6

اقتصادی

سال بیستم شماره 5616
چهارشنبه  20فروردین 1393

یادداشت

شرطهای موفقيت مرحله دوم هدفمندي ها
محمد پورابراهيمي
عضو كميسيون اقتصادي مجلس

موض��وع هدفمندي يارانهها و اينكه دولت يازدهم با
چه روشي بايد اين قانون را به مرحله اجرا درآورد سؤالي
است كه پاسخش را با اشكال مختلفي از قول كارشناسان
و صاحبنظران خواندهايم و ه��ر كدام از اين اظهارنظرها
به نوعي ب��ر اجراي صحيح این قانون تأكيد دارد؛ چراكه
خروج از مدار قانون��ي مهمترين و اصليترين دليلي بود
كه در نتيجه اجراي مرحله اول توس��ط دولت دهم تورم،
افزاي��ش نقدينگي و در نهايت ركود و كاهش ارزش پول ملي را به همراه آورد .بر اين
اساس اگر مروري بر مباني قانوني هدفمندي يارانهها داشته باشيم چندين محور اصلي
مورد توجه قرار دارد كه با بيمهري دولت قبل نه تنها اجراي مرحله اول را بينتيجه
كرد بلكه اقتصاد را هم به ركود دچار كرد.
در بين اين محورها بايد به صرف درست ميزان منابع اشاره كرد؛ چراكه در دولت
قبل با وجود  28هزار ميليارد تومان منابعي كه وجود داش��ت دولت بالغ بر  42هزار
ميليارد تومان در قالب يارانهها صرف كرد و نتيجه اين اتفاق برداشت از بودجه عمومي
بود .بنابراين در گام نخس��ت براي اجراي مرحل��ه دوم هدفمندي يارانهها دولت بايد
مديريت صحيحي بين ميزان منابع و مصالح داش��ته باشد تا هزينه اضافي به بودجه
عمومي تحميل نشود .محور ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد موضوع پرداختهاي
نقدي و غيرنقدي يارانهها به مردم است .البته اين موضوع را فراموش نكنيد كه منظور
از پرداخت غيرنقدي توزيع سبد كاال نيست ،بلكه هدف اصلي سياستهاي حمايتي در
بخش بيمههاي درماني و سالمت مردم است .بر اين اساس دولت قبل تأكيد بسياري
بر پرداخت نقدي يارانه داشت اما رويهاي كه در پيش گرفت تنها بار هزينهاي و تورمي
داشت .از ديگر موضوعهاي مهمي كه دولت بايد مورد توجه قرار دهد تقسيم و توزيع
يارانه بر اساس ميزان درآمد مردم است؛ چراكه دولت قبل با وجودي كه در ابتدا اين
موضوع را مورد توجه قرار داد اما در نهايت بين تمام اقشار به ميزان يكسان يارانه توزيع
شد .در اين ميان تدابير دولت فعلي در شناسايي مشموالن و توزيع يارانه مطابق ميزان
درآمد ،اتفاقي است كه به دنبال همين بخش از قانون روي داده است .اين موضوع را
هم در بحث هدفمندي يارانهها و توزيع آن بايد مورد تأكيد قرار داد كه با ابزار قيمت
نميتوان هدفمندي يارانهها را اجرايي كرد؛ چراكه بايد چند سياست كلي در كنار ابزار
قيمت مد نظر قرار بگيرد .از جمله اصليترين سياس��تهاي مورد بحث سياستهاي
ارزي است بهطوري كه نحوه نادرست اجراي قانون در نهايت منجر به افزايش صعودي
قيمت ارز و از بين رفتن آثار هدفمندي شد .در ميان سياستهايي كه دولت بايد مد
نظر قرار دهد سياست حمايتي اجتماعي بخصوص در حوزه درماني و خدمات بيمهاي
است که بايد مورد تأکيد قرار بگيرد .همچنين سياستهاي درست پولي بدون رويكرد
افزايش نرخ سود بانكي ديگر موضوع قابل اهميت است .بنابراين ميتوان اميدوار بود با
اجراي اين موارد در نهايت اجراي مرحله دوم بتواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود.

