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المرء  َیضُجُر  و  االمانه  یذهب  و  الُخلق  ُیسیُء  السعر  »غالء  فرمایند:  می  السالم  علیه  صادق  امام  حضرت 
المسلم« گرانی قیمت ها، اخالق و رفتار مردم را بد می کند و امانت داری را از بین می برد و فشار و سختی 

مردم مسلمان را به ستوه می آورد. موضوع بحث در سلسله مباحث چالش تحول، گرانی و تورم است.

رابطه بین گرانی و تورم

یکی از شبهاتی که ممکن است مطرح شود، این است که در اسالم در مورد قیمت گذاری و گرانی و... 
ِه« همانا قیمت گذاری ها  ْعُر ِإَلی َالَلّ َما َالِسّ بحثی نشده است! حدیث مشهوری از پیامبر)ص( است که»ِإَنّ
برخی  برای  توجیهی  این روایت  او است. )ممکن است  ارزانی دست  و  یعنی گرانی  دست خداوند است. 
گرانی هایی که توسط ما و دولت و انتخاب هایی که انجام می دهیم، باشد لکن این ها تورم است و با 

گرانی ها فرق دارد.(

تفاوت گرانی و تورم

گرانی، در مورد قیمت یک کاال بوده اما تورم، در مورد سطح عمومی کل کاال است. مثال؛ در زمانی که 
قیمت تمام کاال ها ثابت هستند و فقط قیمت قلمی که در دست من است، افزایش پیدا کند، شما می 
گویید این گران شد! این یعنی گرانی. یعنی همان قیمتی که رسول الله برای آن قیمت گذاری نمی کند. 
می فرماید قیمت گذاری دست خدا بوده و مردم به آن احتیاج داشتند و کمبود رخ داده است لذا قیمت 
ها باال رفته است. پس گرانی در مورد کاالهای محدود و تک کاال است. در اصطالح اقتصادی به آن، 
قیمت نسبی می گویند. یعنی قیمت یک کاال نسبت به سایر کاال ها افزایش پیدا می کند. در زبان ریاضی 
. پس گرانی برای یک مجموعه محدود از کاال می باشد ولکن زمانی که  این طور نوشته می شود:
تورم اتفاق می افتد، نه تنها قیمت این کاال بلکه قیمت تمام کاال ها افزایش پیدا می کند. پس تورم یعنی 
افزایش سطح عمومی قیمت ها. به عبارت دیگر، زمانی که تمام قیمت ها افزایش پیدا کرد، ما با مقوله ای 
به نام تورم مواجه هستیم. با این توضیحات مشخص می شود آن گرانی که حاکم به آن کاری ندارد، کدام 
یک است؟ گرانی یک کاال؛ اما اگر که تورم حاصل شد یعنی همه کاال ها گران شدند، آن زمان چه اتفاقی 
می افتد؟ با مسئله تورم مواجه هستیم و باید ریشه یابی شود و اتفاقاتی که برای آن می افتد را بررسی کنند.

نکته

آیا حاکم با گرانی هیچ کاری ندارد؟ گاهی اوقات علت گرانی، گران فروشی است. برای مثال در بحث 
احتکار، حاکم اجازه ورود دارد. )این طور نیست که کاال را گران کنید و بگویید گرانی دست خدا است و...( 
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گاهی اوقات گران شدن کاال ناشی از احتکار است و شریعت تمام طرق آن را منع کرده است. داستان ها 
و احادیث متعددی در این رابطه داریم. حضرت امام صادق علیه السالم در مدینه بودند؛ کمبود ایجاد می شود؛ 
از غالم خود پرسیدند که چه کردی؟ می گوید خاطرتان جمع باشد. ما طبق توصیه شما همان اول سال، 
گندم و جو و خوراکی که نیاز داشتیم را به اندازه کافی خریدیم و تا انتهای سال تامین هستیم و متضرر 
نخواهیم شد. حضرت، ایشان را تحسین فرموده و بعد می فرمایند: حال همه این ها را به بازار برده و 
بفروش! با تعجب می گوید آقا گندم نیست و قیمتش خیلی باال می رود و روز به روز در حال افزایش است. 
آقا می فرمایند برو و این ها را بفروش و روزانه به اندازه ی خوراک روز، گندم و جو از بازار با قیمتش خرید 
می کنی و می آوری. حضرت این کار را برای خرید و فروش انجام نداده بودند بلکه برای مصرف ساالنه 

خود بوده است ولی از باب این که با عامه مردم یکسان شود، چنین دستوری دادند.

آیا در ابتدای کرونا شاهد تورم جدی بودیم؟ خیر؛ ولی قیمت برخی از کاال ها مثل ماسک به شدت افزایش 
پیدا کرد. یعنی اگر هر ماسک 100 تومان بود، با افزایش تقاضا، قیمت آن به 1000تومان افزایش پیدا 
باید ورود کند. پس از  کرد. در همان زمان عده ای ماسک را احتکار کرده بودند. دولت در این مباحث 
مواردی که دولت باید مداخله کند را برای شما مطرح کردیم. آن هم مقابله با گران فروشی است؛ حال به 
دلیل احتکار یا انحصار در بازار و سایر دالیلی که وجود دارد. برخی از گرانی ها هم هستند که دولت نباید 
در آن ها مداخله کند. مثل جریان عادی بازار. فالن کاال کمیاب و ارزشمند تر شده است و طبعا قیمت 
آن افزایش می یابد؛ این در حالی است که احتکار هم نکرده اند. فالن باربری باید حقوق کارگر خود را 
افزایش دهد لذا در باربری وسایل منزل باید نرخ بیشتری طی شود. در این مواقع مقابله دولت با گرانی 
معنایی ندارد. پس در هر گرانی دولت نباید دخالت کند ولی برخی از گرانی ها هستند )که دالیل آن را خیلی 

مختصر بیان کردیم.(، باید دولت مداخله جدی را داشته باشد.

تورم؛ تعریف اجمالی آن با عبارت »افزایش سطح عمومی قیمت ها« عنوان شد. این سوال ایجاد می شود 
که چرا تورم به وجود می آید؟! یعنی چرا تمام قیمت ها شروع به افزایش می کنند؟ 

تورم، دالیل متفاوتی می تواند داشته باشد اما یک دلیل اصلی دارد که در همه تورم های اقتصادی دنیا 
دیده می شود و آن، این که تولید شما ثابت باشد ولی حجم پول افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق در اقتصاد 
بیافتد، قطعا تورم حاصل می شود. یعنی همه چیز شروع به گران شدن می کند. )تذکر: این که می گوییم 
افزایش سطح عمومی قیمت ها، به این معنا نیست که همه قیمت ها به یک اندازه افزایش پیدا می کند 
بلکه ممکن است یک کاال 50 درصد و دیگری 30 درصد افزایش داشته باشد ولی در همه رشد قیمت ها 
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مشاهده می شود.(

پس تورم ریشه های مختلف دارد ولی یک اتفاق در کل دنیا ثابت است یعنی اگر تولید ثابت بماند و حجم 
پول افزایش پیدا کند، تورم ایجاد می شود. 

تولید می کند. اگر در کل  مثال؛ فرض کنید کل اقتصاد همین 2000تومانی که در دست من است را 
باز هم در اقتصاد  اقتصاد 2000 تومان داشته باشیم، قیمت این قلم چند می شود؟ 2000تومان. اگر 
10000 تومان را تولید کنم، قیمت این کاال )قلم( در اقتصاد همان 10000تومان می شود. اگر به همین 
ترتیب پول را اضافه کنم، چه اتفاقی می افتد؟ تولید اگر ثابت باشد، دائما قیمت ها افزایش پیدا می کند. 
این را در یک نظریه مقداری پول گفته اند که ریشه اش به هیوم و برخی ها هم گفته اند که به ابن خلدون 

بر می گردد. 

نظریه مقداری پول

Py=mv

.)v(ضربدر سرعت گردش پول )m(در هر اقتصادی برابر است با پول )y(ضربدر تولید )P(قیمت

)m( پول، واسطه مبادله است. هر چیزی را که با آن بشود مبادله کرد، پول می گویند. پس پول یک وسیله 
مبادله قابل پذیرش برای همگان است. مثال: پول کویت که یکی از ارزشمندترین پول های دنیا است را 
در ایران شروع به مبادله کنید در اکثر مکان ها از شما قبول نمی کنند! چون واسطه مبادله مقبول نیست. 

هر چیزی که واسطه باشد؛ فقط پول فیزیکال و نقد نیست؛ حتی اوراق مشارکت هم قبول است.

تولید می کنیم. ارزش کاال و  اقتصاد خود در یک سال  تمام چیز هایی که در  یعنی  تولید چیست؟   )y(
خدمات نهایی که در بازار است.

)v( سرعت گردش پول؛ پول را در حساب نگه نمی دارید بلکه می گیرید تا مبادله کنید. مثال به من حقوق 
می دهند و با آن خوراکی خرید می کنم. پس این دارد می چرخد.

معادله ریاضی فوق را که انجام دهیم، به یک نتیجه ای می رسیم. آن هم نرخ رشد قیمت ها به عالوه 
 .)p+y=m+v(نرخ رشد اقتصادی، با نرخ رشد پول به عالوه نرخ رشد سرعت گردش پول برابر خواهد بود
آن شرط مالحظه کنیم تا فرمول برای ما راحت تر قابل فهم شود؛ اگر که رشدی در اقتصاد نباشد و تولید 
افزایش پیدا نکند)y=0(، چه اتفاقی می افتد؟ سرعت گردش پول و نحوه چرخیدن پول تغییری پیدا نمی 
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کند)v=0(. اگر پول افزایش پیدا کرد)m( با فرض ثبات سایر شرایط، قیمت)p( ها افزایش پیدا می کند. 
هر چقدر پول را زیاد کنید، سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند. این اتفاقی است که در اقتصاد 

می افتد. در ایران هم این اتفاق افتاده است. 

به همین دلیل باید ریشه تورم را بزنیم و یکی از ریشه های مهم تورم چیست؟ رشد حجم پول است. این 
توسط چه کسی انجام می شود؟ بانک مرکزی. 

سطح عمومی قیمت ها

سطح عمومی قیمت ها را چگونه اندازه گیری می کنند؟ بانک مرکزی یک سبدی را معرفی می کند. می 
 )amar.org.ir(گوید در این سبد 12 رده کاالیی وجود دارد. )این ها را می توانید از طریق مرکز آمار ایران
مطالعه کنید.( خوراکی، آشامیدنی، سالمت، مسکن، دخانیات، ارتباطات، آموزش، حمل و نقل و امثال 
این ها. مرکز آمار این سبد را در روستاها از خانوار های مختلف در چند نوبت سوال می کنند؛ این سبدی 
که وجود داشته است را در حال حاضر چند خریدید؟ از این طریق گزارش تهیه می شود. با این کار شاخص 
قیمت مصرف کننده مشخص می شود. برای مثال قیمت 10 سال قبل)سال91( 100 هزار تومان بوده 
است و به این سال، قیمت می گویند. این روند تحقیقات مداومت دارد تا سال 1401. برای مثال قیمت 
سبدی که در سال 1400 به ارزش 500هزار تومان خریداری می کردیم و حال)1401( مثال 600هزار 

تومان شده است. ما به التفاوت این ها، میزان رشد تورمی است که وجود دارد. 

در مثالی که زدیم، یک حساب و کتاب اجمالی داشته باشیم؛ برای این که میزان تورم را به دست بیاوریم 
می توانیم این طور حساب کنیم که ارزش سبد کنونی 600 هزارتومان است اما در سال قبل 500 هزار 
تومان ارزش آن بوده است؛ برای محاسبه نرخ رشد آن، تقسیم بر 500 هزار می کنیم که نتیجه آن می 

شود 100 هزار روی 500 هزار برابر با 20 درصد.

یک مثال جهت فهم راحت تر مسئله فوق بزنیم. سال گذشته وزن من 100 کیلو بوده است و حال 105 
کیلو شده است. 5 کیلو افزایش وزن داشته ام. این افزایش وزن من در تمام نقاط بدن من حاصل شده 

است. برای محاسبه درصد رشد، این کار را انجام می دهیم:

میزان رشد وزن من 5 درصد است. در مورد قیمت هاهم نیز اینگونه محاسبه می شود.
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قیمت سبد را به روش فوق می سنجیم و محاسبه میزان تورم اتفاق می افتد البته این روش محاسبه، 
یعنی  Consumer Price Index می گویند.  به آنCPI  مخفف  این شاخص )که  خیلی ساده است. 
شاخص قیمت مصرف کننده.( را برای سال پایه همواره 100 می شود و سال های بعد را با آن مقایسه 
کنند. برای مثال، در حال حاضر شاخص  390 است؛ سال گذشته مثال 300 بوده است. این شاخص ها 
را باهم تقسیم و شاخص بندی می کنند. 390 منهای 300 تقسیم بر 300 نرخ تورم ساالنه را به من می 

دهند.

 پس سطح عمومی قیمت ها مشخص شد. من آن سبدی که داشته ام را می توانم مالحظه کرده و با آن 
تورم را حساب کنم. 

پس مرکز آمار، قیمت سبد را محاسبه و شاخص سازی کرد که فرایند آن بسیار ساده توضیح داده شد. حال 
آمار را منتشر می کند؛ یعنی تجربه ای که مردم می کنند را با نمونه گیری از روستاها و شهرها برای ما عینی 
کرده و گزارش آن را هم ابالغ می کنند. این گزارش ها از دهه ی 20 تاکنون وجود دارد و به صورت ماهیانه 
گزارش می شود، شما برخی اصطالحات در مورد تورم را شنیده اید که یکی از آن ها تورم نقطه به نقطه است 

و بسیار از آن استفاده می شود.

تورم نقطه به نقطه

به  قیمت ها نسبت  هستم،   1401 تیرماه  در  اکنون  من  به عنوان مثال  می گوید؟  چه  »نقطه به نقطه« 
از  برخی  است  ممکن  نماییم،  توجه  قیمت ها  به  اگر  است؟  کرده  تغییری  چه   1400 تیرماه  قیمت های 
قیمت ها کاهش و برخی افزایش یافته باشد؛ زمانی که تورم سالیانه حساب می شود، متوسط تغییر قیمت ها 
از ابتدای سال تا انتهای سال حساب می شود ولی در تورم نقطه به نقطه به اینکه در یک ماه چه اتفاقی 
که  نقطه ای  این  در  بلکه  نداریم،  کاری  است  شده  گران  کمتر  یا  شده  ارزانی  نمی کنیم،  توجه  رخ داده 
پیداکرده  تغییر  قیمت ها  مقدار  چه  بوده ایم  که  نقطه  همین  در  قبل  سال  یک  به  نسبت  اکنون هستیم 
با همان شاخِص گفته شده،  این ها اصطالحات مختلفی هستند که  لذا  است لذا می شود نقطه به نقطه؛ 
پارامترهایی وجود دارد و  این سبد چه  برای شما سؤال شود که در  می توان محاسبه کرد. ممکن است 
سهم هرکدام چیست؟ پیشتر بیان شد که 12 گروه کاالیی وجود دارد ولی سهم هرکدام از این ها، در این 
25 درصد این سبد، بحث خوراکی و  بیان می شود(. حدودًا  سبد چیست؟ )جهت ترسیم فضای ذهنی 
آشامیدنی می باشد، تقریبًا 38 درصد این سبد سهم مسکن است. دخانیات در این سبد 05/0 درصد سهم 
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دارد ولی آموزش و ... حدود 3 یا 4 درصد است، جمع این  12 گروه کاالیی 100 درصد می شود. اگر این ها 
را باتجربه ی خود و عامه ی مردم تطبیق دهیم متوجه خواهیم شد که تقریبًا سبد درستی است؛ یعنی ما 
بیش از  درآمد خودمان را به صورت معمول صرف مسکن می کنیم و تقریبًا  هزینه های زندگی مان 
ایران به صورت دقیق این ها را گزارش  به هزینه های خوراکی و آشامیدنی اختصاص می یابد. مرکز آمار 
می کند )که در هر بخش آن یک تغییراتی ایجادشده است.(، مثاًل در سال های اخیر اگر قیمت اینترنت 
افزایش پیدا نکرده باشد در این مورد ما شاهد تورم نخواهیم بود ولی در مابقی کاالها این اتفاق افتاده 

است. پس سهم ها این گونه تقسیم بندی شده است.

در سال های مختلف هم این سهم ها دائمًا تغییر کرده و به روزرسانی می شود تا سبدها، متناسب بازندگی 
مردم ایجاد شود. سطح عمومی قیمت که افزایش پیدا می کند، با این اهمیت ها با یکدیگر جمع می شود 

و تورم را به ما نشان می دهند.

علل دیگر تورم

افزایش  چیز می شود؟  به چه  منجر  دنیا  در  گران شدن سوخت  به عنوان مثال  هزینه:  یا  و  فشار عرضه 
هزینه ی زندگی مردم، افزایش هزینه ی تولیدات، افزایش هزینه ی انرژی بخش صنعت، معدن و ...؛ به 
دلیل این که در این مواقع قیمت گذاری های ما دستوری و ثابت است، خیلی ممکن است مواجه با این 
است  نکرده  دخالت  پول  لزومًا  اینجا  در  دیگر  است.  محسوس  کشورهای دیگر  در  اما  نباشیم  موضوع 
بلکه یک عامل بیرونی روی اقتصاد تأثیر گذاشته است. سوخت گران شد و نتیجه ی گران شدن سوخت، 

افزایش قیمت ها شد، به این تورم فشار هزینه میگویند.

