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طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کاالهای اساسی تصویب شد

اقتصاد یا سیاست؛ اولویت کدام است؟

یادداشت

اقتصاد کشــور مدتی اســت کــه از ریل اصلی خود خارج شــده و
ایــن حرکت خــارج از ریل خود را در معیشــت مردم نیز نمایان
کرده اســت .اما سؤال اینجاســت که آیا اقتصاد کشور آن طور که
در سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،چشــمانداز  1404و اصل 44
امراهلل امینی
قانون اساسی تبیین شده ،اولویت سیاستگذاران بوده است؟ اگر
عضو هیأت علمی
خیر؛بایدچهکردتااقتصاددراولویتسیاستگذاریهاقراربگیرد
دانشکده اقتصاد
و بیتوجهی به آن چه عواقبی خواهد داشت؟
دانشگاه عالمه
تهران
درنگاهیکلی،درجهاندواولویتاصلیروندسیاستگذاری
کشــورها را تعیین میکند؛ یک اولویت اقتصاد اســت و دیگری
سیاست .کشورهای درحال توسعه الزم است که اولویت اول سیاستگذاری را اقتصاد قرار دهند
امابررسیتجربیاتجهانینشاندادهکهاغلببرعکسعملمیکنندوسیاسترامحورقرار
میدهند .علت آن هم مسائلی مانند نبود شفافیت داخلی و وضعیت دولت هاست .چراکه
در اولویت قرار گرفتن اقتصاد ،به مسائل متعددی وابسته است .از جمله اهداف یک کشور،
قانون اساسی آن ،وضعیت دولت و قوه مقننه آن و موضوعات دیگری که روند سیاستگذاری
را در آن کشور تعیین میکند .کمتر کشور درحال توسعهای را میتوان یافت که اقتصاد را محور
قرار داده باشد .اما همان کشورهای انگشت شمار توانستهاند با قرار دادن اقتصاد در اولویت
سیاستگذاری به توسعه برسند .مانند کره جنوبی که زمانی تولید ناخالص به مراتب کمتری
از ایران داشت اما با اولویت بخشی به اقتصاد االن در زمره کشورهای توسعه یافته قرار گرفته
اســت .به طور معمول کشــورهای با ثبات اقتصاد را محوریت سیاستگذاریها قرار میدهند
و از ایــن طریــق میتوانند سیاســتهای خود را نیــز به دنیا مخابره کنند .بــرای مثال وقتی به
کشورهای عضو گروه 20یا اتحادیه اروپا نگاه میاندازیم ،متوجه میشویم که برای این کشورها
اقتصاد اولویت اول است و اینها اغلب کشورهایی هستند که در اقتصاد حرف اول را میزنند و
سهمشانازتولیدناخالصجهانباالستوبهنوعیصنعتییاسرمایهدارمحسوبمیشوند.
بواسطه همین اقتصاد قوی در دنیای سیاست نیز حرفی برای گفتن دارند.
ضروری است که ایران نیز در اولویتبندیها تجدیدنظر کند و اقتصاد را محور اصلی قرار
دهد.همانطورکهدردیناسالمنیزبراینموضوعتأکیدشدهودرحدیثیازپیامبر(ص)تأکید
میشود که «کاد الفقر آن یکون کفرا» .تا زمانی که اقتصاد اولویت کشور قرار نگیرد و عقالنیت
حکمفرما نباشد ،ما حتی از اهداف انقالب دور خواهیم شد و نمیتوانیم شاهد آن رشد و نفوذ
جهانی باشیم .لذا باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و روی اقتصاد تمرکز بیشتری داشته
باشیم .راه آن نیز همانطور که در دین اسالم بر آن بارها تأکید شده ،تصمیمگیری بر مبنای
عقالنیت ،ایجاد شفافیت ،رهایی از فساد و مدیریتی صحیح است .باید این را درک کنیم که
اگر میخواهیم ایران در دنیا سیاست قوی و قدرتمند داشته باشد ،باید اول اقتصاد را قوی کرد
و راه تقویت اقتصاد نیز سیاست زدگی و بستن درها به روی اقتصاد کشور نیست .یک کشور
فقیر نه تنها در سیاست قدرتمند نخواهد بود بلکه در داخل نیز با مشکالت فراوانی مواجه
میشود .سیاست مثل لبه یک تیغ است .همانقدر ُبرنده اما جلو َبرنده .در برخی مواقع باید
سکوت کرد و استراتژی را مخفی نگاه داشت و در برخی مواقع نیز مخالفت کرد .بر این اساس،
در وهله اول ،باید جای اولویتها را عوض کنیم و اقتصاد را به اصل سیاســتگذاریها تبدیل
کنیم .البته این کار میتواند در راستای اهداف کلی کشور و اسناد باالدستی ابالغ شده از سوی
رهبر معظم انقالب انجام شود .در مرحله دوم باید یاد بگیریم که از سیاست نیز ابزاری در
راستای اهداف اقتصادی استفاده کرد تا بواسطه یک اقتصاد قوی در نتیجه این نگاه بتوانیم
به اهداف سیاسی نیز دست یابیم .پس از آنکه اقتصاد در اولویت قرار گرفت؛ ضروری است
که هدفگذاری کنیم .متأسفانه سال هاست که ما در سیاستگذاریهای اقتصادی نیز سردرگم
هستیم و این بالی بزرگی برای اقتصاد است .و درکنار تمام این موارد ،الزم است که مشکالت
داخلی را حل کنیم .مشکالتی مانند فساد و عدم شفافیت که آفت اقتصاد شدهاند .تمام این
موارد تنها یک پیش نیاز دارد و آن هم عقالنیت است.
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رونمایی از چهارمین یارانه توسط مجلس

