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صنعت هوایی ایران نیازمند یک اصالح ساختاری است

LOGISTIC & ECONOMY
Weekly

ـــذف یارانه  ـــدان به ح اعتراض ثروتمن
درسـت یـا غـلـط؟!
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فهرست

صفحه 7 و 8

صفحه4و 5 و 6

صفحه 3 ــران ــه در ایـ ــور یارانـ ــره کـ گـ

اعتراض ثروتمندان به حذف یارانه درست یا غلط؟!

یارانه به سه دهک پایین درآمدی پرداخت شود

فهرســـت
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یادداشت

ساخت ۱۱۰۰ کیلومتر آزادراه تا پایان دولت
معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل اعالم کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا 

پایان امسال حدود هزار و ۱۰۰ کیلومتر آزاد راه درکشور ساخته می شود.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از ایسنا؛ جالل بهرامی اظهار کرد: از ابتدای امروز تاکنون دوهزار و ۳۰۰ کیلومتر آزاد راه در کشور ساخته 
ندارد. به هیچ وجه همخوانی  داریم  نیاز  با آن چه  راه ساخته ایم که  آزاد  به طور متوسط ساالنه حدود ۶۰ کیلومتر  است که می توان گفت  شده 

وی افزود: اگر در زمینه سرمایه مورد نیاز که به صورت مشارکتی با بخش خصوصی تامین می شود، مشکلی نداشته باشیم توانایی ساخت ساالنه هزار کیلومتر 
آزاد راه در کشور وجود دارد و بر این اساس می توانیم در بازه زمانی نه چندان طوالنی در بسیاری از مناطقی که دسترسی به آزاد راه ندارند، آزاد راه بسازیم.
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گره کور یارانه در ایران

دکتر مهدی تقوی
اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

اقتصادی  دارد. درحقیقت مدل  ای  پیچیده  ایران حکایت  در  یارانه  پرداخت 
این است که یارانه نباید به اقشار ثروتمند و حتی متوسط تعلق گیرد و در 
این  در  است.  منوال  همین  به  ها   یارانه  پرداخت  نیز  پیشرفته  کشورهای 
کشورها یارانه تنها برای اقشار فقیر و بی بضاعت در نظر گرفته می شود و 
البته معموال یارانه به صورت نقدی به حساب بانکی شهروندان واریز نمی شود 
و افراد کم بضاعت می توانند از خدمات زیربنایی همچون آموزش، بهداشت و 

رفاه و تغذیه رایگان یا با تخفیف های باال برخوردار شوند. 
اما در ایران مسیر اشتباهی طی شده است و دولت هر ساله حجم زیادی پول 
نقد را به عنوان یارانه به تمامی شهروندان پرداخت می کند و سطح درآمد 
شهروندان مالکی برای دریافت یارانه نیست. ضمن اینکه پرداخت این یارانه به 

صورت نقدی بوده که این امر تبعات اقتصادی خود را دارد. 
گفته شده است که یارانه همان مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی است که 
به شهروندان پرداخت می شود و این مبلغ از بودجه دولت کسر نمی شود. به 
ظاهر این عبارت درست است اما در واقعیت اتفاق دیگری در حال رخ دادن 
است چرا که حامل های انرژی با قیمت غیر واقعی در ایران فروخته می شود 

به مردم  انرژی  بر سوخت و سایر حامل های  یارانه ای است که  این همان  و 
پرداخت می شود. پرسش این است که چرا باید سوخت با قیمت غیر واقعی به 

دست مردم برسد؟ تاثیر آن بر اقتصاد چیست؟ 
می توان این موضوع را درک کرد که کاالی اساسی با سوبسید به دست مردم 
از  و  نشوند  سوتغذیه  دچار  اقشار ضعیف  که  شود  می  باعث  اتفاق  این  برسد. 
سوی دیگر هزینه های درمانی و تبعات بهداشتی آن کاهش پیدا کند اما چه 
دلیلی دارد که سوخت با قیمت بسیار ارزان بفروش برسد و تردد شهروندان با 