فشار تقاضا: در برخی از مواقع تورم، ناشی از فشار تقاضا است؛ البته اکثرًا قائل اند که ریشه ی اصلی فشار 
تقاضا، همان بحث پول است ولی تقاضا ممکن است به دلیل دیگری هم افزایش پیدا بکند، برای مثال، 
تورم انتظاری، که این یکی از معضالت در علم اقتصاد است. زمانی که انتظار افزایش قیمت کاالها وجود 
داشته باشد، چه اقدامی انجام می شود؟ به سرعت آن کاالها را خریداری می کنیم )این در حالی است که 
هنوز اتفاقی نیفتاده است.( این سبب می شود که قیمت ها شروع به افزایش پیدا کند. پس تورم انتظاری، 
باعث افزایش تقاضا برای کل کاالهای اقتصاد می شود. درنتیجه تورمی که در دو سال آینده قرار بود رخ 
دهد، هم اکنون اتفاق می افتد، کمبودی که قرار بود بعدا رخ بدهد، اکنون اتفاق می افتد، به این فرایند، 
پیش بینی تحقق زا میگوییم؛ یعنی من پیش بینی می کنم که محقق می شود و اصاًل نیازی به انجام کاری 
نیست ولی اگر تورم انتظاری در جامعه ای افزایش پیدا کند، شما باید منتظر افزایش تورم در خود اقتصاد 
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اگر  انجام می دهید،  را  باشید،  گویا خود، خود را محقق می کند. برای مثال، شما زمانی که کاری  هم 
اعتمادبه نفس نداشته  باشید و به خودتان باور نداشته باشید، قطعًا کار را خراب می کنید؛ زیرا اعتمادبه نفس 
ندارید، تورم انتظاری از همین سنخ است؛ زیرا تورمی که می خواهد رخ دهد، اتفاق می افتد. )ازآنچه که 
می ترسیدید به سرتان می آید، رفتار خودمان هم تأثیر می گذارد. چرا؟ زیرا مردم بر اساس انتظاراتشان عمل 
می کنند.( ما در ایران تجربه ی این را بسیار داریم؛ پس تورم انتظاری یکی از عللی است که فشار تقاضا 
را برای ما ایجاد می کند. حال به چه علت انتظارات در مقابل تورم ایجاد می شود؟ به جهت رفتار دولت، 
دولت پول به اندازه ی کافی ندارد، امسال وضعیت آن خوب نیست، نمی تواند مالیات بگیرد، نمی تواند نفت 
بفروشد و ... ولی هزینه بسیار دارد. حقوق کارمندان را می خواهد افزایش دهد، طرح عمرانی بسازد و ...، 
چه کاری کند؟ می گویند دولت قرض بگیرد، حال قرض را از کجا بگیرد؟ از بانک مرکزی، لذا چه اتفاقی 
رخ خواهد داد؟ پول زیاد می شود. پس خود بودجه ی دولت، تورم انتظاری ایجاد می کند. زمانی که اعالم 
می شود سال بعد مثاًل دستمزدها این مقدار افزایش پیدا می کند، می گویند پس کاالها هم گران می شود 
محقق  ابتدای سال  همان  دهد،  رخ  آینده  سال  انتهای  تا  باید  که  تورمی  می کنند،  خرید  به  لذا شروع 

می شود.

پس یکی از کارهایی که حتمًا باید صورت پذیرد، بحث تورم انتظاری است، در انتظارات، این نکته، نکته ی 
خیلی مهمی است که در شکل گیری انتظارات، فقط رفتار دولت مهم نیست بلکه شایعه پذیری هم به شدت 
دارای اهمیت است، این که احساس شود برخی از اطالعات ممکن است در شایعات بیشتر از واقعیات 
باشد، آن زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انتظاراتتان نسبت به آینده خیلی بد می شود. برای مثال موجودی 
اثر این  ترس شب کابوس می بیند، یعنی چیزی  به نام دیو اصاًل وجود ندارد ولی بچه از او می ترسد در 
که وجود نداشت منجر به یک اتفاق واقعی شد. گاهی اوقات این دیو سازی باعث شکل گیری انتظارات 
تورمی می شود، زمانی که تورم انتظاری شکل گرفت چه اتفاقی رخ می دهد؟ خود تورم هم اتفاق می افتد 
و این تأثیر شایعه است؛ یعنی یک موجود موهوم می تواند تورم واقعی ایجاد کند، این یکی از شاه کلیدها 
است. لذا هرچقدر انتظارات تعدیل، واقعی تر و متناسب با واقعیات اقتصاد شود، می توانیم تورم را بهتر از 

قبل کنترل نماییم. 

 مضرات و منافع تورم

منافع تورم:

1. یکی از ریشه های تورم، پول است. دولت برای چه پول دارد چاپ می کند؟ به خاطر اینکه هزینه کند، 
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این هزینه ها را برای چه کسی دارد انجام می دهد؟ برای مردم؛ می خواهد به مردم خدمات بدهد. مثاًل 
اتفاقی  انجام دهد ولی پول ندارد؛ چه  می خواهد واکسن بخرد، راه سازی کند و هزاران کار مثبت دیگر 
می افتد؟ دولت استقراض می کند و کاری که به نفع ما است را انجام می دهد، نفع آن به همه ی مردم 
می رسد. پس این یکی از منافع تورم است، به دولت اجازه می دهد بیش از بودجه معین خرج کند چون 

خرج او به نفع مردم است.

2. تورم چون قیمت ها را تغییر می دهد، یک انگیزه ای برای بخش خصوصی )که کار انجام می دهد و یک 
رونقی را برایش ایجاد می کند. به چه صورت این رونق را ایجاد می کند؟ برای مثال به شما اگر وام بدهند، 
می گیرید یا نمی گیرید؟ آن هم با نرخ 27 درصد! ولی می گویید می صرفد! چرا؟ چون تورم نسبت به زمان 
بازپرداخت، باالتر است.( می شود. لذا تورم باعث می شود که آن نرخ تأمین مالی شما، کم شود، انگیزه 

برای سرمایه گذاری و گسترش فعالیت هایتان باالتر برود و باعث رونق اقتصادی شود.

رونق به چه معناست؟ یعنی بیکاری کم می شود؛ اصاًل اینجا یک رابطه ای وجود دارد؛ یک شخص آماردان 
به نام فیلیپ که کار اقتصادی هم نمی کرد، صحبتی داشت که یک منحنی مشهور در اقتصاد دادند؛ به 
را  دلیلش  است.  آمده  پایین  بیکاری  است،  رفته  باال  تورم  که  هرزمانی  گفت:  کرد،  نگاه  که  آمار  دوران 
هم نمی دانست! اما حاال دلیل آن را به طور مختصر بیان کردیم. )ولی این رابطه مشهور شد به منحنی 

فیلیپس(، تورم می تواند بیکاری را در کوتاه مدت کم کند ولی در بلندمدت هیچ تأثیری ندارد.

مضرات تورم:

1. رجوع کنیم به حدیث ابتدای بحث که امانت داری کم می شود، سوء خلق ایجاد می شود و مؤمنین زجر 
می کشند، چرا؟ چون آن ها نمی توانند محاسبه کنند. برای مثال شما زمانی که خریدی را انجام می دهید، 
می کنید؟  خرید  او  از  است،  درست  او  وزنه ی  که  نباشید  مطمئن  اگر  شما  می کنند.  وزن  شمارا  جنس 
مطمئنًا خرید نمی کنید چون به او اعتماد ندارید. در اقتصاد، پول چنین کاری را انجام می دهد. پول یک 
معیار سنجش است. در حدیث دیگری رسول خدا می فرمایند: درهم و دینار، خاتم های خدا بر روی زمین 
معیار سنجش است.  انجام می دهند، پول  را درست  کار مردم  میزان هستند.  به منزله ی  آن ها  هستند، 
زمانی که این پول معیار باشد، االن با 10 هزار تومان می توانیم یک ساندویچ بخریم، فردا با همان 10 
هزار تومان نصف ساندویچ می دهند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ دائمًا قدرت خرید من کم می شود و مانع 
برنامه ریزی من می شود. حال نکته ای که وجود دارد، بیشتر مانع برنامه ریزی چه کسانی می شود؟ کسانی 
که دارایی شان پول است. چه کسانی دارایی شان  پول است؟ کسانی که دستمزد می گیرند. لذا بیشترین 
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ضرر را چه کسانی می کنند؟ کسانی که دستمزدهای به اصطالح اسمی می گیرند، یعنی قیمت کارشان 
200 هزار تومان می تواند یک  با  200 هزار تومان است، امروز  مشخص است. مثاًل قشر کارگر، روزی 
کار انجام دهد. فردا یک کار دیگر و فردا یک کار دیگر؛ پس تورم بیش از همه به ضرر افرادی است که 
دارای حقوق ثابت هستند. در همین تورم اخیر که اتفاق افتاد )تورم یعنی سبد مصرفی(، دهک آخر که 
پولدارهای جامعه هستند، یک تورم 33 یا 34 درصدی را تجربه کردند و اولین دهک که فقرای جامعه 

هستند، تورم حدود 40 درصد را تجربه کردند. پس این ها بیش از همه متضرر می شوند.

2. دومین ضرری که دارد چیست؟ توزیع درآمد را بدتر می کند، فقرا فقیرتر اغنیا غنی تر می شد.

3. سومین اتفاقی که در اثر تورم رخ می دهد، تورم باعث می شود که هزینه های ناخواسته ای برای تولید 
هم ایجاد شود برای مثال، ساندویچی که امروز با خانواده تان صرف کردید و محاسبه کردید؛ در ماه بعد 
می خواهید یک ساندویچ دیگر بخرید؛ وارد آنجا که می شوید متوجه می شوید که دیگر توان سفارش نوشابه 
بدی  تجربه ی  چون  ندهد،  رخ  هم  تورمی  اگر  حتی  می روید؟  ساندویچی  به  آیا شما  بعد  ماه  ندارید؛  را 
داشته اید، به خاطر ترس اینکه توان خرید نداشته باشید، ترجیح می دهید که نروید. زمانی که هزینه های 

تولید در حال افزایش است، هرروز فرد با یک قیمت جدید مواجه می شود. سطح مبادالت پایین می آید.

4. آخرین نکته  این که قیمت های نسبی دچار مشکل می شوند؛ ما در اقتصاد بیش از همه باقیمت نسبی 
سروکار داریم. زمانی که در آن ها اختالل ایجاد بشود، سطح مبادالت پایین تر می آید.

جمع بندی

تورم پدیده ای است که حتمًا یکی از علل آن رفتار دولت است ولی برداشت های مردم از رفتار دولت و شایعه 
پذیری آن ها هم می تواند به آن دامن بزند، دولت منتخب کیست؟ منتخب من، پس من اگر می خواهم 
کاری را انجام بدهم و رفتاری را اصالح نمایم، باید انتخاب های خود را درست نمایم و سیاست گذار هم 

به همین ترتیب.

آخرین نکته 

 آیا اصالح قیمت ها معادل تورم هست؟ خیر، معادل تورم نیست. با همین ادبیاتی که بیان شد، می توانیم 
خیلی راحت این را اثبات کنیم که اگر اصالح قیمت ها منوط به چند کاالی خاص شوند، چون سطح 
عمومی قیمت ها تغییر نکرده است، پس معادل با تورم نمی شود، اما اتفاقی که رخ می دهد چیست؟ اگر 
باشند،  یا هزینه ی خانوار داشته  و  تولید  این قیمت هایی که اصالح می کنم سهم عمده ای در هزینه ی 
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است  ممکن  و  کنم  قیمت   من اصالح  اگر  پس  شوند،  تورمی  دور  یک  آغاز  زمینه ساز  می توانند  این ها 
نتیجه ی آن تورم شود، یعنی معادل هم نیستند، این اصالح قیمت های من باید یک اصالح قیمت دائمی 
باشد. برای نمونه اگر که قرار است قیمت نان آزاد شود، دیگر نباید مجدد دستوری تعیین شود و باید آزاد 

شود، روزی که ارزان شد، دولت بگذارد ارزان شود.

مثال عینی: قانون هدفمندی یارانه ها سال پایانش 1391 بود. در همان سال یک یادداشتی نوشتم، قیمت 
نفت در آن زمان )اواسط دولت آقای احمدی نژاد(100 دالر شده بود. قیمت نفت کاهش پیدا کرد حدود 
30-20 دالر بود. قانون هدفمندی یارانه ها که آن هم یک طرح اصالح قیمت ها بود چه چیزی می گفت؟ 
می گفت قیمت بنزین در سال پایانی باید 95 درصد قیمت خرید بنزین روی عرشه کشتی در خلیج فارس 
بشود. )اصطالحًا به آن  قیمت فوب می گویند( در آن زمان، محاسبه که می کردیم، قیمت بنزین 600 
تومان می شد، دولت بنزین را چند می فروخت؟ بنزین سهمیه را 400 تومان و بنزین آزاد را 700 تومان، 
همان زمان به دولت پیشنهاد شد که قیمت فوب 600 تومان است و همان را بفروش، قیمت را آزاد کن 
و خودت را از بند قیمت گذاری بنزین رها کن. دولت دید دارد 700 تومان می فروشد! دیگر چرا ارزان تر 

بفروشد! مردم به 700 تومان عادت کرده  بودند و کسی صدایش درنمی آمد، لذا به فروختن ادامه داد.

اگر همان زمان زنجیره قطع می شد، دیگر ما و شما امروز نگران آزادسازی قیمت بنزین نبودیم، قیمت 
بنزین یک مدتی برای مردم ارزان تر بود و از آن استفاده کرده بودند و طبعًا سراغ گرانی آن هم باید می رفتند 
و دیگر دچار معضل تورم نمی شدیم. یک قیمت بود که تغییر می کرد و سایر قیمت ها خیلی کمتر عوض 

می شدند.

ان شاءلله که این دوره، دولت جدی باشد و اگر فرایند اصالح قیمت هایی را آغاز کرده به لوازم آن پایبند 
گاه این تورم را ایجاد کرده ولی اگر که واقعًا این اصالح  باشد. )زیرا با این چرخه ای که بیان شد، ناخودآ
شود و از این به بعد باقیمت عادالنه ای کاال را عرضه شود، یعنی دولت زمانی که کاال ارزان شد نیز کاال را 
به مردم ارزان تر بدهد؛ زیرا جنگ اوکراین دائمی نیست و تمام می شود و آن دوران ما شاهد کاهش قیمت 
نهاده های دامی و خوراکی و ... خواهیم بود. آن زمان اگر قیمت ها پایین آمد، متوجه می شویم که اصالح 
قیمت، به درستی بوده است.( فکر می کنم دولت این سری این چنین تصمیمی گرفته است که اصالح 

قیمت ها را به صورت جدی انجام دهد.

و السالم علیکم و رحمت الله
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تصمیم دولت تحت تأثیر شرایط جهانی!

نکته اول: در مورد فهم چرایی کار این دولت است.

کار دولت، دو جنبه می تواند داشته باشد.

با اختصاص آن به کاالهای  نا عدالتی هایی در بحث ارز ترجیحی  1. یکی بحث عدالت محوری است. 
اساسی اتفاق افتاد. این یک جنبه بود که دولت در حقیقت عدالت محور بوده و این تصمیم را گرفته است.

2. دوم بحث شرایطی است که اکنون اقتصاد جهانی با آن مواجه بوده و در وضعیت اقتصادی ایران نیز 
تأثیر گذاشته است.

اقتصاد در حقیقت نقش گلوگاه حیات عزت یک ملت را دارد. وقتی که یک ملتی غذا نداشته و به بیگانه 
وابسته باشد، خطرات مختلفی ممکن است برای آن به وجود بیاید. بسیاری از اوقات مجبور است حتی 

عزت خودش را به فروش بگذارد تا به حداقل نیازهای اساسی برسد.

تبعات وابستگی اقتصاد

1. یکی از آن تبعات، پذیرش تحمیالتی است که مستکبرین انجام می دهند و صندوق بین المللی پول 
برای اینکه یک وامی را در اختیار کشوری قرار دهد، شرایطی برای آن قرار می دهد. برای مثال می گوید 
شما باید وارد این پیمان شوی و این قول را بدهی و این دستورات را در پنج گام اجرایی کنی تا ما پنج قسط 
تو بدهیم. وقتی یک کشور مجبور باشد از صندوق بین المللی پول وام بگیرد، مجبور است  به  را  از وام 

خواسته های آن ها را نیز انجام دهد. این یک جنبه وابسته بودن اقتصاد کشور به بیرون است.

