارد و کلیــت طــرح اصــاح اقتصــادی دولــت را اقتصاددان هــا تأییــد 

ــد. ــد ش ــکار خواه ــر آش ــا تأخی ــرح ب ــن ط ــت ای ــج مثب ــه نتای ــد. البت می کنن

ــم  ــاره ه ــت و دراین ب ــه اس ــر گرفت ــز در نظ ــول نی ــق پ ــرل خل ــرای کنت ــیوه هایی را ب ــت ش دول
ــت و  ــازده نیس ــه زودب ــن برنام ــت، ای ــه گذش ــور ک ــان ط ــی هم ــت؛ ول ــام داده اس ــی انج اقدامات
ــردم  ــرای م ــج آن ب ــاءاهلل نتای ــا ان ش ــد ت ــتری می طلب ــان بیش ــات، زم ــن اقدام ــتن ای به ثمرنشس
آشــکار شــود؛ البتــه ایــن دارو بــرای افــراد جامعــه تلــخ اســت و دولــت بایــد ایــن مســئله را بــرای 

ــد. ــح ده ــردم توضی م
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یارانه؛ یکی از ابزارهای تأمین حداقل معیشــت

ــا  ــی از اقتصاد ه ــه در خیل ــت ک ــتی اس ــت معیش ــت های حمای ــا و سیاس ــی از ابزاره ــه یک یاران
ــای  ــط هزینه ه ــردم و متوس ــد م ــی درآم ــطح عموم ــن س ــه بی ــود ک ــتفاده می ش ــی اس در مواقع
ــع  ــه در مناب ــه ک ــد. یاران ــه می افت ــت، فاصل ــل معیش ــن حداق ــه تأمی ــر ب ــاً ناظ ــوار، خصوص خان
ــت  ــای سیاس ــی از ابزاره ــع یک ــود، در واق ــر می ش ــه subsidy تعبی ــارف از آن ب ــاِد متع اقتص

ــت. ــی اس حمایت

یارانه تعریف 

ــر از قیمــت واقعــی خــودش  ــت به قیمتــی کمت ــا هزینــۀ دول ــی اســت کــه ب ــه ا ی کاالی کاالی یاران
ــه  ــت؛ بلک ــودن آن نیس ــای یارانه ای ب ــاً به معن ــودن کاال لزوم ــه ارزان ب ــد. البت ــروش می رس ــه ف ب
ممکــن اســت کاالیــی در منطقــه ای بــا توجــه بــه وضعیــت عرضــه و تقاضــای کاال در آن منطقــه، 

ارزان تــر فروختــه شــود.

ــدگان  ــاه مصرف کنن ــن رف ــتی و تأمی ــت معیش ــدف حمای ــت به ه ــه دول ــت ک ــی اس ــه مبلغ یاران
ــد  ــص می ده ــا تخصی ــی از کاال ه ــه برخ ــه، ب ــیب پذیر جامع ــار آس ــای اقش ــش هزینه ه ــرای کاه ب
تــا آن کاال هــا بــا قیمــت مناســب بــه دســت مصرف کننــده برســد؛ بنابرایــن فاصلــۀ قیمــت واقعــی 

ــد. ــه می گوین ــد، یاران ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــه ب ــی را ک و قیمت

تاریخچۀ یارانه در ایران

طــی ســالیان متمــادی بــه بســیاری از کاال هــا در کشــور مــا یارانــه داده شــده اســت. اخیــراً دربــارۀ 
ــت و در  ــده اس ــی ش ــود، صحبت های ــه می ش ــه ای عرض ــورت یاران ــه به ص ــی ک ــی از کاال های برخ

طــرح تحــول اقتصــادی، دولــت ســیزدهم هــم مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.

یارانۀ نان و کاالهای اساســی در بودجۀ کشور

دولــت ســاالنه در الیحــۀ بودجــه کــه در مجلــس تصویــب می شــود، بودجــه ای را بــه نــان اختصــاص 
می دهــد. ایــن بودجــه بــر اســاس حجــم نیــاز ســاالنۀ کشــور بــه نــان اســت کــه یکــی از کاالهــای 
ــرای  ــی را ب ــه، قیمت ــۀ تخصیص یافت ــر اســاس یاران ــت ب ــه ای در کشــور قلمــداد می شــود. دول یاران
ــزار  ــا ۱۲ه ــدود ۱۱ ت ــدم، ح ــی گن ــد تضمین ــت خری ــال قیم ــًا امس ــد؛ مث ــن می کن ــان تعیی ن

تومــان تعییــن شــده اســت.

یارانــۀ نان در قالب خرید تضمینی گندم

ــر اســت؛ چــون در ســال های  ــدم کمت ــع از قیمــت آزاد گن ــت، در واق ــی دول ــد تضمین ــه خری البت
اخیــر کــه کشــور دچــار شــوک ارزی شــده و نــرخ ارز افزایــش یافتــه اســت، کاال هــای تولیــد داخــل 
بــرای صــادرات جذابیــت پیــدا کــرده اســت. اگــر ایــن کاالهــا در خــارج از ایــران فروختــه شــود، 

رقــم بیشــتری نصیــب تولیدکننــدگان گنــدم خواهــد شــد.

بــه  هــر حــال، اخیــراً افزایــش قابل توجهــی در قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم اتفــاق افتــاده اســت 
ــر کمتــر به قیمــت 6۵۰  و دولــت گنــدم را ۱۲هــزار تومــان از کشــاورز می خــرد و آن را چنــد براب
ــد.  ــاص می ده ــی اختص ــای غیردولت ــه نانوایی ه ــان ب ــی و 9۰۰ توم ــای دولت ــه نانوایی ه ــان ب توم
ــرای  ــا ب ــردازد؛ ام ــان می پ ــزار توم ــک ۱۲ه ــرم نزدی ــر کیلوگ ــت ه ــت باب ــد دول ــه می کنی ماحظ
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ــه نانوایی هــا می فروشــد. ایــن  ــا 9۰۰ تومــان ب ــا قیمــت کیلویــی 6۵۰ ی ــان ارزان، آن را ب تولیــد ن
یعنــی یارانــه.

یارانۀ حامل های انرژی

ــرق  ــل، گاز، آب و ب ــن، گازوئی ــی بنزی ــرژی یعن ــای ان ــوخت و حامل ه ــدۀ س ــای تمام ش هزینه ه
ــت  ــد و دول ــت می کنن ــردم پرداخ ــه م ــت ک ــه ای اس ــتر از هزین ــی بیش ــت خیل ــرای دول ــز ب نی

مابه التفــاوت آن را در قالــب یارانــه می پــردازد.

یارانۀ دومرحله ای بنزین

ــرای دولــت  ــه پرداخــت می کنــد. هزینــۀ تمام شــدۀ بنزیــن ب ــه یاران ــرای بنزیــن دو مرحل ــت ب دول
ــردم  ــه م ــان ب ــزار توم ــت 3ه ــان را دول ــزار توم ــن 6ه ــت. ای ــان اس ــزار توم ــری 6ه ــدود لیت ح
می فروشــد. پــس اینجــا یــک مرحلــه یارانــه پرداخــت می شــود. مرحلــۀ دوم نیــز ســهمیۀ بنزینــی 
ــای  ــن خودروه ــیکلت ها و همچنی ــاه و موتورس ــر در م ــخصی 6۰ لیت ــودروی ش ــر خ ــه ه ــت ک اس

ــد. ــت می کنن ــان دریاف ــغ ۱۵۰۰ توم ــدد به مبل ــهمیه های متع ــا س ــی ب عموم

یارانۀ برق

ــان  ــا ۲۵۰ توم ــط ۲۴۰ ت ــور متوس ــا به ط ــرق در نیروگاه ه ــاعت ب ــو وات س ــک کیل ــد ی ــرای تولی ب
ــط  ــور متوس ــت. االن به ط ــتان ۱۴۰۰ اس ــه زمس ــوط ب ــداد مرب ــن اع ــه ای ــود. البت ــه می ش هزین
ــرای  ــت ب ــی دول ــن یعن ــود. ای ــه می ش ــردم گرفت ــان از م ــاعت ۱۰۰ توم ــووات س ــر کیل ــه ازای ه ب
بــرق یارانــه پرداخــت می کنــد. هزینــۀ تولیــد رقــم ســنگینی اســت؛ ولــی دولــت بــرق را ارزان تــر 

ــت. ــرف اس ــای مص ــاً یارانه ه ــا عمدت ــاند. این ه ــردم می رس ــت م ــه دس ب

تولید یارانۀ 

یارانه هایــی بــه اســم »یارانــۀ تولیــد« وجــود دارد. مثــًا گازی کــه بــه نیروگاه هــای بــرق به قیمــت 
انــدک داده می شــود، یارانــۀ تولیــد اســت. البتــه فعــًا بحــث مــا ناظــر بــه یارانــۀ مصــرف اســت.

ــل  ــی حداق ــت. وقت ــتی اس ــت معیش ــت های حمای ــرای سیاس ــرای اج ــزاری ب ــه اب ــن یاران بنابرای
ــا  ــد. مثــًا در همیــن ایــام کرون ــه می رون ــه ســراغ یاران معیشــت مــردم تأمیــن نباشــد، دولت هــا ب

ــرای حمایــت معیشــتی هزینــه کــرد. ــادی را ب ــام زی ــن ســمت حرکــت کــرد و ارق ــه ای ــت ب دول

تأمین حداقل معیشــت فقرا؛ وظیفۀ حکومت اسالمی

ایــن موضــوع در آموزه هــای اســامی هــم تفصیــًا مطــرح شــده اســت کــه وظیفــۀ دولــت اســامی، 
ــود دارد؛  ــام« وج ــی االم ــل »عل ــی مث ــه عبارت های ــت. در فق ــردم اس ــت م ــل معیش ــن حداق تأمی
یعنــی بــر حاکــم اســامی واجــب اســت. در ســاختار امــروزی، حاکــم اســامی همــان حکومــت یــا 

دولــت اســت.

چالش های تعریف خط فقر

حداقــل معیشــت کــه در منابــع اقتصــادی از آن بــه minimum level of life تعبیر می شــود، 
همــان خــط فقــر اســت. در تعریــف حــد و نحــوۀ محاســبۀ  خــط فقــر،  هــم در آموزه هــای اســامی 
ــی  ــامی مباحث ــع اس ــود دارد. در مناب ــی وج ــای چالش ــاد بحث ه ــارف اقتص ــع متع ــم در مناب و ه
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ــرادی کــه مســتحق  ــن دو وجــود دارد. همچنیــن اف ــاوت ای ــر و مســکین و تف ــف فقی ــارۀ تعری درب
ــانی مصــداق  ــه چه کس ــارۀ اینک ــز درب ــده اند. نی ــات بررســی ش ــه و روای ــد، در فق ــت زکات ان دریاف
ــل معیشــت  ــه حداق ــد ک ــا فقیرن ــده اســت. کســانی مســکین ی ــو ش ــر و مســکین اند، گفت وگ فقی

را ندارنــد؛ پــس بایــد بــرای آنــان حداقــل معیشــت تأمیــن شــود.

مستثنیات دین؛ حداقل معیشت برای مدیون

در موضــوع مســتثنیات ِدیــن، وقتــی یــک نفــر محجــور می شــود، در فقــه گفتــه شــده اســت کــه 
ــه  ــد ک ــک او از ِدینــش استثناســت. برخــی از آن مســئلۀ فقهــی اســتفاده می کنن بعضــی از مایمل
ــا اینکــه فــرد محجــور اســت،  آن مســتثنیات مصــداق حداقــل معیشــت اســت. بــر ایــن اســاس، ب

آن امــوال از او گرفتــه نشــود تــا بتوانــد بــه حیاتــش ادامــه دهــد.

نمی تــوان برای خط فقر عدد دقیقی بیان کرد

در اقتصــاد متعــارف نیــز معیــاری در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه مثــًا کالــری تعییــن می کننــد و 
می گوینــد فــرد بایــد این قــدر کالــری داشــته باشــد. بــرای ایــن موضــوع، هــم بــه اطاعــات دقیــق 
ــرای  ــده اســت؛ ب ــه بســیار پیچی ــد ک ــف آن را دی ــاد مختل ــا و ابع ــد جنبه ه ــم بای ــاز اســت و ه نی
همیــن نمی تــوان بــرای خــط فقــر عــدد دقیقــی بیــان کــرد کــه مثــًا در مــاه ۱۰میلیــون تومــان 
ــن و  ــی پروتئی ــری یعن ــل کال ــان حداق ــای هم ــت به معن ــل معیش ــه حداق ــت ک ــلم اس ــت. مس اس
مــواد غذایــی و نیــز حداقــل مســکن و پوشــاک، االن و به ویــژه در دوران کرونــا به دشــواری فراهــم 
ــر را  ــط فق ــارۀ خ ــارف درب ــای متع ــزان از تحلیل ه ــه می ــت و چ ــر چیس ــد فق ــه ح ــود. اینک می ش
اســام تأییــد می کنــد، نیازمنــد پژوهــش و کار علمــی اســت. بایــد بررســی کــرد ســطح حداقلــی 

از زندگــی کــه وظیفــۀ دولــت اســامی تأمیــن آن اســت، چیســت.

تعیین حداقل دســتمزد، ابزار حمایتی مناسبی از کارگر نیست

ــت؛  ــت اس ــتی دول ــت معیش ــای حمای ــی از ابزار ه ــم یک ــتمزد ها ه ــل دس ــن حداق ــن تعیی همچنی
ــًا کل  ــه مث ــری ک ــد و کارگ ــن می کن ــتمزد را تعیی ــل دس ــاله حداق ــت هرس ــه دول ــوری ک به ط
ــتمزد  ــغ دس ــان مبل ــل ف ــد حداق ــد، بای ــرف می کن ــگاه، کارگاه و... ص ــود را در بن ــت کاری خ وق
ــل  ــن حداق ــرای تأمی ــبی ب ــزار مناس ــتمزد اب ــل دس ــن حداق ــد تعیی ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد؛ ام بگی
ــان  ــر عهــدۀ کارفرمای ــار آن ب ــر عهــدۀ حکومــت اســامی اســت، نباشــد؛ چراکــه ب معیشــت کــه ب

ــرد. ــرار می گی ــی ق خصوص

البتــه بــازار کار بایــد بــازار عادالنــه ای باشــد کــه کارگــران در مقابــل کارفرمایــان قــدرت چانه زنــی 
داشــته باشــند و بتواننــد دســتمزد مناســب خــود را مطالبــه کننــد. امــا وقتــی چنیــن ســاِزکاری 
در بــازار وجــود نــدارد، تحمیل کــردن تأمیــن معیشــت کارگــر بــه کارفرمــا در حالــی کــه وظیفــۀ 

دولــت اســت، بــا آن بحــث اولیــه تناســب نــدارد.

ــه  ــه دارد، ب ــی ک ــا ابزار های ــد ب ــت بای ــت اســت و دول ــدۀ دول ــر عه ــت معیشــتی ب ــن حمای بنابرای
ــد. ــن وظیفــه عمــل کن ای

یارانه؛ یکی از ابزار های تأمین معیشت

ابــزار تأمیــن معیشــت اقشــار آســیب پذیر کــه بــر عهــدۀ دولــت اســت، یارانــه اســت. یارانــه فاصلــۀ 
ــگاه  ــئله ن ــه مس ــری ب ــد دیگ ــر از بُع ــا اگ ــت؛ ام ــده اس ــت مصرف کنن ــده و قیم ــت تمام ش قیم
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کنیــم، کشــور منابعــی ارزشــمند مثــل گاز، بــرق و بنزیــن دارد کــه همــۀ ایــن منابــع جــزو امــوال 
عمومــی اســت.