گــروه اقتصــادی  /پــس از بحــث و
توگوهــای فــراوان میــان دولــت و
گف 
مجلــس و کارشناســان ،نماینــدگان
مجلــس دیروز صبح بــه کلیات طرح
الزام دولت بــه پرداخت یارانه تأمین
کاالهــای اساســی رأی دادنــد تــا در
صــورت طــی مراحل قانونی و کســب
نظر موافق شــورای نگهبــان به قانون
تبدیل شــود .با توجه بــه اینکه کلیات
این طرح پیش از این در جلسه هشتم
مهرمــاه مجلــس به تصویب رســیده
بود در صورت تأیید این طرح از سوی
شــورای نگهبان و تبدیل آن به قانون،
برای اجرا به دولت ابالغ میشود.
براســاس ایــن طــرح کــه  215نفر
از  249نماینــده حاضــر درمجلــس
بــه آن رأی مثبــت دادهانــد ،دولــت
مکلف اســت به منظور تأمین بخشی
از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور
بویــژه خانوارهــای کمبرخــوردار از
ابتدای شــش ماهــه دوم ســال ۱۳۹۹
بــه صورت ماهانه ،نســبت بــه تأمین
و پرداخــت یارانــه اعتبــار خرید به هر
فــرد ایرانــی شناســایی شــده در طرح
معیشت خانوار (موضوع ردیف()۳۱
جــدول تبصره  ۱۴قانون بودجه ســال
 ۱۳۹۹کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠
میلیــون نفر ،از طریق واریــز اعتبار به
کارت یارانــه نقدی سرپرســت خانوار
بــه مبلــغ  120هــزار تومــان بــرای هر
یــک از افراد ســه دهــک اول از جمله
افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد
امــام خمینــی ،ســازمان بهزیســتی،
رزمنــدگان معســر و افــراد بــا درآمــد
کمتــر از حداقــل حقوق و دســتمزد و
مبلــغ  60هــزار تومــان بــرای هــر یک
از افــراد ســایر دهکها اقــدام کند .بر
پایه نظر مجلسیها ،این اعتبار صرفاً
بــرای تأمین کاالی اساســی و ضروری
در نظر گرفته شــده و وزارت صنعت،