2. جنبه دیگر که وابستگی دارد، بحران ها و شوک های اقتصادی است که در اقتصاد جهان اتفاق می افتد. 
در حالت طبیعی، واردات و صادراتی بین کشورها اتفاق می افتد و شرایطی می گذارند. تراز تجاری دارند 
و مسائلی را در نظر گرفته و تبادالت انجام می شود اما این ها زمانی است که شرایط حالت طبیعی داشته 
باشد. اگر کشور دائمًا در یک کاالیی مثل بنزین خیالش راحت باشد که همیشه می تواند وارد کند؛ در این 
صورت هیچ وقت در پی تأمین مقدمات تولید بنزین مثل ساخت پاالیشگاه نخواهد رفت. اگر بداند همیشه 
کاالهای اساسی اش را می تواند تأمین کند، هیچ وقت به دنبال تأمین مقدمات تولید کاالهای اساسی مثل 
زیر کشت بردن زمین های زراعی، تولید ماشین آالت، مستقل شدن در این قضیه هیچ وقت نخواهد رفت 
و این وابستگی روزبه روز عمیق تر خواهد شد اما این، در بحران های اقتصادی، مثل اتفاقی که در جهان 

افتاده است )مثل قضیه جنگ بین اوکراین و روسیه( چند اتفاق باهم رقم می خورد:
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1. یکی کمبودهای مواد غذایی است و کمبود تولید کاالهای اساسی. گندم به عنوان یک کاالی اساسی 
از  یکی  اوکراین  و  و مهم است  استراتژیک  نیاز حیاتی کشور است، گندم یک کاالی  و یک کاالیی که 

مهم ترین کشورهای صادرکننده گندم است که توضیحات آن در ادامه بیان خواهد شد.

پس اولین اتفاقی که با شروع یک بحران اقتصادی اتفاق می افتد، کمبود مواد غذایی، به خاطر یک جنگ 
در خود کشورهای تولیدکننده و صادرکننده مواد غذایی است.

2. دومین اتفاقی که می افتد، شما اگر وابسته باشید، نمی توانید بی طرف باشید ولی اگر جزو کشورهایی 
باشید که مثاًل طرفدار آمریکا است؛ باید مثاًل روسیه را تحریم کنند، خرید نکنند، ورزشگاه هایش را تحریم 
کنند و... اما قضیه به اینجا ختم نمی شود. از آن طرف روسیه آن ها را تحریم می کند و مثاًل می گوید به 
یعنی کاماًل  تهیه کنند  باید چوب  و  به دالر نمی فروشیم  یا مثاًل  گاز نمی فروشیم  کشورهای غیر دوست 
کشورهایی وابسته هستند. در این صورت چوب دو سر طال هستند یعنی به سمت آمریکا بخواهند بروند 
از هر دو طرف ضرر  ناراحت می شود لذا  ناراحت می شود. به سمت روسیه بخواهند بروند آمریکا  روسیه 
می کند. این دومین خطر وابسته بودن است. اولین خطر، کمبود مواد غذایی است و دومین خطر اینکه 

کشور وابسته بین دو کشور بزرگ حتمًا متضرر خواهد شد.

وقتی چنین بحرانی اتفاق بیافتد، آسیب وابستگی ها آشکار می شود. دقیقًا مثل کفر ابلیس که می گویند. 
شیطان تا زمانی که به صورت تنهایی عبادت می کرد، 6000 سال عبادت کرد اما زمانی که چالش اتفاق 
افتاد، آن تکبرش باعث شد که رانده و رجیم شود. تا زمانی که چالش اتفاق نیفتد، خطرات وابسته بودن و 
اینکه گلوی اقتصاد را وابستگی گرفته است ولی شاید هنوز فشار نداده است، متوجه نخواهیم شد. نکته 
اندازه  به همان  دارند،  ابرقدرت  به کشورهای  که  وابستگی  به اندازه  که کشورها هرکدام  است  این  مهم 
مختلفی  دوره های  ما  کشاورزی  زمان  آن  در  انقالب،  از  قبل  ایران  کشور  مثل  دقیقًا  می شوند.  متضرر 
داشت. نقطه عطف آن بحث اصالحات ارضی بود که اتفاق افتاد. ماقبل از اصالحات ارضی، به فرمایش 
حضرت امام که فرمودند: ما در قبل از اصالحات ارضی، یک استان ما مثل استان خراسان تمام گندم 
سراسر ایران را تأمین می کرد؛ اما اصالحات ارضی چه بود؟ کشورهایی مثل کشورهای مستکبر آمریکا، 
گندم را داخل دریا می ریختند. به خاطر اینکه اگر به بازار تزریق می کردند عرضه افزایش پیدا می کرد و 
قیمت پایین می آمد لذا به خاطر اینکه قیمت پایین نیاید، در دریا می ریختند. این ها گفتند چه کاری است 
که در دریا بریزیم! بیاییم و برایش بازار ایجاد کنیم، تقاضا ایجاد کنیم. آن تقاضا چه بود؟ گفتند بیاییم 
کشوری مثل ایران که صد در صد از همه جهت وابسته به ما است و حتی مسئولش را ما تعیین می کنیم و 
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تابع و رام ما است، به صورت نرم فریب دهیم، یک ظاهر و یک پوسته زیباروی آن بکشیم و کشاورزی اش 
را نابود کنیم و برای خودمان بازار ایجاد کنیم.

بنابراین گفتند در طرح اصالحات ارضی، زمین های بزرگ را قطعه قطعه کردند و از دست ارباب ها گرفتند 
و به افراد دادند و اسم آن را هم »دهقان ها« گذاشتند ولی مشکل این بود که اواًل این دهقان های خرده پا 
و کم درآمد زمین های کوچک را که گرفتند، ماشین آالت و سیستم آبیاری نداشتند و از طرفی دیگر در 
مباحث اقتصادی می خوانیم اگر بخواهیم یک زمینی صرفه اقتصادی داشته باشد، بهتر است مساحت 
آن بزرگ باشد که صرفه داشته باشد. زمین کوچک به صرفه اقتصادی نمی رسد. نتیجه اش این شد که این 
کشاورزها، بیچاره و فقیر شدند و همه در حاشیه شهرها ساکن و حلبی نشین شدند و حلبی آبادها اتفاق 
افتاد و کشاورزی ایران کاًل نابود شد. طوری شد که به فرمایش حضرت امام در صحیفه که می فرمایند: 
استان خراسانی که یک استان کل ایران را جواب می داد، رسید به جایی که مجموع تولیدی که در کل ایران 
اتفاق می افتاد فقط 33 روز گندم ایران را تأمین می کرد یعنی فقط یک ماه! 11 ماه دیگر را باید وارد می کرد 
و بعد اقتصاد ایران کاماًل وابسته شد و هنوز تبعات آن را داریم می بینیم که چه اتفاقی افتاد؟ تخم مرغ از 

خارج، گندم از خارج، مواد غذایی همه وابسته به خارج. ما اآلن وابستگی مان در کشاورزی کم نیست.

حضرت آقا در سخنرانی نوروزی ابتدای سال اشاره داشتند که کشاورزی ما یکی از وابسته ترین بخش ها به 
بیگانه در بخش های مختلف اقتصادی است و این یک خطر خیلی بزرگی است و عرض خواهیم کرد که 

وابستگی های ما تا چه حد و چگونه است.

خودکفایی

خودکفایی یا همان استقالل در اقتصاد یک مبحث بسیار مهمی است. در بنزین خودکفا نبودیم. هرزمانی 
که پیشنهاد تأسیس پاالیشگاه دادند، گفتند صرفه اقتصادی ندارد و وقتی که می توانی بنزین را با قیمت 
پایین تری وارد کنی چه دلیلی دارد که با قیمت خیلی باالتری پاالیشگاه بزنی! مسئولین ما در یک دوره ای 
این تدبیر را نداشتند که اگر یک روزی دشمن ما را تحت فشار قرار داد و بنزین را تحریم کرد، چه اتفاقی 
بیفتد. در یک مدت بسیار کوتاه، پمپ بنزین ها دچار اختالل شد، کشور دچار بحران شد.  ممکن است 
کشوری که تمامًا ترانزیت و حمل ونقلش با بنزین است. در آن زمان با ایجاد پاالیشگاه مخالفت می کردند 
راه اندازی  با  اتفاقًا  و  رفتند  پاالیشگاه  ایجاد  به سمت  و  احساس شد  بنزین  تحریم  اعمال  اینکه خطر  تا 

پاالیشگاه، تحریم اثر نکرد. دشمن در دوره ای به سمت تحریم رفت که ما خودکفا شده بودیم.

مواضع تهدید



17

نکته مهم وابستگی به خارج در کاالهای کشاورزی است. حضرت آقا فرمودند: »بخش کشاورزی ما یکی 
از وابسته ترین بخش ها است.« این جریان را هم فرمودند که یکی از مسئولین به ایشان گفته است که 
من رفتم به یکی از کشورها و مسئول آن کشور به ما گفت: شما هراندازه هندوانه تولید کنید ما می خریم. 
ما هم گفتیم شما که در کشور خودتان با این وسعت، آب، کشاورزی، ماشین آالت و بسیار پیشرفته، نیاز 
به هندوانه ما دارید؟! مسئول آن کشور در جواب گفته بود »به تعبیری« ما آن قدر ساده اندیش نیستیم که 
کاالی استراتژیکی مثل گندم را رها کنیم و هندوانه ای که آب زیادی مصرف می کند در این بحران جهانی 
را که اساسی  این کاالها  بلکه  تولید کنیم  را  و اساسی نیست آن  به هیچ عنوان کاالی استراتژیک  و  آب 

نیست را از خارج وارد می کنیم و کاالی استراتژیک مثل گندم، ذرت و... را تولید می کنیم.

آمار واردات سال های اخیر

آماری که شاید بسیار تعجب برانگیز باشد و در کشور ما دارد اتفاق می افتد. در بحث واردات کشور ما از 
اوکراین، طبق آمار سال 1400، 26/9 میلیون تن ذرت، 7 میلیون تن گندم، 3/3 میلیون تن جو و 2/3 
میلیون تن دانه های روغنی که تبدیل به روغن می شود وارد کردیم. جالب است که در این دانه های روغنی، 
سال 1400 میزان واردات ما نسبت به 1399، 55 درصد افزایش پیدا کرده است و یعنی وابستگی ما 55 
درصد افزایش پیدا کرده است. در کنجاله 2/3 میلیون تن واردات داشتیم که 28 درصد افزایش داشته 
است. در دارو و تجهیزات درمانی 22/2 میلیون تن واردات داشتیم که 25 درصد افزایش داشتیم اما این 
یک جنبه است. متأسفانه کشورمان دچار این وابستگی کشاورزی است. در بحث جنگی که بین اوکراین 
و روسیه اتفاق افتاد، منجر به چند چیز شده و خواهد شد. برای اینکه بهتر شرایط را درک کنیم، آمارهایی 
از میزان تولید و صادرات کاالهای اساسی در اوکراین و روسیه بیان می کنیم که ببینیم چه تحوالتی و چه 
تغییراتی و چه تأثیراتی بر روی وضعیت گندم جهان خواهد داشت. بیشتر گندم های تولیدشده در اوکراین 
توسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد می شود. یعنی کوچک ترین تغییری که اتفاق می افتد، اثر 
مستقیم آن ابتدا روی این کشورها خواهد بود؛ مثل لبنان و تونس که آسیب پذیر هستند. چند وقت پیش 

در اخبار دیدید که گفت: »قیمت نان در لبنان 70 درصد افزایش پیدا کرد«

روسیه و اوکراین بازیگران کلیدی در صنایع بزرگ مثل تراشه های کامپیوتری، روغن آفتابگردان، غالت، 
نفت و چوب هستند. روسیه و اکران با همدیگر یک چهارم از صادرات گندم جهان را تولید می کنند. در 
سال 2021، اوکراین بیشتر از 27 میلیارد دالر محصوالت کشاورزی به جهان صادر کرده است و هدف آن 

27 کشور است؛ ازجمله: مصر، ترکیه و همچنین کشورهای همسایه ما نیز هستند.
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جالب این است که اصلی ترین محصوالت کشاورزی اوکراین کاالهای اساسی است. یعنی ذرت، تخمه 
آفتابگردان، گندم، جو، کلزا و کنجاله آفتابگردان. این موارد اصلی ترین محصوالت این کشور است که در 

حقیقت کوچک ترین بحران و شوکی اثر مستقیم بر بازار این کاالها خواهد گذاشت.

کشاورزی  همه  از  که  مکان هایی  یعنی  اوکراین،  کشاورزی  زمین های  پربارترین  از  قابل توجهی  بخش 
بیشتری دارد، در سمت شرق اوکراین است؛ یعنی جایی که در حال حاضر مرز آن با روسیه است و درگیری 

او با روسیه دقیقًا در شرق اوکراین بیشتر اتفاق می افتد و بیشتر کشاورزی در همان جا است.

در وضعیت جنگ، صادرات کشورها به شدت کاهش می یابد

از طرفی جنگ در اوکراین، ترکیب کاالهای کشاورزی را تغییر می دهد. کشوری مثل اوکراین، تمام ذرت و 
تخمه آفتابگردان را که برای خودش تولید نمی کند، بلکه نگاه صادراتی دارد. اما تا چه زمانی نگاه و هدف 
باشد. وقتی خودش دچار جنگ  امر واجب تری وجود نداشته  برای خودش  تا زمانی که  صادراتی دارد؟ 

شود، اولین کاری که می کند، به اصالح فرنگی »شیفت« می کند به تولید گندم و برای خودش.

نکته جالب این است که نه تنها اوکراین چنین کاری را می کند، کشورهای دیگری که تولیدکننده گندم 
هستند، مثل هند، این ها نیز گندم خودشان را دیگر صادر نمی کنند.

خبری رسیده است که اوکراین برای اینکه بتواند محصوالت را برداشت کند، ماشین آالت آن ها سوخت 
تولیدکننده بزرگ و چهارمین  به این حد ضربه خوردند. در قضیه ذرت، اوکراین هفتمین  تا  ندارد! یعنی 

صادرکننده بزرگ ذرت در جهان است.

40 درصد از ذرت ایران به اوکراین وابسته است

کسانی که اوکراین برای آن ها واردات انجام می دهد، چین، اتحادیه اروپا و ایران هستند. ایران 40 درصد از 
ذرت خودش را از اوکراین وارد می کند؛ ذرت ایران که چنین کاالی اساسی است تا این حد به طور مستقیم 

وابسته به اوکراین است.

در گندم، اوکراین هشتمین تولیدکننده بزرگ دنیا و ششمین صادرکننده بزرگ دنیا است. کشورهای اصلی 
که مقصد اوکراین در گندم هستند، عبارت اند از: مصر، ترکیه، پاکستان، مراکش، اندونزی. ولی ترکیه و 
پاکستان که به شدت وابسته به گندم اوکراین هستند، مسلم است که وقتی بحرانی در گندم اوکراین رخ 

دهد، مستقیمًا بر آن ها اثر خواهد گذاشت.
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صادرات  از  درصد   50 مراکش؛  و  اندونزی  مصر،  پاکستان،  ترکیه،  یعنی  شد،  بیان  که  بازاری  پنج  این 
اوکراین را شامل می شوند.

وابستگی آسیب زا است

بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیوِر ایران گفتند: »ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا، 
دانه، گندم سویا و جو از اوکراین وارد ایران می شود.« یعنی بخش بزرگی از این ها واردات اوکراین است. 
یعنی ما به همین نسبتی که به یک کشوری خارجی وابستگی داریم ـ جدای از اینکه این کشور دچار جنگ 
هست یا نیست ـ آسیب پذیر هستیم. در ادامه بیان می شود که خیلی ارتباطی ندارد که ما به کدام کشور 
وابسته باشیم؛ چه به کشوری وابسته باشیم که درگیر جنگ است و یا به کشوری وابسته باشیم که درگیر 

جنگ نیست. جالب است که اآلن ما به کشوری وابسته هستیم که مستقیم درگیر جنگ است.

اوکراین 47 درصد از حجم صادرات روغن های گیاهی را در اختیار دارد که در بحث روغن خیلی مؤثر است 
و روسیه نیز 23 درصد را در اختیار دارد. اصلی ترین متقاضیان آن هند و چین هستند.

نکته دیگر در مورد اوکراین این است که حتی بعضی از راه هایی که راه های صادراتی و ترانزیت بودند، این 
راه ها مسدود شدند. یعنی اگر محصول باشد و حتی نخواهد نگه دارد و بخواهد صادر کند، راه ها مسدود 

شده است و انتقال آن به خارج از کشور امکان ندارد.

این موارد یکسری آماری از اوکراین و روسیه بود که چند چیز را نشان داد.

1. اول اینکه ایران چقدر به این بازارهای خارجی خصوصًا اوکراین وابسته است.

2. دوم اینکه چقدر حجم صادرات گندم و کاالهای اساسی مثل ذرت و دانه های روغنی در جهان وابسته 
به این دو کشور است؛ و نکته ای که بیان شد، این است که خیلی مهم نیست کدام کشورها درگیر جنگ 
هستند، مهم این است که کوچک ترین بحران اقتصادی که در جهان اتفاق بیفتد، تمام کشورها به سمت 
کم ترین آسیب پذیری از این بحران می روند. یعنی اگر گندمی داشته باشند، برای خودشان ذخیره می کنند 
و یا اگر برای خودشان ذخیره نکنند، به عنوان یک فرصت در جیب خودشان نگه دارند تا در زمان ضرورت 

پرداخت کند و اگر بخواهند امتیازی را بگیرند، به قیمتی سرسام آور می فروشند.

معما!