آیا ارزان فروشی بنزین به نفع مردم است؟

عــده ای معتقدنــد چــون ایــن منابــع جــزو امــوال عمومــی اســت، بایــد به قیمــت ارزان بــه دســت 
مــردم برســد. مثــًا چــون بنزیــن بــرای مــردم اســت، بایــد ارزان بــه دســت مــردم برســد و نبایــد 
قیمــت بنزیــن را بــا قیمــت آن در ترکیــه، پاکســتان و... مقایســه کنیــم کــه لیتــری 3۰هــزار تومــان 
ــد، بی معناســت. ــت از آن ســخن می گوی ــه دول ــان ک ــۀ پنه ــام یاران ــی به ن ــن مفهوم اســت؛ بنابرای

ــا  ــن امــوال را ب ــد ای ــت بای ــا دول ــه مــردم اســت؛ امــا آی ــن امــوال متعلــق ب درســت اســت کــه ای
ــه مــردم  ــِن متعلــق ب ــن بنزی ــن اســت کــه ای ــر ســر ای ــه مــردم بدهــد؟! بحــث ب ــدک ب قیمــت ان
ــرای آن هــا داشــته باشــد.  ــه دســت آن هــا برســانیم کــه بیشــترین منفعــت را ب ــه چــه نحــو ب را ب
ــا ثمــرۀ  ــرار دهیــم ت ــا بنزینــی را کــه جــزو امــوال عمومــی اســت، ارزان در دســترس مــردم ق آی
ــی  ــاز واقع ــور از نی ــرف کش ــم مص ــد و حج ــاق باش ــراف و قاچ ــادی از اس ــم زی ــی، حج ــن ارزان ای
ــل  ــم؛ مث ــه کنی ــر عرض ــت واقعی ت ــا قیم ــن را ب ــه بنزی ــا اینک ــرود؟ ی ــر ب ــدت باالت ــروری به ش ض
ــوان آن را در  ــن قیمــت می ت ــه همی ــم دالر اســت و ب ــاً نی ــه تقریب ــارس ک ــج ف ــوب خلی قیمــت ف
ــه  ــزۀ قاچــاق ک ــاً انگی ــه شــود و ثانی ــوی اســراف گرفت ــا اوالً جل ــی فروخــت؟ ت بازار هــای بین الملل
یکــی از معضــات مهــم نظــام یارانــه ای کنونــی کشــور اســت، از بیــن بــرود. در واقــع بــا ایــن کار 
ــع  ــول آن را بیــن مــردم توزی ــا همــان قیمــت فــوب صــادر کنیــم و بعــد پ ــن را ب می توانیــم بنزی

ــم. کنی

یارانۀ آشکار و پنهان بنزین

ــۀ  ــان اســت. یاران ــزار توم ــا 6ه ــان ت ــزار توم ــا 3ه ــان ی ــۀ ۱۵۰۰ توم ــن، فاصل ــۀ آشــکار بنزی یاران
ــای  ــان در بازار ه ــزار توم ــت ۱۲ه ــا قیم ــن را ب ــم بنزی ــه می توانی ــت ک ــن اس ــن ای ــان بنزی پنه
ــه  ــداری ک ــا آن مق ــم ت ــردم برگردانی ــه م ــش را ب ــانیم و مابه التفاوت ــروش برس ــه ف ــی ب بین الملل
ــراف  ــاق و اس ــه از قاچ ــود و البت ــش داده ش ــد، پوش ــر خریده ان ــن را گران ت ــل بنزی ــردم در داخ م
ــه  ــی ک ــی ارزشــمند را به مبلغ ــه کاالی ــان آن اســت ک ــۀ پنه ــن یاران ــری شــود. بنابرای ــم جلوگی ه
ــردم  ــه م ــول را ب ــیم و آن پ ــانیم، بفروش ــروش برس ــه ف ــی ب ــای بین الملل ــم در بازار ه می توانی

ــم. بپردازی

مدل های حمایت معیشتی

ــۀ درآمــدی.  ــی و یاران ــۀ قیمت ــه دو صــورت اســت: یاران ــت معیشــتی ب ــا راهکار هــای حمای در دنی
هــر دو مــدل در ایــران وجــود دارد. یارانــۀ قیمتــی، هــم خیلــی قدیمی تــر و هــم در حــال حاضــر 
ــول،  ــت پ ــا پرداخ ــت ب ــه دول ــت ک ــی آن اس ــۀ قیمت ــت. یاران ــترده تر اس ــران گس ــاد ای در اقتص

ــی دارد. ــا و معایب ــه مزای ــد ک ــش می ده ــده کاه ــرای مصرف کنن ــت کاال را ب قیم

مزایا و معایب یارانۀ قیمتی

اصلی تریــن مزیــت یارانــۀ قیمتــی ایــن اســت کــه کاالهــای یارانــه ای و مخصوصــاً کاالهــای اساســی 
ــده می رســد کــه  ــه دســت مصرف کنن ــات، گوشــت و روغــن به قیمتــی ب ــن، لبنی ــان، بنزی ــد ن مانن
ــد.  ــدا می کنن ــا را پی ــن حداقل ه ــوان تأمی ــان ت ــی خودش ــد فعل ــا درآم ــدگان ب ــوم مصرف کنن عم
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امــا در کنــار ایــن مزیــت، معایبــی هــم وجــود دارد.

یکــی از معایــب، افزایــش قاچــاق اســت. قاچــاق فعالیتــی اقتصــادی اســت. قاچاقچی هــا از فاصلــۀ 
ــی  ــۀ قیمت ــن فاصل ــی ای ــد. وقت ــرون کشــور ســود می برن ــک کاال در داخــل کشــور و بی ــی ی قیمت
ــرای  ــه، در ســال ۱38۷ کــه ب ــرای نمون ــد. ب ــر می شــود، انگیــزۀ قاچــاق نیــز افزایــش می یاب زیاد ت
اولیــن بــار بنزیــن در ایــران ســهمیه بندی شــد، بنزیــن ســهمیه ای ۱۰۰ تومــان و آزاد ۴۰۰ تومــان 
ــران،  ــن در ای ــازی قیمــت بنزی ــرد: »پاکســتان از واقعی س ــام ک ــر اقتصــاد پاکســتان اع ــد. وزی ش
رقمــی معــادل ۷میلیــارد دالر ضــرر کــرده  اســت.« کشــور های دیگــری مثــل ترکیــه و افغانســتان 
ــا پاکســتان خیلــی بیشــتر اســت، حجــم  ــا مــا در مقایســه ب ــۀ قیمتــی آن هــا ب و عــراق کــه فاصل

ــد. ــن کشــور را اســتفاده می کردن ــۀ بنزی ــادی از یاران زی

ایران به امپراتوری بزرگ ایران یارانه می دهد!

ــت.  ــر می گرف ــراف را در ب ــور های اط ــۀ کش ــه هم ــود ک ــی ب ــوری بزرگ ــران امپرات ــی ای دیرزمان
ــزرگ را  ــوری ب ــا خــرج همــان امپرات ــان نیســت؛ ام ــل آن زم ــران مث ــی ای االن مرز هــای جغرافیای
ــد. نتیجــۀ  ــن می کن ــردازد، تأمی ــا می پ ــه آن ه ــاق ب ــق قاچ ــه از طری ــه ای ک ــا یاران ــی ب ــران فعل ای

ــت اســت. ــۀ دول ــه ای، کســری بودج چندبرابرشــدن مصــرف کاالی یاران

یارانۀ بیشتر! مصرف بیشتر؛ 

ــی کاال  ــت اســت. وقت ــن عدال ــا موازی ــی، تناسب نداشــتن آن ب ــۀ قیمت ــدل یاران ــب م از دیگــر معای
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــه اس ــتر از یاران ــد، بیش ــرف کن ــتر مص ــه بیش ــرد هرچ ــود، ف ــر می ش ارزان ت
مثــًا در یارانــۀ بنزیــن، هرکــس بیشــتر مصــرف کنــد، یارانــۀ بیشــتری مصــرف کــرده اســت کــه 
ــذا از  ــد؛ ل ــل ندارن ــرا اتومبی ــه اســت؛ چــون بســیاری از فق ــًا ظالمان ــن کام ــارۀ بنزی خصوصــاً درب

ــد. ــروم می مانن ــن مح ــۀ بنزی یاران

بدهی های انباشــتۀ دولت بر اثر یارانۀ قیمتی

دولــت ایــن کســری بودجــۀ ناشــی از پرداخــت یارانــۀ قیمتــی را یــا بایــد از طریــق صــادرات نفــت 
ــورم اســت. در واقــع  ــول کنــد کــه نتیجــه اش ایجــاد ت ــد خلــق پ ــا بای ــا مالیــات تأمیــن کنــد ی ی
ــران  ــه جب ــم ک ــداری ه ــه. آن مق ــم ن ــود و برخــی ه ــران می ش ــی جب ــای قیمت ــی از یارانه ه برخ
ــد کاالی تولیدکننــدگان، ســقف  ــرای خری ــت ب ــران نمی شــود؛ یعنــی دول می شــود، به درســتی جب
ــور  ــرق، به ط ــاعت ب ــر کیلووات س ــدۀ ه ــت تمام ش ــه، قیم ــرای نمون ــد. ب ــن می کن ــی تعیی قیمت
ــان  ــد. ۱۴۰ توم ــت می کن ــان دریاف ــردم ۱۰۰ توم ــت از م ــا دول ــت؛ ام ــان اس ــط ۲۴۰ توم متوس
ــا  ــف نیروگاه ه ــا نص ــد؛ ام ــت می کن ــت پرداخ ــروش را دول ــت ف ــی و قیم ــت واقع ــۀ قیم فاصل
ــردازد. فقــط در حــدی کــه ســرپا  ــه آن هــا نمی پ ــغ را ب ــن مبل ــت همــۀ ای خصوصــی اســت و دول
ــه نیــروگاه روی هــم  بماننــد، ســاالنه مبلغــی پرداخــت می کنــد و بقیــه به عنــوان بدهــی دولــت ب

ــود. ــت می ش انباش

یارانۀ درآمدی؛ پرداخت نقدی

ــه  ــر ب ــی، کاال ارزان ت ــۀ قیمت ــدل یاران ــردم اســت. در م ــه م ــدی پرداخــت مســتقیم ب ــۀ درآم یاران
مــردم می رســید؛ ولــی در ایــن مــدل، قیمــت کاال همــان قیمــت واقعــی اســت؛ امــا بــرای اینکــه 
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ــۀ درآمــدی  ــدل یاران ــول پرداخــت می شــود. م ــا پ ــه آن ه ــد داشــته باشــند، ب ــدرت خری ــردم ق م
ــول  ــردم پ ــه م ــه ب ــود ک ــس ب ــن جن ــا از ای ــدی یارانه ه ــام هدفمن ــخصی دارد. نظ ــاِزکار مش س

ــد. ــت می ش ــتقیم پرداخ مس

مزایای یارانۀ درآمدی

ــی  ــود؛ یعن ــام می ش ــردم انج ــاه م ــل رف ــن حداق ــه تأمی ــت ک ــن اس ــدل ای ــن م ــت ای ــن مزی اولی
ــان  ــه ایش ــدازه ب ــان ان ــه هم ــده و ب ــرآورد ش ــوار ب ــک خان ــط ی ــی متوس ــبد مصرف ــای س هزینه ه
ــا،  ــدن قیمت ه ــب واقعی ش ــه به تناس ــت ک ــدل آن اس ــن م ــر ای ــت دیگ ــود. مزی ــت  می ش پرداخ
ــت را دچــار کســری  ــن اســت کــه دول ــن مــدل ای ــای ای قاچــاق کاال کــم می شــود. از دیگــر مزای

ــود. ــع و... می ش ــۀ مناب ــص بهین ــب تخصی ــد و موج ــه نمی کن بودج

معایب یارانۀ درآمدی و پاسخ به آن ها

ــق  ــاد ح ــت، ایج ــه دول ــی ب ــۀ اضاف ــل هزین ــت: تحمی ــده اس ــه ش ــدل گرفت ــن م ــه ای ــراد ب دو ای
ــردم. ــرای م ــبه ب مکتس

دربــارۀ ایــراد اول کــه تحمیــل هزینــۀ اضافــی بــه دولــت اســت، بایــد گفــت ۴۵،۵۰۰ تومانــی کــه 
ــه  ــان هزین ــارد توم ــرد، موجــب شــد ســالی حــدود ۴۰هزارمیلی ــردم پرداخــت می ک ــه م ــت ب دول
بــه دولــت تحمیــل شــود؛ امــا در مقابــل، هزینــۀ بســیار زیــادی کــه در مــدل یارانــۀ قیمتــی بــود، 
ــرای  ــی کشــور ب ــع عموم ــه از مناب ــی کشــور ک ــای عموم ــع پرداخت ه ــا موق ــی شــد. آی صرفه جوی
کاالی ارزان انجــام می شــود، دولــت متحمــل هزینــه نمی شــود؟! باالخــره به لحــاظ هزینــه و 

فایــده، مــدل یارانــۀ درآمــدی هزینــۀ کمتــری دارد.

مهم تریــن ایــرادی کــه منتقــدان ایــن مــدل مطــرح می کننــد، ایجــاد حــق مکتســبه بــرای مــردم 
اســت. منظــور از حــق مکتســبه ایــن اســت کــه پولــی را کــه ماهانــه و مســتمر بــه مــردم پرداخــت 

ــوان قطــع کــرد؛ چــون مــردم آن را حــق خــود می داننــد. می شــود، دیگــر نمی ت

ــت  ــل معیش ــن حداق ــدف تأمی ــا ه ــه را ب ــت یاران ــد گف ــدان بای ــکاِل منتق ــن اش ــخ ای در پاس
ــه  ــدل پرداخــت یاران ــن م ــن نیســت و ای ــردم تأمی ــی معیشــت م ــم. وقت ــردم پرداخــت می کنی م
ــرای تأمیــن حداقــل معیشــت مــردم اســت، چــاره ای جــز اجــرای ایــن مــدل  بهینه تریــن مــدل ب
نداریــم. از طرفــی اگــر بــه ایــن مــدل اجــرا نشــود، دولــت بــرای اینکــه ایــن کارکــرد را ایفــا کنــد، 

ــری متحمــل شــود. ــۀ چندبراب ــد هزین بای

یارانــۀ درآمــدی مدلــی اســت کــه در اقتصــاد متعــارف دنیــا وجــود دارد و در ایــام کرونــا بســیاری 
ــه آن  ــدل ب ــن م ــودن ای ــل بهینه ب ــتان به دلی ــه انگلس ــرفته از جمل ــر پیش ــور های به ظاه از کش

روی آوردنــد.

ــوان پرداخــت، راهکار هــای اقتصــادی دیگــری  ــه را به صــورت مســتقیم نمی ت در مواقعــی کــه یاران
مثــل محاســبه بــا ضریــب نــرخ ارز وجــود دارد. در هــر صــورت ایجــاد حــق مکتســبه بــرای مــردم 

را نمی تــوان عیــب مــدل یارانــۀ درآمــدی بــه حســاب آورد.