خبر

کاهش   5/7درصدی نرخ تورم

بانك مركزي نرخ تورم اسفند سال  92را  34/7درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را
 19/7درصد اعالم كرد .بانك مركزي نرخ تورم اسفند سال  92را با  5/7درصد كاهش
نس��بت به مهر ماه  34/7درصد اعالم كرد .براس��اس بررسيهاي انجام شده در بانك
مركزي شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در اسفند ماه
 92به عدد  186/6رسيده كه نسبت به رقم ماه قبل  1/2درصد افزايش نشان ميدهد.
رشد شاخص مذكور در اسفندماه  92نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه)
 19/7درصد بوده اس��ت .همچنين نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اس��فندماه 92
نسبت به  12ماهه منتهي به اسفند ( 91نرخ تورم سال  )92معادل  34/7درصد است
كه بيانگر كاهش  5/7درصدي نرخ تورم در نیمه دوم سال  92است.

رئيس كل بانك مركزي:

از اطالعات بانكي افراد
استفادهنميشود
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رئيس كل بانك مركزي درباره اينكه آيا اطالعات بانكي افراد و سپردهگذاران نظام بانكي
در تشخيص پرداخت يارانهها در گام دوم هدفمندي مورد استفاده قرار ميگيرد ،گفت :به
هيچ وجه از اطالعات بانكي افراد براي اجراي اين قانون استفاده نخواهد شد .به گزارش روابط
عمومي بانك مركزي ،ولياهلل سيف گفت :چنين موضوعي در هيچ زماني مطرح هم نبوده
اس��ت .ولياهلل سيف افزود :اطالعات بانكي سپردهگذاران نظام بانكي كشور جزو اطالعات
محرمانه آنهاس��ت و در اين گونه موارد بهرهبرداري نخواهد ش��د .سيف با تأكيد بر اينكه

افزايش قيمتها در اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها ش��يب ماليمي دارد ،افزود:
نبايد اين ذهنيت وجود داش��ته باشد كه ميزان رشد قيمتها همانند مرحله اول هدفمند
كردن يارانه هاس��ت و تأثير اجراي اين مرحله به دليل شيب كم بر تورم اندك خواهد بود.
وي از هم��كاري بانك مركزي براي اجراي مرحله دوم هدفمن��د كردن يارانهها خبر داد و
اظهار داشت :از امكانات سخت افزاري برخي از دستگاهها براي اجراي مرحله دوم هدفمندي
استفاده ميشود .سيف گفت :مرحله دوم هدفمندي داراي ابعاد و تأثير مختلفي است.

«ایران» گزارش میدهد:

ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي از
امروز انجام ميشود اما فهرست اخباري
ك��ه از انصراف گروههاي مختلف مردم و
مس��ئوالن خبر ميدهند بر اطالعيهها و
خبره��اي مربوط به چگونگ��ي ثبت نام
نيازمندان به دريافت يارانه پيشي گرفته
اس��ت .موجي كه از اواخر س��ال گذشته
و با اعالم انصراف جمع��ي از هنرمندان
و دوس��تداران محيط زيست از دريافت
ياران��ه و تقاضاي آنها ب��راي اختصاص
يارانه ش��ان برای بهبود ش��رايط محيط
زيستي آغاز شده بود ،حاال به اوج رسيده
است.
ح��ال اين صن��وف مختل��ف مردم،
مديران و كارمندان دستگاههاي مختلف
هستند كه به جمع انصرافدهندگان از
دريافت يارانه نقدي ميپيوندند و تالش
ميكنن��د از اين طريق دول��ت را براي
هدايت كش��ور به سوي توس��عه پايدار
همراه��ي كنند .توس��عهاي ك��ه بهبود
ش��رايط محيط زيستي كش��ور ،ارتقاي
خدمات بهداش��تي و درمان��ي ،كاهش
نرخ بيكاري و حركت به س��وي عمران
و آبادي بيش��تر ايران ميتواند از نتايج
آن باشد.
همچن��ان ك��ه گروهه��اي اجتماعي
مختلفي كه تاكنون از دريافت يارانهنقدي
انص��راف دادهاند پيش��نهاد كردهاند كه
بودج��ه حاصل از درياف��ت نكردن يارانه
ش��ان در اموري همچون مدرسهسازي،
توسعه كشاورزي ،كمك به نيازمندان و
نيز توسعه امور زيربنايي و عمراني هزينه
شود .رئيسجمهوري نيز در سخنان خود
اعالم كرده است بودجه حاصل از اين راه
صرف بهبود زندگي شهروندان و به طور
خاص ص��رف حمايت از س�لامت آنها
خواهد شد.
توصيه مراجع تقليد درباره انصراف
از دريافت يارانه
همزمان با باال گرفت��ن موج انصراف
از دريافت يارانهه��ا مراجع تقليد نيز به

