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هزینه فایده حذف یارانه
 3دهک در سال 98
دولت ،بعد از شش سال بی توجهی به موضوع
حذف یارانه برخی قشرها ،اکنون با جدیت و
برنامه منسجم تری به این موضوع ورود کرده
اســت .در ســال هــای قبل ،مجلس در بودجه
ساالنه ،حتی پرداخت یارانه به ثروتمندان را جرم
انگاشت تا بیشترین فشار را به قوه مجریه برای
اجرای این سیاست وارد کند اما دولت بیدی نبود
که با این بادها بلرزد و خودش را درگیر چنین
سیاست پرزحمت و پرهزینه ای (از نظر ایجاد
نارضایتی علیه دولت) کند .در روزهایی که پول
نفت کم و بیش به حسابش می رسید ،برای دفع
این گونه فشارها ،راه حل های ساده تری داشت؛
از جمله این که صبر کند تا مجلس عوض شود و
اصالحیه بودجه به پارلمان بفرستد!
اما اکنون که دولت بر اثر فشار هزینه ها و کسری
بودجه ،برای اجرای این سیاست بسیار جدیتر
وارد میدان شــده ،به نظر می رســد بهتر است
درباره توجیه اقتصادی و اجتماعی اجرای این
سیاست ،بیشتر تامل شود .دو سال قبل ،اجرای
این سیاست یکی از اولویت های کشور و مطالبه
بسیاری از کارشناسان و رسانه ها و حتی مردم
بود .اما اکنون با توجه به تغییر بسیاری از شرایط،
از جمله جهش شدید نرخ ارز ،رشد تورم و تغییر
قابل توجه قیمت های نسبی در اقتصاد ،به نظر
می رسد اگرچه حذف یارانه ثروتمندان به طور
اساسی اقــدام مثبتی است اما از هیچ لحاظ،
اجــرای سیاست حــذف یارانه ثروتمندان یک
اولویت نیست؛ نه از نظر درآمدزایی برای دولت
( که مهم ترین انگیزه اجرای طرح است) ،نه از نظر
توزیع درآمد (توزیع عادالنه منابع بین مردم) و نه
از نظر کارایی اقتصادی.
▪سنجش درآمدزایی حذف یارانه برای دولت

کل هزینه پرداخت یارانه نقدی حدود  40هزار
میلیارد تومان است .اگر دولت در بهترین حالت
بتواند یارانه سه دهک را حذف کند (که با توجه

به نزدیکی شرایط دهک های پنجم تا نهم و حتی
صدک های پایینی دهک دهم و ضعف داده ها
و ساز و کارهای دولتی کار بسیار سختی است)
میزان منابع آزادشــده ،حدود  12هزار میلیارد
تومان خواهد بود .این در حالی است که با جهش
نرخ ارز ،رقم یارانه پنهان پرداختی بسیار نجومی
شده است .محاسبات در این خصوص بسیار است
و برخی هم درباره رقم کلی آن ،مناقشه کرده اند.
برای گریز از این مناقشات ما صرفا بنزین را در
نظر می گیریم .با احتساب نرخ حداقلی 45سنت
برای هر لیتر بنزین ،رقم یارانه پنهان این حامل
انرژی حدود  146هزار میلیارد تومان خواهد
بود .اگر دولت با اجرای سیاست های مقداری و
سهمیه ای ( و حتی بدون افزایش معنادار قیمت)
بتواند  10درصد از بنزین مصرفی فعلی را صرفه
جویی و صادر کند ،حدود  15هزار میلیارد تومان
درآمد مازاد کسب خواهد کرد که بیشتر از رقم
آزادشده از حذف یارانه سه دهک است .حاال اگر
بتواند نرخ داخلی را افزایش دهد یا مقدار بیشتری
را صرفه جویی و صادر کند این رقم به مقدار قابل
توجهی رشد خواهد کرد .واضح است که اجرای
سیاست دوم ،بسیار راحت تر است.
▪اثر توزیع درآمدی