کاهش قدرت خرید یارانۀ نقدی در شــرایط تورمی

ــا  ــال ۱389 ب ــه از س ــد ک ــکال وارد می کنن ــه اش ــه این گون ــت یاران ــدل پرداخ ــن م ــه ای ــی ب برخ
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ــه مــردم پرداخــت می شــود؛ امــا  ــان به صــورت نقــدی ب ــه ۴۵،۵۰۰ توم ــن مــدل، ماهان اجــرای ای
بعــد از یــازده ســال قــدرت خریــد ایــن مبلــغ تقریبــاً ده برابــر کاهــش پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن 
ــن  ــردم را تأمی ــاز م ــت و نی ــران، معیش ــاد ای ــی اقتص ــرایط تورم ــدی در ش ــۀ درآم ــت یاران پرداخ
نمی کنــد و اگــر دولــت می خواهــد تأمیــن معیشــتی بکنــد، بایــد بــرای مــردم از طریــق کاالبــرگ 

یــا یارانــۀ قیمتــی قــدرت خریــد ایجــاد کنــد.

ــی  ــردم حفــظ شــود؛ ول ــد م ــدرت خری ــد ق ــه بای ــد گفــت درســت اســت ک در پاســخ اشــکال بای
ــد  ــدرت خری ــد ق ــت باشــد؛ بلکــه همــواره بای ــغ ثاب ــۀ درآمــدی مبل ــا نیســت در پرداخــت یاران بن
ــۀ  ــق یاران ــردم از طری ــرای م ــد ب ــدرت خری ــظ ق ــۀ حف ــود. هزین ــاد ش ــردم ایج ــرای م ــی ب حداقل

ــدی اســت. ــۀ درآم ــۀ یاران ــر هزین ــد براب ــی چن قیمت

دو مدل کلی یارانۀ درآمدی در دنیا

یارانــۀ درآمدی دو مدل کلی در دنیا دارد:

ــف  ــه مخف ــود ک ــه UBI می ش ــر ب ــن روش تعبی ــی: از ای ــۀ همگان ــد پای ۱. درآم
ســه کلمــه اســت: Universal Basic Income یعنــی درآمــد پایــۀ همگانــی 
ــت  ــت. پرداخ ــردم اس ــۀ م ــه هم ــر ب ــۀ براب ــان یاران ــور دادن هم ــه. منظ ــرای هم ب

ــود. ــن نحــو ب ــه همی ــاز شــد، ب ــه ســال ۱389 آغ ــان ک ۴۵،۵۰۰ توم
۲. یارانــۀ ترجیحــی کــه بــا عنــوان Social Security Model از آن یــاد 
ــتری  ــۀ بیش ــرا یاران ــه فق ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــۀ ترجیح ــور از یاران ــود. منظ می ش

ــود. ــت نش ــًا پرداخ ــا اص ــر ی ــدان کمت ــه ثروتمن ــود و ب ــت ش پرداخ

اینکــه کــدام مــدل ارجحیــت دارد، از دو منظــر جــای بحــث دارد: یکــی از حیــث نظــری و دیگــری 
از حیــث اجرایــی و عملیاتــی. امــا از حیــث نظــری، از منظــر عدالــت و آموزه هــای اســامی، یارانــۀ 
ــا مشــکلی کــه وجــود  ــرد. ام ــر اســت، بیشــتر بگی ــه فقیر ت ــا هرکــس ک ترجیحــی ارجــح اســت ت
دارد، در بُعــد اجرایــی مســئله اســت. اجــرای سیاســت یارانــۀ ترجیحــی نیازمنــد بســتر اطاعاتــی 

ــر می شــود. ــه دهک بنــدی تعبی بســیار دقیــق و کامــل اســت کــه از آن ب

معنای دهک

ــرده،  ــب ک ــن مرت ــه کم درآمدتری ــن ب ــدی از پردرآمدتری ــاظ درآم ــور را به لح ــت کش ــر جمعی اگ
ــن، دهــک ۱۰ می شــوند، ۱۰درصــد  ــه ده قســمت تقســیم  کنیــم، آن ۱۰درصــد اوِل پردرآمدتری ب
ــه همیــن ترتیــب. چــون در اینجــا مبنــای  ــد و ب ــرار می گیرن دوِم پردرآمدتریــن در دهــک نهــم ق
ــت؛  ــر نیس ــم براب ــا ه ــا ب ــای دهک ه ــداد اعض ــراد، تع ــه اف ــت و ن ــوار اس ــداد خان ــدی تع دهک بن
ــور  ــوار در کش ــون خان ــر ۲۵میلی ــًا اگ ــت. مث ــان اس ــک یکس ــر ده ــا در ه ــداد خانواره ــه تع بلک
ــاً  ــه لزوم ــرد ک ــای می گی ــوار ج ــون خان ــدی ۵/۲میلی ــک درآم ــر ده ــد، در ه ــته باش ــود داش وج
ــوار دو نفــر جمعیــت داشــته  ــر نیســت؛ چــون ممکــن اســت یــک خان ــراد خانوارهــا براب تعــداد اف

ــر و بیشــتر. ــوار دیگــر شــش نف ــر و خان ــوار دیگــر چهــار نف باشــد و خان

دهک بندی صحیح در ایران کاری دشوار است

ــه  ــد. البت ــر می کن ــان تغیی ــول زم ــت و در ط ــتا نیس ــت و ایس ــًا پویاس ــا کام ــد خانواره درآم
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ــای  ــم درآمده ــا ه ــد، همان ه ــات نســبی برخوردارن ــد و از ثب ــت دارن ــد ثاب ــا درآم برخــی خانوار ه
ــن  ــت. از ای ــایی نیس ــی قابل شناس ــه به راحت ــد ک ــه دارن ــت ماهان ــوق ثاب ــر از حق ــری غی متغی
ــی و  ــق اطاعات ــامانه های دقی ــد س ــوار و نیازمن ــری دش ــد، ام ــۀ درآم ــر پای ــدی ب ــت دهک بن  جه

ــت. ــار اس ــه روز آم ــای ب پایگاه ه

در ایــران پایگاه اطالعاتی کامل و به روز نداریم!

ــه پایــگاه اطاعاتــی بســیار دقیــق نیــاز دارد.  ــه اســت، ب ــا وجــود اینکــه عادالن ــۀ ترجیحــی ب یاران
کشــورهای پیشــرفته بــه واســطۀ اطاعــات دقیقــی کــه از درآمدهــای مــردم دارنــد و در بازه هــای 
خیلــی کوتــاه ایــن اطاعــات به روزرســانی می شــود، از مــدل یارانــۀ ترجیحــی اســتفاده می کننــد؛ 
ــاه  ــئوالن وزارت رف ــدارد. مس ــود ن ــردم وج ــای م ــی از درآمده ــات دقیق ــا اطاع ــور م ــا در کش ام
ــا به شــدت در بعضــی از قســمت ها دچــار نقصــان  ــای خانواره ــا از درآمده ــات م ــد اطاع می گوین

و چالــش اســت.

اجرای یارانه ترجیحی در صورت فقدان آمار جامع، با خطا همراه اســت

اگــر یارانــۀ ترجیحــی را اجــرا کنیــم، از آنجــا کــه اطاعــات دقیــق نداریــم، ممکــن اســت برخــی 
ــه  ــه ب ــت یاران ــورت، پرداخ ــن ص ــد. در ای ــرار بگیرن ــاال ق ــد ب ــا درآم ــای ب ــر در دهک ه ــراد فقی اف
ــۀ  ــد پای ــر درآم ــا اگ ــود؛ ام ــن نمی ش ــا تأمی ــت آن ه ــل معیش ــد و حداق ــت نمی کن ــدف اصاب ه
ــا  ــوند؛ ام ــد می ش ــه بهره من ــز از یاران ــدان نی ــه ثروتمن ــت ک ــت اس ــود، درس ــرا ش ــی اج همگان
ــت.  ــت نیس ــل معیش ــران حداق ــار بح ــی ای گرفت ــرد ایران ــچ ف ــه هی ــود ک ــل می ش ــان حاص اطمین
ــات  ــن مالی ــا گرفت ــت، ب ــده اس ــت ش ــدان پرداخ ــه ثروتمن ــه ب ــه ای را ک ــوان یاران ــی می ت از طرف

ــرد. ــران ک جب

در ســال ۱۳۸۹ فقر مطلق در ایران برطرف شد

ــد  ــان چن ــت. ایش ــاکن آمریکاس ــِل س ــی، ایرانی االص ــی اصفهان ــواد صالح ــر ج ــای دکت ــاب آق جن
ــال ۱389 را  ــای س ــدی یارانه ه ــت هدفمن ــار سیاس ــم آث ــدد و رق ــا ع ــت و ب ــته اس ــه نوش مقال
بررســی کــرده اســت. در ســال ۱389 مــدل UBIیعنــی همیــن درآمــد پایــۀ همگانــی اجــرا شــد. 
ــا اعــداد و ارقــام بررســی کــرده و گفتــه اســت در ســال ۱389 اتفاقــی در ایــران  ایشــان دقیقــاً ب
ــر  ــدن فق ــاق ریشه کن ش ــت. آن اتف ــداده اس ــران رخ ن ــخ ای ــچ دوره ای از تاری ــه در هی ــاد ک افت

ــد. ــر آمدن ــاالی خــط فق ــران ب ــردم ای ــود؛ یعنــی همــۀ م ــق ب مطل

باید فهم مردم، از ســطح خرد به کالن ارتقا یابد

ــه  ــن اســت ک ــرای مخاطــب وجــود دارد، ای ــات ب ــن موضوع ــن ای ــه در تبیی یکــی از مشــکاتی ک
ــی مــردم فقــط جیــب خــود و قیمــت کاال را  ــن تحلیل هــا در ســطح کان اقتصــادی اســت؛ ول ای
ــت، در  ــی اس ــۀ قیمت ــر از یاران ــدی بهت ــۀ درآم ــت های یاران ــه سیاس ــا ک ــن تحلیل ه ــد. ای می بینن

ــد. ــش می ده ــاق و... را کاه ــه، قاچ ــۀ کل کشــور کســری بودج ســطح کان بودج

کاالبرگ همان درآمد پایۀ همگانی است

کاالبــرگ الکترونیــک نیــز تأمیــن قــدرت خریــد بــرای عمــوم مــردم اســت؛ یعنــی همــان درآمــد 
ــام  ــه اع ــی ک ــان جنس ــد هم ــط بای ــرگ فق ــا کاالب ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــی اس ــۀ همگان پای
ــع  ــی دف ــع نوع ــن در واق ــد. ای ــری بخرن ــز دیگ ــد چی ــراد نمی توانن ــود و اف ــده ش ــود، خری می ش
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دخــل مقــدر اســت. عــده ای از منتقــدان می گفتنــد پولــی کــه بــه  حســاب افــراد واریــز می شــود، 
ــد  ــا خواه ــن بازاره ــن ای ــب به هم ریخت ــد و موج ــد ش ــت خواه ــکه هدای ــازار ارز و س ــمت ب به س

ــود. ــه می ش ــوی آن گرفت ــق جل ــن طری ــه از ای ــود ک ب



نشست سوم

واکاوی طرح مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها

دکتر موسی شهبازی غیاثی
)مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی(
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عدالت؛ مبنای هر سیاست اقتصادی

ــون  ــر اســاس قان ــا و ب ــی م ــی مکتب ــر اســاس مبان ــه ب ــا ک ــژه اقتصــاد م ــر اقتصــادی و به وی در ه
ســرلوحۀ  عدالــت  مقولــۀ  بایــد  اســت،  دینی اســامی  آموزه هــای  از  الهام گرفتــه  و  اساســی 

ــد. ــردان باش دولتم

ســخن گفتن دربــارۀ طرح هــا و سیاســت های اقتصــادی بــدون درنظرگرفتــن نحــوۀ اجــرای 
ــه نیازهــای  عدالــت صحیــح نیســت. به طــور خــاص، نحــوۀ دسترســی اقشــار آســیب پذیر کشــور ب

ــت. ــم اس ــیار مه ــادی بس ــای اقتص ــت ها و طرح ه ــود، در سیاس ــی خ اساس

تأمیــن نیازهای اولیه؛ کف انتظارات از عدالت

قــدر متیقــن عدالــت در مباحــث اقتصــادی، تأمیــن نیاز هــای اولیــۀ اقشــار آســیب پذیر اســت. در 
واقــع حداقــِل مقولــۀ عدالــت در عرصــۀ اقتصــاد ایــن اســت کــه ســامان دهی اقتصــادی یــا نظــام 
ــوان  ــیب پذیر ت ــار آس ــود اقش ــل ش ــان حاص ــه اطمین ــد ک ــوی باش ــد به نح ــا بای ــت یارانه ه پرداخ

ــد. ــدا کرده ان ــود را پی ــۀ خ ــای اولی ــن نیاز ه تأمی

متأســفانه جمهــوری اســامی بــا وجــود تأکیــدات فــراوان رهبــر معظــم انقــاب در طــول ســال های 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــر، ســند جامع ــا فق ــه ب ــه اقشــار آســیب پذیر و مقابل ــر توجــه ب ــی ب ــر مبن اخی

نــدارد.

سه نوع فقر

وقتی دربارۀ نظام حمایتی بحث می شــود، ســه نوع فقر باید مدنظر قرار بگیرد:

۱. فقر درآمدی: افراد و خانوارهایی که اساســاً درآمدی برای امرارمعاش ندارند؛

۲. فقــر دسترســی: افــراد و خانوارهــای مقیــم مناطقــی کــه دسترســی بــه آب آشــامیدنی مناســب، 
راه و امکانــات زیرســاختی ندارنــد؛

3. فقــر بهره منــدی یا فقرهایی که به نوعی مربوط به آموزش، فرهنگ و... اســت.

بایــد نقشــۀ جامعــی تدویــن شــود کــه نمایانگــر میــزان ایــن ســه نــوع فقــر در تمــام نقــاط کشــور 
ــه  ــه اینک ــد؛ ن ــت گذاری کنن ــه، سیاس ــن نقش ــاس ای ــر اس ــور ب ــادی کش ــئوالن اقتص ــد و مس باش
ــد. بنابرایــن اگــر دولــت بخواهــد نظــام  ــا یــک سیاســت برنامــه بریزن ــرای تمــام اقشــار کشــور ب ب
ــرای هــر منطقــه و قشــر آســیب پذیری،  ــر اســاس عدالــت ســامان دهی کنــد، بایــد ب حمایتــی را ب
برنامــۀ مشــخص و خــاص خــود آن منطقــه و قشــر را تدویــن و اجــرا کنــد؛ و اال نظــام حمایتــی 

مطلــوب حاصــل نخواهــد شــد.