معــدن و تجــارت و جهــاد کشــاورزی
موظفنــد امکان تخفیف در خرید این
کاالها را برای مشموالن فراهم کند.
ëëتأمین منابع از فروش اوراق
طبــق بنــد الــف مــاده واحــده
ایــن طــرح ،منابــع مــورد نیــاز بــرای
اجــرای ایــن بنــد بــه میــزان  30هزار
میلیــارد تومــان از محــل فــروش
امــوال ،حقاالمتیاز و واگذاری ســهام
دولــت و حقــوق مالکانه ناشــی از آن
در چارچــوب قانــون توســط وزارت
اقتصــاد و دارایــی تأمیــن میشــود.
منابــع حاصله به صــورت صددرصد
تخصیــص یافته و در اختیار ســازمان
هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف
این قانون قرار میگیرد.
نماینــدگان مجلــس در بنــد «ب»
ایــن طــرح هــم آوردهانــد درصــورت
عــدم تکافــوی منابــع حاصلــه دولت
مکلف اســت از منابع اعتبار موجود و
افزایش تنخــواه گردان خزانه کســری
منابع را جبران کرده و با منابع حاصل
از فروش مذکور جایگزین کند .دولت
میتوانــد بــه جــای فــروش و واگذاری
امــوال و ســهام موضــوع ایــن قانون تا
ســقف منابع مذکور از منابــع اعتباری
موجــود یــا جابهجایی ســایر اعتبارات
مشــروط به عدم آسیب به هزینههای
ضــروری و حقــوق مــردم یــا افزایــش
تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
ایــن درحالــی اســت کــه رئیــس
جمهوری و مسئوالن دولتی و بسیاری
از کارشناســان نســبت به آثــار تورمی
اجــرای چنیــن طرحهایــی هشــدار
دادهاند .براســاس قانــون نمایندگان
مجلــس موظفنــد تــا در طرحهــای
پیشــنهادی خــود بــار مالــی جدیدی
بــه دولــت تحمیــل نکننــد .برهمین
اساس در شرایطی که به طور معمول
مصــارف هدفمندی باید در ســقف و

از محــل منابــع آن باشــد ،نمایندگان
مجلس تأمیــن منابع آن را به محلی
خــارج از هدفمندی ارجــاع دادهاند و
براســاس طرح آنها دولــت باید برای
تأمیــن  30هــزار میلیــارد تومانــی که
نیاز است اوراق بفروشد .این درحالی
اســت که دولت در بودجه سالجاری
به دلیل اعمال تحریمهای بیسابقه
و افت شــدید درآمدهای نفتی ،برای
جبران کســری بودجه اقدام به انتشار
اوراق کــرده اســت .در قانــون بودجــه
دولت مجوز انتشــار  90هــزار میلیارد
تومــان اوراق را داشــت کــه بــا مجــوز
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی
امــکان فــروش  150هــزار میلیــارد
تومان دیگر فراهم شد که مجموع آن
بــه  240هزار میلیارد تومان میرســد.
امــا بســیاری از نماینــدگان مجلــس
درخصوص روش دولت برای جبران
کسری بودجه هشــدار میدادند و آن
را موکول کردن بدهی به دولت آینده
ارزیابــی میکردنــد .امــا حــال بــا این
طــرح  30هــزار میلیــارد تومــان دیگر
به این رقم افزوده میشــود و درواقع
دولــت باید  270هــزار میلیارد تومان