موج انصراف از يارانه نقدي باال گرفت

استفتائات انجام شده مقلدان خود درباره
حكم دريافت يارانه نقدي براي كس��اني
ك��ه داراي تمكن مالي هس��تند پاس��خ
دادند .آيتاهلل مکارم ش��يرازي ،آيتاهلل
سبحاني ،آيتاهلل علوي گرگاني و آيتاهلل
نوري همداني از جمله مراجعي بودند كه
درباره دريافت يارانه نقدي فتواي دادند و
شرايط و مقدمات آن را مشخص كردند.
بر اين اساس آيتاهلل مكارم شيرازي
به مقلدان خود توصيه كرد« :كساني که
از يارانه بينياز هس��تند اقدام به گرفتن
ياران��ه نکنند و زندگي خ��ود را با اموال
مشکوک آلوده نسازند».
وي در پاس��خ به اين اس��تفتا كه «با
توجه به تأكيدات دولت محترم جمهوري
اسالمي ايران در روزهاي اخير بفرماييد
که آيا دريافت يارانه نقدي براي کساني
ک��ه داراي تمکن مالي ب��وده و نيازمند
به اس��تفاده از اين مبلغ نيس��تند ،جايز
اس��ت؟» ،گفت :با توج��ه به اينکه بيت
المال در شرايط کنوني در اختيار دولت
اس�لامي است و بايد مطابق آنچه صالح

و مصلحت کش��ور ميبين��د صرف کند،
بنابراين هرگاه وجوهي را پس از مشورت
با مشاوران آگاه و صاحبنظر تخصيص به
قشر خاص بدهند ديگر اقشار نميتوانند
از آن استفاده کنند.
آي��تاهلل م��کارم ش��يرازي ،اظهارات
برخي مبني ب��ر اينکه اموال بيت المال
مربوط به همه اقشار است و بايد به طور
مساوي تقسيم ش��ود را تعبيري اشتباه
دانست و تصريح كرد :آنچه در بيتالمال
به طور مس��اوي تقس��يم ميشد مربوط
ب��ه اراضي خراجي��ه بوده و ب��ا توجه به
اينکه امروزه اموال خراجيه وجود ندارد
مسأله مساوات مطرح نيست .وي افزود:
«انشاءاهلل دولت محترم به عهد خود وفا
ميکن��د و بخش مهم��ي از آن را صرف
هزين��ه درماني و بهداش��تي براي عموم
مردم کشور خواهد کرد».
آيتاهلل عل��وي گرگاني نيز در فتواي
خود تصريح ک��رد« :از آنجايي که يارانه
ب��رای کمک به بخشه��ا و خانوادههاي
نيازمند است ،لذا کساني که عرفاً داراي
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تمکن مالي بوده و دريافت نکردن يارانه
تأثيري در زندگي آنها ندارد ،نبايد يارانه
دريافت کنند و متقاب ً
ال دولت محترم نيز
موظف است اين وجوه را صرف رفاه حال
عموم��ي ملت کند » .آيتاهلل س��بحاني
نيز در پاس��خ به سؤالي ،شرايط دريافت
يارانه از س��وي م��ردم در مرحله دوم را
بيان کرد.
وي با تأكي��د بر اينكه اص��والً وجوه
يارانه بيتالمال است و بيتالمال متعلق
به کس��اني اس��ت که اس��تحقاق آن را
داش��ته باشند ،گفت« :فقرا و کساني که
درآمدش��ان کم است ،مسلماً براي آنها
گرفتن يارانه حالل است ،اما کساني که
به مقدار شأن خود درآمد دارند ،شرايط
دريافت يارانه را ندارن��د و گرفتن يارانه
براي اينها جايز نيست».
ما انصراف ميدهيم
در همی��ن حال ،گروهه��اي مختلف
مردم و مس��ئوالن با ص��دور بيانيههايي
به جمع انصرافدهندگان پيوس��تند و از
كس��اني كه به دريافت يارانه نياز ندارند