معمایی هست به این شرح که روی یک درخت ده کبوتر نشسته بودند و یک شکارچی یکی از کبوترها را 



20

زد، چند کبوتر دیگر روی درخت باقی ماند؟ اگر به بچه بگویید، می گوید: »ُنه کبوتر دیگر باقی مانده است« 
اما جواب معما این است که هیچ کبوتری باقی نمی ماند. چون وقتی شکارچی یکی را بزند، سایر کبوترها 

از درخت فرار می کنند.

اتفاق می افتد، در سایر  اقتصادی در جهان  ارتباط است. وقتی یک بحران  ما دارای  با بحث  این معما 
نقاط اثرگذار است. کشور هند که دومین صادرکننده گندم در جهان است ـ این خیلی زیاد است؛ در 205 
کشوری که ما در جهان داریم که چند مورد صادرکننده هستند، هند دومین است ـ قضیه جالبی که در 
و روسیه صورت گیرد، هند گفت:  اوکراین  بین  اینکه جنگ  از  این است که قبل  افتاد  اتفاق  مورد هند 
»من جبران می کنم و خأل حاصل از جنگ را من جبران می کنم« دو هفته بعد رسمًا گفت: »من جبران 
نمی کنم« و صادرات خودش را تعلیق کرد و اتفاقًا گروه 7 که در آلمان تشکیل شده بود، به هند اعتراض 
کرد و گفت: »به چه دلیل صادرات انجام نمی دهی؟« حق دارد که صادرات انجام ندهد. گندم از کاالهای 
استراتژیک او است و در شرایطی نا اطمینانی که معلوم نیست در آینده چه اتفاقی قرار است برای اقتصاد 
جهان بیفتد و تکلیف گندم جهان معلوم نیست، کسی که تولید می کند، از این به بعد گندم حکم طال را 

دارد. معلوم است که صادر نمی کند، معلوم است که حفظ می کند.

صادر  دیگر  »من  می گوید:  و  بوده  جهان  صادرکننده  دومین  و  نیست  درگیر  جنگ  با  اصاًل  هند  وقتی 
نمی کنم، مگر به کشورهای خاص نیازمند«، آن هم معلوم نیست که چه سیاست های پشتش هست که 
وارد بحث آن نمی شویم. وقتی دیگر صادر نمی کند و اصاًل هم در حال جنگ نیست، پس ما نباید انتظار 
داشته باشیم که فقط اوکراین و روسیه تحت تأثیر قرار گیرند. خیر، مثل همان کبوترها است که اگر یکی 
زده بشود، همه می پرند. وقتی یک کشور صادرکنندۀ کاالی اساسی درگیر جنگ بشود، تمام کشورهای 
مقابل  در  امتیاز  گرفتن  یا  و  می رود  خود  برای  ذخیره  سمت  به  رویکردشان  اساسی  کاالی  صادرکنندۀ 

پرداخت های کالن می رود.

آیا این اثر فقط بر ایران است؟ تا مقداری که ایران وابسته به کشورهایی مثل اوکراین، هند و ... باشد، بله 
میزانی از اثرپذیری را از کشورهای درگیر جنگ و کشورهای صادرکننده کاالهای اساسی دارد.

آیا فقط به ایران ختم می شود؟ خیر، تمام کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ ازجمله کشورهای همسایه 
ما را، کشورهای همسایۀ همسایه ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

فرض کنید در یک محله ای وقتی نانوایی بسته باشد و چند روز نان تولید نشده باشد و مردم محله نان 
نداشته باشند، در این شرایط اگر شما تعدادی نان داشته باشید، همه دنبال این هستند که چطور یک 
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مقداری نان از شما بکنند.

تأثیر بحران جهانی بر کشورها

جنبه دوم و مهمی که جنگ بین روسیه و اوکراین بر روی اقتصاد ما دارد این است که بر فرضی که ما هیچ 
وابستگی به خارج نداشته باشیم، یعنی کاماًل کاالی خودمان را در داخل تولید کنیم، دانه های روغنی، 
گندم، ذرت، جو، کلزا و کنجاله همگی در داخل تولید شود و هیچ وابستگی به خارج نداشته باشیم، اتفاق 
که می افتد این است که چشم کشورهای دیگر به کشور ما است؛ چون همگی دچار بحران می شوند. اما 
کشوری مثل ما که تا حدی دارای استقالل اقتصادی است، چه اتفاق برای آن می افتد؟ به صورت طبیعی 
جذب و خروج کاالهای اساسی از کشور صورت می گیرد. یعنی به صورت طبیعی اگر ما به دالیلی سال های 
گذشته تصمیم گرفتیم ارز ترجیحی بدهیم و تمام اشکاالتی که دارد و آسیب های فراوانی که به اقتصاد 
کشور زد و حذف آن حتمًا باید صورت می گرفت، در کنار این ها قیمت ها از قیمت های سطح جهانی پایین تر 

بود؛ اثر طبیعی آن خروج این کاالها از کشور بود.

آب به صورت طبیعی از باال به پایین می آید، هیچ وقت به صورت طبیعی از پایین به باال نمی رود؛ اگر مانعی 
در خروج آب از باال به پایین آمدن نشود، تمام آبی که در ظرف باال هست به پایین سرازیر می شود.

اگر باران به نخلستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی

در اینجا وابستگی نیز وجود دارد؛ اما اگر کاماًل تولید داخلی نیز باشد، وقتی یک اختالف قیمت فاحش 
بین کاالهای اساسی در خارج و داخل کشور صورت می گیرد، خیلی سریع ما خروج کاالهای اساسی را به 
دنبال داریم. فرض کنید که ما یک الی دو سال دیگر قیمت ها را در سطح پایین نگه داریم، دو راه وجود 

دارد:

راه اول

یک راه این است که تمام مرزها را به صورت متری نیرو قرار دهیم تا کاالیی از کشور خارج نشود! بااین وجود 
بازهم خارج می شود. زیرا انگیزه خروج کاالی اساسی از داخل به خارج از ایران به خاطر تفاوت در قیمت 

وجود دارد.

راه دوم

راه دوم و تنهاترین راه، از بین بردن انگیزه خروج کاال است. باید کاری شود که انگیزه ای برای خارج کردن 
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کاال نباشد. اما چه راهی وجود دارد که انگیزه از بین برود؟ این شیوه ای که تابه حال بوده، انگیزه را به شدت 
افزایش می دهد. یعنی ارزی که تابه حال تخصیص پیدا می کرد، به صورت مساوی به همه تخصیص پیدا 
می کرد و درنهایت کاالیی که در قفسه فروشگاه قرار می گرفت، با قیمت پایین بود. اینکه گفته می شود: 
»قیمت پایین« نه اینکه مطلقًا پایین است و قیمتش خیلی پایین است؛ خیر، یعنی به نسبت کاالی مشابه 
آن در کشورهای خارجی، یک چندم عرضه می شد. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این است که کاال قاچاق 

می شود. اما اگر انگیزه از بین برود، این اتفاق نمی افتد.

روش از بردن انگیزه قاچاق

تا این انگیزه را از بین ببرد. سازوکار چیست؟  باید سازوکاری تعبیه شود  اینکه انگیزه از بین برود،  برای 
سازوکاری که دولت در پیش گرفته است، این است که به جای اینکه یارانه را در مرحله واردات به واردکننده 

بدهد، در مرحله مصرف به مصرف کننده نهایی می دهد.

اما اینکه اآلن ابتدا به صورت پول داده است و یا در آینده به صورت کاالبرگ درمی آید، باالخره هدف این 
بوده که شکاف از بین برود؛ یعنی کاالی اساسی در کشور از خارج آن قدر ارزان تر نباشد که ظرف چند سال 
کشور از کاالی اساسی خالی شود. زیرا وقتی یک کانال خروج پیدا شود، شما اگر دریایی از کاال داشته 

باشید، وقتی کانال خروج پیدا شود، تمام دارای شما را خارج می کنند.

عالوه بر اینکه در حال حاضر ما دچار بحران های آب در کل جهان نیز هستیم و این انگیزه را افزایش 
می دهد برای اینکه تمایل پیدا شود برای خارج کردن کاالهای اساسی از داخل ایران به خاطر بحران آبی 
که وجود دارد. همچنین بحران آبی که در خوِد ایران وجود دارد که میزان کشت را حتمًا تحت تأثیر قرار 
خواهد داد، به خصوص در میان مدت. اگر این کاالهای اساسی مدیریت نشود، نتیجه آن تهی شدن کشور 

بعد از چند سال خواهد بود.

بله ما یک مدتی کاالی ارزان داریم و می توانیم چشم خودمان را ببندیم و بگوییم: »در حال حاضر که 
داریم، خارج هم که می شود، بشود«؛ اما بعدازاین مدت دیگر هیچ چیزی در داخل کشور باقی نخواهد 

ماند.

جمع بندی

بنابراین خالصۀ سخن این است که وابستگی که یک کشور مثل ما، به کشورهای دیگر می تواند داشته 
باشد و دارد، این وابستگی آسیب زا است. جنبه آسیب زایی این وابستگی نیز از چند جهت است.
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یکی اینکه خواسته های خودشان را بر ما تحمیل می کنند و ما چون گلوگاهمان به اسم کاالهای اساسی، 
وابستۀ آنجا است، مجبوریم زیر بار هر ذلتی برویم و از طرف دیگر به وسیلۀ یک بحرانی که در جهان اتفاق 
وابستگی  تأثیر بگذارد، چون  ایران  اواًل مستقیم روی  پیدا کند،  تولید و صادرات کشورها کاهش  بیفتد، 
ایران به خارج از کشور وابسته است. ثانیًا بر روی کشورهای همسایۀ ما و سایر کشورهای دنیا تأثیر بگذارد 
و این باعث بشود که در نهایت خروج کاالهای اساسی از داخل کشور به سمت بیرون کشور اتفاق بیفتد 
و راه حلی که می تواند وجود داشته باشد، چیزی جز از بین بردن انگیزه خروج این کاالی اساسی از کشور 

وجود ندارد.

إن شاء الله که بحث موردتوجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و خداوند کمک کند این طرح با همراهی 
مردم و با تبیینی که صورت می گیرد و با فهم درستی که از شرایط جهانی و اقتصاد جهانی درک می شود 
به واسطه مردم و به واسطه تبیین گران، به خصوص کارشناسان اقتصادی در این زمینه، به یاری خداوند این 

طرح نیز به خوبی انجام شود و کشور ما سرافراز و پیروز باقی بماند.

والسالم علیکم و رحمت الله و برکاته
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حجت االسالم افشار

این جلسه در خدمت آقای دکتر جواد اقدس طینت هستیم و در مورد یارانه و شیوه های پرداخت یارانه 
صحبت خواهیم کرد.

و شیوه های  یارانه ها  از منظر  آن  و حواشی  ترجیحی است  ارز  در مورد طرح دولت که حذف  قرار است 
مختلف پرداخت یارانه صحبت شود.

دکتر اقدس طینت

این  اساس  بر  و  کرد  خواهیم  ارائه  را  توضیحاتی  فقط  نیستیم.  این طرح  از  یا حمایت  و  رد  دنبال  به  ما 
توضیحات افراد می توانند قضاوت کنند که این سیاست در حال اجرا، کجا مفید و درست است و کجا 

نیازمند اصالح است و چه روش هایی می تواند جایگزین آن باشد.

تأکید دارم که موضوع را به طور کامل نمی توان مورد بررسی قرار داد و برای تکمیل آن دوستان می توانند 
به کتاب های اقتصادی مراجعه کنند.

دخالت دولت در اقتصاد

یارانه از جنس دخالت دولت در اقتصاد است. دولت یکسری اهدافی دارد و بر اساس آن اهداف می خواهد 
برنامه ریزی کند و به ناچار دخالتی را در اقتصاد انجام می دهد تا به اهداف موردنظر خود برسد.

باید  اقتصاد  در  آیا دولت  که  بدانیم  است  را قضاوت کرد، الزم  یارانه  پرداخت  بتوان سیستم  اینکه  برای 
دخالت کند یا خیر؟

دو روش مدیریتی

برای توضیح این موضوع از یک تمثیل استفاده می کنم. اقتصاد شبیه کیکی است که گروهی با کمک 
یکدیگر می خواهند آن را بپزند و در آخر هرکس سهم خود را بردارد. با دو روش می توان پختن کیک را 

مدیریت کرد:

روش اول: برنامه ریزی مرکزی

مثاًل  فرمان دهد.  و  باشد  برنامه ریز مرکزی وجود داشته  به عنوان  این است که یک شخص  یک روش 
بگوید فرد الف آرد بیاورد، فرد ب حرارت آتش را تنظیم کند، فرد ج شکر بیاورد و ... همه افراد را مدیریت 
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می کند تا کیک پخته شود. در این فرایند هدف این است که کیکی مطلوب با طعم و حجم عالی تهیه شود 
و به صورت عادالنه بین افراد تقسیم شود.

شرط مدیریت، شناخت استعداد و توانایی افراد

شخصی که می خواهد مدیریت مرکزی داشته باشد تا این کیک به خوبی پخته شود و عادالنه نیز تقسیم 
شود، شرط اینکه بتواند برنامه ریزی خوبی را داشته باشد و کار را به اهلش بسپارد )قبول داریم که اگر کار 
به اهل آن سپرده شود احتمال اینکه کیک خوب از کار درآید باال است( شرطش این است که آن مدیر از 

استعدادها و توانایی های این افراد اطالع داشته باشد.

دقت بفرمایید، می خواهم یک مسئله اساسی را مطرح کنم. ریشه شکست دولت در برنامه ریزی اقتصاد 
این است که اطالعاتی وجود ندارد؛ یعنی آن اطالعات مرکزی که باید وجود داشته باشد تا شما بتوانید کار 

را به اهلش بسپارید و کار را به شکل خوب دربیاورید، چنین اطالعاتی وجود ندارد.

اگر در یک جمع محدود و کوچک باشیم، افراد همدیگر را می شناسند، مثاًل من می دانم که آقای الف 
درزمینٔه آرد تخصص دارد، آقای ب درزمینٔه شکر تخصص دارد و همچنین سایر افراد را می شناسیم و 

می توان نظارت را راحت تر انجام داد.

در جامعۀ میلیونی، امکان شناخت استعداد افراد وجود ندارد

اما در یک جامعه بزرگ که تعداد افراد میلیونی هست، من چگونه می توانم تشخیص بدهم که فالن فرد 
چه تخصصی دارد؟ ممکن است به او بگویم شما آرد را پیگیری کن، در حالیکه از آرد متنفر است و قبول 
یا از روی تنبلی حرف می زند؟  نمی کند. من از کجا باید تشخیص بدهم که این شخص راست می گوید 

چگونه باید راست و دروغ افراد را تشخیص داد؟

دقت بفرمایید، ما تجربه برنامه ریزی مرکزی را در اقتصادهای کمونیستی داشتیم. به این صورت که یک 
حزب مرکزی در باال بوده و مشخص می کرده که در فالن منطقه این مقدار آهن باید کنترل شود، این 

مقدار چوب، گندم و... باید تولید شود.

در مواردی به طرف می گفتند: »در انتهای سال صد کیلو کره باید تولید کنی«؛ ولی تمام توان او به پنجاه 
کیلو بیشتر نرسیده است. زمانی که مواخذه می شود، هزار و یک دلیل می آورد تا خودش را تبرئه کند. سایر 

زیرمجموعه ها نیز همین گونه است.



27

بنابراین شما نمی توانید کنترل کنید که چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید. از آن مهم تر اینکه این 
فرایند، فرایند تولید بود؛ اما در زمان توزیِع کیک چه کاری باید انجام دهیم؟ یک نفر ادعا دارد که من نیاز 

بیشتری دارم و یک نفر فالن قسمت خاص از کیک را می خواهد.

اگر در برنامه ریزی مرکزی آن اطالعات وجود داشت و نظارت پذیر بود، اگر شما توان و استعداد تولیدی 
افراد را می شناختید، اگر نیاز واقعی افراد را بشناسید و بتوانید در دوران گوناگون تغییر ایجاد کنید، اگر 
چنین اطالعاتی وجود داشت نظام برنامه ریزی مرکز جواب می دهد؛ یعنی شما از باال همه چیز را مشخص 
می کنید و به پایین دستور می دهید و تولید انجام می شود و توزیع هم بر اساس آن انجام صورت می گیرد.

اما چنین اطالعاتی وجود ندارد و افراد سوءاستفاده می کنند؛ حتی اگر هشتاد درصد از افراد صادق باشند، 
همان درصد اندکی که صداقت ندارند و طوری وانمود می کنند که نیاز بیشتری دارند، کم کم اکثریت را 

خراب می کنند و انگیزه تولید را از بین می برند.

انگیزه های  الهی،  انگیزه های  پانصدنفره که دارای  بفرمایید، ما در مورد یک جامعه کوچک مثاًل  دقت 
سازمانی و اینکه خودشان را وقف جامعه کرده باشند صحبت نمی کنیم؛ ما در مورد جامعه میلیونی صحبت 
و  مدیریتی  به یک ساختار  کرد. شما  مدیریت  را  آن  نمی توان  انگیزه هایی  با چنین  احتمااًل  که  می کنیم 

اطالعاتی قوی نیاز دارید تا کار را به اهلش بسپارید و به هرکس مناسب با نیازش بدهید.