ــر در  ــم فق ــل مه ــرانه؛ دو عام ــد س ــش درآم ــاد کالن و کاه ــط اقتص ــت های غل سیاس
کشــور

مهم ترین عوامل فقر در کشــور را می توان این گونه برشــمرد:

۱. سیاســت های اقتصادی کان اشتباه؛
ــد ســرانۀ  ــه از ســال ۱39۰ به صــورت مســتمر درآم ــد ســرانه ک ۲. کاهــش مســتمر درآم

کشــور کاهــش یافتــه اســت و موجــب تــورم و کاهــش قــدرت خریــد شــده اســت.
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ورود کشــور به فاز خروج از اقتصاد نفتی از سال ۱۳۹۷

ــش  ــب کاه ــا موج ــد تحریم ه ــه دور جدی ــال ۱39۷ ک ــد از س ــژه بع ــر و به وی ــال های اخی در س
درآمدهــای نفتــی کشــور شــد و بــه نظــام ارزی شــوک بحرانــی وارد آمــد، اقتصــاد ایــران وارد فــاز 
جدیــدی به نــام »فــاز خــروج از اقتصــاد نفتــی« شــد، درآمــد نفتــی رو بــه کاهــش رفــت و دولــت 
ــی  ــام مالیات ــد نظ ــرد و دغدغه من ــور را اداره می ک ــی کش ــای نفت ــا درآمده ــال ب ــالیان س ــه س ک
ــت تصمیمــی  ــت وق ــن اوضــاع، دول ــد شــد. در ای ــاز اقتصــادی جدی ــود، وارد ف ــد داخــل نب و تولی

ــود. ــم ناصحیحــی ب ــان تصمی ــر اقتصاددان ــه به نظ ــت ک گرف

ارز ۴۲۰۰تومانــی؛ تصمیم غلط دولت برای گذر از فاز جدید اقتصادی

ــرخ ارز در  ــه ن ــد ک ــث ش ــه بح ــکیل داد و در آن جلس ــه ای تش ــن۱39۷ جلس ــت در فروردی دول
ــه  ــت رو ب ــروش نف ــل از ف ــای ارزی حاص ــی درآمده ــش و از طرف ــه افزای ــه روز رو ب ــازار روزب ب
کاهــش اســت. در آن جلســه تصمیــم بــر ایــن شــد کــه دولــت نــرخ ارز را در کشــور ۴۲۰۰ تومــان 
به عنــوان نــرخ واحــد اعــام کنــد. ضمنــاً اعــام شــد کــه اگــر کســی بخواهــد خــارج از ایــن نــرخ 

ــود. ــوب می ش ــاق محس ــد، قاچ ــه کن معامل

ــرخ  از طرفــی دولــت به گمــان اینکــه اگــر مــردم اطمینــان داشــته باشــند کمبــود ارزی نداریــم ن
ارز کاهــش خواهــد یافــت، رســماً اعــام کــرد هــر نــوع تقاضــای وارداتــی را تأمیــن می کنــد!

ذخایر ارزی کشور به باد رفت

ــر  ــای ارزی و ه ــر تقاض ــه ه ــادی، ب ــگ اقتص ــت جن ــتباه، در موقعی ــتدالل اش ــن اس ــا ای ــت ب دول
تقاضــای وارداتــی پاســخ مثبــت داد. اقتصاددانــان معتقدنــد ایــن عمــل دولــت ضربــۀ مهلکــی بــه 
بدنــۀ اقتصــاد کشــور وارد کــرد و ذخایــر ارزی کشــور را بــه هــدر داد کــه جبرانــش اصــًا ممکــن 
ــکیل  ــع ارزی تش ــص مناب ــۀ تخصی ــد کمیت ــد بای ــد بودن ــادی معتق ــران اقتص ــت. صاحب نظ نیس
ــرای واردات آن ارز  ــت و ب ــور اس ــاز کش ــی موردنی ــه کاالی ــد چ ــن کن ــه تعیی ــن کمیت ــود و ای ش

ــود. ــص داده ش تخصی

تصویب ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاالهای اساسی

ــرخ ارز وابســتگی  ــه ن ــود، ب ــی ب ــاً واردات ــه اینکــه قیمــت کاالهــای اساســی کــه عمدت ــا توجــه ب ب
ــدام  ــا اق ــرل قیمت ه ــرای کنت ــت ب ــت، دول ــش می یاف ــه روز افزای ــرخ ارز روزب ــی ن داشــت و از طرف
ــای  ــی، دانه ه ــای دام ــد نهاده ه ــا مانن ــرای واردات برخــی کااله ــی ب ــص ارز ۴۲۰۰تومان ــه تخصی ب
ــرای مــردم اطمینــان حاصــل شــود  ــود کــه ب روغنــی، شــکر، گوشــت و کــره کــرد. هــدف ایــن ب

قیمــت کاالهــای اساســی افزایــش پیــدا نخواهــد کــرد.

پیامدهای ارز ۴۲۰۰تومانی

ایــن اقــدام دولــت پیامد هایــی در پــی داشــت؛ از جملــه اینکــه اقتصــاد ایــران وارد فضــای تورمــی 
شــد. عامــل ایــن تــورم، شــوک ارزی و کاهــش درآمدهــای نفتــی و کســری بودجــه  ای بــود کــه بــه 

اســتقراض از بانــک مرکــزی منجــر شــد.

ــران  ــکان دارد اقتصــاد ای ــا ام ــه تجــارب ســال های گذشــته، آی ــا توجــه ب ــه ب ســؤال اینجاســت ک
ــا  ــکان دارد ب ــد؟ ام ــر نکن ــی تغیی ــای اساس ــت کااله ــی قیم ــد؛ ول ــه کن ــورم را تجرب ــد ت ۵۰درص
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ــه  ــه ای ب ــد؟ چــون فشــار هزین ــت بمان ــات و گوشــت و... ثاب ــورم ۵۰درصــد، قیمــت مــرغ و لبنی ت
ــد. ــره ای اداره کن ــرده، جزی ــه ک ــازار را دو تک ــد ب ــت نمی توان ــود، دول ــور وارد می ش کل کش

۱. افزایش قیمت کاالهای اساســی برخالف پیش بینی های دولت

ــون اوالً  ــت؛ چ ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــا نی ــن کااله ــت ای ــه قیم ــود ک ــن ب ــا ای ــۀ پیش بینی ه هم
ــط  ــرغ فق ــل م ــی مث ــی کاالی ــد. از طرف ــه ش ــا مشــکل مواج ــول ب ــال پ ــم، نقل وانتق ــد از تحری بع
ــرغ  ــس قیمــت م ــم دارد؛ پ ــر ه ــۀ دیگ ــم هزین ــج قل ــه پن ــی نیســت؛ بلک ــۀ واردات ــه دان وابســته ب
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. ثانیــاً تصــور دولــت ایــن بــود کــه بــه واردات، ارز تخصــص داده اســت 
ــه دســت  ــا ب ــع ت ــبکۀ توزی ــرۀ ش ــداده اســت، در زنجی ــش ن ــده را افزای ــرخ ارِز واردکنن ــون ن و چ

ــد. ــت بمان ــت ثاب ــد قیم ــد، بای ــده برس مصرف کنن

۲. دونرخی شدن ارز 

برخــاف تصــور دولــت، دو قیمــت در اقتصــاد ایجــاد شــد. بــرای مثــال، کنجالــه را بــا ارز 
۴۲۰۰تومانــی وارد می کردنــد و یــک کنجالــه هــم بــا قیمــت روز بــازار یعنــی بــا ارز آزاد محاســبه 
ــازار را  ــود کــه وقتــی ارز رســمی را اعــام می کنــد، هیچ کــس ارز ب ــن ب ــت ای می شــد. تصــور دول
ــه رســمیت نمی شناســد؛ در صورتــی کــه خــاف ایــن موضــوع در طــول ســال های متمــادی در  ب

اقتصــاد ایــران ثابــت  شــده اســت.

نگاه مردم و فعاالن اقتصادی به نرخ بازار اســت، نه نرخ اعالمی دولت

یــک نرخــی در بــازار وجــود دارد کــه قیمــت اکثــر کاالهــا بــا آن تطبیــق دارد و مــردم روزانــه آن 
ــت  ــی کــه در ســایت بانــک مرکــزی هــر روز ثاب ــه آن قیمــت ۴۲۰۰تومان را ماحظــه می کننــد؛ ن
ــاِز  ــودرو نی ــد. ایران خ ــی می کنن ــت روز دالر را بررس ــروش، قیم ــگام خریدوف ــردم هن ــت. م اس
ــورم  ــازار ت ــذا ایران خــودرو هــم قیمــت را افزایــش می دهــد. در نتیجــه در ب ارزِی وارداتــی دارد؛ ل
ایجــاد می شــود؛ در حالــی کــه تصــور دولــت ایــن اســت کــه بــا ارز ۴۲۰۰تومانــی تمــام حلقه هــای 
ــاظ  ــه به لح ــتیم ک ــی نداش ــفانه دولت ــا متأس ــاوه م ــه دارد! به ع ــت نگ ــد ثاب ــره را می توان زنجی

توانمنــدی اجرایــی و کار جهــادی و مدیــران الیــق بتوانــد نظــارت دقیــق کنــد.

ضعف زیرســاخت های نظارتی دولت قبل برای ثبات قیمت کاالهای اساسی

ــۀ  ــا ده ــاس ب ــۀ ۱39۰ اصــًا قابل قی ــی ده ــه نظــام صنف ــن اســت ک ــه وجــود دارد، ای ــی ک تفاوت
۱36۰ نیســت. در دورۀ جنــگ صرفــاً یــک شــبکۀ توزیــع کاال وجــود داشــت و نظــام صنفــی کشــور 
عمدتــاً در دســت دولــت بــود و بســیج اصنــاف و شــرکت های تعاونــی نیــز وجــود داشــت. در ســال 
ــت و  ــود نداش ــی وج ــع دولت ــرکت های توزی ــذا ش ــود؛ ل ــده ب ــرون آم ــا بی ــت از آن فض ۱39۷ دول
ــا  ــد و ب ــای خاصــی را وارد می کن ــن شــرکت کااله ــود. ای ــی ب ــی دولت ــک شــرکت  بازرگان ــط ی فق
ــش  ــرکت های پخ ــره ای و ش ــگاه های زنجی ــه فروش ــه کاال را ب ــدارد؛ بلک ــی ن ــده ارتباط مصرف کنن

و... می دهــد.

دولــِت وقــت بســتر اجــرای ایــن کار را هــم نداشــت کــه بگویــد واردکننــده بــه شــرکت بازرگانــی 
ــه  ــز ب ــا نی ــد، آن ه ــتانی بده ــع اس ــرکت توزی ــه ش ــی ب ــی دولت ــرکت بازرگان ــد، ش ــی بده دولت
فروشــگاه های دولتــی بدهنــد تــا زنجیــره تمامــاً دولتــی باشــد تــا بــرای دولــت اطمینــان حاصــل 
ــد نظــام حمایتــی ایجــاد  ــا ارز ۴۲۰۰تومانــی می توان ــود کــه ب شــود. فضــای ذهنــی دولــت ایــن ب
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ــش  ــا افزای ــرخ کااله ــت ن ــع می خواس ــت در واق ــازد. دول ــم س ــی را فراه ــای اساس ــد و کااله کن
نیابــد؛ امــا در مقــام عمــل، اتفاقــی کــه در طــول ایــن ســه ســال افتــاده اســت، چیســت؟ نتیجــۀ 

ــوده؟ ــی چــه ب ارز ۴۲۰۰تومان

۳. شکل گیری بستر رانت

هــر روز خبــری می آمــد کــه مثــًا کنجالــه در فــان نقطــه موجــود نیســت! چــرا؟ چــون در بــازار 
ــت اســت.  ــی ران ــن نوع ــع عرضــه نمی شــود. ای ــرۀ توزی ــذا در زنجی ــش بیشــتر اســت؛ ل آزاد قیمت
ــش  ــذا افزای ــد؛ ل ــازار آزاد بفروش ــیاه و ب ــازار س ــا را در ب ــه کااله ــزه داشــت ک ــع انگی ــبکۀ توزی ش

قیمــت شــکل گرفــت.

ــل  ــی مث ــت۱۴۰۰، کاالهای ــا اردیبهش ــا ت ــل از تحریم ه ــاه قب ــن م ــی آخری ــفند۱396 یعن از اس
ــی  ــن خوراک ــد، روغ ــرغ ۱۵6درص ــد، تخم م ــرغ ۲3۵درص ــت م ــد، گوش ــز ۲۲8درص ــت قرم گوش
ــته  ــت داش ــش قیم ــد و... افزای ــدود ۲63درص ــه ح ــیر و خام ــد، ش ــع ۲۷۵درص ــد و مای نیمه جام

اســت.

کاالی اساسی وارداتی
ضریب اهمیت در 

شاخص
بهای کاالها و خدمات 

مصرفی به درصد

قیمت در 
اسفند۱۳۹۶

یک کیلوگرم به 
تومان

قیمت در 
اردیبهشت۱۴۰۰

یک کیلوگرم به 
تومان

رشد قیمت در 
اردیبهشت۱۴۰۰ 

نسبت به 
اسفند۱۳۹۶

۹/22۸درصد۴۶/۳۴۰،۰۷۶۱۳۱،۸۰۸گوشت قرمز

۸/2۳۵درصد۸/۱۷،۶۸۹2۵،۸۱۹گوشت مرغ

۶/۱۵۶درصد۵۵/۰۹،۰۸۸2۳،۳2۳تخم مرغ

روغن خوراکی
نیمه جامد و مایع

۹/2۷۴درصد۵۷/۰۸،۵۳۹2۰،2۳۸

۸/2۶۳درصد۶۹/۰۱،۴۵۷۵،۳۰۰شیر خام

ــد و  ــی گرفتن ــه ارز ۴۲۰۰تومان ــای اساســی ای اســت ک ــان کااله ــش قیمــت هم ــار افزای ــن، آم ای
ــود. ــه ب ــا صــورت نگرفت ــرخ ارز آن ه ــچ افزایشــی در ن هی

دوســه برابر شدن قیمت ها با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی

ــث  ــت. بح ــته اس ــا نداش ــری در قیمت ه ــچ اث ــی هی ــم ارز ۴۲۰۰تومان ــه بگویی ــت ک ــور نیس این ط
مــا در ایــن اســت کــه آن زمــان قــرار بــود هیــچ افزایــش قیمتــی ایجــاد نشــود؛ امــا اکنــون بعــد 
ــا 3۰۰درصــدی  ــا افزایــش حــدوداً ۲۰۰ ت ــی، ب از گذشــت ســه ســال از تخصیــص ارز ۴۲۰۰تومان
ــا افزایــش قیمــت  ــًا ب ــود، مث ــی نب ــا شــود کــه اگــر ارز ۴۲۰۰تومان ــم. ممکــن اســت ادع مواجهی
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3۵۰درصــدی مواجــه می شــدیم؛ امــا نکتــه ایــن اســت کــه مــا در واقــع ذخایــر ارزی کشــور را در 
طــول ایــن ســال ها هــدر داده ایــم. مــا هزینــه ای می کنیــم و منافعــی داریــم. بایــد بررســی کنیــم 

ــا هزینه هایــش. ــع ایــن سیاســت بیشــتر اســت ی ــا مناف کــه آی

۴. گســترش پدیدۀ قاچاق معکوس؛ قاچاق دارو به خارج کشور

در نهادهــای امنیتــی پرونده هــای کوچــک و بــزرگ زیــادی دربــارۀ قاچــاق بــه  وجــود آمــد؛ آن هــم 
از نــوع قاچــاق معکــوس! چــون کاال در داخــل کشــور ارزان بــود و در خــارج گــران شــده بــود، از 
ــرد کاال  ــه ف ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــد. پرونده ه ــل می ش ــرون منتق ــه بی ــا ب ــای م ــق مرزه طری
را بــا ارز دولتــی می گرفتــه؛ ولــی بــا قیمــت آزاد می فروختــه اســت. بــرای مثــال، مصــرف دارو در 
طــول ایــن چنــد ســال افزایــش پیــدا کــرده اســت. مگــر مــردم مــا نســبت بــه قبــل بیشــتر مریــض 

ــر قاچــاق می شــود. ــه کشــورهای دیگ ــر، دارو ب می شــوند؟ خی

۵. اصابت نکردن به هدف

ــا  ــز ی ــت قرم ــه گوش ــویم ک ــه می ش ــا متوج ــارف خانواره ــه مص ــوط ب ــای مرب ــی داده ه ــا بررس ب
گوشــت مــرغ از ســبد کاالی بســیاری از مــردم و خصوصــاً دهک هــای ۱ تــا 3 حــذف شــده اســت. 
ــود،  ــا کاال ارزان ش ــد ت ــی می ده ــه ارز ۴۲۰۰تومان ــی ک ــام حمایت ــدل از نظ ــن م ــدف ای ــس ه پ

محقــق نشــده اســت.