یارانه نقدی ارزش خود را از دست داده است و در
ادامه روند فعلی ،به مرور عمال بی ارزش خواهد
شد .حال هرچه ارزش این رقم کمتر شود ،سهم
آن از کل درآمــد خانوار (اعــم از ثروتمند یا کم
درآمد) کمتر و در نهایت میزان بی عدالتی حاصل
از توزیع آن به قشرهای ثروتمند کم و کمتر خواهد
شد.ایندرحالیاستکههرچهتورمبیشترشود،
بی عدالتی حاصل از توزیع یارانه های پنهان (چه
در قالب سوخت عمومی و چه سوخت اعطایی به
شرکت ها وهلدینگ های رانتی) بزرگ و بزرگ تر
خواهد شد .واضح است که از این نظر هم اگرچه
حذف یارانه همان طور که گفتیم اقدام مثبتی
است اما اولویت نیست .
▪اثر کارایی اقتصادی و اجتماعی

از منظر کارایی اقتصادی ،پرداخت یارانه نقدی
بهترینروشبازتوزیعدرآمدهاست.اتفاقااعطای
یارانه پنهان در قالب کاالهای مختلف ،بیشترین
اثر مختل کننده را در فرایند اقتصادی دارد .زیرا
قیمت های نسبی که مهم ترین سیگنال تنظیم
کننده و بهینه کننده تصمیم ها و رفتارهای
اقتصادی اســت را به هم می زنــد .وقتی شما
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سوخت بسیار ارزان به واحدهای اقتصادی (اعم
از خانوار و شرکت ها) می دهید ،به آن ها پیام
می دهید که بیشترین استفاده از این منبع و
کمترین تالش را برای مصرف بهینه آن بکنند .در
این شرایط اگر ده ها کارخانه سیمان سربر آورد
که صرفا بر پایه رانت سوخت ارزان توجیه دارد
یا دهه ها گذشت و نتوانستید یک خودروی کم
مصرف بسازید یا این که وضعیت ساختمان ها
از نظر عایق بندی و مصرف انرژی اصالح نشد،
نباید تعجب کرد.آثار جانبی یا به قول اقتصادیون
اکسترنالیتی ها هم بسیار مهم اســت .وقتی
یارانه نقدی می دهید ،مردم برای ضروری ترین
نیازها استفاده می کنند اما وقتی این سوخت را
در قالب بنزین در جامعه می پاشید چند اتفاق
ساده می افتد؛ آلودگی هوا ،شلوغی خیابان ها
و جاده ها و  ....به بیان دیگر وقتی یارانه سوخت
را طوری توزیع می کنید که قیمت یک لیتر بنزین
یک چهارم یک لیتر شیر و هم قیمت یک لیتر آب
معدنی است ،عمال به جامعه می گویید که شیر
نخورید و به جای آن در هوای آلوده نفس بکشید!
از منظر اجتماعی هم ،حذف بخشی از یارانه های
پنهان ،کم هزینه تر از حذف یارانه نقدی است که
احتماال بسیار پرخطا خواهد بود .ثبت اعتراض
های بسیار به حذف محدود صورت گرفته در دوره
اخیر گواه این موضوع است.
▪حذف یارانه ثروتمندان بد است؟

واضح است که حذف یارانه ثروتمندان بد نیست
بلکه در یک محیط ایزوله سیاست خوبی است.
اما اگر  -1شرایط زمانی را در نظر بگیریم -2
بدیل در دسترس به منظور نیل به
سیاست های
ِ
هریک از اهداف توزیعی ،درآمدی یا تخصیصی
را هم به حساب آوریم و به سیاست ها به صورت
مقایسه ای نگاه کنیم -3بپذیریم که هر سیاستی
هزینه ای دارد و نمی توان همه طرح ها را با هم
اجــرا کرد  -4تــوان محدود اجرایی و جسارت
اندک قوه مجریه در اجرای این گونه طرح ها را
مدنظر قرار دهیم ،یک نتیجه منطقی خواهیم
داشت؛ حذف یارانه ،االن اولویت نیست! و اتفاقا
سیاست های کم هزینه تر و پرعایدی تری وجود
دارد که بهتر است وقت و انرژی قوه مجریه صرف
آن ها شود .اگر دولت توانش را دارد و جامعه هم
کشش اجرای همه این سیاست ها را دارد ،بهتر،
اجرای همه این جراحی های اقتصادی است اما
محدودیت در این عوامل ،انتخاب سیاست ارجح
را تجویز می کند.