شعار کمونیستی عبارت است از: »از هر کس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش«؛ از هرکسی 
به اندازه توانش باید کار کشید و به هرکس به اندازه نیازش داد.

کنند،  کار  توانشان  به اندازه  انسان ها  تمام  و  شود  اجرا  می شد  اگر  است.  زیبایی  بسیار  شعار  شعار،  این 
هیچ کس کم کاری نکند، به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و هر کس متناسب با نیاز مصرف می کرد، این 
جامعه بسیار عالی است. تولیدات انبوه می شود، رفاه جاری می شود و جامعه ای عالی تبدیل می شود. اما 
متأسفانه چه در تئوری و چه در عمل، این سیستم کار نکرده است. تجربه در کشورهای کمونیستی نشان 

داده است که در این سیستم تولید شکل نمی گیرد.

برنامه ریزی  سیستم  طریق  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  مثاًل  دارد؛  وجود  زیادی  بحث های  اینجا  در  البته 
مرکزی توانست خودش را به یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی تبدیل کند. این گونه نیست که برنامه ریزی 
اقتصادی  برنامه ریزی  که  شود  داده  توضیح  باید  اقتصادی  ادبیات  در  اتفاقًا  نیاید.  کار  به  اصاًل  مرکزی 
کارآمد است ولی یکسری مقتضیاتی دارد. اگر قرار باشد که برنامه ریزی مرکزی کامل همه بازار را بگیرد، 
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دیگر جواب نمی دهد؛ و لذا نتوانست از یک سطحی بیشتر قدرت را برای شوروی نگه دارد و شوروی ازنظر 
اقتصادی فروپاشید.

در بحث توزیع نیز هر کس می گوید: »من فالن مقدار نیاز دارم«؛ و شما هیچ معیاری برای توزیع عادالنه 
ندارید.

روش دوم: غیر مرکزی

روش دوم برای مدیریت کیک به این صورت است که فرض کنید اعالم شود: »چه کسی می تواند آرد را 
بیاورد؟« تعدادی دست بلند می کنند. از این افراد سوال می شود: »اگر این آرد را بیاوری، چه چیزی در 
مقابل می خواهی؟« فرض کنید می گوید: »من در مقابل پنج تکه از کیک را می خواهم.« شخص دیگر 
می گوید: »من همین کار را انجام می دهم ولی چهار تکه کیک می خواهم.« شخص دیگر می گوید: »من 
آردی با فالن ویژگی دارم و فالن تعداد کیک را می خواهم.« هرکسی متناسب با آن چیزی که دارد اعالم 

می کند که من فالن مواد را می آورم و این مقدار کیک را می خواهم.

در  قیمت می دهند.  به شما  افراد  یعنی  مواجه هستید؛  نسبی  قیمت های  با مفهوم  این سیستم شما  در 
جامعه ای که پول وجود داشته باشد، همه افراد آورده های خودشان و آن چیزی را که می خواهند، با پول 
می سنجند. می گوید: »من دو کیلو آرد می آورم که مثاًل صد هزار تومان ارزش دارد و لذا باید پنج عدد کیک 

به من بدهید.«

در این سیستم اگر بخواهید کار را به کسی که ماهر است بسپارید، آیا قبول دارید آن کسی که پایین ترین 
قیمت را ارائه می دهد، درواقع از همه بیشتر در تولید مثاًل آرد مهارت دارد؟ کسی که از همه بهتر می تواند 
تخم مرغ را تهیه کند، آن کسی است که ارزان ترین قیمت را برای تخم مرغ پیشنهاد می دهد و کمترین 

سهم را از کیک می خواهد.

آرد می آورد، چه کسی  برنامه ریزی مرکزی وجود ندارد که مشخص کند چه کسی  این سیستم هیچ  در 
پایین ترین قیمت  با یکدیگر رقابت می کنند و آن کسی که  تخم مرغ می آورد. افراد از طریق ارائه قیمت، 
را بدهد، درواقع در این رقابت برنده می شود و درواقع به نوعی کار به کسی سپرده شده است که مهارت 

بیشتری دارد.

دقت بفرمایید، کسی که بتواند با کمترین قیمت برای جامعه آرد تأمین کند، درواقع سرباز اقتصادی جامعه 
است و به قوام و قدرت یافتن جامعه کمک می کند.
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تولید و توزیع هم زمان می شود

به طور  بعد  تولید می کردیم و  باید  یعنی  توزیع داشتیم؛  این است که در سیستم قبل مشکل  نکته جالب 
تولید و توزیع دو  بر رقابت و قیمت هست، مرحله  اما در سیستمی که مبتنی  عادالنه تقسیم می کردیم. 
بخش جدا نیستند؛ هم زمان در همان مرحله تولید، توزیع نیز صورت می گیرد. در همان جایی که می گوید: 
»من دو کیسه آرد می آورم، مشخص می کند که چه تعداد کیک نیز می خواهد«؛ یعنی توزیع هم زمان با 

تولید است.

سیستم بازاری، سیستمی کارآمد است

می کند،  کار  بازاری  سیستم  اساس  بر  که  اقتصادی  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  گسترده ای  ادبیات 
به احتمال زیاد بسیار کارآمدتر از سیستم برنامه ریزی مرکزی خواهد بود؛ زیرا نیازی نیست که شما اطالعات 
آن ها خودشان تصمیم  و  است  انسان پخش  نفر  میلیون ها  بین  در  اطالعات  زیرا  باشید؛  داشته  کاملی 
گاه است. شما فقط  می گیرند، هر کس خودش را بهتر می شناسد، هر کس از استعداد و نیاز خود بهتر آ
کافی است که یک کلیات منظمی را داشته باشید تا این افراد به سمت پایمال کردن حقوق یکدیگر نروند، 
امنیت برقرار باشد، حقوق و مالکیت برقرار باشد، اطالعات بازار شفاف باشد و انحصار نباشد. الزم نیست 
شما در قیمت دخالت کنید. درواقع قیمت، چراغ راهنمای تولید شما است؛ یعنی قیمت مشخص می کند 

که چه چیزی تولید شود و چه چیزی مصرف شود، چه کسانی تولید کنند و چه کسانی مصرف کنند.

از جزئیات و پیچیدگی های سیستم مبتنی بر نظام قیمت ها و بازار گذر می کنیم. در اینکه احتمااًل برای 
ما کارایی اقتصادی می آورد شکی نیست. درباره برخی از مصادیق باید صحبت کنیم که مثاًل اگر فردی 
آیا سهمی از آن کیک ندارد؟! افراد فقیر  باید از گرسنگی بمیرد؟!  آیا  معلول است و نمی تواند کار کند، 
این کیک  از  و  کنند  تولید  که می توانند  ثروتمندان هستند  فقط  آیا  دارند؟  جایگاهی  این سیستم چه  در 

بهره برداری کنند؟ درباره این ها بحث می شود و باید در مورد آن صحبت کنیم.

بدترین نوع یارانه، یارانه فراگیر است

نکته اساسی در مورد یارانه این است که بدترین نوع یارانه، دادن یارانه به صورت فراگیر از طریق کاهش 
قیمت کاالی موردحمایت است.

فراگیر یعنی شما به همه یارانه می دهید. از چه طریق؟ مثاًل یک کاالیی را که باید به شکل اقتصادی، 
قیمتی در بازار داشته باشد تا توازن را در اقتصاد برقرار کند، شما به دالیلی قیمت آن را کاهش می دهید. 
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وقتی که قیمت را کاهش دادید، یعنی در بازار قیمت را کاهش دادید. این درواقع بدترین نوع از یارانه دادن 
است. ارتباط این با مقدمه ای که عرض شد این است که چون در سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار که کار به 
کاردان سپرده شود و حداکثر تولید صورت گیرد، قیمت ها چراغ راهنما هستند. مثل چراغ راهنمایی رانندگی 
که اعالم می کند: »شما که این استعداد را داری بیا و شمایی که این استعداد را نداری نیا.« چنین سیستم 
اقتصادی به مصرف کننده می گوید: »شما که توانسته ای کار کنی و قدرت خرید به دست بیاوری، شما 

می توانی بخری و شمایی که نتوانستی کار کنی و لذا قدرت خرید نداری، شما نخر.«

مداخلۀ قیمتی نظم اقتصاد را به هم می زند

زمانی که شما در قیمت مداخله می کنید، نظم اقتصادی را به هم می زنید. گویا در کار چراغ راهنما مداخله 
کردید. افرادی که نباید می آمدند، می آیند و افرادی که باید می آمدند، دیگر نمی آیند.

پایین می آوری، لذا اسراف صورت می گیرد، قاچاق صورت می گیرد، زنجیره تولید به  شما قیمت کاال را 
هم می خورد و کلی تبعات اقتصادی به دنبال دارد که کارایی اقتصادی را پایین می آورد و قدرت جامعه را 

کاهش می دهد.

زیاد  را  آزاد«  »بازار  احتمااًل اصطالح  کنید.  نباید مداخله  قیمت  در  اینکه شما  و  بود  قیمت  درباره  بحث 
شنیدند. فکر می کنید در بازار آزاد چه چیزی آزاد است؟ آیا آزادی به این معنا است که همه حق یکدیگر 
را می خورند؟ خیر، شما اگر به ادبیات اقتصادی نگاه کنید، می بینید که بازار آزاد جایی است که در آن 

قیمت ها آزاد است. قیمت ها می توانند باال و پایین بروند؛ اما دروغ و انحصار به شدت کنترل می شود.

اتفاقًا در بازاری که دروغ وجود داشته باشد، به معنای واقعی بازار آزاد شکل نمی گیرد. این خودش دارای 
ادبیات زیادی است.

برنامه ریزی مرکزی را توضیح دادیم. به برنامه ریزی مرکزی »نظم باال به پایین« می گویند و به برنامه ریزی 
غیر مرکزی که از طریق بازار همه چیز کنترل می شود، »نظم پایین به باال« می گویند.

نظم بازاری، نظمی است که از دل کوچه بازار می جوشد. نظمی ایجاد می شود که وقتی شما نگاه می کنید، 
می بینید که نظم جاری است. شاید کسی این نظم را به وجود نیاورده است، ولی این نظم به خاطر بستر 

مناسب به وجود آمده است.

برنامه ریزی مرکزی، کمک کار برنامه ریزی غیر مرکزی
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در این زمینه استدالل می شود که بازار آزاد اگر بخواهد به شکوفایی برسد، نیازمند برنامه ریزی مرکزی است. 
دقت داشته باشید، شما با برنامه ریزی مرکزی نمی توانید اقتصاد را کنترل کنید ولی اتفاقًا با برنامه ریزی 

مرکزی می توانید یک بازار غیرمتمرکز، یک برنامه ریزی غیر مرکزی را فراهم کنید تا خوب کار کند.

که  باشد  این  نباید  مرکزی  برنامه ریزی  از  »هدف  می گویند:  چیست؟  مرکزی  برنامه ریزی  از  هدف  پس 
اقتصاد را کنترل کند، قیمت را کنترل کند، کاال را تولید کند و خودش کاال را توزیع کند. بلکه باید تا جایی 
که امکان دارد، این را به دست مردم بسپارید.« اتفاقًا قدرت درجایی به وجود می آید که شما این را به دست 

مردم بسپارید.

آیا برنامه ریزی مرکزی نباید وجود داشته باشد؟ برنامه ریزی مرکزی باید وجود داشته باشد تا شرایطی را 
مهیا کند که آن برنامه ریزی غیرمتمرکز بتواند خوب کار کند. شما برنامه ریزی متمرکز دارید، اما برای اینکه 

برنامه ریزی غیرمتمرکز شما خوب کار کند، برای اینکه بازار شما خوب کار کند.

به نظر می رسد این ادبیات اقتصادی مبتنی بر بازار، تجانس و سنخیت زیادی با ادبیات اقتصادی اسالمی 
دارد. در ادبیات دینی ما کدام برجسته تر است؟ آیا مداخله حکومت دینی در قیمت ها است؟ آیا پیامبر صلی الله 
علیه و آله، ائمه علیهم السالم و حضرت علی علیه السالم در بازار که راه می رفتند، اگر می دیدند که قیمت یک جنسی 

گران یا ارزان است، آیا برای تغییر قیمت تذکر می دادند؟ آیا ما چنین چیزی را داریم؟

واقعیت این است که من ـ بااینکه دکترای اقتصاد اسالمی را خواندم ـ جایی چیزی را ندیدم. البته دریکی 
از همایش ها یک از دوستان گفت: »من درجایی دیدم که حضرت علیه السالم مداخله قیمتی نیز کردند.« قرار 
بود که شواهدش را بفرستد ولی نفرستاد؛ اما به نظر من چنین شواهدی نداریم یا بگوییم ما ندیدیم و یا 

اینکه بگوییم برجسته نیست.

اما در مدل کنترل دروغ )نه کنترل قیمت( می بینیم وقتی که حاکم اسالمی در بازار قدم می زند، قیمت ها 
را کنترل نمی کرده؛ ولی دروغ گویی را کنترل می کرده. اگر جنس باال و پایین می داشت، تذکر می دادند، 

اگر جنس طوری چیده شده بود که باعث فریب مشتری بود، تذکر می دادند.

ادبیات مدرن اقتصادی امروز نیز مبتنی بر همین است. می گوید: »شما قیمت ها را آزاد قرار بده، مردم 
خودشان چانه زنی را انجام می دهند و بهترین خرید را خواهند داشت. ولی شما باید شرایط را فراهم کنی تا 

دروغ کنترل شود. اگر شما بتوانی دروغ را کنترل کنی، اقتصاد به آن شکوفایی خودش می رسد.«

اشتباه در روش مدیریت اقتصادی کشور
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متأسفانه به نظر می رسد که در اقتصاد جمهوری اسالمی، راه را اشتباه رفتیم؛ یعنی معمواًل ما تالش داریم 
قیمت ها را کنترل کنیم و از طرف دیگر به هیچ وجه نتوانستیم دروغ را کنترل کنیم. مثاًل شما اگر اطالعات 
بر روی یک قوطی کنسرو را بخوانید، مثاًل نوشته شده: »فاقد مواد نگه دارنده«، همچنین مهر  مندرج 
استاندارد نیز دارد، آیا افراد حقیقتًا به آن اطمینان می کنند؟ یک اقتصاد صحیح این است که شما اعتماد 
کنید. اصاًل مهم نیست که قیمت این کنسرو ده هزار تومان است یا صد هزار تومان، این برمی گردد به 
قدرت چانه زنی خریدار، فروشنده، تولیدکننده و مصرف کنندگان. مهم این است بگویند: »شما هر آنچه را 
که بر روی کاال نوشته ای، اگر ثابت شود که دروغ گفته ای، جریمه بسیار سنگین و تبعات بسیار منفی برای 

شما خواهد داشت.« بنابراین شما در قیمت دخالت نکن و اقتصاد را از طریق کنترل دروغ مدیریت کن.

اما سراغ بحث اصلی خودمان که یارانه بود برویم. دولت ها به دالیل مختلف تصمیم می گیرند یارانه بدهند. 
دالیل توسعه ای، دالیل حمایت از فقرا، حمایت از نیازمندان و ... . برخی از کاالها هستند که در اقتصاد 
کاالها هستند  از  برخی  آن صحبت می شود.  مورد  در  بازار  ادبیات شکسته  با  که  ادبیات هستند  دارای 
تأمین  برای جامعه  را  به اندازه کافی کاال  برای جامعه بسیار مفید هستند ولی نظام قیمتی نمی تواند  که 
کند. مثاًل آموزش وپرورش که دارای اهمیت زیادی است و در بلندمدت برای جامعه بسیار مفید است، 
ولی شاید نظام بازار به خوبی نتواند آموزش وپرورش را سامان دهد. به همین خاطر می گویند: »دولت در 

آموزش وپرورش دخالت داشته باشد.«

مداخلۀ قیمتی استثنا دارد

یک نکته ای را دراین بین من توضیح بدهم. بازاری ترین اقتصاددانان اعتقاد دارند که دولت در هیچ چیزی 
نباید دخالت کند اما در یک چیز باید دخالت کند و آن آموزش وپرورش است. البته امنیت و نظم نیز این گونه 
است. اتفاقًا از آن کاالهایی که بازاری ها تقریبًا اعتقاد دارند که دولت باید در آن دخالت کند، فراهم کردن 

آموزش و یارانه دادن به آموزش است.

مجدد تأکید کنم که از سیاست های اشتباهی که در جمهوری اسالمی وجود دارد که به جمهوری اسالمی 
آسیب خواهد زد، غفلت از یارانه دادن به آموزش وپرورش است و کاهش کیفیت آموزش وپرورش و تبعیض 

بزرگی است که در آموزش وپرورش ما وجود دارد.

یارانه دادن برای نان واجب است، باید یارانه بدهیم. اما تحقیقات ثابت کرده است که چه چیزی درواقع 
فقرا را از فقر درمی آورد؟ یکی از چیزهایی که به شدت اثرگذار است، آموزش است؛ یعنی شما اگر بچه های 
خانواده های فقیر را خوب آموزش بدهید، این ها اگر مدارک تحصیلی و توانمندی های خوبی را به دست 
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بیاورند، خودشان می توانند برای خودشان تولید و ثروت آفرینی کنند و از طبقه اجتماعی فقیر و کم درآمد 
به یک طبقه پردرآمد ارتقا پیدا می کنند.