قیمت سکه و ارز

هم خواستند به نفع قشر نيازمند جامعه،
پويايي و آباداني بيش��تر ايران از دريافت
يارانه نقدي انصراف دهند .به اين ترتيب
فهرس��ت بلند بااليي از كساني كه اعالم
كردهان��د به نفع آبادي ايران و آس��ايش
بيشتر هموطنان از دريافت يارانه نقدي
انصراف ميدهند ،شكل گرفت.
فهرس��تي ك��ه احتم��االً در روزهاي
پيشرو بر تعداد آن افزوده خواهد شد .تا
لحظه نوشتن اين گزارش مديران ارشد
آموزش و پ��رورش ،فرمانداران اس��تان
آذربايجان ش��رقي ،معاونان اس��تانداري
تهران ،جامعه پزش��كان استان مركزي،
مس��ئوالن س��ازمان منطقه آزاد انزلي،
مس��ئوالن اجرايي استان مازندران و نيز
اعضاي هيأت مديره ش��ركت گاز زنجان
اعضای ش��ورای ش��هر تهران و تعدادی
از هنرمندان از جمله كس��اني بودند كه
انصراف رس��مي خود را از دريافت يارانه
نقدي اعالم كردند.
مدي��ران تم��ام واحده��اي توليدي
اس��تان خراسان ،مديران سازمان ميراث
فرهنگ��ي ،مدي��ران وزارت ارتباط��ات،
فرمانداران ،مديران و مشاوران استانهاي
گيالن ،همدان ،مركزي ،كرمان ،سمنان
و چهارمح��ال و بختي��اري هم پيش��تر
انصراف خود را اعالم كرده بودند.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه كمپين
انصراف از يارانه از اواخر س��ال گذشته و
با محوريت چهرههاي ش��ناخته شدهاي
از فرهيختگان ،هنرمندان و ورزشكاران
آغاز شده بود و در خالل آن جمع زيادي
از هنرمندان ،اعضاي سازمانهاي مردم
نهاد محيط زيستي ،اس��تادان دانشگاه،
صنعتگران و اعض��اي اتاقهاي بازرگاني
ب��راي انص��راف از درياف��ت يارانه نقدي
اعالم آمادگي كرده بودند.
هادي قوامي ،نماينده مجلس و عضو
كميسيون برنامه و بودجه نيز ديروز اعالم
كرد كه «مجلس از پيشگامان انصراف از
دريافت يارانه نقدي خواهد بود».
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سالمين(غسالم)

۳,۱۲۱

۳.۸۶

حمل و نقل بينالمللي خليج
فارس(حفارس)

ت قند قزوين(قزوين)
كارخانجا 

درصد
تغییر
۸

بیشترین کاهش قیمت
نام کامل شرکت (نماد)
تكنوتار(تكنو)

آخرین
قیمت

درصد
تغییر

)۱۱.۶( ۲,۰۹۶

يايران(خاهنح)
آهنگريتراكتورساز 

)۷.۸۶( ۱,۱۲۶

ن داراب(ساراب)
سيما 

)۳.۹۹( ۳,۶۳۶

مهندسينصيرماشين(خنصير)

)۳.۹۳( ۶,۴۵۱

سيمانسپاهان(سپاها)

)۳.۸۲( ۲,۶۲۲

نداراب(سارابح)
سيما 
داروساز ي امين(دامين)
پالسكوكار(پالسك)
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان(وآذر)
توليدمحورخودرو(خمحور)

نظرات  48اقتصاددان درباره اجراي مرحله دوم هدفمندي منتشر شد
مرحله نخس��ت هدفمندي و ارائ��ه راهكارهايي براي
ادامه هدفمندي در مراحل بعدي پرداخته است.
این كتاب كه که «مهدي مهرپور» آن را تدوين و
گردآوري کرده است  474صفحه دارد و اقتصادداناني
همچون ابراهيم شيباني ،محمد جواد ايرواني ،فرهاد
دژپسند ،اکبر کميجاني ،حسين صمصامي ،مسعود
نيل��ي ،محس��ن رضايي ،حمي��د شهرس��تاني ،رؤيا
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)۶.۰۵( ۲,۲۸۲
)۳.۹۷( ۱۲,۹۸۶

)۳.۸۳( ۱,۷۵۹
)۳.۷۷( ۱,۹۸۹

)۳.۷۷( ۳,۰۸۸

طباطبايي يزدي ،موس��ي غنينژاد ،مهدي عس��لي،
حس��ين راغفر ،فرش��اد مؤمني ،بهروز ه��ادي زنوز،
محمد ج��واد محقق ني��ا ،مرتضي عزت��ي ،کوروش
پرويزي��ان ،محمد جليل��ي و ...نظرات و پاس��خهاي
خود را در باب مس��أله هدفمندي ،بايدها و نبايدها،
اشكالهاي مرحله اول و بهترين روشها براي ادامه
هدفمندي به صورت مفصل بيان داشتهاند.