استاندارخراسان رضوی در بازدید میدانی ازکشف رود:

سامان دهیکشف رود را معطل اعتبارات دولتی نخواهیم کرد
مسعود حمیدی-استاندار خراسان رضوی گفت:
برای سامان دهی کشــف رود ،منتظر اعتبارات
دولتی نخواهیم ماند .به گزارش روابط عمومی
استانداری ،علیرضا رزم حسینی روز گذشته به
همراه تعدادی از مدیران دســتگاه های اجرایی
به صــورت میدانــی از کشــف رود بازدیــد کرد.
اســتاندار در این بازدید از کشــفرود و فاضالب
جاری در آن ،تصفیه خانههــای اولنگ ،التیمور
و ســپتاژ بازدید میدانی کرد و از آخرین وضعیت
آنها آگاه شد.
اســتاندار همچنین در نشست مشــترکی که در
حاشیه این بازدید با مدیران دستگاه های مربوط
برگزار شد ،ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته
برای ســامان دهی کشــف رود ،اظهار کــرد :در
قالب کارگروه ســامان دهی کشــف رود تاکنون
اقداماتــی نظیر احداث تصفیه خانه انجام شــده
اســت که فقــط بخشــی از آب جــاری در کشــف
رود را تصفیه میکند و کافی به نظر نمی رســد.
وی افزود :وضعیــت کلی کشــف رود قابل قبول

نیســت و حتما دســتگاه هــای اجرایــی باید چه
درسطح ملی و چه در سطح استانی فکری برای
آن بکنند ،به هرحــال امیدواریم در این خصوص
به یک جمع بندی برسیم و نتیجه را به استحضار
مردم برسانیم.
رزم حســینی دربــاره اختصــاص نیافتــن همــه
اعتبــارات مربــوط به ســامان دهی کشــف رود،
تصریح کرد :با توجه به شرایط مالی دولت ،نباید
انتظار داشــت بودجه مــورد نیاز از محــل منابع
دولتی تامین شود ،برای سامان دهی کشف رود
بایــد از منابع بخش غیر دولتی اســتفاده شــود.
وی با تاکیــد بر این کــه بخش خصوصــی عالقه
مند ورود به حوزه ســاخت تصفیهخانه هاســت،
ادامــه داد :برخی از تصفیــه خانه هــا اقتصادی
است و ســرمایه گذار می تواند در این حوزه وارد
شــود واز محل تصفیــه آب اســتفاده بهینه کند.
البته اقداماتی نیز در طرح ســامان دهی کشــف
رود درنظــر گرفته شــده اما متاســفانه یــا خوب
اجرا نشــده یا با کندی روبه روست.شــایان ذکر

اســت ،با این که روابط عمومــی آب منطقه ای از
خبرنگاران برای پوشش خبری این برنامه دعوت
کرده بود اما از حضور خبرنگاران برای پوشــش
خبری بازدید میدانی اســتاندار ،توســط روابط
عمومی استانداری ممانعت به عمل آمد.با توجه
به این که اســتاندار بارها بر جایگاه رســانه ها در
مطالبه گری و پیگیری آن ها تاکید کرده و حتی
در جلسه اخیر سامان دهی کشف رود ،شخصا از
خبرنگار خراســان رضوی دعوت شد ،این رفتار
روابــط عمومی اســتانداری جای ســوال و تامل
دارد .روابط عمومی آب منطقه ای استان نیز در
نامه ای به رســانه ها بابــت ناهماهنگی به وجود
آمده در این زمینه عذرخواهی کرد.
در بخشــی از این نامــه آمده اســت« :متاســفانه
بابت پوشــش خبری این رویداد ،ناهماهنگی به
وجود آمد کــه باعث رنجش و زحمــت تعدادی از
خبرنگاران عزیز و پرتالش برخی رســانه ها شد،
لذا از همه شــما بزرگــواران پوزش مــی خواهیم
و عذرخواهی می کنیم».