ــه  ــاه ب ــک در م ــر ده ــرانه ه ــک س ــی به تفکی ــای اساس ــالم کااله ــی اق ــرف برخ مص
گــرم

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰دهک
نسبت 
دهک 
۱۰ به 
دهک ۱

۸۴2۱۱2۵۱2۰۳۱۴2۶۱۴۷2۱۵2۶۱۴۶۴۱۶۱۱۱۶۱۶۱۷۵۸۰۹/2برنج خارجی

2۷۳۳۰۷۳۱۷۳۵۹۳۷۸۳۷۳۳۸۶۴۱۳۳۸۱۴۵۴۶۷/۱روغن نباتی

۹۱۹۱۱22۱2۵۱۱۳۱۶۱۳۹۴۱۵۰2۱۵۵۵۱۷۳۷۱۸۳۰2۵2۰۷۴/2مرغ

گوشت 
۴۷۶۸۷۹۸۴۹۳۱۴۳۱۴۴۱۷۱2۰۷۳۴۸۴۱/۷گوساله

گوشت 
2۵۵۵۸۷۸۵۱2۶۱۴۸2۰۷2۷۷۳۱۸۶۷۵۹۰/2۶گوسفند

۴۴۳۵۰۳۵۱۵۵۴۳۵۵۴۵۹۵۶۰۱۶۴۴۶۷۴۸۵۰۹2/۱تخم مرغ
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۶. اخالل در سیاست پولی

در ســال ۱399 درآمــد ارزی حاصــل از فــروش نفــت کــم شــده بــود. از طرفــی هــم دولــت وظیفــه 
ــا  ــه ب ــی۱ را ک ــر نیمای ــت ذخای ــذا دول ــد؛ ل ــه واردات اختصــاص ده ــی را ب داشــت ارز ۴۲۰۰تومان
ــد و  ــان می خری ــه ۴۲۰۰ توم ــزی ب ــک مرک ــید، از بان ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ارزش ۲۵ه
ــدا  ــش پی ــور کاه ــی کش ــۀ پول ــون پای ــد؛ چ ــی می ش ــت پول ــال در سیاس ــب اخ ــن موج این چنی

ــورم ســخت تر می شــد. ــار ت ــرد و مه می ک

۷. تخریب ذخایر ارزی و کســری بودجۀ فزاینده

می توانســتیم ایــن منابــع ارزی را طــور دیگــری مصــرف کنیــم و کســری بودجــه را کنتــرل کنیــم؛ 
در حالــی  کــه این هــم صــورت نگرفــت.

۸. تخریب تولید داخلی کاالهای اساسی

ــد  ــوزۀ کشــاورزی پیشــنهاد دادن ــدگان ح ــه بســیاری از تولیدکنن ــرای نمون ــر، ب ــال های اخی در س
ــۀ وارداتــی کننــد؛ امــا چــون  ــا محصــوالت زراعــی تولیــد و جانشــین کنجال کــه خــوراک دام را ب
ــازار بخــرد و  ــود از ب ــه وارد می کــرد، تولیدکننــده هــم ناچــار ب ــا ارز ۴۲۰۰تومانــی کنجال دولــت ب
برایــش صرفــۀ اقتصــادی نداشــت کــه آن هــا را تولیــد کنــد. وقتــی قیمــت کاال به طــور مصنوعــی 
ــش  ــث افزای ــل باع ــود، در عم ــرخ ارز می ش ــت ن ــث جذابی ــود و باع ــته می ش ــه داش ــن نگ پایی

تقاضــای واردات کاالســت.

واردات َکــره با ارز ۴۲۰۰تومانی و فروش با ارز آزاد

ــِی کــره بــود، ســه تــا چهــار  در فروردیــن یــا اردیبهشــت۱398 کــه بحــث حــذف ارز ۴۲۰۰تومان
ــا ارز  ــره را ب ــی، ک ــا اطــاع قبل ــده ای ب ــت و وارد کشــور شــد. ع ــره انجــام گرف ــر ســفارش ک براب

ــد. ــا قیمــت آزاد فروختن ــد ارز آن حــذف شــد و ب ــاه بع ــد و دو م ــی وارد کردن ۴۲۰۰تومان

تصمیم سخت دولت

دولــت بــا اوضــاع خاصــی مواجــه بــود. بــا توجــه بــه ارز ۴۲۰۰تومانــی و مضــرات آن، دولــت ناگزیــر 
بــود ایــن تصمیــم را بگیــرد.

افزایش قیمت جهانی کاالهای اساســی؛ مزید بر علت

ایــن در حالــی بــود کــه قیمــت کاالهــای اساســی در دنیــا هــم افزایــش یافتــه بــود. بعــد از کرونــا 
قیمــت کاالهــای اساســی و نهاده هــا به شــدت افزایــش یافــت و از طــرف دیگــر تحریــم هســتیم و 

درآمــد نفتــی نیــز انــدک اســت. در ایــن صــورت، دولــت بــرای تأمیــن کاالی اساســی دو راه دارد:

۱. ارز را از بــازار آزاد بخــرد و بــه ارزش ۴۲۰۰ تومان عرضه کند که این اصًا دوام ندارد.

۲. بــه مــردم بگویــد نمی توانیــم نهاده هــای کاالهــای اساســی را وارد کنیــم کــه این هــم 
پذیرفتنــی نیســت.

1. ارز نیمایی در سامانۀ نیما تهیه می شود. صادرکننده و واردکننده در این سامانه به صورت اینترنتی و آناین به 
خریدوفروش ارز اقدام می کنند. این نوع ارز نیز به برخی از کاالهای وارداتی مجاز اختصاص داده می شود.
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حذف تدریجی یا حذف یک بارۀ ارز ترجیحی؟

ــی  ــس و فضای ــۀ مجل ــه اباغی ــه ب ــا توج ــت ب ــد. دول ــت می ش ــوع مدیری ــن موض ــد ای ــر بای ناگزی
کــه بــه وجــود آمــد، تصمیــم گرفــت ایــن سیاســت را اصــاح کنــد. اصــاح ایــن سیاســت دو راه 

داشــت:

۱. حذف تدریجی؛

۲. حذف یک باره.

اســتدالل موافقــان حــذف یک بــاره: در حــذف تدریجــی، انتظــارات تورمــی 
نیســت قابل مدیریــت 

در دولــت بحث هــای زیــادی انجــام شــد. در جلســات دولــت دربــارۀ حــذف ارز تدریجــی 
ــک  ــت ی ــد وق ــر چن ــر ه ــه اگ ــود ک ــن ب ــم ای ــا ه ــت و اســتدالل آن ه ــی صــورت گرف مخالفت های
ــۀ روغــن حــذف  ــاه یاران ــن م ــه مــردم شــوکی وارد کنیــم و یــک مرتبــه گفتــه شــود در ای ــار ب ب
می شــود، مــاه بعــد گفتــه شــود قیمــت مــرغ افزایــش می یابــد و... در ایــن صــورت افــکار عمومــی 
ــام  ــاره نظ ــه به یک ب ــد ک ــن ش ــت ای ــم دول ــذا تصمی ــت. ل ــت نیس ــی قابل مدیری ــارات تورم و انتظ

ــن اســاس اجــرا کنــد. ــر ای حمایتــی را ب

چرا می خواهید یارانه بدهید؟!

برخــی از نهادهــا مخالــف نظــام حمایتــی بودنــد و می گفتنــد: »مگــر مــا قبــل از ارز ۴۲۰۰تومانــی 
ــن  ــم؟« ای ــه بدهی ــما یاران ــه ش ــم ب ــه می خواهی ــم ک ــردم می گفتی ــه م ــدن ها ب ــه ازای گران ش ب
نهادهــا متعقــد بودنــد بایــد همیــن طــور پیــش رفــت و یارانــه هــم نــداد. امــا در واقــع ایــن روش 

ــد. ــاد می کن ــددی ایج ــوک های متع ــم ش ه

شکاف موجودی ارزی با نیاز وارداتی

ــه واردات  ــارد دالر ب ــا ۲۵میلی ــا، ۲۰ ت ــاس برآورده ــر اس ــه ب ــت ک ــرار گرف ــی ق ــت در وضعیت دول
کاالهــای اساســی نیــاز داشــت. تفــاوت تقاضــای دولــت بــرای واردات و منابــع ارزی اش بســیار زیــاد 
ــود کــه اگــر نظــام حمایتــی درســت مدیریــت شــود،  اســت. در نهایــت جمع بنــدی دولــت ایــن ب
ــاع  ــن اوض ــاً در ای ــت و حقیقت ــور اس ــاً این ط ــه واقع ــا اینک ــد؛ کم ــود بیای ــه وج ــکلی ب ــد مش نبای

اقتصــادی، نظــام حمایتــی واقعــًا ضــروری اســت.

یارانه های جدید به نفع طبقات ضعیف

ــن  ــب ای ــت مطل ــورد؟!« واقعی ــه درد می خ ــه چ ــان ب ــزار توم ــا ۴۰۰ه ــود: »3۰۰ ی ــه می ش گفت
اســت کــه یــک خانــوادۀ چهارنفــره ۱،6۰۰،۰۰۰ تومــان می گیــرد و تــوان تأمیــن حداقــل نیازهــای 
ــرای  ــا ب ــن پرداختی ه ــت ای ــه منفع ــت ک ــده اس ــه ش ــی گفت ــد. حت ــدا می کن ــی اش را پی اساس
ــش اســت. ــا شــش، بیشــتر از مضرات ــار ت ــرای دهک هــای چه ــا ســه و حتــی ب ــک ت دهک هــای ی

مالحظات نظام کاالبرگی

بــا توجــه بــه قانــون مجلــس تصمیــم گرفتــه شــد  کاالبــرگ داده شــود؛ امــا دولــت موقتــاً یارانــۀ 
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نقــدی پرداخــت کــرد. ایــن ازآن رو بــود کــه حمایــت از مــردم جــزو ضروریــات اجــرای هــر طرحــی 
ــرگ توزیــع کــرد.  ــوان از امــروز قیمــت را افزایــش داد؛ امــا چنــد مــاه آینــده کاالب اســت و نمی ت
کار صحیــح ایــن بــود کــه هم زمــان بــا اجــرای طــرح، پــول بــه حســاب سرپرســت خانــوار ریختــه 

شــود.

زیرســاخت کاالبرگی فعاًل فراهم نیست؛ پرداخت نقدی ادامه یابد

بــه نظــر می رســد دولــت ناگزیــر اســت سیاســت پرداخــت نقــدی را ادامــه دهــد و در صــورت اصــرار 
مجلــس، کاالبــرگ بــه دو یــا ســه دهــک انتهایــی اختصــاص داده شــود و از طریــق فروشــگاه        های 
ــرگ، شــدنی نیســت؛ چــون در  ــه شــیوۀ کاالب ــن طــرح ب ــدن ای ــن شــود. برگردان ــره ای تأمی زنجی
ــه  ــه گفت ــژه اینک ــود؛ به وی ــاد ش ــد ایج ــی« بای ــتگاه های »پرداخت ــور، دس ــی کش ــتم اجرای سیس
ــال  ــه در ح ــد ک ــاب کنن ــو انتخ ــک کیل ــرغ را ی ــًا م ــد مث ــوان بای ــتگاه کارت خ ــود در دس می ش
ــرا و  ــت اج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. بنابرای ــم نیس ــکان فراه ــن ام ــر ای حاض
ــدا  ــه پی ــد ادام ــدی بای ــرگ وجــود دارد، سیاســت پرداخــت نق ــه در حــوزۀ کاالب ــی ک درگیری های
ــتی (  ــداد و بهزیس ــۀ ام ــش کمیت ــت پوش ــای تح ــک و دو )خانوار ه ــای ی ــرای دهک ه ــد و ب کن

ــود. ــاد ش ــی ایج ــای اینترنت کاالبرگ ه

پرداخت نشدن یارانه به دهک دهم

ــۀ دهــک دهــم را  ــوده اســت و یاران ــه دهــک ب ــه نُ ــه ب ــت پرداخــت یاران ــدی دول ــا االن جمع بن ت
پرداخــت نکــرده اســت. در دهک بنــدی، مخــارج خانــوار مــاک اســت؛ امــا آن چیــزی کــه اتفــاق 

افتــاده اســت، اســتفاده از اطاعــات »پایــگاه رفــاه ایرانیــان« اســت.

در ایــن پایــگاه، اطاعــات سرپرســت خانــوار، اعضــای خانــوار، درآمــد خانــوار، امــوال ثبتــی، گــردش 
ــا را  ــات، خانواره ــن اطاع ــاس ای ــر اس ــود و ب ــی می ش ــرد و... بررس ــای ف ــفرها، وام ه ــاب، س حس
ــوال و... دارد، در دهــک  ــزل، ام ــه بیشــتر من ــد. هرکــس ک ــاً دســته بندی )sort( کرده ان اصطاح
ده قــرار می گیــرد و خانــواری کــه از کمتریــن امکانــات برخــوردار اســت، جــزو دهــک یــک اعــام 

می شــود.

پایگاه رفاه ایرانیان؛ ناقص ولی خیرالموجودین

ــن  ــر از ای ــی غی ــای کشــور اســت و پایگاه ــن پایگاه ه ــگاه خیرالموجودی ــن پای ــر ای ــال حاض در ح
ــگاه وجــود  ــن پای ــدارد کــه اطاعــات بیشــتری داشــته باشــد؛ امــا اشــتباهاتی هــم در ای وجــود ن
دارد کــه منجــر بــه اعتراضــات موجــود شــده اســت. بــرای مثــال، چــون اطاعــات گــردش بانکــی 
ــی  ــش مال ــه و تراکن ــنه گرفت ــه وام قرض الحس ــردی ک ــارۀ ف ــود، درب ــی داده می ش ــورت کل به ص
ــاط  ــد اقس ــه او بای ــی ک ــی دارد؛ در صورت ــی خوب ــت مال ــه وضعی ــود ک ــور می ش ــام داده، تص انج
ــن  ــدارد و در ای ــی هیچ کــدام ســند رســمی ن ــه دارد؛ ول ــردی چهــار خان ــا ف ــردازد. ی وامــش را بپ

پایــگاه ثبــت نشــده اســت.

چندهزار خانوار دهک دهمی مســتمری بگیر کمیتۀ امداد!