ما در جمهوری اسالمی به خاطر معاشی که وجود دارد، حواسمان به نان هست که باید باشد؛ اما حواسمان 
به آموزش و پروش نیست. شما می دانید که آموزش مدارس دولتی ما که مردم فقیر، آسیب پذیر و یا متوسط 
به پایین مجبور هستند بچه هایشان را به این مدارس بفرستند، به شدت ضعیف است؛ این در حالی است 
که مثاًل در آمریکا بهترین مدارس، مدارس دولتی هستند. اما در ایران برعکس است؛ بهترین مدارس، 
مدارس غیرانتفاعی است. این کار بسیار اشتباهی است و در طوالنی مدت باعث می شود فقر در طبقه فقیر 

ثبات پیدا کند.

بحث ما این بود که دولت به دالیلی تصمیم می گیرد که به یک کاال یارانه دهد، یارانه دادن به شیوه های 
درواقع  می شود.«  پرداخت  نقدی  »یارانه  می گویند:  که  است  این  حالت  یک  است.  امکان پذیر  مختلفی 

به حساب افراد پول واریز می شود تا هرآن چه که الزم دارند را بخرند.

یارانه بدهید و  یارانه نقدی می توانید فقط افراد فقیر را شناسایی کنید و فقط به افراد فقیر  شما در مورد 
همچنین می توانید حساب همه افراد را شارژ کنید.

یارانه باید بر اساس مصالح تقسیم شود

زمانی که دریکی از دولت ها هدفمندی یارانه ها انجام شد، شیوه دوم انتخاب شد؛ یعنی یارانه نقدی 45 
هزارتومانی به حساب همه مردم واریز شد؛ استدالل آن ها این بود که این مبلغ بیت المال است و بیت المال 

باید بین همه مردم تقسیم شود.

در  است،  قابل تقسیم  که  یارانه  »این  می گویم:  نمی کنم.  قبول  را  حرفی  چنین  و  هستم  مخالف  من 
اختیار حاکم اسالمی است و متناسب با مصالح باید تقسیم گردد«؛ یعنی حق همه افراد نیست. در اینجا 
استدالل های زیادی وجود دارد که به نظر من اشتباه است. دادن یارانه به همه اشتباه است. یارانه باید در 

راستای توسعه و در راستای حمایت از فقرا پرداخت شود.

شیوه دوم این است که شما به جای اینکه پول نقد بدهید، کوپن کاال بدهید؛ یعنی اعالم کنید که شما در 
ماه و یا سال، فالن مقدار سهمیه نان، آرد و روغن دارید؛ و فقط به فقرا و یا عموم جامعه بدهید.

من در اینجا اعتقاد دارم که دادن آن به عموم جامعه احتمااًل مصلحت نیست؛ مگر اینکه مثاًل به دالیل 
روانشناسی و سیاسی بخواهیم این مبلغ را بدهیم؛ و یا حداقل این گونه بدهیم که مثاًل 90 درصد آن را به 
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فقرا و نیازمندان و در راستای توسعه جامعه خرج کنیم و بخش کوچکی از آن را با توضیحاتی که وجود 
دارد، می شود به همه پرداخت کرد. ولی بخش عمده را نباید به همه بدهیم.

پرداخت کوپن شیوه ای مرسوم در دنیا

بنابراین شیوه اول، پرداخت نقدی و شیوه دوم دادن کاال و یا کوپن است. ما معمواًل از کوپن تلقی بدی 
داریم، ولی کوپن یک شیوه بسیار مرسوم است و در تمام دنیا استفاده می شود و تلقی بدی نیز ندارد. البته 
به دالیل  به من روغن گیاهی بدهند و من  باشد. چرا؟ چون ممکن است  باید کوپن قابل خریدوفروش 
پزشکی اجازه استفاده از روغن گیاهی را نداشته باشم؛ اگر نتوانم کوپن خودم را بفروشم، درواقع کوپن 
برای من کارایی ندارد. ولی ممکن است یک نفری باشد که روغن گیاهی برای او کاماًل مفید است، اگر 
من بتوانم کوپن خودم را به آن شخص بفروشم و در عوض یک سهمیه ای یا پولی از ایشان بگیرم، کوپن 
برای هر دو نفر مفید است. بنابراین دالل های کوپن و بازار خریدوفروش برای کوپن اصاًل بازار بدی نیست 

و در راستای افزایش کارایی اقتصادی خواهد بود.

پرداخت یارانه از طریق کاهش قیمت، بدترین شیوه در پرداخت یارانه

شیوه سوم در دادن یارانه  این است که کاالیی را که فکر می کنید نیاز است مصرف آن در جامعه بیشتر شود 
تا فقرا بتوانند تهیه کنند، قیمت آن را باید به نحوی پایین بیاورید. دولت یا از بخش خصوصی به قیمت 
گران می خرد و ارزان تر به افراد می دهد؛ یا خود دولت تولیدکننده آن کاال است و مثاًل می تواند صادر کند 

و یا می تواند به قیمت باالتر بفروشد؛ اما تصمیم می گیرد که نصف قیمت به مردم دهد.

این شیوه سوم از توزیع یارانه، بدترین نوع از دادن یارانه است. درواقع شما از طریق کاهش قیمت آن کاال، 
یارانه فراگیر می دهید.

تورم نشان از وجود مشکل در سیستم اقتصاد است

ممکن است برخی سوال کنند اینکه گفته می شود: »اسالم با مداخلۀ قیمتی خیلی همدل نیست، آیا به 
این معنا است که ما برای هر نوع قیمت گذاری در بازار ارزش و تقدس قائل هستیم؟«

باال است را در نظر  اتاقی که دمای آن بسیار  را توضیح می دهم. یک دماسنج در  این  با یک مثال  من 
بگیرید؛ دمای اتاق به حدی است که افراد داخل اتاق اذیت می شوند و فرض کنید که یک عده ای نیز بیمار 
هستند. آیا فردی که ناظر بیرونی است ـ مثاًل دیدگاه اسالمی یا دیدگاه انسانی ـ باید بگوید: »این طبیعی 
است. دما باال است و اگر یک عده از بین رفتند طبیعی است«؟ خیر، اینکه ما می گوییم در قیمت مداخله 
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نکنید، اصاًل به معنای پذیرش تبعات منفی آن قیمت باال نیست.

دقت بفرمایید، وقتی دماسنج دمای باالیی را اعالم می کند، در واقع صادقانه به شما می گوید که هوای 
اتاق گرم است. به همین صورت وقتی که در بازار قیمت کاال و خدمات باال می رود یا قیمت کاال و خدمات 
شما  اقتصادی  نظام  در  که  می گوید  شما  به  صادقانه  واقع  در  قیمت  نظام  این  است،  افزایش  حال  در 

مشکلی وجود دارد که قیمت ها در حال افزایش است.

آیا می توان گفت: »قیمت ها افزایش پیدا کند، ما کار به این کارها نداریم؛ آن کارگری که قدرت خرید ندارد، 
مشکل خودش است، باید زحمت می کشید و مثل سایر ثروتمندان قدرت خرید به دست می آورد و باوجود 
قیمتی  نظام  در  که  می گوییم  ما  اینکه  خیر،  می کرد«؟  حفظ  را  خودش  خرید  قدرت  قیمت ها،  افزایش 
مداخله صورت نگیرد، به این معنا است که شما وقتی دیدید که دماسنج دمای باال را نشان می دهد، شما 
نمی توانید دماسنج را دست کاری کنید. اگر دماسنج را دست کاری کنید و به جای پنجاه درجه، تنظیم کنید 
که سی درجه را نشان دهد، این فرقی را ایجاد نمی کند. دمای اتاق پنجاه است و شما هرچقدر که دماسنج 

را تغییر دهید، تغییری در واقعیت ایجاد نمی شود و اتاق گرم است.

با علت مشکل مقابله کنیم، نه با دماسنج!

بهتر  کارگران  وضع  آیا  می شود؟  بهتر  فقرا  وضع  آیا  کنید،  ایجاد  تغییر  قیمت گذاری ها  در  هرچقدر  شما 
این است که  از  را نشان می دهد، نشان  باالیی  اتفاقًا ما می گوییم: »اگر دماسنج دمای  می شود؟ خیر، 
در اتاق شعله ای روشن است که گرما ایجاد می کند.« در نظم بازار یک اختاللی وجود دارد که این چنین 
تبعات منفی قابل مشاهده است. شما باید نسبت به آن تبعات منفی حساس باشید و مشکل را از ریشه حل 

کنید.

بازار اصاًل مقدس نیست، بازار ابزار است، بازار مثل یک آچارفرانسه است که خیلی از جاها کار می کند 
و خیلی از جاها کار نمی کند. شما نمی توانید بگویید: »من طرفدار آچارفرانسه هستم.« اگر کسی چنین 
حرفی را بگوید، مضحک است. شما می توانید عالوه بر آچارفرانسه، از سایر ابزارآالت نیز استفاده کنید. 
نمی توانید  اشتباه است. شما  نیز  این حرف  برنامه ریزی مرکزی هستم.«  بگوید: »من طرفدار  که  کسی 
شما  به  صادقانه  فقط  ابزار  هستم.«  دماسنج  طرفدار  »من  بگوید:  نمی تواند  کسی  باشید.  ابزار  طرفدار 
وضعیت را نشان می دهد که دارای مشکل هست یا نیست و شما اگر به فکر فقرا هستی، برو مشکل را 

حل کند.
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به این قضیه نمی پردازیم که قضیه خلق پول، اینکه قدرت خرید در جامعه ما مدام در حال افزایش یافتن 
است، این ها همگی نیازمند توضیحات است. این پولی که خلق می شود، طبقه کارگر برای خودش خلق 
نمی کند، اتفاقًا طبقه ثروتمند، طبقه ای که به رانت بانکی دسترسی دارد، از این استفاده می کند. این موارد 
را می توان کاماًل توضیح داد که چگونه باعث انتقال ثروت از فقرا به سمت ثروتمندان می شود و شما چگونه 

تبعات در بازار به شکل افزایش قیمت قابل مشاهده است.

ریشه تورم باید خشک شود، نه عالیم تورم

همه از اینکه قیمت ها افزایش پیدا می کند ناراحت هستیم ولی راه حل مبارزه با قیمت، مبارزه با دماسنج 
نیست. راه این است که بخاری را خاموش کنید. بخارِی تورِم اقتصاد ایران خلق پول است، اصالح نظام 
تأکید کردیم و گفتیم: »این شیوه ای که شما حرکت می کنید خطا  بارها  بانکی، ما اقتصاددانان  پولی و 
به جیب  از جیب فقرا  و  ایجاد کردید  رانت  لیبرال، درواقع شما  نه  و  نه اسالمی است  این شیوه  است.« 
ثروتمندان واریز می کنید و در نتیجه قدرت خرید فقرا کمتر می شود و از آن طرف می گویید: »من می خواهم 

از فقرا حمایت کنم.« لذا مداخله قیمتی می کنید. هر دو کار اشتباه است.

استثنا در مداخلۀ قیمتی

اگر می گوییم مداخله قیمتی شیوه اشتباهی است، استثناء نیز دارد؛ یکی از استثنائات این است که شما 
درباره کتاب درسی می توانید مداخله قیمتی داشته باشید و کمترین تبعات منفی را داشته باشد و مشکل 

به وجود نمی آید.

مداخلۀ قیمتی فسادزا است

اما در سایر موارد و در بیشتر کاالها و خدمات، مداخله قیمتی به شدت فسادزا است. شما آرد را در نظر 
بگیرید، شما آرد را به قیمت یارانه ای به نانوایی می دهید، ما می دانیم که برای نانوا به صرفه نیست که نان 
را پخت کند و به مشتری دهد. برای او به صرفه این است که ده درصد پخت کند و نود درصد آرد را بیرون 

بفروشد، به کشورهای دیگر قاچاق شود، برود و از کارخانه ماکارونی سر دربیاورد.

شما آرد را چه مقدار می توانید کنترل کنید که متوجه شوید نانوایی چقدر پخته است؟ با این طرح جدیدی 
خوش بین  قضیه  این  به  نسبت  خیلی  من  کنند،  کنترل  به نوعی  می خواهند  و  گذاشتند  کارت خوان  که 
نیستم. افراد مجدد شیوه هایی را برای دور زدن این روش ابداع خواهند کرد. به عنوان مثال، نانوایی که در 
محل ما وجود دارد، کارت خوان خودش را به سوپرمارکت کناری خودش داده است و شما هر مقدار خرید 
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که انجام بدهید، او تعداد نان ثبت می کند و بعد با یکدیگر حساب وکتاب می کنند. چرا؟ چون می خواهد 
سهمیه بیشتری از آرد را بگیرد.

اینکه شما آرد را ارزان نگه دارید، این شیوه اشتباه است. زمانی که آرد را ارزان نگه می دارید، یکسری 
تبعات منفی در سطح مصرف کنندگان دارد و اسراف بیشتری را به دنبال دارد؛ یعنی شما عالمت می دهید 
که هزینه تولید آرد برای جامعه پایین است. این عالمت، عالمت اشتباهی است. هزینۀ تولید آرد در کشور 

خیلی باال است.

درست است که شما ازلحاظ اخالقی می توانید بگویید: »اسراف نکنید، به نان احترام بگذارید« این در 
مورد نان ممکن است برای برخی افراد جواب دهد و افرادی به دالیل مذهبی در مصرف نان اسراف نکنند، 
ولی درجاهای دیگر ممکن است جواب ندهد. مثاًل در مورد بنزین، فرض کنید من فرد متشرعی باشم و 
تصمیم داشته باشم بنزین را اسراف نکنم. خانواده من در ماشین هستند و هوا نیز گرم است. اگر کولر را 

روشن کنم مصرف بنزین ده درصد افزایش پیدا می کند؛ من چگونه تصمیم بگیرم؟

فرض کنید خانواده من می گویند: ما را تفریح ببر. من چگونه تصمیم بگیرم که آیا تفریح و مصرف بنزین 
اضافه، اسراف است یا نیست؟ شما معیار را از دست می دهید. ازیک طرف بنزین لیتری 1500 تومان را 
حساب کنم؟ بنزین لیتری سه هزار تومان را حساب کنم؟ و یا اگر دولت جمهوری اسالمی بتواند بنزین 
را لیتری ده یا بیست هزار تومان صادر کند، آن را مالک قرار بدهم؟ اساسًا شما درواقع آن عالمت راهنما 

را مختل می کنید.

من چه میزان برق مصرف کنم؟ آیا المپ کم مصرف LED به صرفه تر است یا المپ صد وات معمولی؟ 
آیا المپ  مثاًل یک مسجدی تصمیم می گیرد که اسراف نکند، وقتی می خواهد از المپی استفاده کند، 
معمولی بگذارد یا المپ کم مصرف قرار دهد؟ چون میدانید که قیمت المپ های معمولی ده برابر کم تر 

است. کدام یک برای مسجد و جمهوری اسالمی مفیدتر است؟

به عنوان مثال اگر شیر آب در منزل ما چکه کند )دقت بفرمایید، از مصادیق مثال می زنم که شما وقتی 
یارانه می دهید، نظم و تصمیم گیری را مختل می کنید( و در شبانه روز ده لیتر آب اسراف شود، آیا به نفع 
یا  با هزینه مثاًل سیصد هزار تومان عوض کنم؟  را  نظام جمهوری اسالمی است که من بروم شیر آب 

همین چکۀ آب که در طول سه سال شاید صد هزار تومان هم نشود، ادامه داشته باشد؟

در نظامی که قیمت ها کار می کند، قیمت آب مشخص است؛ هزینه تولید آن مشخص است؛ قیمت شیر 
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آب نیز مشخص است و من می توانم این ها را باهم مقایسه کنم و تصمیم بگیرم؛ آن تصمیمی که خواهم 
گرفت، نه تنها به نفع خودم خواهد بود، بلکه به نفع جامعه نیز خواهد بود.

سوء استفاده از یارانه

مجدد به بحث یارانه برگردیم. در سیستم یارانه که کاال یا خدمت داده می شودـ  به ویژه اگر قابل سوءاستفاده 
باشد ـ نباید به شکلی یارانه داد که زنجیرۀ تولیِد ارزش افزوده را معکوس کند.

در بخش عمده یعنی نود درصد از یارانه ای که جمهوری اسالمی می دهد، قابل دور زدن و سوءاستفاده 
است. به عنوان مثال آرد را می توان از سیستم نانوایی خارج کرد؛ هزینه آرد برای تولید یک عدد نان، ده 
هزار تومان است؛ شما به آن یارانه می دهید و تبدیل به نانی با قیمت سه هزار تومان می شود. از طرف 

دیگر، دامدار می بیند که اگر به جای خرید علوفه نان بخرد، برای او به صرفه تر است!

نمونه ای از سوء استفاده یارانه ای

دقت بفرمایید، شما جو و گندم را داشتید و می توانستید جلوی گاو بریزید )درواقع یک بازده اقتصادی دارد( 
و می توانستید این گندم را به کارخانه آرد حمل کنید، هزینه کنید، آن را تبدیل به آرد کنید، آرد را به نانوایی 
برسانید، آب، برق و نیرو را صرف کنید تا این آرد تبدیل به نان شود؛ درنهایت نان را ببرید جلوی گاو بریزید! 