اتومبیل های شخصی افزایش یابد.
نکته مهم دیگری که در بحث پرداخت یارانه به مردم، باید به آن توجه شایانی 
شود این است که در ایران به دلیل مشکالت اقتصادی در سطوح کالن، قدرت 
خرید پایین است. در ایران تولید و اشتغال رونق ندارد و در نتیجه نرخ بیکاری 
بسیار باالست. بنابراین درآمد پایین مردم سبب می شود که قدرت خرید آنها 

کاهش و از سوی دیگر هزینه تمام شده تولید در ایران افزایش یابد.
بنابراین  است،  اقتصاد  داخلی  مشکالت  و  المللی  بین  تحریم  تحت  ایران 
آسان ترین، فوری ترین و البته غیراصولی ترین راه حل این است که به مردم کمک 
هزینه هایی تحت عنوان یارانه پرداخت شود که تا حدی توان خرید آنها ترمیم شود. 
با این توضیحات باید تاکید شود که پرداخت یارانه به شیوه فعلی راهکار درستی 
نیست و به نظر می رسد که یارانه تنها باید به دهک های ضعیف و آسیب پذیر 
پرداخت شود و از آن سو دولت برای جلوگیری از گسترش فقر و سقوط طبقه 
متوسط به دهک های پایین، باید تغییر و تحول بنیادین در اقتصاد کالن ایجاد 
کند. مهمترین و زیربنایی ترین توصیه ها برای بهبود فضای اقتصاد کالن این 
و  بسته شود  تخلفات  بروز  و  فساد  های  روزنه  اقتصاد کشور شفاف،  که  است 
همچنین دولت دست از تصدی گری در اقتصاد بردارد و اجازه دهد که بخش 

خصوصی واقعی فضای اقتصاد را بر عهده گیرد و بازار رقابتی ایجاد شود. 
بنابراین باید مقررات در حوزه کسب و کار تسهیل و اجازه سرمایه گذاری برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. با این اقدامات به صورت خودکار نرخ 
بیکاری، کاهش و قدرت خرید افراد افزایش می یابد و در نتیجه پرداخت یارانه آن 
هم به صورت نقدی به اقشار ثروتمند و حتی متوسط هیچ توجیهی نخواهد داشت. 
از سوی دیگر دولت باید کمک ها و وجوه یارانه را صرف زیرساخت های رفاهی 
برای عموم کند. به عنوان مثال امکان تحصیل و آموزش رایگان را فراهم کند و 
بهداشت را ارتقا دهد و سرپناه مناسب برای دهک های بسیار ضعیف فراهم کند. 
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گفتگو

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا از پیشرفت ۹۳ درصدی پروژه قطار برقی گلشهر به شهر جدید هشتگرد خبر داد.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار محمد، در این باره گفت: یکی از پروژه های بسیار مهم در تسهیل تردد و حمل و نقل 

همشهریان در استان البرز و تهران متروی شهر جدید هشتگرد به گلشهر کرج است.
او افزود: طول این خط ۲۶ کیلومتر تکمیل شده و ۹۳ درصد پیشرفت دارد.

فرمانده قرارگاه خاتم انبیاء با بیان اینکه قطار برقی شهر جدید هشتگرد به گلشهر کرج آماده بهره برداری است، گفت: امکان این وجود دارد که در طی چند 
هفته آینده به صورت کامل به بهره برداری برسد.

او با بیان اینکه این پروژه معارضین بسیار زیادی داشت، افزود: با همکاری و تعامل با کارفرمای پروژه این مشکالت مرتفع شد و پروژه آماده است و آنچه که 
کار قرارگاه خاتم االنبیا بوده الحمدهلل تکمیل شده است.