اوراق به فروش برســاند که در شرایط
امروز اقتصاد اجرایی شدن آن با اما و
اگر همراه است.
از ســوی دیگــر بانــک مرکــزی بــه
عنوان مســئول مهار تورم نیز همواره
دربرابــر تزریق منابع مالــی جدید که
بــار تورمی بــه همــراه دارد ،مقاومت
کرده است.
ëëتولد چهارمین یارانه
بــا طرحهــا و شــرایط پیــش آمده
در اقتصاد ایران هماکنون دولت ســه
نوع یارانه به صورت ماهانه پرداخت
میکنــد .درکنــار یارانــه نقدی ناشــی
از اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانهها
سالهاســت کــه حــدود  78میلیــون
ایرانــی ماهانه  45هــزار و  500تومان
دریافــت میکننــد .پــس از افزایــش
قیمــت بنزیــن درآبان ســال گذشــته
نیــز دولت بــرای جبران فشــار تورمی
احتمالی به مردم منابع حاصل از آن
را میــان  60میلیــون ایرانی به صورت
ماهانــه توزیــع میکند .پس از شــیوع
کرونــا نیــز یارانــهای بــا عنــوان یارانــه
کرونــا از  200تا  600هــزار تومان میان
حــدود  3میلیون نفر توزیع میشــود

و در صورت قانون شــدن طرح جدید
مجلــس یارانــه چهارمــی بایــد میان
 60میلیــون ایرانی به صــورت ماهانه
پرداخت شود.
این در شرایطی است که پرداخت
 60تــا  120هــزار تومــان درمــاه تأثیــر
چندانــی در معیشــت مــردم نــدارد
درحالــی کــه آثــار تورمــی آن نــه تنها
میتوانــد تأثیــر انــدک همیــن یارانه
را از بیــن ببرد بلکــه درکوتاه مدت به
سرنوشــت یارانه نقدی دچار میشود
کــه هماکنــون ارزش آن زیــر  10هــزار
تومان برآورد میشود.
ëëجرم انگاری برای مسئوالن دولت
نماینــدگان تدویــن کننــده ،در بند
«ج» طــرح خود در یکــی از روشهای
کمسابقه برای مســئوالن دولتی که از
اجرای این حکم سرپیچی کنند ،جرم
انــگاری کردهانــد .براســاس ایــن بنــد
استنکاف از اجرای احکام این قانون از
سوی مســئولین دولتی و دستگاههای
مربوطه مســتوجب مجــازات مندرج
در ماده  ۵۷۶قانون مجازات اســامی
تعزیــرات و مجازاتهــای بازدارنــده
است.

طبــق مــاده  ۵۷۶قانــون مجازات
اســامی ،چنانچــه هــر یــک از
صاحبمنصبــان و مســتخدمین و
مأموریــن دولتــی و شــهرداریها در
هــر رتبــه و مقامی کــه باشــند از مقام
خــود سوءاســتفادهنمــوده و از اجرای
اوامــر کتبــی دولتــی یا اجــرای قوانین
مملکتــی و یا اجــرای احکام یــا اوامر
مقامــات قضایی یا هرگونــه امری که
از طــرف مقامات قانونیصادر شــده
باشــد جلوگیــری نماینــد بــه انفصال
از خدمــات دولتی از یک تا پنج ســال
محکوم خواهند شد.
 2ëëهفته زمان برای تدوین آییننامه
یکــی دیگــر از ویژگیهــای طــرح
مجلــس ســرعت آنها در مهیــا کردن
بســترهای اجرای آن اســت .درحالی
کــه بــه طــور معمــول بــرای تدوین و
تصویــب آییننامههــای اجرایــی کــه
جزئیات بســیاری دارد ســه مــاه زمان
تعییــن میشــود ،درایــن طــرح تنهــا
دو هفتــه زمــان درنظــر گرفتــه شــده
اســت .براســاس بنــد «د» طــرح،
آییننامه اجرایی این قانون مشــتمل
بــر مبلــغ یارانــه ســرانه ،مشــمولین
و مصادیــق کاالهــای اساســی بــه
پیشــنهاد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی با همــکاری وزارتخانههای
امــور اقتصــادی و دارایــی ،صنعــت،
معــدن و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی،
سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک
مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از
تصویب این قانون تهیه میشود و به
تصویب هیأت وزیران میرسد.
دســتگاههای اجرایــی ذیربــط
مکلفند گــزارش عملکــرد این قانون
را هــر دو ماه یکبار به کمیســیونهای
برنامــه و بودجــه و محاســبات و
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی
ارائه کنند.