این بدترین شکل از اسراف منابع است.

اگر بگوییم بخش زیادی از نان هایی که در ماه های اخیر تولید شده است، مستقیم به گاوداری ها رفته 
است، بعید نیست. این چه شیوه برنامه ریزی اقتصادی است که شما می خواهید از فقیر حمایت کنید؟ 
درواقع غذای گاو را تأمین می کنید! آن هم از بدترین نوع ممکنی که وجود دارد. اگر از همان ابتدا گندم را 
مستقیم به گاو می دادید، آسیب کمتری به اقتصاد می رسید تا اینکه مقدار زیادی پول برای آن خرج کنید 

و آن را به یک کاالی ضایعاتی تبدیل کنید.

از این مثال ها زیاد وجود دارد که چگونه مداخله دولت در قیمت و قیمت گذاری، نه تنها قدرت اقتصادی 
جامعه را افزایش نمی دهد، بلکه حتی قدرت اقتصادی جامعه را کاهش می دهد. به عنوان مثال در دهه 
شصت، کارخانه فوالد اگر تیرآهنی را تولید می کرد، باید به یک قیمت خاصی می فروخت. یک روِش دور 
زدن این بود که شما اگر از کارخانه، ضایعات می خواستید، قیمت گذاری دولتی نداشت؛ اما اگر آهِن سالم 
را می خواستید، قیمت گذاری دولتی داشت. در خاطرات صنعتگران دهه شصت است که میزان ضایعات 
در کارخانه های ذوب آهن و فوالد به شدت افزایش پیدا کرده بود. چرا؟ چون شما در خط تولید دست کاری 
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می کردید و در نتیجه از هر ده تیرآهنی که بیرون می آمد، شش تا از آن ها خراب بود. شش مورد را ضایعات 
می کردند و بعد به دو برابر قیمت به مشتری می دادند.

پیش  منابع  کردن  تلف  و  اسراف  سمت  به  اقتصادی  عوامل  است.  اشتباه  برنامه ریزی  نشان دهنده  این 
می رود. به جای اینکه کاالی درست را تولید کند، کاالی معیوب را تولید می کند، کلی گاز و نیرو مصرف 

می کند و درنهایت همگی اسراف می شود و قدرت اقتصادی شما از بین می رود.

سوء استفاده از یارانه در تولید

این از طرف مصرف بود که باعث اسراف بود، باعث بود که شما نتوانید تصمیم گیری اقتصادی صحیحی 
انجام دهید. تبعات منفی تنها این ها نیست. در جانب تولید نیز یکسری تبعات منفی وجود دارد. به چه 
معنا؟ به این معنا که شما وقتی به یک کاالیی یارانه می دهید و قیمت آن کاال را در جامعه کاهش می دهید، 

به نوعی به تولیدکنندگان آن کاال صدمه می زنید. ازنظر ادبیات دینی، به آن حقوق مالکیت می گویند.

قیمت جهانی گندم مثاًل کیلویی بیست هزار تومان است. آیا دولت اسالمی حق دارد قیمت پانزده هزار 
تومان یا ده هزار تومان را برای گندم مشخص کند که می خواهد از فقرا حمایت کند؟ آیا به بهانه حمایت از 
فقرا شما می توانید از جیب کشاورز خارج کنید؟ حال بماند که وقتی شما یک مداخله ای را انجام می دهید، 
به دنبال آن باید مداخله بعدی را نیز انجام دهید. وقتی مداخله بعدی را انجام دادید، می بینید که وضع 

خراب شد و باید مداخله بعدی را نیز انجام دهید.

در همین مثال، شما برای گندم قیمت دولتی با مبلغی پایین تعیین می کنید و بعد می بینید که کشاورز 
در حال آسیب دیدن است. بعد برای اینکه کشاورز آسیب نبیند، می گویید: »من به نهادهای تولید، یارانه 
یارانه می دهید، می بینید که کارخانه های نهاد تولید در حال آسیب  می دهم.« وقتی به نهادهای تولید، 
دیدن هستند. مجدد شما به مواد اولیه آن ها نیز یارانه می دهید. شما پیوسته این زنجیره را از سمت تولید 
و از سمت مصرف باید کنترل کنید. این کنترل ها آن قدر زیاد می شود که شما به جای اینکه اقتصاد را روان 
کنید، اقتصاد را قفل می کنید و به آن هدفی که می خواهید نمی رسید. سوءاستفاده ها در اقتصاد افزایش 

پیدا می کند و اقتصاد شما دچار مشکل می شود.

بدترین روش در پرداخت یارانه

می شود  باعث  که  است  کاال  قیمت  کاهش  طریق  از  یارانه  دادن  دادن،  یارانه  از  نوع  بدترین  بنابراین 
قاچاق  و  می ریزد  هم  به  نیز  شما  تولیدی  و  مصرفی  اقتصادی،  نظم  و  کنند  استفاده  بیشتر  ثروتمندان 
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افزایش پیدا می کند؛ اما خیلی از اوقات، خیلی از دولت ها به اشتباه این نوع یارانه دادن را انتخاب می کنند. 
مخصوصًا دولت هایی مثل دولت ایران که در کار تولید کاال و خدمات هستند. خیلی از کاال و خدمات در 

ایران به شکل دولتی تولید می شود.

شما خودتان را به جای مسئول دولتی بگذارید. اقتصاددان به شما می گوید: به دو شیوه می توانید یارانه 
بدهید.

نیازمند  اما  نمی شود؛  سوءاستفاده  آن  از  و  می رود  فقیر  جیب  در  و  است  اثربخش  که  شیوه ای  یک   .1
را  کار  آن  بتوانید  قیمتی شما  مداخله  بدون  تا  باشد  مهیا  باید  شرایط  یکسری  است.  زیرساخت  یکسری 
انجام بدهید. شما اگر یارانه درست و حساب شده بخواهید بدهید، باید بانک اطالعاتی داشته باشید، کلی 

برنامه ریزی دیگر باید داشته باشید.

2. شیوه دیگر این است که شما تولیدکننده آرد هستید، شما تولیدکننده بنزین هستید، شما رئیس این 
سازمان هستید و راحت می توانید بخش نامه بدهید که از این به بعد قیمت بنزین در سراسر کشور، فالن 
قیمت می باشد. در کوتاه مدت شما به سادگی می توانید یک دستور دولتی در جهت دادن یارانه از طریق 
کنترل قیمت بدهید، بسیار ساده می توان این دستور را صادر کرد. اقتصاددان به شما توضیح می دهد: 
»شما می توانید این دستور را بدهید، ولی این دستور در بلندمدت کار نخواهد کرد و مشکل دیگر این است 
که شما نمی توانید سریع دستور دهید. باید کلی زیرساخت، کلی کار سخت را انجام بدهید ولی در بلندمدت 

نتیجه خواهد داد.«

شما اگر به جای آن شخص سیاستمدار باشید، کدام یک را انتخاب می کنید؟ سیاستمدار ما به شدت در 
معرض انجام و ارتکاب این اشتباه هست که روشی را انتخاب کند که ابتدای آن ساده است ولی نتیجه 
ندارد، یا شیوه صحیحی که ابتدای آن سخت است ولی در انتها ساده می شود و نتایج خوبی را به دنبال 
دارد، به دنبال آن نرود. به دالیل مختلف متأسفانه نتوانستیم کنترل کنیم و لذا در دام اتخاذ سیاست های 

اشتباه و ادامه دادن آن افتاده ایم.

دولت فعلی، واراث سیاست های اشتباه در یارانه

اما دولت فعلی چه کند؟ درواقع باید بگوییم: »دولت فعلی وارث سیاست های اشتباه یارانه ای است.« من 
آدم تند سیاسی نیستم که مثاًل جبهه خاصی را نقد کنم. معمواًل در برابر کسانی که برخی از دولت ها را 
نقد می کنند، موضع می گیرم و می گویم: »خوبی های دولت ها را در نظر بگیرید.« ولی در این موضوع 
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لفظ  از  معمواًل  نیستم؛  لفظی  چنین  از  استفاده  اهل  درحالی که  می کنم  استفاده  خیانت  لفظ  از  خاص، 
ارز  برای  به ویژه  به چنین وضعی،  یارانه  برای دادن  اشتباِه دولت قبل  نوع  استفاده می کنم. ولی  اشتباه 
4200 تومانی و برای خیلی از اقالم دیگر، درواقع از یک جنسی بود که آدم می دید که گویا اصاًل برای او 

مهم نیست.

دولت فعلی درواقع وارث چنین وضعیتی است. ایشان نیز می توانست سیاست های اشتباه را انجام دهد و 
این فرایند اشتباه و تبعات منفی را به تأخیر بیندازد. اقتصاد این ویژگی را دارد که شما بتوانید یک مدتی را 
از جیب بخورید و تبعات منفی را به تأخیر بیندازید و تبعات آن در سال های بعد به حدی برسد که اقتصاد 

کاماًل فروبپاشد.

اقدام سخت دولت

خوشبختانه دولت فعلی این شجاعت و همت انقالبی اسالمی را داشته است که در راستای افزایش قدرت 
نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران قدم بردارد و به نوعی حاضر شده است تبعات منفی سیاسی آن را 
بپذیرد. خیلی سخت است دولتی که طرفدار حمایت از فقرا بوده است، کاری را انجام دهد که ظاهرًا به فقرا 
آسیب می زند. مثاًل نان را گران می کند. این اقدام یکسری تبعات کوتاه مدتی دارد که ما صحبت کردیم و 

گفتیم: »تبعات بلندمدت آن می تواند بسیار مناسب باشد.«

معمواًل در ادبیات اقتصادی می شنوید که اگر یارانه را نقدی به افراد بدهیم و افراد خودشان تصمیم بگیرند 
که چه کاری با آن انجام دهند، این بهترین حالت است. این ادعا بخشی از حقیقت را دارد. بله شما اگر 
یارانه فردی بدهید، خود شخص احتمااًل بهترین تصمیم را برای آن یارانه می تواند بگیرد؛ ولی این کار 

به صورت کامل جواب نمی دهد.

مثال های زیادی را می توان نام برد. مثاًل شما اگر به یک فرد معتاد یارانه دهید، آیا او یارانه را خرج نان 
اینکه  به جای  فرد  و  نقدی می دهید  یارانه  اعتیاد خودش می کند؟ شما  احتمااًل خرج  یا  خانواده می کند 
صرف آموزش فرزند خودش کند، صرف مواردی می کند که درست نیست. مثال های دیگری نیز در این 

زمینه وجود دارد.

در پرداخت یارانه، مصالح بلندمدت و کوتاه مدت لحاظ شود

تجربه دنیا این گونه نشان داده است که ترکیبی از یارانه نقدی و کوپن، بهترین سیاست یارانه دادن است. 
در این ترکیب نیز باید دقت داشت که به تمام افراد جامعه نباید داده شود؛ معمواًل باید به افراد فقیر و نیازمند 
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داده شود. به عنوان مثال در برزیل یک تجربه موفق وجود دارد. گفتند: »ما می خواهیم به روستاییان یارانه 
نقدی بدهیم.« یک حالت این است که شما کد ملی سرپرست خانوار را می گیرید و یارانه را به حساب او 
واریز می کنید؛ این یک شیوه است. در شیوه دیگر گفتند: »ما کد ملی سرپرست خانوار و فرزندان او را 
می گیریم، این بچه ها باید مدرسه بروند و اگر در طول چند هفته و یا چند ماه حضور مستمر در مدرسه 
داشتند و نمرات خوبی گرفتند و مدرسه نمره خوبی را به این بچه ها داد، ما یارانه را به حساب پدر خانواده 

می ریزیم تا هر طوری که صالح می داند خرج کند.«

برقرار  ارتباط  بلندمدت  برای خانوادۀ فقیر، بین مصالح کوتاه مدت و  به نوعی  بفرمایید، چه کردند؟  دقت 
کردند. مصالح بلندمدت در خانوادۀ فقیر این است که شما او را توانمند کنید، فرزندان او را آموزش دهید 
و ابزار تولیدی به او بدهید. اینکه شما یارانه نقدی به خانوادۀ فقیر می دهید، مصالح کوتاه مدت او را تأمین 
می کنید. روش هایی وجود دارد که شما می توانید برای خانوادۀ فقیر، بین مصالح کوتاه مدت و بلندمدت 
پیوند برقرار کنید و یارانۀ نقدی را منوط کنید مثاًل به اینکه فرزندان شما باید درس بخوانند و یا منوط به 

واکسن زدن و یا فالن کاری که مفید است شود.

پس اینکه به همه یارانۀ نقدی بدهیم، لزومًا بهترین عملکرد نیست. باید پرداخت بخشی از یارانه به صورت 
نقدی باشد تا مصالح بلندمدت را برای خانوادۀ فقیر تأمین کند و بخشی از یارانه به شکل کوپن باشد تا 

مصالح کوتاه مدت را برای خانوادۀ فقیر تأمین کند. این روش بهترین شیوه در پرداخت یارانه است.

دادن یارانه به شکل کاهش قیمت کاال و خدمات، بدترین نوع از دادن یارانه است؛ اما دست برداشتن از 
این شیوۀ بد در پرداخت یارانه به صورت یک شبه نیز امکا ن پذیر نیست. بهترین شیوه برای انتقال از آن 

سیستم بد به سیستم خوب، این است که به شکل تدریجی این اتفاق صورت گیرد.
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نشست چهارم

حجت االسالم افشار و دکتر بابایی

حجت االسالم افشار

بسم الله الرحمن الرحیم

با دومین نشست از سلسله نشست های مجازی پیرامون »یارانه، رانت و عدالت« در خدمت شما هستیم؛ 
بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی  در این جلسه در خدمت جناب دکتر 

هستیم و مطالبی دربارۀ دهک ها، دهک بندی ها و شبهات مربوط به طرح دولت را بیان خواهیم کرد.

ازنظر درآمدی، درآمد جاری  ولی  باشد  زیادی داشته  ثروت  این است؛ شخصی ممکن است  اول  سوال 
خاصی نداشته باشد؛ این موارد در دهک بندی ها به چه صورت مورد بررسی قرار داده شده است؟ و اینکه 

جایگاه ثروت و درآمد در دهک بندی به چه صورت است؟

دکتر بابایی

تعریف درآمد و ثروت

ابتدا باید تعریفی از درآمد و ثروت داشته باشیم. درآمد یعنی کسب پول. کسب پول قطعًا به معنای رسیدن 
به ثروت است ولی این درآمد به معنای اولیه خودش که ثروت باشد نیست.

ثروت به معنی »پول مازاد بر نیاز« است؛ به این صورت که فرد پول مازاد بر نیاز خود را به یک سرمایه ای 
مثل ملک تبدیل کرده باشد؛ بنابراین ثروت پولی است که مازاد بر نیاز است و شخص آن را به نوعی تبدیل 

به سرمایه کرده است.

اما دهک بندی ها به چه صورت انجام می شود؟ ثروت و درآمد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، اما جنس 
آن ها یکی نیست. ثروت درآمد مازاد افراد می باشد و تبدیل به یک انباشت می شود؛ اما درآمد بیشتر از نیاز 
نیست. به عنوان مثال کارگری که روزانه پول دریافت می کند و یا کارمندی که مبلغی را می گیرد، معمواًل 
بیشتر از نیاز آن ها نیست؛ اما افرادی که کسب وکارهای بزرگ تری دارند، قطعًا بخشی از درآمد آن ها تبدیل 

به ثروت می شود که می توانند در مدل های مختلف سرمایه گذاری کنند.

دولت دهک ها را از یک تا ده طبقه بندی کرده است؛ به سه دهک اول 400 هزار تومان یارانه پرداخت 
می کند، به دهک چهار تا ُنه، 300 هزار تومان پرداخت می کند و به دهک ده یارانه ای تعلق نمی گیرد.
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منابع اطالعاتی دولت

الی پنجاه مالک وجود  در جامعه اطالعاتی دولت برای مشخص کردن دهک بندی ها، بیش از چهل 
به  به نوعی  اطالعات  این  تجزیه وتحلیل  و  استفاده می کند  اطالعاتی مختلف  بانک های  از  دولت  دارد. 

بخش رفاِه وزارت تعاون، کار و رفاه اجماعی و معاونت رفاِه ما مربوط می شود.

بازنشستگی مختلف، سازمان های حمایتی مثل کمیته  تأمین اجتماعی، صندوق های  انتظامی،  نیروی 
امداد، بهزیستی و وزارت بهداشت، ازجمله بانک های اطالعاتی هستند.

افرادی که در خانوارهایشان دارای بیماری خاص هستند، میزان اثرگذاری آن ها امتیاز منفی داشته است؛ 
یعنی چون بخش عمده ای از درآمد خانوار صرف هزینه های بیماری خاص می شود، حتی اگر میزان درآمد 
باالیی داشته باشد، به میزان تعداد بیماری افراد خاص که هزینه مضاعف بر خانواده تحمیل کرده است، 
باید اطالعات خود را در وزارت  این ها به نوعی اثرگذاری منفی خود را دارد. لذا این افراد و این خانوارها 

بهداشت ثبت کرده باشند.