موسوی:طرح«»Hopeبهزودیبهکشورهایمنطقهارسالمیشود
هــادی محمدی  -سخنگوی وزارت امــور
خارجه کشورمان درخصوص ابتکار صلح
ایران در منطقه هرمز ،موسوم به امید ()Hope
اظهار کرد :این طرح مفصل و دارای بندهای
مختلف و اهداف و راهکارهای اجرایی است
که تاکنون از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه
به صورت اجمالی معرفی شده اما به زودی
بــه صــورت مکتوب و بــه زبــان هــای مختلف
تهیه خواهد شد تا در اختیار کشورهای ذی
نفع در منطقه قرار گیرد و به نوعی رونمایی
شــود .ســیــد عــبــاس مــوســوی اضــافــه کــرد:

ایــن طــرح مــربــوط بــه امنیت منطقه است
که با حضور کشورهای حــوزه خلیج فارس
شامل ایــران  ،عــراق  ،عمان  ،قطر ،کویت ،
عربستان سعودی  ،بحرین و امارات و با نظارت
سازمان ملل ،اجرایی خواهد شد .به گزارش
خراسان ،محمد جــواد ظریف وزیــر خارجه
کشورمان نیز در مراسم نکوداشت روز تهران
که در مجموعه کاخ گلستان برگزار شد ،با
ابــراز خرسندی از ایــن که ایــران طــرح امید
( )HOPEرا ارائــه کــرده ،اظهار کرد :در این
پیام از پایتخت ایران اسالمی به همسایگان و

کشورهای اطراف مان میگوییم که ما باید با
هم زندگی کنیم و برای این موضوع نیاز نداریم
هویت خود را از دست بدهیم.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••اداره مخابرات چرا مــدام مراعات حال
مــردم را نمی كنند ؟!  15روز ازپرداخت
قبض قبلی نگذشته مدام زنگ می زنند پول
بده پول بده!به خدا دارید مردم را روانی می
كنید!این بساط را جمع كنید!
••به لطف پیگیری روزنامه خراسان مینی
بوس های نو در شهر در حال خدمات رسانی
هستند و بعد از یک سال از پارکینگ خارج
شدند .همیشه زنده باشی خبرنگار محترم.
••جناب حسن زاده از افزایش حامل های
انــرژی یک ریــال هم نصیب یارانه بگیران
نشده که االن بخواد حذف یارانه ثروتمندان
به نفع بقیه باشه .اگر یارانه نصف مردم هم
قطع بشه ریالی به نفع بقیه یارانه بگیران
جابه جا نخواهد شد .لطفا برای ما قصه یارانه
و باغ بهشت تعریف نکنید.
ن با حجابو با حیا
ن بر دخترانو بانوا 
••آفری 
و عفیفکشورمان!
••چ ـه خــوب اســت در تقویم ملی و رسمی
کشورمانروزی بدونگرانییا روز ارزانـی یا
تخفیفکاال درج و ثبتو نام گــذاریشود تا
حداقلمردمدرطولسالبراییکباره مشده
ی را بچشند و لمسکنند!
طع م شیرینارزان 
••در این که حجاب وعفاف از واجبات الهی و
دستور پایدار قرآن و ائمه معصومین(ع) بوده
و نگاه به نامحرم حرام است ،تردیدی نیست،
اما این مطالب چه ربطی به جنگ دو کشور و
مسائل آن دارد،معلوم نیست!
••عراقچی گفته در برجام ،توازن بین حق
وتکلیف ما ازبین رفته .از اولش توازنی نبود
در برنامه هــای قــدم زدن هاشون! هرچه
هشدار دادنــد که تعهدات مــتــوازن باشد
گفتند درباره هرکلمه ساعت ها بحث شد.
••ســام بر دســت انــدرکــاران زحمت کش
روزنامه محبوب خراسان .یک شنبه ۱۴مهر
در صفحه اول تیتر زده بودید؛ آچمز متهم
ردیف اول .چرا از یک واژه نامانوس در زبان
فارسی استفاده می کنید .کلمات خارجی
هم که معادل فارسی دارد مثل سلبریتی
همچنان استفاده می کنید.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••رفته بــودم مطب آقــای دکتری در وکیل
آبــاد که مشغول خــوانــدن نماز بودند و در
درمانگاهی خانم دکتری موقع اذان رفتند
نماز و در خیابان چند راننده تاکسی و اتوبوس
هم نماز خود را می خواندند قبول باشه.
••آیــا بــررســی حساب هــای بانکی (بابت
مالیات و قاچاق کــاال و ارز و )...ایــن قدر
پیچیده بود که تصویب قانونش 20سال
زمان الزم داشت؟
••بازنشسته فرهنگی ســال  96هستم
که یارانه خانواده ام را قطع کردند .دو بار
اعتراض دادیــم گفتن وضعتون خوبه یک
پراید و یک خونه با حقوق ثابت دارید؟سخنم
با مدیران و ثروتمندانی است که به قطع
یــارانــه شــون اعــتــراض دارند؟شما کجا ما
معلمان بازنشسته کجا؟هر وقــت جوابی
گرفتید بگید ماهم دوباره اعتراض کنیم.
••دانشگاه آزاد نیشابور با توجه به این که
در مسیر جاده است یک وسیله حمل ونقل
برای دانشجویان فراهم نکرده .نه شهرداری
نه دانشگاه هیچ کــدام پاسخ گو نیستند.
دانشجویان دختر با مشکل مواجه اند .
••پارکینگ اربعین در مرز  ۵۰هزارتومان!
واقعا سالخی کردن زوار از سوی دولت و
شهرداری .دولت عراق این همه امکانات،
اتــوبــوس وخـــودرو و...مــجــانــی قــرار داده
است ولی دولت ما بگوید چهکاری را بدون
هزینههای گزاف انجام داده؟! قیمت بلیت
سرسام آور است.
••چرا آن قدر ستاد امر به معروف ونهی از
منکر بی خیاله؟ خانم های بدحجاب همین
جوری تو خیابون با مانتوی جلو باز و شلوار
تنگ راست راست راه میرن.
••کــاش نمایندگان محترم همان قــدر که
به فکر قیمت خودرو هستند ،به فکر قیمت
لـــوازم خانگی و جهیزیه هــم بــودنــد .یک
یخچال شــده قیمت یک پراید  .بعد توقع
داریم خودرو ساز ،قیمتش را کاهش دهد.
••عزیز دلــی که فرمودند نباید با کدخدا
مالقات کرد عزیز دل برادر همه اختالفات در