قطار برقی گلشهر به شهر جدید هشتگرد می رسد
November 2019|Vol 2|No. 63|9Pages

ــا  ــت ه ــورد و دول ــت خ ــران شکس ــا در ای ــه ه ــدی یاران هدفمن
ــت  ــردن قیم ــی ک ــرای واقع ــاختاری ب ــات س ــتند اصالح نتوانس
ــه  ــت ک ــی اس ــن موضوع ــد. ای ــام دهن ــرژی انج ــای ان ــل ه حام
دکتــر مهــدی پازوکــی، اقتصــاددان بــا لجســتیک و اقتصــاد در میــان 
مــی گــذارد و مــی گویــد دولــت هــا بــرای اصالحــات ســاختاری در 
اقتصــاد ایــران دســت شــان بســته اســت زیــرا همســویی و همگرایی 
ــد و  ــراه ندارن ــه هم ــدرت را ب ــی و ارکان ق ــای حکومت ــایر نهاده س
ــای  ــکن ه ــه مس ــا ب ــه آنه ــود ک ــی ش ــبب م ــوع س ــن موض همی
موقــت و راهکارهــای کوتــاه مــدت بســنده کننــد. اتفاقــی کــه باعث 
ــدا  ــی پی ــود و گاه ــاد ش ــران ح ــاد ای ــکالت اقتص ــود مش ــی ش م
ــی  ــر پازوک ــود. دکت ــوار ش ــیار دش ــرای آن بس ــاره ب ــردن راه چ ک

یارانه به سه دهک پایین درآمدی پرداخت شود

معتقــد اســت کــه تمــام ارکان قــدرت بایــد بــا دولــت بــه همســویی 
ــران را جراحــی کــرد و مســیر  ــا بتــوان اقتصــاد بیمــار ای برســند ت

ــت. ــان انداخ ــه جری ــت  را ب درس
ــدی  ــر مه ــا دکت ــاد را ب ــتیک و اقتص ــوی لجس ــت و گ ــروح گف مش

ــد:  ــی خوانی ــه م ــی در ادام پازوک

ــه  ــا چ ــد، ت ــی دانن ــود م ــق خ ــه را ح ــدان یاران ــه ثروتمن  اینک
ــت؟ ــتی اس ــدگاه درس ــدازه دی ان

ــاد  ــه اعتق ــورد یاران ــن در م ــت و م ــتی نیس ــدگاه درس ــوان دی ــچ عن ــه هی ب
ــدی  ــن درآم ــک پایی ــه ده ــه س ــا ب ــا و تنه ــد تنه ــه بای ــه یاران ــق دارم ک عمی
پرداخــت شــود کــه جمعیتــی تقریبــا معــادل ۲5 میلیــون نفــر بــوده و یارانــه 



دیوارهای صوتی بزرگراه های پایتخت مورد سرقت دزدان قرار می گیرد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تین نیوز؛ معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از سرقت بخش های آهنی و 

فلزی دیوارهای صوتی بزرگراه ها توسط دزدان خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ متر دیواره صوتی در طول اتوبان های پایتخت نصب شده است که متاسفانه به دلیل آنکه قسمت های آهنی این 

دیواره های صوتی زیاد است، این دیواره ها مورد توجه سارقان قرار گرفته است
سرلک در این باره ادامه داد: چندین طرح ضد سرقت طراحی شده و به صورت پایلوت در حال انجام است.

وی اظهار کرد: بیش تر سرقت دیواره های صوتی در بزرگراه صیاد شیرازی است به گونه ای که حدود ۳۰ درصد از این دیواره ها تنها در این اتوبان به سرقت رفته 
است و بعد از آن بیش ترین سرقت دیواره های صوتی در بزرگراه حکیم رخ می دهد.
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دست درازی دزدان به دیوارهای صوتی بزرگراه ها
November 2019|Vol 2|No. 63|9Pages

یارانــه، تنهــا بــه دهکهای 
نیازمنــد تعلــق گیــرد

ــون  ــم اکن ــه ه ــع اینک ــود. در واق ــت ش ــراد پرداخ ــه اف ــه بقی ــد ب ــز نبای هرگ
ــع و  ــالف مناب ــزء ات ــد ج ــی کنن ــت م ــه دریاف ــر یاران ــون نف ــش از7۶ میلی بی

سرمایه های کشور منفعت دیگری ندارد. 