درجایی  یا  و  برمی آمده  خودش  هزینه های  عهده  از  و  باشد  داشته  درآمد  کسی  که  نیست  این گونه 
اطالعاتش ثبت نشده باشد، قطعًا دسترسی به آن اطالعات وجود نداشته است. بحث بورس است، بحث 
یا مدرسه عادی؟  آیا مدرسه غیرانتفاعی می روند و  آموزش وپرورش و محل تحصیل بچه ها است؛ اینکه 

مدرسه آیا در روستا است و یا در شهر؟

افرادی را داریم که از لحاظ وضعیت مالی شاید در شهر و روستا ـ اگر فرقی نخواهیم بگذاریم ـ مشابه 
هستند، این شخص چون در منطقه روستایی زندگی می کند، امتیاز و طبقه باالتری را به او می دهند و 

شخصی که در همان شرایط در شهرها و یا کالن شهرها باشد تفاوت دارد.

اصناف و سازمان امور استخدامی نیز یکی دیگر از بانک های اطالعاتی هستند. حدود چهل الی پنجاه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اختیار  در  آن  که خروجی  دارد  وجود  مختلف  دستگاه های  از  اطالعاتی  بانک 

اجتماعی قرار گرفته است و تجزیه وتحلیل داده ها صورت می گیرد.

از بخش های  را  اطالعات  بلکه  است.  نکرده  تولید  را  داده ای  اجتماعی، هیچ  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
بر اساس قانون که گفته است درآمد در چه سطحی باشد،  مختلف گرفته و آن ها را پردازش می کند و 

دهک بندی ها را انجام می دهد.

حجت االسالم افشار
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برخی ممکن است منزل بزرگی داشته باشند ولی مثاًل بازنشسته است و درآمد چندانی ندارد. این افراد 
چگونه مورد بررسی قرار می گیرند؟

دکتر بابایی

در اطالعات مربوط به منزل تا یک واحد مسکونی برای افراد را مالک قرار ندادند؛ دلیل عمده  این است 
که بسیاری از خانه ها به صورت قولنامه ای بودند و اطالعات آن در بانک اطالعاتی مسکن وجود ندارد. به 
جهت اینکه بین افرادی که سند ملکیت دارند و افرادی که سند ملکیت ندارند عدالت رعایت شود، تا یک 
واحد ملکی که به نوعی مصرف یک خانوار بوده است را مالک قرار نداند. ولی اگر بیش از یک واحد ملکی 

بوده باشد، قطعًا محاسبه شده است.

مالک سبد درآمدی تمام افراد خانوار است

مورد بعد این است که مالک درآمد سرپرست خانوار نیست. مالک سبد درآمدی کل افراد خانوار است. 
افرادی که ازدواج کردند ولی از خانواده جدا نشدند ـ مثاًل با خودشان گفتند که این 45 هزار تومان باشد 
برای پدر و مادر ـ درآمد فرزند در درآمد سرپرست خانوار محاسبه می شود و احتمال اینکه پدر از یارانه ها 

محروم شود وجود دارد.

این افراد باید به »پلیس+10« مراجعه کنند و تکفل خودشان را از پدر جدا کنند و مستقل شوند تا منبع 
درآمدی آن ها در سبد درآمدی پدر و مادر محاسبه نشود.

افراد می توانند به عنوان ثبت نام جدید ـ حتی خود فرد ـ در سامانه »هدفمندی یارانه ها« به عنوان متقاضی 
جدید ثبت نام کند و به عنوان مشمول بررسی شود که آیا مشمول دریافت یارانه می شود و یا نمی شود. این 

کمک می کند خانواده هایی که سن باالیی دارند، از این ظرفیت استفاده کنند و تحت پوشش قرار گیرند.

حجت االسالم افشار

بانک اطالعاتی که به نوعی سطح درآمدـ  که منجر به رفاه یک خانواده می شودـ  را می سنجند، آیا برای این 
ضرایبی وجود دارد؟ در مورد یک نفر ممکن است بانک های اطالعاتی مختلف موارد گوناگونی را اعمال 
کنند. مثاًل بگویند فالن شخص ماشین دارد، دو واحد منزل دارد، زمین دارد، دام دارد؛ آیا این ها به صورت 
ضریب اعمال می شود؟ مثاًل ماشین با یک ضریبی اعمال می شود و خانه با یک ضریب دیگر ی اعمال 
معترض هستند؛  بعضی  می بیند  می رود،  انسان  که  محروم  مناطق  در  حتی  مثاًل  آالن  چون  می شود؟ 
می گویند: »ما در یک روستا زندگی می کنیم و وضع زندگی مان این چنین است؛ ولی جزو دهک سه به باال 
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هستیم« آیا ضریب بندی دارد که طرف نگاه می کند و مثاًل یک چیزی را می بیند ولی چند چیز دیگر را در 
کنارش یا نمی بیند یا نمی داند که این ضریبش باالتر بوده که آالن ایشان در دهک باالتر قرارگرفته است؟

دکتر بابایی

مالک در ضریب بندی

از  یکی  کرده اند؛  بررسی  برایشان  را  اقتصادی مختلفی  متغیرهای  هستند،  یارانه  مشمول  که  افرادی 
این متغیرها، میزان گردش حساب هایشان می باشد، بحث درآمدشان از سود بانکی، تسهیالت بانکی، 
تا یک  ملک،  به جز  البته  است.  دارایی های جاری  و  اجتماعی، خودرو  تأمین  سفرهای خارجی، بیمه ی 
واحد مسکونی برایشان محاسبه نمی شود، مگر این که کسی چند واحد مسکونی داشته باشد که این ها 
بیماری های خاص فرزندانشان و خود  تنها جایی که ضریب منفی می دهد، داشتن  باشد.  محاسبه شده 
اعضای خانواده است؛ این  ضریب منفی، در درآمد تأثیر دارد. بقیه این موارد دارای ضریب خاصی هستند 

که محاسبه می شود و به نوعی گردش مالی و وضعیت خانوارها بررسی می شود.

این کار به این دلیل است که اتفاق نیفتد که فردی در یک سال گردش مالی خوبی داشته باشد و در یک 
سال این چنین نباشد، این در یک دوره ی سه الی پنج ساله محاسبه شده است. این در یک پروسۀ زمانی 

چندساله موردبررسی قرارگرفته است و نود درصد از مردم تا به امروز مشمول دریافت یارانه بودند.

دو گروه از مشمولین

را  تومان  هزار  چهل وپنج  یارانه ی  فروردین ماه  تا  که  افرادی  هستند،  گروه  دو  افراد  این  حاضر  حال  در 
دریافت کرده اند، یا افرادی که این یارانه را از سال نود دریافت نکرده اند. این افراد می توانند به سامانه ی 
هدفمندی یارانه ها مراجعه و ثبت نام کنند، افرادی که تا تقریبًا پانزده خردادماه ثبت نام کرده باشند تا آالن 
بررسی شده و اگر مشمول باشند، مرحله به مرحله  یارانه  آن ها به حسابشان واریز می شود؛ ولی اگر بعد از 
پانزده خردادماه ثبت نام کرده باشند، باید منتظر بمانند تا افرادی که قبل از پانزده خرداد ثبت نام کرده اند 

محاسباتشان انجام  شود و سپس سراغ افرادی که بعد از پانزده خرداد ثبت نام کرده اند بروند.

نحوه ثبت شکایت

است، می توانند  نشده  واریز  برایشان  اکنون  ولی  دریافت می کردند  را  تومان  افرادی که چهل وپنج هزار 
گویای  تلفن  طریق  از  باشند. یا  داشته  را  خودشان  شکایت  ثبت  و  کنند  مراجعه  حامی  سامانه ی  به 
09200006369 می توانند با کد ملی و شماره همراِه ثبت شده با کد ملی سرپرست خانواده اعالم کنند 
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به آن ها اعالم  این طریق دهکشان  از  ـ  نباشد، اطالعات داده نمی شود  نام فرد  به  اگر شماره همراه  ـ 
می شود و اگر اعتراض داشته باشند، رسیدگی می شود، اگر فردی اعتراض را تا قبل از خردادماه اعالم 

کرده است و اکنون به حسابشان واریز نشده است، قطعًا  این افراد جزو دهک ده منظور شده اند.

دستور رئیس جمهور

یارانۀ  فروردین ماه  پایان  تا  که  کسانی  »تمام  دادند:  دستور  رئیس جمهور  آقای  اردیبهشت ماه  اواسط  از 
غیرقابل برداشت  اما  واریز شود«،  به حسابشان  یارانۀ جدید  دریافت می کردند،  را  تومان  هزار  چهل وپنج 
می باشد؛ به جهت اینکه اعتراضشان بررسی شود، زیرا ازلحاظ ُبعد روانی، مردم بپذیرند که دولت دنبال این 
نیست که به هر قیمت یارانۀ مردم را قطع کند؛ هرکسی که اعتراضی دارد، اعتراضش را انجام می دهد، 
سالی یک بار می تواند اعتراض نماید، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی موجود به دالیل مختلف شاید فرد 
ورشکست شده باشد و این افرادی که ورشکسته شده اند، قطعًا می توانند مشمول یارانۀ دولت قرار بگیرند. 

در همان پروسۀ زمانی می توانند در هرسالی اعتراضشان را انجام دهند.

وضعیت افراد زیر هجده سال

مواردی را داریم که افراد زیر هیجده سال هستند و اجازه ثبت نام ندارند؛ این افراد به جهت این تغییر و 
ثبت نام  برای  به زودی دسترسی  انجام می دهد که  به روزرسانی  یارانه ها  تحول ، خود سازمان هدفمندی 
افراد  به حساب  یارانه ها  و  افراد می باشد  این  ثبت  امکان  و  بازخواهد شد  زیر هیجده سال خانوارها  افراد 

مشمول واریز می گردد.

حجت االسالم افشار

آیا داشتن بیمه تأمین اجتماعی یکی از آن موارد می باشد؟

دکتر بابایی

بیمه تأثیری در یارانه ندارد

نفس بیمه تأثیری ندارد و سبب قطع یارانه نمی شود. مالک، میزان درآمدی است که در لیست بیمه برای 
شخص رد می شود. این میزان درآمد نشان می دهد که مثاًل درآمد فرد زیر ده میلیون تومان یا باالی ده 
میلیون تومان است، زیرا در بیمه تا هفت برابر حداقل دستمزد، افراد برای خود می توانند لیست بیمه رد 

کنند. مالک، میزان درآمد و میزان لیست بیمه ای است که برای خود رد می کنند.
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حجت االسالم افشار

آیا ممکن است لیست بیمه باالتر از درآمد واقعی شخص باشد؟

دکتر بابایی

اطالعات اشتباه، به ضرر خود فرد است

بدهد،  دولت  به  غلط  اطالعات  کسی  مقطعی  هر  در  است. اگر  اطالعات  شفافیت  بحث  هدفمندی، 
باالخره درجایی متضرر می شود و آن همین جا است.

حجت االسالم افشار

پس خود اینکه فرد بیمه نباشد، باعث نمی شود که حتمًا به او تعلق بگیرد؟

دکتر بابایی

خیر

حجت االسالم افشار

آیا اینکه می گویند: »فالنی کارگر است« یا »فالنی کشاورز است« تأثیری دارد؟

دکتر بابایی

خیر، صرف اینکه بنده تحت پوشش کمیتۀ امداد هستم، تأثیری ندارد. مالک، سبد درآمد است؛ این مهم 
است. اینکه کارگر باشد یا تحت پوشش نهادهای حمایتی و ... باشد، اصاًل مالک نیست؛ مالک گردش 

درآمدهای افراد است.

حجت االسالم افشار

آیا دولت برای تکمیل اطالعات، در حساب ها و اطالعات شخصی افراد ورود پیدا می کند؟

دکتر بابایی

اگر کسی اعتراض کند، دولت اجازه بررسی اطالعات را می گیرد

در مرحله اول که دولت بررسی می کند، از بانک اطالعاتی سایر دستگاه ها و نهادهایی که مسئول ثبت 
اطالعات هستند، تجزیه وتحلیل داده ها را دریافت می کند و بر اساس آن اعمال می کند؛ اما اگر کسی 
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نسبت به دهک بندی خود اعتراض داشته باشد، دولت از او اجازه بررسی تمام حساب ها را می گیرد که اگر 
شخص درجایی ملکی دارد مشخص شود. مثل پیامکی که مخابرات ارسال می کند و تعداد سیم کارت هایی 
را که به اسم شخص است را بیان می کند که به هر دلیلی اگر سیم کارت به اسم شما است و از آن استفاده 
نمی کنید، بروید و آن را باطل کنید. در مورد دولت نیز چنین است؛ زمانی که شما به دهک بندی اعتراض 
پیدا  تمام اسناد مالی، ملکی و حساب های شما ورود  بتواند در  تا  از شما اجازه می گیرد  می کنید، دولت 
کند تا برای شما وضعیت را تبیین کند. این کار بعد از اجازه فرد صورت می گیرد. اما در مرحله اول فقط 
از بانک اطالعاتی که دستگاه های مربوطه در اختیار دولت قرار می دهند استفاده می کند. اما اگر کسی 
اعتراض داشته باشد، دولت با اجازه شخص ورود پیدا می کند و اطالعات را جهت یادآوری به خوِد فرد 

اعالم می کند.

حجت االسالم افشار

آیا ممکن است خطای اطالعاتی در جامعه آماری دولت وجود داشته باشد؟

دکتر بابایی

خطای سیستمی وجود ندارد، خطای اطالعات ثبتی وجود دارد

اگر خطای اطالعاتی از نگاه سیستمی یعنی سامانه مدنظر است، خیر خطایی ندارد.

اما اگر از جهت اینکه مردم اطالعات خودشان مثل امالک، خودرو و ... را در بانک های اطالعاتی شفاف 
نکرده باشند، بله خطا وجود دارد. مثاًل من سه سال است که خودرویی را به شما فروختم ولی هنوز پالک 
نزدم؛ این خطا از طرف برداشت اطالعات سیستم نیست، بلکه از طرف شخص است. بنابراین هدفمند 

کردن یارانه ها با رویکرد شفاف سازی اقتصادی است.

گردش حساب های غیرشخصی ثبت شود

افرادی مثل کارپردازها که حساب اداری و کاری آن ها با حساب های شخصی مخلوط است. باید این را 
جداسازی ها کنند. در این صورت قطعًا مشمول خواهند شد. اما اگر شفاف سازی صورت نگیرد دیگر خطا 

از جانب سامانه نیست.

حجت االسالم افشار

آیا پرداخت یارانه شامل همه افراد می شود؟ و اینکه آیا قانونی در این زمینه وجود دارد؟
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دکتر بابایی

شفافیت قانون در پرداخت یارانه به افراد

طبق تبصره 14 در قانون بودجه 1401، قانون گذار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی 
یارانه ها را مکلف به دهک بندی خانوار کرده است.

در قانون به صراحت بایدها و نبایدها، اینکه به چه کسی باید یارانه پرداخت شود و به چه کسی نباید پرداخت 
باشد، همگی مصوبه مجلس است که مرکز  تا چه مبلغی جزو چه دهکی  تبیین شده است. حتی  شود 

قانون گذاری می باشد و دولت مجری آن قانون است.

اصواًل در جوامع مختلف یارانه به همه مردم تعلق نمی گیرد. زیرا رویکرد یارانه حمایتی است و برای اینکه 
مردم به سطح خط فقر و یا زیرخط فقر نروند، یارانه پرداخت می شود. این یارانه عماًل به افرادی که واقعًا 

به نوعی حقشان هست، تعلق می گیرد نه همه اشخاص جامعه.

حجت االسالم افشار

در مورد اینکه فرمودید یارانه به صورت نقدی داده می شود، آیا به صورت کاالبرگ نیز پرداخت می شود؟

دکتر بابایی

واریز  افراد  به حساب  نقدی  به صورت کاالبرگ است؛ ولی عمدتًا  برخی موارد  و در  به صورت کاال  نان  در 
می شود. مثاًل در نان که به حساب افراد به صورت نقدی واریز می شود، وقتی مبلغ نان را پرداخت می کند، 
قیمت یارانه را دولت مستقیم به حساب نانوا واریز می کند. یعنی شما زمانی که مبلغ را پرداخت می کنید، 

نانوا مابه التفاوت را مستقیم از دولت می گیرد.

حجت االسالم افشار

آیا  دارد؟  وجود  اطالعاتی  زمینه  این  در  آیا  نقدی حذف شود.  یارانه  و  کاالبرگ شود  که  بود  این  رویکرد 
زیرساخت هایی آماده شده است؟

دکتر بابایی

در مورد کاالهای اساسی این موضوع وجود دارد و در حال انجام است.

حجت االسالم افشار
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تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر مطلبی وجود دارد، در خدمت شما هستیم.

دکتر بابایی

سامانه ثبت شکایات

 hemayat.mcls.gov.ir تلفن گویای 09200006369 و سامانه  را دادید.  این فرصت  اینکه  از  تشکر 
افراد  my.gov.ir/login است که  به آدرس  یارانه ها  پاسخگوی اعتراضات هستند. سامانه هدفمندی 

می توانند مراجعه کنند و ثبت نام ها و اطالعات را به روز کنند.

از جنابعالی و همه افرادی که زحمت این جلسات را کشیدند تشکر می کنند.

حجت االسالم افشار

از جناب بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و همچنین از مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان که این زمینه را فراهم کردند تا مباحث اقتصادی تبیین شود تشکر می کنم.
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