نمابر05137009129 :

جهان با گفت وگو حل می شود .با دوستان
مروت با دشمنان مدارا.
••چه جالب! به جــای عذرخواهی کردن
استاندار چهارمحال و بختیاری و آروم کردن
مردم ،ایشان خشم مردم رو به ضد انقالب
ربط می دهند .چرا؟
••سالم و خدا قــوت .چهارم مهرماه برای
گذرنامه درخواست دادم هنوز نتیجه اش
نیامده .میگن از نهم بدون هیچ مشکلی رفته
تو بایگانی! برگه تردد اربعین رو هم فقط به
اونایی میدن که هشتم به بعد درخواست
دادن .خیلی ها مثل من ایــن مشکل رو
دارن .من که از کربال جا موندم لطفا برای
بقیه پیگیری کنید.
••مردم فرار مالیاتی افرادی را که به جای
استفاده از کــارت خــوان تقاضای دریافت
وجه نقد می کنند با شماره گیری 1526
معرفی کنند.
••باسالم.همهسالهدرهفتهنیرویانتظامی
جرایم راهنمایی و رانندگی که دو برابر شده
بود بخشیده می شد .چرا امسال خبری از
بخشودگی نیست .لطفا پیگیری بفرمایید.
جوابیه :در پاسخ به مطلب مندرج در ستون
حرف مردم مورخ  1398.06.30با عنوان
«مسئوالن ارشاد نباید اجازه دهند بعضی از
کارگردان ها با ساختن فیلم و سریال های
سخیفومبتذلخونشهیدانراپایمالکنند»
به اطالع می رساند:بنیاد سینمایی فارابی
در راستای برنامه های حمایتی خود از نسل
جدیدسینماگرانوتوجهبهسینمایفرهنگی
مبتنیبرارزشهایانقالباسالمی،فرهنگ
مقاومت و دفاع مقدس ،طی شش سال اخیر از
تولید  22اثر سینمایی و نگارش  14فیلم نامه
سینماییباموضوعسینمایمقاومت،انقالب
ودفاعمقدسحمایتکردهاست.خواهشمند
است دستور فرمایید پاسخ بنیاد سینمایی
فارابی را در خصوص مطلب فوق در همان
ستونمنتشرنمایند.
همایون امیرزاده
رئیس مرکز