متأســفانه چندین هــزار خانــوار جــزو دهــک ده هســتند؛ ولــی از کمیتــۀ امــداد مســتمری 
ــدام از  ــش هیچ ک ــه تحت پوش ــد ک ــود دارن ــی وج ــک اول خانوارهای ــن از ده ــد. همچنی می گیرن

ــتند! ــی نیس ــای حمایت نهاده
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حرکت دولت به سمت پوشش حداکثری یارانه

ــه دهــک  ــا نشــود، نُ ــرای اینکــه وارد ایــن قضای ــت ب ــی اســت و دول ــگاه اشــتباهات فراوان ــن پای ای
ــون  ــدن 86میلی ــمت مشمول ش ــا به س ــه فض ــده رفته رفت ــث ش ــه باع ــرار داد ک ــش ق را تحت پوش
ایرانــی پیــش بــرود کــه آن هــم مشــکاتی دارد. مشــخص نیســت کــه ایــن یارانــه را تــا چــه زمــان 
می خواهیــم ادامــه دهیــم؛ زیــرا کســری بودجــه اش مهــم اســت. در مجمــوع در وضعیتــی هســتیم 
ــچ  ــه هی ــی ک ــت  کاالهای ــرل قیم ــارۀ کنت ــژه درب ــرح، به وی ــن ط ــی ای ــات اجرای ــارۀ الزام ــه درب ک

ارتباطــی بــه ایــن موضــوع نــدارد، بایــد بســیار دقــت کنیــم.

داشــتن برنامه  و اطالع رسانی مناسب؛ پیش نیاز اجرای صحیح طرح

ــه هــر  ــد برنامــۀ روشــنی داشــته باشــد و اجــازه ندهــد هرکســی ب ــه اوالً بای ــن زمین ــت در ای دول
ــه مــردم  ــد اطاع رســانی انجــام شــود. اطمینــان دادن ب ــاً بای ــه ای اجنــاس را گــران کنــد. ثانی بهان
خیلــی مهــم اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای تأمیــن کاالهــا هیــچ مشــکلی نداریــم و دچــار 
ــرای تولیــد  ــا آزادســازی قیمــت، تولیدکننــده انگیــزۀ بیشــتری ب ــاً ب قحطــی نشــده ایم؛ بلکــه اتفاق
دارد. امــا ایــن بــه افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی نیــاز دارد و مــردم نبایــد اعتمادشــان بــه حاکمیــت 

را از دســت بدهنــد.

به روزرســانی پایگاه های اطالعاتی برای پوشش کامل افراد فقیر

ــش  ــای تحت پوش ــات خانواره ــریع تر اطاع ــه س ــد هرچ ــا بای ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــاً س ثالث
ــدا  ــه در ابت ــی ک ــرا خانوارهای ــت؛ زی ــرورت اس ــک ض ــن ی ــد. ای ــانی کن ــازمان را به روزرس ــن س ای
ــه  ــردی ک ــد ف ــس. مانن ــا برعک ــد ی ــروط را دارن ــته اند، االن ش ــه را نداش ــص یاران ــروط تخصی ش
قبــًا ثروتمنــد بــوده و امــروز جــزو افــراد فقیــر محســوب می شــود یــا خانمــی کــه از همســر خــود 
ــرا  ــی نمی شــوند؛ زی ــچ حمایت ــراد مشــمول هی ــن اف ــوار اســت. ای ــه و سرپرســت خان طــاق گرفت
ــد نظــم بدهــد و اجــازه دهــد  ــت بای ــن ســال ها ثبت نامــی صــورت نگرفتــه اســت. پــس دول در ای
ــا افزایــش قیمت هــا نبایــد خانــواری باشــد  هرکــس اعتــراض دارد، اعــام کنــد و بررســی شــود. ب
کــه تحــت هیــچ حمایتــی قــرار نگرفتــه اســت. ظاهــراً اقداماتــی هــم در ایــن زمینــه انجــام شــده 

اســت.

اصل تصمیم دولت درخور تقدیر اســت؛ ولی برخی اقدامات باید اصالح شود

نهایتــاً ایــن موضــوع درخــور  تقدیــر اســت کــه دولــت در ابتــدای اســتقرار خــود، تصمیــم ســختی 
گرفــت کــه دولــِت قبــل آن را بــه تعویــق انداختــه بــود و در نتیجــه ذخایــر ارزی کشــور و ذخایــر 
ــوان  ــت می ت ــم دول ــل شــد. از اصــل تصمی ــردم تحمی ــه م ــورم ب ــت و ت ــن رف طــای کشــور از بی

ــاع کــرد؛ منتهــا دولــت در اجــرا می توانســت بهتــر از ایــن عمــل کنــد. دف

ــا  ــالح یارانه ه ــرح اص ــا ط ــودرو ب ــع و واردات خ ــرخ آزد صنای ــازی ن ــی آزادس هم زمان
مناســب نبــود

نیــازی نبــود افزایــش قیمــت آرد بــرای اصنــاف و صنایــع، هم زمــان بــا اجــرای ایــن طــرح باشــد. 
یــا هم زمانــی طــرح واردات خــودرو بــا حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــی، فشــار تقاضــای ۱/۵میلیــارددالری 
ــتری  ــی بیش ــد بررس ــات بای ــن موضوع ــن در ای ــازد. بنابرای ــور وارد می س ــام ارزی کش ــه نظ را ب

ــاختند. ــول می س ــری موک ــان دیگ ــه  زم ــا را ب ــد و آن ه می کردن
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ــا موفقیــت  ــۀ اصاحــی ب ــن گردن ــن هماهنگی هــا بهتــر شــود، به نظــر مــن می توانیــم از ای اگــر ای
عبــور کنیــم.

ضرورت کنترل قیمت ارز هنگام اجرای طرح

ــی  ــی از دغدغه های ــد. یک ــته باش ــه داش ــور برنام ــت ارز در کش ــش قیم ــارۀ جه ــد درب ــت بای دول
ــا  ــازار نیم ــد ب ــاه بای ــد م ــن چن ــژه در ای ــت. به وی ــت ارز اس ــور، مدیری ــادی کش ــاالن اقتص فع
ــرای  ــن ضــروی اســت ارز ضــروری ب ــدی شــود. همچنی ــز اولویت بن ــامان دهی شــده، واردات نی س
ــتباه  ــی اش ــازی ارز ترجیح ــا آزادس ــان ب ــودرو هم زم ــود. واردات خ ــن ش ــی تأمی ــای اساس کااله

ــود. ــه ش ــارۀ آن گرفت ــدی درب ــی ج ــد تصمیم ــت و بای اس

ورود درآمدهای ارزِی دولت به سامانۀ نیما

نکتــۀ دیگــر اینکــه درآمدهــای ارزی دولــت بــا ایــن سیاســت داخــل نیمــا مــی رود؛ یعنــی عرضــۀ 
ــی در  ــم شــد. ول ــه رو خواهی ــرخ روب ــا کاهــش ن ــد؛ در نتیجــه ب ــدا می کن ــش پی ارز در آنجــا افزای
مجمــوع در مســئلۀ نــرخ ارز ممکــن اســت اتفاقاتــی فــارغ از حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــی رقــم بخــورد؛ 
یعنــی ممکــن اســت مثــًا مصاحبــه ای در مذاکــرات انجــام شــود و وقتــی ارز ۴۲۰۰تومانــی نباشــد، 

اثــرش را بگــذارد.

کمربند حمایتی باید محکم شود

ــرای دهک هــای اول محکــم کنیــم و امنیــت غذایــی هــم  در مجمــوع بایــد کمربنــد حمایتــی را ب
ــم. ــت کنی ــق سیاســت های دیگــر حمای ــد از طری ــز بای ــی نی ــم و از دهک هــای باالی ایجــاد کنی



نشست چهارم

جمع بندی و پاسخ به شبهات

حجت االسام دکتر علی نعمتی
)دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان(

دکتر علی اکبر کریمی
)پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان
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دکتر کریمی

مباحث جمع بندی 

ــای  ــراه آق ــت به هم ــن نشس ــت. در ای ــن سلسله نشست هاس ــی از ای ــت پایان ــارم نشس ــت چه نشس
دکتــر نعمتــی در خدمــت شــما هســتم تــا مباحثــی را کــه در ســه جلســۀ قبــل اســتادان بزرگــوار 
ارائــه دادنــد، جمع بنــدی کنیــم. امیدواریــم ان شــاءاهلل بتوانیــم به صــورت مختصــر شــبهاتی را کــه 
نوعــاً دربــارۀ طــرح عادالنه کــردن یارانه هــا توســط دولــت ســیزدهم مطــرح اســت، پاســخ بدهیــم.

تورم؛ علت العلل مشکالت اقتصادی کشور

ابتــدا بــه تبییــن مفاهیــم اساســی دانــش اقتصــاد و نیــز مقدماتــی پرداختــه شــد کــه بــرای فهــم 
سیاســت های دولــت و به ویــژه سیاســت اقتصــادی دولــت بــرای اصــاح نظــام یارانه هــا در 
ــکات  ــل مش ــی علت العل ــه به نوع ــد ک ــث ش ــورم بح ــدۀ ت ــارۀ پدی ــت. درب ــران الزم اس ــاد ای اقتص
ــی«  ــول بانک ــق پ ــث »خل ــود. بح ــی ش ــده ریشه شناس ــن پدی ــد ای ــت و بای ــور اس ــادی کش اقتص

ــود. ــی ش ــد بررس ــورم بای ــم ت ــأ های مه ــی از منش ــوان یک ــه به عن ــد ک ــان ش ــراً بی مختص

اصالح یارانه باید در کنار اصالح نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی باشــد

ــردم  ــاه م ــن رف ــرای تأمی ــت ب ــی دول ــام حمایت ــی از نظ ــه بخش ــه ک ــوم یاران ــه مفه ــن ب همچنی
اســت، اشــاره کردیــم. البتــه تأکیــد می کنیــم کــه نظــام حمایتــی بایــد در کنــار ســایر نظام هــای 
ــه نظــام بانکــی، نظــام مالیاتــی، نظــام بودجه ریــزی، نظــام گمرکــی و مجموعــۀ  اقتصــادی از جمل

ــد. ــت برس ــه موفقی ــا ب ــام یارانه ه ــاح نظ ــا اص ــود ت ــده بش ــادی دی ــای اقتص ــن زیرنظام ه ای

ســال های متمادی، الگوی یارانه ای در کشور غلط بوده است

ــا  ــی دنی ــای حمایت ــه در نظام ه ــت یاران ــف پرداخ ــواع مختل ــا و ان ــارۀ الگوه ــت دوم، درب در نشس
ــم. ــد کردی ــی و نق ــا را بررس ــت یارانه ه ــوۀ پرداخ ــی از نح ــۀ اصل ــم و دو گون ــخن گفتی س

ــود کــه دولــت آن را روی قیمت هــا و به طــور خــاص روی قیمــت  ــۀ قیمتــی ب ۱. یــک مــدل، یاران
ــوری  ــرد؛ به ط ــال می ک ــر اعم ــای دیگ ــرژی و کااله ــای ان ــت حامل ه ــا قیم ــی ی ــای اساس کااله
ــود و مابه التفــاوت  ــرای مصرف کننــدگان قائــل ب ــازاری ب ــه قیمــت ب کــه دولــت تخفیفــی نســبت ب
ــن نحــوه از  ــه ای ــان شــد ک ــرد. بی ــده را پرداخــت می ک ــازار نســبت و قیمــت مصرف کنن قیمــت ب
ــا مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی همــراه اســت و شــاید بتــوان گفــت بدتریــن  توزیــع یارانه هــا ب
نــوع توزیــع یارانــه باشــد. ایــن روش در طــی ســالیان متمــادی، از قبــل انقــاب تاکنــون، در نظــام 

یارانــه ای کشــور وجــود دارد.

۲. مدلــی دیگــر کــه می تــوان گفــت مــدل مطلوب تــری اســت، نظــام یارانــۀ درآمــدی اســت کــه 
ــه از  ــت ک ــی و ران ــدف اصل ــر ه ــتن ب ــاد و تأثیرنگذاش ــری دارد و از فس ــکات کمت ــب مش به مرات

مشــکات نظــام قیمتــی اســت، دور اســت.

ــه از منظــر  ــود ک ــرای همــه مســاوی ب ــه ب ــن یاران ــرد. ای ــت نهــم اجــرا ک ــۀ درآمــدی را دول یاران
عدالــت و آموزه هــای عدالــت و اقتصــاد اســامی مســیر درســتی نبــود. دولــت فعلــی ســعی کــرده 
ــا طــرح جدیــد خــودش کــه می تــوان گفــت به نحــوی تلفیقــی از یارانــۀ پایــۀ همگانــی و یارانــۀ  ب
ــه بیشــتر به ســمت  ــن یاران ــد. جهت گیــری ای ــت کن ترجیحــی اســت، کمک هــای خــودش را هدای
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اقشــار آســیب پذیر جامعــه اســت تــا بــه ایجــاد عدالــت، کاهــش رانــت و مفاســد اقتصــادی و حــل 
مشــکات ناشــی از کســری بودجــه و کمبــود ذخایــر ارزی منجــر شــود.

اصِل طرح مردمی ســازی و اصالح یارانه ها در کشور صحیح است

ــع آن بررســی شــد. در  ــت در اختصــاص یارانه هــا و توزی ــد دول ــز طــرح جدی در نشســت ســوم نی
ــیر  ــی مس ــکل فعل ــا به ش ــع یارانه ه ــاح توزی ــل اص ــه اص ــود ک ــن ب ــان ای ــر کارشناس ــوع نظ مجم
ــود دارد.  ــکاالتی وج ــکات و اش ــی آن ن ــاِزکار عملیات ــرا و س ــوۀ اج ــا در نح ــت؛ منته ــی اس مطلوب
طبیعتــاً بــرای اینکــه ایــن سیاســت و ایــن اصــاح بــا همراهــی مــردم تقویــت بشــود، نیــاز اســت 

ــد. ــۀ مســیر برطــرف کن ــن اشــکاالت را در ادام ــت ای دول

تصمیم سخت دولت در اولین سال حضورش

دولــت در اولیــن ســال حضــور خــود چنیــن تصمیــم ســختی گرفتــه اســت و ایــن نشــان می دهــد 
ــا اصــاح در ســایر  ــت ب ــم دول ــوده اســت. امیدواری ــرای اقتصــاد کشــور ضــروری ب ــن اصــاح ب ای
ــر  ــج تدابی ــرد و نتای ــش بب ــاءاهلل پی ــه را ان ش ــن سیاســت اصــاح یاران ــای اقتصــادی، ای زیرنظام ه

ــد. ــن را شــیرین کن ــات پایی ــردم مســتضعف و طبق ــژه م ــردم و به وی ــت، کام م اقتصــادی دول

ــن  ــه ای ــران ب ــاد ای ــر اقتص ــتر از منظ ــا بیش ــد. م ــرح ش ــۀ اول مط ــه جلس ــث در س ــن مباح ای
ــت ها  ــن سیاس ــم ای ــامی ه ــاد اس ــی و اقتص ــر فقه ــد از منظ ــاً بای ــم و طبیعت ــت ها پرداختی سیاس

ــم. ــد کنی ــی و نق را بررس

اصالح نظام یارانه از منظر اقتصاد اسالمی

در خدمــت آقــای دکتــر نعمتــی هســتیم تــا ایــن سیاســت های اصــاح نظــام یارانه هــا و 
عادالنه کــردن یارانه هــا را از منظــر فقهــی و از منظــر آموزه هــای اقتصــاد اســامی بررســی کننــد.