ــدم  ــوع ع ــا موض ــدان باره ــه ثروتمن ــذف یاران ــرای ح ــت ب  دول
شــفافیت و بانــک هــای اطالعاتــی را مطــرح کــرده اســت، شــما فکر 

مــی کنیــد ایــن موضــوع تــا چــه انــدازه بازدارنــده بــوده اســت؟
بــه هیــچ عنــوان موضــوع بانــک اطالعاتــی را قبــول نــدارم و معتقــدم دولــت بــه 
ــه را حــذف کنــد.  ــه یاران ــد ثروتمنــدان و اقشــارغیرنیازمند ب راحتــی مــی توان
توجــه کنیــد کــه از ۲5 میلیــون نفــر دهــک هــای پاییــن اجتمــاع، نزدیــک 1۲ 
تــا 1۳ میلیــون نفرآنهــا کــه تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی ماننــد کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی هســتند و بنابرایــن اطالعــات آنهــا شــفاف اســت و در اختیار 
دولــت قــرار دارد. بــرای 1۲ تــا 1۳ میلیــون باقیمانــده هــم دولــت مــی توانــد 
اطالعیــه بدهــد کــه افــراد نیازمنــد بــه یارانــه بــه ایــن نهادهــا مراجعــه و ثبــت 
نــام کننــد و ایــن نهادهــا اطالعــات افــراد ثبت نام شــده را مــورد راســتی آزمایی 
قــرار داده و در نهایــت باقــی افــراد نیازمنــد بــه یارانــه هــم شناســایی شــوند.

 موضوعــی کــه دربــاره حــذف یارانــه ثروتمنــدان مطرح می شــود 
ایــن اســت کــه دولــت قــرار بــود بــه عنــوان مباشــر و نــه مالــک 
یارانــه هــا عمــل کنــد و بخشــی از مابــه التفــاوت قیمــت ســوخت را 
بــه خــود مــردم بازگردانــد. شــما در ایــن بــاره چــه نظــری داریــد؟

اقتصــاد از متغیرهــای واقعــی تبعیــت مــی کنــد نــه متغیرهــای اســمی. مســاله 
ــد نشــد. در حــال  ــرژی هدفمن ــای ان ــل ه ــه حام ــه یاران ــن اســت ک ــی ای اصل
حاضــر قیمــت دالر حــدود چهــار برابــر جهــش داشــته اســت و قیمــت ســوخت 
ســالیان ســال اســت کــه هــزار تومــان اســت. ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه 
در طــول همیــن ســال هــا قیمــت انــواع کاالهــا حداقــل و بــه طــور میانگیــن 
ــن قیمــت  ــرده اســت. بنابرای ــه ک ــش قیمــت را تجرب ســاالنه ۲۰ درصــد افزای
ســوخت بــه صــورت غیرواقعــی پاییــن نگــه داشــته شــده اســت و بــه صــورت 

ــت آن  ــی قیم ــورت واقع ــه ص ــا ب ــت ام ــرده اس ــر نک ــت آن تغیی ــمی قیم اس
ــی 15۰۰ تومــان  کاهــش داشــته اســت. در حــال حاضــر نیــم لیتــر آب معدن
قیمــت دارد در حالــی کــه نیــم لیتــر بنزیــن تنهــا 5۰۰ تومــان اســت. بــر ایــن 
ــم هدفمنــدی  ــد بگوی ــن بای ــن قیمــت دارد. بنابرای ــر بنزی اســاس آب ســه براب
یارانــه حامــل هــای انــرژی نــه تنهــا انجــام نشــده اســت کــه بــا توزیــع یارانــه 
ــور  ــع کش ــی از مناب ــش عظیم ــوخت، بخ ــت س ــدن قیم ــن مان ــدی و پایی نق
بــه هــدر رفتــه اســت. عــالوه بــر ایــن پاییــن نگــه داشــتن قیمــت بنزیــن موجب 
شــده اســت کــه میــزان مصــرف ســوخت بــه طــور فزاینــده ای افزایــش داشــته 

باشــد و خســارت هــای اقتصــادی بــه محیــط زیســت نیــز وارد شــود.

 راهکار اصالح این وضعیت چیست؟
ـ نخســت یارانــه، تنهــا بــه دهــک هــای نیازمنــد تعلــق گیــرد. نکتــه دوم اینکــه 
نــه تنهــا قیمــت ســوخت بلکــه نــرخ همــه بخــش هــای اقتصــاد ایــران واقعــی 
شــوند. بــه عبــارت دیگــر عــالوه بــر واقعــی شــدن دســتمزدها، قیمــت گــذاری 
انــواع کاالهــا بایــد بــه صــورت واقعــی نــرخ گــذاری شــود تــا اقتصــاد ایــران در 

مســیر درســت و عقالنــی قــرار گیــرد.

