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محمد     امین جواد ی

درب��اره اقتص��اد کش��ور و معض��ات آن بحثه��ای 
فراوان��ی در گرفته اس��ت و دولتها با وج��ود تمام ادعا ها 
و تصمیم س��ازی ها و اقدام��ات خود هن��وز در اصاح این 
س��اختار معیوب کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده اند ولذا 
س��الهای سال است که مشکاتی نظیر افزایش نقدینگی، 
تورم مزمن و کمرش��کن، تبعی��ض و بی عدالتی، افزایش 
فاصله طبقاتی، رکود در تولید و عدم مزیت نس��بی تولید، 
رکود تورمی و بیکاری و... دامان جامعه را ر ها نمی کند. از 
جمله عوامل این معضل ظاهرًا الینحل، یکی هم نوع توزیع 
یارانه ها در کش��ور اس��ت که با وجود درشتی رقم آن، اثر 
آن در جامعه و به ویژه اقش��ار ضعیف و رفاه آنان مشهود 
و ملموس نیست در حالی که اگر این رقم درشت در جای 
درست هزینه شود اثرات به مراتب بهتری دارد. از جمله 
راه حل های��ی که در کوتاه مدت عده ای از صاحب نظران 
ب��رای خروج از بحران مطرح می کنند اصاح نظام توزیع 
یارانه ه��ا و بازتوزی��ع منابع حاصل از آن بین افراد جامعه 

است که به مواردی از آنها اشاره می شود: 
1- ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف شود، حتی 

برای دارو. 
2- یارانه کاال های اساس��ی از جمله یارانه برق، آب، 
گاز، بنزی��ن، گازوئیل و... تمام نهاده های دامی و روغنی و 
هرگون��ه یاران��ه دیگری از جمله  یارانه حمل و نقل و مترو 

حتی یارانه نان )البته با ماحظاتی(حذف شود. 
3- هرگونه رانت و امتیاز و سهمیه ای که وزارتخانه ها 
تخصیص می دهند و عوامل دولت در صدور آن یا مجوز 
آن نق��ش دارن��د به طور کامل برچیده ش��ود از جمله در 
وزارتخانه های صمت، کش��اورزی، نی��رو و... و دولت به 

نقش نظارتی خویش برگردد. 
4- هرگونه نهاد و س��ازمان قیمت گذاری دولتی که 
با دس��تور و مصوبه اقدام به قیمت گذاری کاال و خدمات 
می کن��د برچی��ده یا محدود ش��ود و ب��ازار رقابتی و خود 
اتحادیه ها و صنوف در این امر تعیین کننده باشند و دولت 
صرف��ًا به نقش حاکمیتی، برنامه ریزی، هدایتی و نظارتی 

خود بپردازد. 
5- برای جلوگیری از فشار اقتصادی حذف یارانه های 
مختل��ف 80 درصد عواید حاصل از حذف کلیه یارانه ها 
به صورت مس��تقیم و بدون تبعیض و به صورت عادالنه 
بین مردم تقس��یم ش��ود و به هر ایرانی دارنده شماره ملی 

پرداخت گردد. 
6- در ص��ورت اص��اح قیمت ها و ح��ذف یارانه ها 
دول��ت می تواند به ه��ر ایرانی مبلغ هفتصد تا هش��تصد 
ه��زار توم��ان در هر ماه بپردازد. درآمد س��رانه ایرانیان 

هرگونه استفاد  ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما، تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
د  ر کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقاالت ارسالی پس د  اد  ه نمی شود  .

مجله د  ر ویرایش مطالب آزاد   است.
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ضرورتاصالحنظامیارانهای
ب��ه میزان قابل قبولی بهبود می یابد. رانت و فس��اد از بین 
می رود. واردات کاهش پیدا می کند و با رشد مصرف کل، 
تولید و اش��تغال رونق می گیرد و مساله قاچاق کاال به ویژه 
محصوالت کش��اورزی و نیز دارو سامان می یابد. کولبری 
و قاچاق سوخت باموضوع می شود و هر ایرانی ساکن در 
روس��تا های مرزی حداقل سهم مناسبی از توزیع ثروت به 

دستش می رسد تا به هر زجر و خفتی تن ندهد. 
7-  ش��اید گفته ش��ود که توزیع پول و پرداخت نقدی 
تجربه خوبی نبوده و اصولًا راه حل درس��تی نیس��ت. این 
حرف کاملًا صحیح اس��ت و این پیش��نهاد نیز انتخاب بین 
ب��د و بدتر اس��ت. آنچه که امروز ش��اهد آنیم چیزی جز 
اتاف منابع و انرژی و س��رمایه های بین نس��لی کش��ور و 
توزیع ناعادالنه نوعی رانت نیست که موجب نبود تعادل  
در اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت و در حال حاضر با توجه به 
اوض��اع اقتصادی جامعه حداق��ل در کوتاه مدت تا زمان 
توانمندس��ازی اقش��ار مختلف اجتماعی و رونق اشتغال و 
رفع تبعیض، دفع افس��د به فاس��د اس��ت که راه حل کوتاه 
مدت برای عبور از بحران اس��ت که به مراتب از وضعیت 

فعلی بهتر است. 
8-  در کنار این اقدامات البته اقدامات همزمان دیگری 

نیز باید صورت گیرد که فهرست وار ارائه می شود: 
الف: استمرار مبارزه جدی و قاطعانه با فساد اقتصادی 

و هرگونه رانت 
ب: ایج��اد انضباط مالی در دس��تگاه اداری و اجرایی 
کش��ور و اصاح نظ��ام بودجه ریزی براس��اس عملکرد 
و ت��اش در جه��ت کوچک کردن دول��ت و جلوگیری از 

کسری بودجه 
ج: اس��تقال بان��ک مرک��زی و مراقب��ت از هرگونه 

استقراض دولت از آن و چاپ پول و افزایش پایه پولی
د: اصاح نظام فرسوده مالیاتی و اجرای قاطعانه قانون 
مالیات بر خانه هاي خالي و مهمتر از آن تصویب و اجرای 
کامل مالیات بر عایدی س��رمایه و جلوگیری از دهها هزار 

میلیارد تومان فرار مالیاتی
ـــ : تاش در جه��ت رفع تحریم ه��ای ظالمانه و به  ه
کارگیری حداکثر توان دیپلماسی کشور برای بهبود فضای 

کسب و کار و رونق تجارت بین المللی 
و: اصاح نظام بانکی و ترازنامه بانک ها و...

به این فهرس��ت می توان م��وارد دیگری نیز افزود که 
در مقوله ضرورت اصاح ساختاری اقتصادی محل تامل 
و اقدام اساس��ی است که سالهاست این اصاح ساختار به 
تعوی��ق افتاده و تاخیر در اجرای آن در دهه های گذش��ته 

مصائب فراوانی به بار آورده است. 