نعمتی دکتر 

نکاتــی را به  اجمال راجع به سیاســت های دولت و اصاح یارانه ها عرض می کنم.

شــبهۀ اول: آیا طرح دولت، سیاست لیبرالی است یا اسالمی؟

ــن  ــا را تبیی ــردن یارانه ه ــت عادالنه ک ــف سیاس ــاد مختل ــل ابع ــات قب ــوار در جلس ــتادان بزرگ اس
ــان سیاســت  ــا هم ــن آزادســازی قیمت ه ــا ای ــن عرصــه مطــرح اســت: آی ــد. شــبهه ای در ای کردن
ــک  ــاختاری بان ــل س ــخه های تعدی ــا نس ــب ب ــت متناس ــی، سیاس ــاد غرب ــت اقتص ــرال، سیاس لیب
جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول نیســت؟ نســبِت ایــن سیاســت ها بــا اقتصــاد اســامی 

ــت؟ چیس

پاســخ: عادالنه کردن یارانه ها مساوی است با آزادکردن قیمت ها

ــا«  ــردن قیمت ه ــر آن »آزادک ــت. روی دیگ ــکه اس ــک روی س ــا ی ــردن یارانه ه ــئلۀ عادالنه ک مس
هســت. بعضــی فقــط از منظــر آزادســازی قیمــت نــگاه می کننــد و اگــر روی دیگــر همیــن ســکه 

ــد. ــم می آی ــه چش ــز ب ــا نی ــردن یارانه ه ــد، عادالنه ک ــگاه کنن را ن
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تسعیر )قیمت گذاری( دولت جایز نیست

ــا  ــن قیمت ه ــه ای ــم ک ــی داری ــرخ ارز قیمت های ــا به خصــوص ن ــارۀ برخــی کاالهــای اساســی ی درب
را دولــت تعییــن کــرده اســت و به تعبیــری دولــت در سیســتم اقتصــادی »تســعیر« کــرده اســت. 
تســعیر اصطاحــی اســت کــه در فقــه اســامی وجــود دارد. در روایــات از تســعیر و قیمت گــذاری 

توســط حاکــم نهــی شــده اســت.

ــا  ــرده اســت: »إنّم ــی ک ــال از تســعیر نه ــد متع ــده اســت: خداون ــی آم ــن مضمون ــی چنی در روایت
األســعار إلــی اهلل.« قیمت هــا را خداونــد متعــال مشــخص می کنــد یــا قیمت هــا در آســمان 

مشــخص می شــود.

قیمت گذاری در سابقۀ تمدنی اسالم وجود ندارد

ــد  ــی بع ــام( و حت ــر معصومان)علیهم الس ــام در عص ــی اس ــابقۀ تمدن ــذاری در س ــئلۀ قیمت گ مس
ــت؛  ــدرن اس ــت م ــای دول ــته و از ویژگی ه ــود نداش ــلمانان وج ــیرۀ مس ــان در س ــر معصوم از عص
ــا  ــز در آن ه ــزی متمرک ــای برنامه ری ــه گرایش ه ــی ک ــه دولت های ــا، بلک ــۀ دولت ه ــه هم ــم ن آن ه

پررنــگ اســت.

یارانۀ همگانی از منابع بیت المال!

ــای  ــد، به معن ــک کاال باش ــازاری ی ــت ب ــر از قیم ــا ارزان ت ــه قیمت ه ــی ک ــذاری، زمان در قیمت گ
ــع بیت المــال!  ــد. از کجــا؟ از مناب ــه ای پرداخــت می کن ــرای آن کاال یاران ــت ب ــه دول ــن اســت ک ای
ــر  ــا قیمتــی ارزان ت ــی از بیت المــال هزینــه بکنــد و ب ــرای کاالی ــت ب ــا کــدام حجــت شــرعی دول ب

آن را در اختیــار عمــوم مــردم قــرار بدهــد؟

بحثــی در جلســات گذشــته بــا عنــوان »یارانــۀ کاالیــی« مطــرح شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه کاال بــا 
ــراد متمــول  ــه موجــب می شــود اف ــوع یاران ــن ن ــرار بگیــرد. ای ــراد ق ــار اف ــر در اختی قیمــت ارزان ت
و برخــوردار و پرمصــرف از بنزیــن یــا کاالی ارزان قیمــت بهــرۀ بیشــتری ببرنــد و یارانــۀ بیشــتری 

دریافــت کننــد.

نظام ســرمایه داری، نهاد بازار را به نفع خودش مصادره کرده است

اصــل مســئلۀ تســعیر خــاف مبانــی اقتصــاد اســامی اســت. گاهــی برخــی افــراد ایــن را سیاســت 
تعدیــل ســاختاری قلمــداد می کننــد. در اقتصــاد اســامی، بــه نظــام ســرمایه داری نقدهــای جــدی 
داریــم؛ امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه هرآنچــه در نظــام ســرمایه داری هســت، مذمــوم باشــد. 
ــازار  ــاد ب ــنتی و اقتص ــاد س ــتر اقتص ــیس هایی را در بس ــم تأس ــام کاپیتالیس ــرمایه داری و نظ س
ایجــاد کــرده و این هــا منشــأ انحرافــات نظــام اقتصــادی مــدرن نســبت بــه آن چیــزی شــده کــه 

بایــد باشــد.

بازار، مدعای اقتصاد اسالمی است

ــی  ــا ط ــن مبن ــر ای ــا ب ــن قیمت ه ــا و تعیی ــه و تقاض ــت. عرض ــامی اس ــاد اس ــای اقتص ــازار مدع ب
قــرون متمــادی در جوامــع مــا نیــز وجــود داشــته اســت؛ لــذا خــاف ایــن مســئله بــه دلیــل شــرعی 
ــتدالل های  ــاز دارد و اس ــرعی نی ــل ش ــه دلی ــد، ب ــذاری می کن ــت قیمت گ ــه دول ــاز دارد. اینک نی

ــم، هم سوســت. ــا در فضــای اقتصــاد اســامی داری ــا آن فهمــی کــه م متعــدد اقتصــادی هــم ب
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قیمت گذاری؛ منشأ رانت

ــت و کاال  ــود داش ــازار وج ــک کاال در ب ــرای ی ــری ب ــت ارزان ت ــد و قیم ــی ش ــی دولت ــی قیمت وقت
دونرخــی شــد، بــازار ســیاه بــرای آن کاال ایجــاد می شــود و کســانی بــا رانــت از آن کاالی 
ــم  ــده خواهی ــواع نظارت هــای پیچی ــد ان ــن صــورت، نیازمن ارزان قیمــت برخــوردار می شــوند. در ای
ــق  ــم موف ــا بازه ــواع نظارت ه ــا ان ــه ب ــت. البت ــادآفرین اس ــه فس ــدل فی نفس ــن م ــون ای ــود؛ چ ب

ــد. ــم ش نخواهی

یارانۀ قیمتی؛ تخصیص غیربهینه و اســراف

ــه  ــا را غیربهین ــه تخصیص ه ــت ک ــن اس ــا ای ــدن کااله ــای دوقیمتی ش ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک
ــردم  ــور م ــم، تص ــردم بدهی ــه م ــت ارزان ب ــا قیم ــوخت را ب ــر گاز و س ــال، اگ ــرای مث ــد. ب می کن
در ارزیابــی اقتصــادی متفــاوت خواهــد شــد. مثــًا بــرای ارزیابــی یــک پــروژۀ مرغــداری، محاســبه 
می کننــد و می بیننــد اگــر ایــن مرغــداری را حتــی در منطقــۀ سردســیر راه انــدازی کننــد، 
ــون  ــت؛ چ ــه اس ــم مقرون به صرف ــاز دارد، بازه ــادی نی ــرارت زی ــه درجه ح ــداری ب ــه مرغ ــا اینک ب
ســوخت ارزان و یارانــه ای اســت. پــس اگــر قیمــت یــک کاال را ارزان کنیــم، بــازار تصــور می کنــد 
ــن  ــد. ای ــر می ده ــوع مصــرف خــودش را تغیی ــدک اســت و ن ــن کاال ان ــرای ای ــۀ تمام شــده ب هزین
ــن  ــم. در ای ــی کرده ای ــای اقتصــادی از آن نه ــه در آموزه ه ــرافی اســت ک ــان اس ــا از هم ــک معن ی

ــود دارد. ــز وج ــری نی ــدد دیگ ــای متع ــه مثال ه زمین

ــه  ــی تهی ــت ارزان دولت ــا قیم ــل را ب ــد گازوئی ــون داران بتوانن ــم و کامی ــوخت را ارزان کنی ــر س اگ
ــورهای  ــوده را از کش ــای فرس ــه کامیون ه ــود ک ــد ب ــه خواه ــا مقرون به صرف ــرای آن ه ــد، ب کنن
ــه  ــت ک ــد. در نهای ــام بدهن ــل انج ــات حمل ونق ــا خدم ــن کامیون ه ــا ای ــد و ب ــراف وارد کنن اط
ــول  ــا در ط ــول روز ی ــون دار در ط ــن کامی ــه ای ــودی ک ــویم س ــه می ش ــم، متوج ــبه می کنی محاس
ــه روی ســوخت  ــه ای ک ــا آن یاران ــود ب ــد ب ــرد، مســاوی خواه ــی می ب ــات حمل ونقل ــه از خدم هفت

ــد. ــب نمی کن ــتری کس ــود بیش ــد و س ــت می کن دریاف

شبهۀ دوم: یارانۀ پنهان داریم یا نداریم؟

ــن  ــود. چنی ــار می ش ــی ب ــای دولت ــر قیمت گذاری ه ــه ب ــت ک ــد اس ــه ای از مفاس ــا مجموع این ه
ــازاری از ویژگی هــای خــاص نظــام ســرمایه داری باشــد. گاهــی  ــای ب ــه مســئلۀ قیمت ه نیســت ک
ــان  ــۀ پنه ــوان یاران ــزی به عن ــه چی ــود ک ــنیده می ش ــامی ش ــاد اس ــدان اقتص ــی دغدغه من از برخ
وجــود نــدارد. ایــن را دربــارۀ منابــع فســیلی بــه کار می برنــد. اســتدالل ایــن افــراد چنیــن اســت 
کــه ایــن منابــع مربــوط بــه خــود ماســت و هنــوز در بــازاری مبادلــه نشــده و خــود مــا این هــا را 

ــم. ــرار می دهی ــل ق ــدگان داخ ــار مصرف کنن ــر در اختی ــی ارزان ت ــا قیمت ــم و ب ــتخراج می کنی اس

رعایت غبطۀ صاحب اموال الزم است

ــازار  ــن اســتخراج می شــود، در ب ــر زمی ــه از زی ــی ک ــن گاز و نفت ــل نیســت. ای ــن اســتدالل کام ای
ــرای  ــال نباشــد، ب ــر انف ــا اگ ــال اســت ی ــن جــزو انف ــه ای ــم ک ــر قائلی ــی دارد. اگ ــی قیمت بین الملل
عمــوم مســلمانان اســت، بایــد غبطــۀ صاحــب ایــن امــوال را کــه یــا امــام اســت یا عمــوم مســلمانان، 
ــت شــود و  ــه رعای ــد غبطــۀ موقوف ــه بای ــن اســت ک ــده ای ــف قاع ــارۀ وق ــًا درب ــم. مث ــت کنی رعای
ــن قاعــده  ــع طبیعــی جامعــۀ اســامی هــم ای ــارۀ مناب ــه حفــظ بشــود. درب ــه و صــاح موقوف صرف

کامــًا برقــرار اســت.
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ــرای جامعــۀ اســامی  ــع از امــوال امــام اســت. امــام هــم در منصبــی حقوقــی، ایــن را ب ایــن مناب
ــرا  ــت. چ ــه اس ــهروندان جامع ــوم ش ــع عم ــه نف ــا ب ــۀ این ه ــت هم ــذا بازگش ــد؛ ل ــه می کن هزین
ــای  ــار گروه ه ــر در اختی ــی ارزان ت ــا قیمت ــی، ب ــدف خاص ــدون ه ــی را ب ــع عموم ــن مناف ــد ای بای

ــم؟! ــرار دهی ــه ق خاصــی از جامع

مداخالت دولتی در قیمت ها بر مبنای مصالح زودگذر و نه اصالحات اساســی

بنابرایــن ایــن شــبهه وارد نیســت کــه سیاســت های آزادســازی قیمــت، سیاســت لیبــرال و ســازگار 
بــا الگوهــای ســرمایه داری اســت؛ بلکــه خــاف ایــن بایــد دلیــل داشــته باشــد. متأســفانه در ایــن 
ــورت  ــادی ص ــام اقتص ــت در نظ ــای دول ــترده ای از مداخله ه ــۀ گس ــادی، مجموع ــال های متم س
ــر مبنــای مصلحت هــای زودگــذر بــوده و ایــن اقدامــات مانــدگار شــده اســت  گرفتــه اســت کــه ب

ــوده اســت. ــال اصــاح ریشــه ای و ســاختاری نب و کســی به دنب

شــبهۀ سوم: آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه اش است؟

شــبهۀ دیگــر ایــن اســت کــه آیــا دولــت بــا اجــرای ایــن سیاســت، غــرض تأمیــن کســری بودجــۀ 
ــد.  ــوده باش ــرح ب ــبهه مط ــن ش ــی ای ــت های قبل ــی از سیاس ــارۀ بعض ــاید درب ــودش را دارد؟ ش خ
مثــًا در بــازار بــورس، قیمت هــا حباب گونــه بــاال رفــت و در نهایــت بــا ریــزش قیمت هــا، 
ــان  ــه زی ــن عرص ــری در ای ــراد دیگ ــدند و اف ــوردار ش ــی برخ ــازار مال ــای ب ــیاری از حقوقی ه بس
دیدنــد و ضررهــای ســنگینی متحمــل شــدند. در بــازار ارز، چه بســا ایــن شــبهه مطــرح باشــد کــه 
ــد  ــش می ده ــت آن را افزای ــا ارز، قیم ــردن ب ــا بازی ک ــک مقطــع خاصــی ب ــد و در ی ــت می آی دول

ــد. ــران می کن ــودش را جب ــای خ ــری ها و کمبوده ــی از کس ــت، بعض ــزش قیم ــد از ری و بع

در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت دنبال پرکردن جیب خودش نیســت

ــی  ــرخ ارز و ارز ۴۲۰۰تومان ــژه ن ــم و به وی ــرار داری ــه االن در آن ق ــه ای ک ــای یاران ــارۀ قیمت ه درب
ــت  ــی را باب ــای گزاف ــت هزینه ه ــه دول ــًا روشــن اســت ک ــبهه اصــًا مطــرح نیســت. کام ــن ش ای
ــت  ــه ای اس ــن هزین ــد. ای ــت می کن ــه پرداخ ــب یاران ــت آزاد در قال ــی و قیم ــت دولت ــاوت قیم تف
کــه بــار آن بــر دوش عمــوم شــهروندان اســت و اصــًا وجهــی نــدارد. اگــر بحــث از عادالنه کــردن 

ــت. ــامی اس ــط اس ــر ضواب ــق ب ــًا منطب ــد، کام ــا باش ــردن یارانه ه ــا هدفمندک ــا ی قیمت ه

فلسفۀ پرداخت یارانه در اقتصاد اسالمی

فلســفۀ یارانــه در اقتصــاد اســامی چیســت؟ چــرا بایــد در اقتصــاد اســامی یارانــه پرداخــت کنیــم؟ 
ایــن موضــوع برمی گــردد بــه اینکــه نــگاه مــا در نظــام اقتصــادی بــه پوشــش های اجتماعــی چــه 
باشــد. در آموزه هــای اقتصــاد اســامی تــاش اولیــه بــر ایــن اســت کــه حمایــت  از اقشــار ضعیــف 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــرد. ب ــه صــورت گی ــا همراهــی  بخــش غیرانتفاعــی و خیرخواهان توســط خــوِد مــردم ب
بحــث زکات در فقــه اســامی، می بینیــم چــه بســا بخــش عمــده ای از ســاِزکارهای زکات بــر دوش 
خــود مــردم اســت: خــود مــردم می تواننــد نیازمنــدان را شناســایی کننــد و در منطقــۀ خودشــان 

زکات را بــه فقیــر برســانند.