ــت  ــاد مقاوم ــاختاری اقتص ــالح س ــاره اص ــا درب ــت ه ــرا دول  چ
می کنند و به مسّکن های کوتاه مدت بسنده می کنند؟

مســاله اینجاســت کــه دولــت بــه تنهایــی نمــی توانــد ایــن اصالحــات را انجــام 
دهــد. در حــال حاضــر حــدود ۳۰ درصــد قــدرت سیاســی دســت دولــت و بخش 
بزرگــی از اختیــارات و قــدرت دســت نهادهــای دیگــری غیــر از دولــت اســت. 
ــن جراحــی اقتصــاد  ــده ای ــد ازعه ــت بتوان ــرای اینکــه دول ــی رســد ب بنظــر م
برآیــد نیــاز اســت کــه تمــام ارکان حکومــت اعــم از قــوه مجریــه، قــوه قضاییــه 
ــت  ــتا در جه ــم راس ــال ه ــد و کام ــم دهن ــه دســت ه ــه دســت ب ــوه مقنن و ق
ــه را  ــم یاران ــت بگویی ــه دول ــم ب ــی توانی ــا نم ــد. م ــت کنن ــی حرک ــع مل مناف
حــذف کنــد امــا نماینــدگان مجلــس در تبلیغــات خــود وعــده یارانــه بدهنــد. 
ایــن گسســتگی تصمیــم گیــری در ســایر ارکان اقتصــادی در موضوعــات دیگــر 
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گفنگو

بندر امام)ره( از وضعیت هشدار خارج شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعالم خروج بندر امام خمینی)ره( از وضعیت هشدار، گفت: هم اکنون به طور شبانه روز عملیات تخلیه 

شناورها در حال انجام است.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تسنیم؛ عادل دریس درباره جدیدترین وضعیت تخلیه کاالهای اساسی در این مجتمع  بزرگ بندری اظهارداشت: براساس 

آمار تا پایان مهرماه امسال 1۲ میلیون تن کاالی غیرنفتی در این بندر تخلیه شده اند.
وی ادامه داد: میزان تخلیه و بارگیری کانتینری حدود ۶۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۲ درصد رشد داشته است.

دریس با اعالم این که عمده کاالیی که وارد بندر امام)ره( می شود، کاالی اساسی است، گفت: هم اکنون به طور شبانه روز عملیات تخلیه شناورها در حال انجام بوده و 
کشتی های غول پیکر و اقیانوس پیما در حال پهلوگیری در بندر امام )ره( هستند.

November 2019|Vol 2|No. 63|9Pages

ــا  ــد ت ــفاف باش ــد ش ــات بای ــود  اطالع ــی ش ــه م ــود. گفت ــی ش ــده م ــم دی ه
ــیار  ــات بس ــرای موضوع ــه ب ــم ک ــی بینی ــا م ــود. ام ــاد اقتصــادی ش ــع فس مان
جزیــی بــر روی برخــی از نامــه هــا مهــر محرمانــه مــی زننــد و ایــن امــر مانــع 
ــزد عمــوم مــی شــود. بنابرایــن بنظــر  ــده ن از شــفاف شــدن نتیجــه یــک پرون
ــی  ــای اساس ــدم ه ــت ق ــده اس ــث ش ــه باع ــی ک ــن عامل ــد مهمتری ــی رس م
ــای  ــا و نهاده ــودن ارگان ه ــم راســتا نب در اقتصــاد کشــور برداشــته نشــود ه

ــت. ــادی اس ــای اقتص ــری ه ــم گی ــف در تصمی مختل

ــات  ــل اصالح ــدازه مقاب ــه ان ــا چ ــی ت ــاور عموم ــگ و ب  فرهن
ــد؟ ــی کن ــاد م ــکاک ایج ــادی اصط اقتص

تبلیغــات نادرســت ســبب شــده اســت کــه مــردم و فرهنــگ عامــه تصــورات 

نادرســتی از اقتصــاد داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال در مــورد یارانــه رییــس 
دولــت هــای قبــل بــه گونــه ای صحبــت مــی کــرد کــه ایــن نــگاه بــه اشــتباه 
در مــردم تزریــق مــی شــد کــه یارانــه حــق و حقــوق همــه شــهروندان اســت. 
طبیعــی اســت کــه جراحــی اقتصــادی در چنیــن شــرایطی بســیار دشــوار اســت 
امــا مــردم هــم بایــد بداننــد کــه جراحــی اقتصــاد حتمــا خونریــزی و درد نیــز 
دارد و مــردم بایــد تبعــات آن را بپذیرنــد تــا مســیر کلــی اقتصــاد درســت شــود. 
بنظــر مــی رســد آقــای روحانــی بایــد بــه تلویزیــون بیایــد و بطــور شــفاف تمــام 
ــا آنهــا در  ایــن مســایل را بــرای مــردم توضیــح دهــد و ســختی هــای کار را ب
میــان بگــذارد تــا بتوانــد افــکار عمومــی را بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی بــا 

خــود همــراه و همــدل کنــد. 
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گزارش

سال آینده کسری بودجه دولت سعودی به ۱۸۷ میلیارد ریال عربستان خواهد رسید که این از پیش بینی ۱۳۱ میلیارد ریالی قبلی بسیار 
باالتر است.

به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از رویترز؛ در حالی که قیمت های پایین نفت، درآمد نفتی عربستان را کاهش داده است، وزیر مالی این کشور 
اعالم کرد که انتظار دارد در سال آینده کسری بودجه دولت سعودی به 1۸7 میلیارد ریال عربستان )معادل ۴۹.۸7 میلیارد دالر(، یا ۴.7 درصد تولید ناخالص 

داخلی، برسد. این در حالی است که قباًل پیش بینی شده بود کسری بودجه سال ۲۰۲۰ به 1۳1 میلیارد ریال برسد.
وزیر محمد الجدان گفت: درآمد عربستان از ۹17 میلیارد ریال پیش بینی شده برای ۲۰1۹، به ۸۳۳ میلیارد ریال در ۲۰۲۰ کاهش می یابد.

وی افزود: در سال ۲۰۲۰ انتظار می رود که هزینه های دولت با اندکی کاهش به 1.۰۲ تریلیون ریال عربستان، کاهش یابد. هزینه های دولت برای سال ۲۰1۹ 
برابر با 1.۰۴۸ تریلیون دالر تخمین زده شده است.

کسری بودجه عربستان به ۵۰ میلیارد دالر افزایش می یابد
November 2019|Vol 2|No. 63|9Pages

حذف یارانه ثروتمندان در مهر ماه امسال حواشی زیادی به دنبال داشته است. 
دولت سرانجام پس از سالها کش و قوس یارانه نقدی ۸۰۰ هزار ایرانی را قطع 
هدفمندی  ستاد  سخنگوی  میرزایی،  حسین  مهندس  گفته   به  بنا  که  کرد 
اند و ۲۰ درصد مابقی اعتراضشان  از پردرآمدها بوده  یارانه ها ۸۰ درصد آنها 
وارد بوده و یارانه آنها دوباره برقرار می شود. حذف یارانه ثروتمندان در شرایطی 
رخ داده است که قانون هدفمندی یارانه ها نتوانست به اهداف خود دست پیدا 
کند و قیمت حامل های انرژی در ایران همچنان و با فاصله زیاد از نرخ جهانی 
از  برابر شدن قیمت دالر  با جهش قیمت ها و حدود 11  افتاده است و  عقب 
زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، به نظر نمی رسد که دیگر بتوان 
این شکاف بزرگ را به راحتی ترمیم کرد و دولت همچنان ناچار است که یارانه 
سنگینی بر حامل های انرژی به مردم بپردازد و از سوی دیگر مجبور است یارانه 
نقدی ۴5 هزار و 5۰۰ تومان را تقریبا به ۲۴ میلیون خانواده ایرانی پرداخت کند. 