تکافل عمومی در نگاه شهید صدر

شــهید صــدر از ایــن بحــث بــه تکافــل عمومــی تعبیــر می کننــد. ایــن همیــن کاری اســت کــه از 
یــک نظــام یارانــه ای انتظــار داریــم. در الگــوی نــاب اســامی، اصالتــاً خــود مــردم بــه یــاری هــم 
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ــت  ــد. در نهای ــرآورده می کنن ــردم ب ــم، خــود م ــا داری ــا از یارانه ه ــه م می شــتابند و انتظــاری را ک
ــه  ــب را ب ــن زکات واج ــد و ای ــد ش ــدان خواه ــت وارد می ــد، دول ــی مان ــی باق ــر محرومیت های اگ

ــاند. ــدان می رس ــان و نیازمن محروم

ظرفیت های بخش مردمی و خیرخواهانه در اقتصاد ما فعال نشــده است

ــای  ــفانه ظرفیت ه ــه متأس ــت ک ــن اس ــرای ای ــود، ب ــرح می ش ــا مط ــث از یارانه ه ــر االن بح اگ
ــیاری از  ــت، بس ــترش دول ــر گس ــر اث ــم و ب ــال نکرده ای ــی فع ــی را در محرومیت زدای ــش مردم بخ
ایــن وظایــف بــر دوش دولــت قــرار گرفتــه اســت؛ مثــل کمیتــۀ امــداد و بهزیســتی. نیــازی نیســت 
ــرای  ــی و هدایــت را ب ــاً نقــش حکمران ایــن ســازمان ها این قــدر گســترده باشــند؛ بلکــه بایــد صرف

ــد. ــته باش ــه داش ــای خیرخواهان ــن فعالیت ه ای

پرداخت یارانه برای دوران گذار

ــاح  ــی را اص ــه و دولت ــای دوگان ــم قیمت ه ــم. می خواهی ــرار داری ــذار ق ــون در دوران گ ــا اکن م
ــا  ــم ب ــا مجبوری ــا و کمبوده ــی محرومیت ه ــگیری از برخ ــا و پیش ــور از چالش ه ــرای عب ــم. ب کنی
ــردم  ــوب، م ــوی مطل ــی در الگ ــم. ول ــت کنی ــدی حرک ــۀ نق ــا یاران ــرگ ی ــل کاالب ــی از قبی الگوهای
ــد خودشــان توانمنــد بشــوند و دهک هــای پاییــن بتواننــد خودشــان هزینه هــای یــک زندگــی  بای
آبرومندانــه را تأمیــن کننــد. پیش نیــاز ایــن دســتاورد ایــن اســت کــه ریشــۀ مشــکل را بخشــکانیم.

دکتر کریمی

تورم؛ موتور تولید فقر

ــن  ــت، ای ــورم اس ــا ت ــی از آن ه ــه یک ــر ک ــد فق ــه های تولی ــا ریش ــه ب ــا مقابل ــد ب ــت می توان دول
ــد و  ــت می کن ــت پرداخ ــه دول ــم ک ــی را ه ــی یارانه های ــا حت ــه بس ــد. چ ــل کن ــوع را ح موض
ــه  ــورم عمــًا خیلــی ب ــا مدیریــت ت ــرد، ب ــار یارانه هــای نقــدی و کاالبرگــی می ب ــر ب خــودش را زی

ــد. ــاز نباش ــا نی یارانه ه

تورم اثر یارانه ها را خنثی می کند

تــورم عاملــی اســت کــه فشــارها را بــر طبقــات پاییــن تشــدید می کنــد. در مقابــل، هرقــدر یارانــه 
بــه داخــل اقتصــاد تزریــق کنیــم، تــا زمانــی کــه تــورم وجــود داشــته باشــد، اثــر آن سیاســت ها 

ــود. ــی می ش خنث

نعمتی دکتر 

ــا  ــایر حوزه ه ــه س ــورم ب ــّری ت ــب تس ــت موج ــت دول ــا سیاس ــارم: آی ــبهۀ چه ش
می شــود؟

ــه  ــر ب ــت منج ــن سیاس ــا ای ــه آی ــود ک ــن ب ــوار ای ــان بزرگ ــی از مخاطب ــی برخ ــاً. نگران ــه، دقیق بل
ــی  ــای اساس ــر از کااله ــر غی ــای دیگ ــا و کااله ــایر بازاره ــه س ــورم ب ــّری ت ــرخ ارز و تس ــش ن جه
می شــود یــا نــه. در واقــع پاســخ قاطعــی نمی شــود داد. ایــن منــوط اســت بــه اینکــه دولــت تــورم 

ــه. ــا ن را کنتــرل کنــد ی

ــی اســت. شــّر دوم کــه  ــاده اســت: شــّر اول قیمت گــذاری دولت ــر افت ــن دو شــّر گی ــا بی کشــور م
ــت. ــورم اس ــت، ت ــه ای تر اس ــر و ریش مهم ت
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شــبهۀ پنجم: آیا بعد از چند سال، به جراحی مجدد نیاز هست؟

اگــر امســال دســت بــه جراحــی زدیــم و قیمت هــا را عادالنــه و آزاد کردیــم ولــی نتوانســتیم تــورم 
را مدیریــت کنیــم، دوســه ســال بعــد نیازمنــد جراحــی جدیــد خواهیــم شــد تــا دوبــاره قیمت هــا 

آزاد شــود.

قیمت گذاری دولتی تورم را تشدید می کند

ــرای همیشــه آزاد  ــا ب ــا قیمت ه ــد ام ــی بمان ــورم باق ــّر ت ــن ش ــر ای ــم اگ ــا کن ــم ادع ــی می توان حت
ــن اســت کــه  ــل ای ــر اســت. حداق بشــود، تبعــات آن از وضــع موجــوِد قیمت گــذاری دولتــی کمت
ــش  ــن افزای ــا ای ــان را ب ــم خودش ــردم ه ــد، م ــود می آی ــه وج ــی ب ــورت تدریج ــر به ص ــورم اگ ت
ــازی  ــی نی ــوک درمانی و جراح ــد و ش ــوک جدی ــن ش ــه ای ــد و ب ــق می دهن ــی وف ــت تدریج قیم
ــا و  ــه مســئلۀ اصــاح قیمت ه ــن ب ــار پرداخت ــت در کن ــود. بســیار مهــم اســت کــه دول نخواهــد ب
ــی  ــی بانک ــه در نظــام پول ــورم و زدن ریشــۀ آن ک ــرل ت ــه مســئلۀ کنت ــا، ب ــردن یارانه ه هدفمندک

ماســت، اهتمــام جــدی داشــته باشــد.

دکتر کریمی

شبهۀ ششــم: آیا اجرای تدریجی و ساالنۀ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بهتر نیست؟

بلــه، مــن هــم نکتــه ای را در انتهــا اضافــه می کنــم. همــان طــور کــه اســتاد هــم اشــاره می کننــد، 
ــی  ــی، اقدام ــذف ارز ترجیح ــا و ح ــام یارانه ه ــاح نظ ــع اص ــادی و در واق ــی اقتص ــث جراح در بح
ــن  ــا ای ــود. ب ــی ب ــذف ارز ۴۲۰۰تومان ــی ح ــرای تدریج ــد، اج ــام ده ــت انج ــت می توانس ــه دول ک
ــی  ــن کار در ط ــت ای ــود. بناس ــر می ش ــردم کمت ــه م ــه ای ب ــارهای هزین ــوک ها و فش ــدام، ش اق
ــودش  ــی خ ــامانه های اطاعات ــا و س ــد بانک ه ــت بتوان ــی دول ــا از طرف ــود ت ــرا ش ــنواتی اج س
ــرای  ــه ب ــع تخصیص یافت ــًا مناب ــا عم ــد ت ــت کن ــد تقوی ــای نیازمن ــت از دهک ه ــرای حمای را ب

ــود. ــرف ش ــودش مص ــای خ ــدان، در ج ــان و نیازمن ــه محروم ــاندن ب یاری رس

شــبهۀ هفتم: چرا دولت در اجرای اصالحات یارانه ای عجله کرد؟

ــی  ــرد. یک ــا ک ــاح یارانه ه ــریع اص ــرای س ــه اج ــور ب ــت را مجب ــی دول ــای جهان ــش قیمت ه افزای
ــای  ــا و پایگاه ه ــه داده ه ــرا االن ک ــه چ ــود ک ــن ب ــود، ای ــت ب ــه دول ــًا ب ــه عم ــی ک از انتقادهای
اطاعاتــی بــا دقــت مناســب و کامــل بــه روز نشــده، ایــن طــرح اجــرا شــد؟ شــاید در پاســخ بتــوان 
ــرای  ــی ب ــی و نگرانی های ــای جهان ــش قیمت ه ــی از افزای ــای ناش ــی از اضطراره ــه برخ ــت ک گف
ــه ایــن نتیجــه رســاند کــه تصمیــم  ــرای نیازهــای داخلــی، دولــت را ب تأمیــن کاالهــای اساســی ب

ــت همراهــی کــرد. ــا مجموعــۀ دول ــد ب ــم، بای ــن تصمی ــرد. بعــد از ای ســختی بگی

ــت  ــر دول ــم مدنظ ــا ه ــایر حوزه ه ــادی در س ــات اقتص ــا اصالح ــتم: آی ــبهۀ هش ش
ــت؟ هس

ــن  ــد، ای ــرم می رس ــه نظ ــه ب ــت. آنچ ــه اس ــام یاران ــاح نظ ــی تر از اص ــی اساس ــام بانک ــاح نظ اص
اســت کــه در کنــار اصــاح نظــام یارانــه ای، دولــت حتمــاً بایــد بــرای اصــاح نظــام بانکــی و خلــق 
ــه ای  ــت، برنام ــورم اس ــی ت ــأ اصل ــی منش ــه به نوع ــی ک ــام بانک ــه در نظ ــورت بی ضابط ــول به ص پ
ــته  ــه داش ــد برنام ــی بای ــزی و گمرک ــی و بودجه ری ــام مالیات ــرای نظ ــن ب ــد. همچنی ــته باش داش

ــد. ــته باش ــال داش ــردم را به دنب ــاه م ــادی رف ــای اقتص ــات زیرنظام ه ــاً اصاح ــا مجموع ــد ت باش
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نعمتی دکتر 

ام ّالفساد تورم

ــدوار  ــن و امی ــرده، خوش بی ــروع ک ــرم ش ــت محت ــه دول ــی ک ــدام و اصاحات ــن اق ــه ای ــم ب ــا ه م
ــد.  ــه ابعــاد دیگــر در بحــث تحــول اقتصــادی هــم توجــه دارن هســتیم. مســئوالن اقتصــادی مــا ب
امیدواریــم ایــن اقدامــات هــم صــورت بگیــرد کــه در رأس آن اصــاح نظــام بانکــی اســت. می شــود 
ــر  ادعــا کــرد امّ الفســاد سیســتم اقتصــادی همیــن تــورم اســت و تمــام شــاکلۀ اقتصــاد را تــورم ب

ــد. ــم می زن ه

تولیــد با اصالحات نظام بانکی جان می گیرد

دغدغــۀ رهبــر معظــم انقــاب هــم در طــی ســال های متمــادی کــه شــعار ســال را موضــوع تولیــد 
ــورم  ــه ت ــرد ک ــق می گی ــی رون ــد وقت ــردد. تولی ــا برمی گ ــی بانکــی م ــه نظــام پول ــد، ب ــرار داده ان ق
ــا تولیــد اســت کــه تقویــت و خودکفاشــدن دهک هــای پاییــن محقــق می شــود.  را حــل کنیــم. ب
ــت  ــرار نیس ــردد. ق ــا برمی گ ــی م ــوی کنون ــی رب ــاح بانک ــک و اص ــول و بان ــئلۀ پ ــه مس ــن ب ای
ــت  ــاِزکاری موق ــاً س ــن صرف ــه ای ــند؛ بلک ــتمند باش ــر و مس ــه یارانه بگی ــن همیش ــای پایی دهک ه

اســت.

دکتر کریمی

جهاد تبیین در مســائل اقتصادی ضروری است

ــا  ــه ب ــیده ایم. از اینک ــت رس ــه و ران ــت، یاران ــارۀ عدال ــازی درب ــت های مج ــان سلسله نشس ــه پای ب
ــت  ــت محدودی ــا را باب ــذر م ــگزاریم. ع ــه سپاس ــد، صمیمان ــی کردی ــا را همراه ــه م ــر و حوصل صب
ــف  ــاد مختل ــه ابع ــیم ب ــاز اســت، نتوانســته باش ــه نی ــور ک ــاید آن ط ــد. ش ــتادان بپذیری ــی اس زمان
ایــن سیاســت تحولــی دولــت اشــاره کنیــم و طبیعتــاً بــرای تبییــن و شفاف ســازی جزئیــات ایــن 
ــأ را  ــن خ ــم ای ــده بتوانی ــم در آین ــه امیدواری ــت ک ــاز اس ــتری نی ــات بیش ــه جلس ــت ها ب سیاس

ــم. ــران کنی جب

ــث  ــاب در بح ــم انق ــر معظ ــه رهب ــی ک ــه غرض ــت ها ب ــن نشس ــیم در ای ــته باش ــاءاهلل توانس ان ش
ــک گام و  ــان را ی ــد، در عرصــۀ مســائل اقتصــادی رســیده باشــیم و مخاطب ــن فرمودن ــاد تبیی جه

ــیم. ــانده باش ــور رس ــادی کش ــای اقتص ــائل و چالش ه ــر مس ــناخت بهت ــمت ش ــه به س ــک پل ی

نعمتی دکتر 

ــا را همراهــی  ــد و م ــه خــرج دادی ــه ب ــه ای ک ــت حوصل ــوار باب ــان بزرگ ــده هــم از شــما مخاطب بن
ــم. ــکر می کن ــد، تش کردی

دکتر کریمی

دوبــاره یــادآوری می کنــم کــه ایــن سلسله نشســت ها کاری مشــترک از »مدیریــت آمــوزش 
مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد اســتان های خراســان« و »هیئــت اندیشــه ورز اقتصــاد و الگــوی 

ــوده اســت. ــت پژوهــش حــوزۀ علمیــۀ خراســان« ب پیشــرفت اســامی معاون