 هر ایرانی بیش از 4 میلیون تومان یارانه دریافت کرد
سر  پشت  را  ماهی  چهارمین  و  صد  دولت  اقتصاد  و  لجستیک  گزارش  به 
می گذارد که یارانه نقدی به ایرانی ها را پرداخته است. با این حساب هر شهروند 
ایرانی تا امروز حدود چهارمیلیون و 7۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده 
است که اگر بخواهیم آن را در جمعیت کشور ضرب کنیم در حقیقت نزدیک به 
۳7۶ هزار میلیارد تومان پول نقد بین شهروندان توزیع شده است. این موضوع 
البته انتقادهای بی شماری به دنبال داشته است و افراد زیادی هستند که در 

تمامی سطوح اعم از مدیریتی و کارشناسی به حذف یارانه نقدی و به ویژه برای 
پردرآمدها و حتی قشر متوسط تاکید دارند. 

 پرداخت نقدی یارانه ها از چه زمانی آغاز شد؟
محمود  دولت  سوی  از   1۳۸7 زمستان  در  یارانه ها  هدفمندکردن  قانون 
احمدی نژاد به صورت الیحه به مجلس وقت رفت. مجلس شورای اسالمی پس 
از مدتها کش و قوس سرانجام این طرح را با اندکی تغییرات تصویب کرد. در 
افزایش  آذرماه سال 1۳۸۸ اختالف بین مجلس شورای اسالمی و دولت وقت 
یافت. موضوع اختالف این بود که درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها باید در 
اختیار چه نهادی قرار بگیرد؟ این اختالف به شورای نگهبان ارجاع داده شد و با 
بررسی آن از سوی این شورا، منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه های 

اجناس، باید در اختیار دولت قرار می گرفت. 
دولت  جمهور  رییس  نژاد،  احمدی  محمود  آذرماه1۳۸۹دکتر   ۲7 در  سرانجام 
دهم در صدا و سیما حاضر شد و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را 

رسماً اعالم کرد.
 او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با 
بهای جدید به فروش می رود و روز بعد دولت با انتشار اطالعیه ای رسمی اعالم 
کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری 7۰۰ تومان و قیمت گاز سی . ان . 
جی متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطالعیه 

لیتری ۳5۰ تومان اعالم شد. 

اعتراض ثروتمندان به حذف یارانه درست یا غلط؟!
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گزارش

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار بودن هر طرحی برای اخذ مالیات از سپرده های بانکی و سود سپرده ها را تکذیب کرد.
به گزارش هفته نامه  لجستیک و اقتصاد به نقل از ایرنا؛ فرهاد دژپسند درباره ادعای مطرح شده در در برخی رسانه ها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ 

مالیات از سپرده های بانکی و سود آنها افزود: در طرح قانون مالیات های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
برخی رسانه ها ادعا کرده بودند سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد در پیش نویس اصالح قانون مالیات های مستقیم بدنبال اخذ مالیات از سود سپرده 

بانکی و سود سهام هستند.

وزیر اقتصاد اخذ مالیات از سپرده های بانکی را تکذیب کرد 

November 2019|Vol 2|No. 63|9Pages

انـرژی  اعتبـاری  هـای  کارت 
برای تهیه بنزین، گاز، گازوئیل 
ارائه شـود بــه شهرونــدان 

 نیمی از درآمد هدفمندی یارانه ها به مردم بازگشت
در آن زمان هر لیتر بنزین تنها ۴۰۰ تومان بود و دولت اعالم کرده بود که با اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ حامل های انرژی باید به تدریج به قیمت فوب خلیج 
فارس برسد و دولت درآمد حاصل از این اختالف قیمت را به مردم می پردازد. 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم دولت اعالم کرده بود که حدود نیمی از درآمدهای 
ناشی از هدفمندی یارانه ها را به صورت یارانه نقدی به خود مردم  بازمی گرداند 
و ۳۰ درصد از این درآمدها را به تولید اختصاص می دهد و ۲۰ درصد دیگر 

صرف امور زیربنایی و عمرانی و بهداشت می شود. 
قانون هدفمندی یارانه ها در ادامه نتواست موفقیت آمیز باشد و نه تنها بهای 
حامل های انرژی به قیمت های جهانی نرسید که با افزایش سال به سال تورم 
و جهش قیمت ها، توان خرید مردم روز به روز کاسته شد و یارانه نقدی ارزش 
اولیه خود را به تدریج از دست داد و ازسوی دیگر قیمت حامل های انرژی تغییر 

چندانی نکرد و واقعی نشد. 

در این میان دولت برای حذف تدریجی یارانه ثروتمندان هم موفق نبود و سالها 
عدم وجود بانک های اطالعاتی دقیق و شفاف را بهانه کرد. این موضوع در حالی 
مطرح می شد که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد که بحث 
هدفمندی یارانه ها آنقدر به انحراف رفته است که در حال حاضر ثروتمندان حدود 
۲1 برابر فقرا یارانه دریافت می کنند و این روند باید هرچه زودتر اصالح شود. 

 اعتراض ثروتمندان به حذف یارانه نادرست نیست
بحث حذف یارانه ثروتمندان سرانجام به مهرماه 1۳۹۸رسید. آن هم درست در 
روزهایی که ایران شدیدترین تحریم های بین المللی را تجربه می کند و فروش 
نفت به کمترین میزان ممکن رسیده است. مجموع این اتفاقات سبب شد که 
دولت به دنبال کنترل مصرف سوخت باشد و احتمال سهمیه بندی یا افزایش 
قیمت حامل های انرژی را مطرح کند و از سوی دیگر بعد از سالها حذف یارانه 
ثروتمندان را در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام از مهرماه سال جاری حذف 

یارانه نقدی ۸۰۰ هزار نفر کلید خورد و البته این امر باعث اعتراض ثروتمندان 
به حذف یارانه نقدی شان شد. 

اعتراض  گوید:  می  اقتصاد  و  لجستیک  به  اقتصادی  فعال  دانشمند،  مسعود 
ثروتمندان برای حذف یارانه شان اعتراض نادرستی نیست. 

بازی  را  مباشر  نقش  ها  یارانه  هدفمندی  قانون  در  دولت  دهد:  می  توضیح  او 
افزایش یابد. حدود  انرژی  کرد. بر اساس این قانون بنا شد قیمت حامل های 
انرژی پرداخت  افزایش قیمت حامل های  بابت  از مبالغی که مردم  5۰ درصد 

کرده اند به صورت یارانه به خود آنها بازگردانده شود. 
دانشمند ادامه می دهد: دولت نسبت به این درآمد مالکیتی ندارد و تنها نقش 
مباشر را ایفا کرده است. بنابراین نمی تواند از نقش مباشر خود به نقش مالک 

عدول کند و یارانه ثروتمندان را حذف کند. 
وی در این باره پیشنهاد داد: بهتر است کارت های اعتباری انرژی برای تهیه بنزین، 
گاز، گازوئیل به شهروندان ارائه شود و این کارت قابلیت این را داشته باشد که  

اگر افرادی نیازی به خرید سوخت از طریق این کارت را نداشته باشند، بتوانند 
قبض گاز، آب، برق و تلفن خود را با آن پرداخت کنند و یا حتی اگر تا پایان سال 
مبلغی در آن کارت باقی ماند از سوی دولت نقد شده به افراد پرداخت شود .
همچنین دولت موظف باشد تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات نسبی برسد این 
کارت را برای شهروندان شارژ کند و در انتها با ثبات اقتصاد کشور آرام آرام از 

دهک باال حذف این کارت آغاز شود.
در غیر اینصورت  ارزش یارانه نقدی با جهش قیمت ها به سرعت کم و کمتر 
می شود و در واقع می توان گفت که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به پایان 
بی نتیجه خود نزدیک می شود. پایانی که نه تنها نتوانست قیمت حامل های انرژی 
را به بهای واقعی خود برساند که بر اساس همین قانون اگردولت بخواهد قیمت 
حامل های انرژی را افزایش دهد، ناچار است میزان یارانه نقدی مردم را  افزایش 
دهد. این در حالی است که هزینه تولید حامل های انرژی هم با افزایش نرخ تورم 
در ایران افزایش می یابد و ادامه این فرآیند تنها می تواند به زیان دولت تمام شود. 
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