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 نشست هفتم

 انصراف از يارانه نقدي به نفع كدام يك از سه حوزه
  ؟بهداشت آموزش پرورش و محيط زيست 
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  :معضل يارانة نقدي در ايران
 حل مقطعي يا طرح ريزي برنامة شفاف و هدفمند براي فقرزدايي و توسعه

 

 پويا عالءالديني

 دانشيار برنامه ريزي رفاه اجتماعي دانشگاه تهران

 

 هدف از اعطاي يارانة نقدي چيست؟

آيا هدف از آن تقسيم درآمد  است؛اخير   دوره ها طي ر مورد چرايي پرداخت يارانهد شود سوال اولي كه مطرح مي
است؟ آيا هدف افزايش تقاضا براي  درآمد بوده ؟ آيا هدف از آن ارتقاي وضعيت درآمدي اقشار كمكشور بوده است

توليدات داخلي بوده است؟ يا حتي محصوالت خارجي چرا كه ميزان واردات ما طي يك دوره بسيار افزايش 
نظر من در مورد اين هدف يا اين برنامه اهدافي مانند فقرزدايي و توسعه اجتماعي داشته است؟ به . داشته است

  . است به اندازه كافي فكر نشده

كرده  آيد كه اين طرح هدف توسعه اقتصادي و اجتماعي در راستاي فقر زدايي دنبال مي از ظاهر كار اينگونه برمي
آيا يارانه نقدي . حال با اين فرض بايد به بررسي عواقب طرح پرداخت، اينكه در واقعيت چه رخ داده است. است

  كند؟ هداف مذكور را برآورده ميا

دهد مطلوب است؛ اما نبايد از ساير مسائل  يارانه نقدي از اين نظر كه حق انتخاب شيوه مصرف را به مردم مي
آن به و رسيدن اثرات  دانيم تغيير رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي مردم  جانبي نيز غافل شد؛ همانطور كه مي

دهد، اما آيا كاركرد يارانه  وري بخش اعظم توسعه اقتصادي و فقرزدايي را تشكيل مي بهرهبازار كار مولد و افزايش 
اهدافي مانند جلب نظر مردم : است نقدي نيز در اين راستاست يا صرفا اهداف سياسي كوتاه مدتي مد نظر بوده

آيد كه پرداخت  ه نظر ميبه طور كلي ب .كه آن نيز در دراز مدت با كاهش ميزان يارانه نتيجه عكس خواهد داد
  .يارانه نقدي در محقق ساختن اهداف بلند مدت سياسي حتي اگر در راستاي منافع ملي نيز باشد ناتوان است
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ست كه آيا يارانه نقدي برابر براي همه يكي از حقوق مردم است؟ بدون سوال بعدي كه شايد مطرح شود اين ا
. مچون مسكن و كار جز حقوق مردم ايران شمرده شده استدر قانون اساسي مسائلي ه. شك اين چنين نيست

گيران و نظام اداري ما در راستاي  هايي از برنامه نقدي ناشي از تنبلي تصميم گفتمان موجود حذف گروه
فساد احتمالي  از ترسعملي  دليل ديگر بي. ف طرح استهاي مورد نظر در راستاي اهدا تخصيص يارانه به گروه

  .هاي هدف است ههنگام تشخيص گرو

تواند مفيد باشد؛  مدت و بلند مدت باشد، مي اي ميان هاي برنامه ها نيز اگر در كنار بسته طرح انصراف از يارانه
ها استخراج  گونه اطالعات آماري دقيق از ثروت شهروندان در سرشماري هايي كه هيچ بخصوص براي گروه

به تنهايي فاكتور خوبي براي  قشار است كه اين اطالعاتيت درآمدي اشود و همه اطالعات مربوط به وضع نمي
اعتمادي مردم به  هاي تكميلي در دراز مدت خود اين طرح سبب بي گيري نيست؛ اما در صورت نبود طرح تصميم

ريزي در راستاي فقرزدايي  تواند باعث انتقال اين پيام شود كه دولت توانايي برنامه شود چرا كه مي دولت مي
  .ندارد

 20كه فقط در شهرها سهم (گاه هاي غير رسمي كشور  هايي مانند ارتقاي وضعيت سكونت اي مثال طرحبر
ميليارد  11بودجه اي ) دهند كه در روستاها اين وضعيت به مراتب بدتر است درصدي را به خود اختصاص مي

د كه پرداخت يارانه نقدي به تواند نشان دهنده اين موضوع باش اين موضوع مي. اند توماني به خود اختصاص داده
ها  تواند گامي در راستاي توسعه اقتصادي بردارد چرا كه واحدهاي توسعه اقتصادي و فقرزدايي جماعت افراد نمي

كه آيا فساد سوال اين است . هستند؛ هدف گذاري  بايد براي جماعت ها و استفاده از سازوكارهاي جماعتي باشد
اين طرز فكر كه اجازه كار به جماعت ها موجب . دهد د دقيقا در مركز رخ ميها رخ ميدهد؟ خير فسا در جماعت
شود در صورتيست كه دولت مركزي يك طرح را به جماعت ها تحميل كند و جماعت ها اين طرح را از  فساد مي

  .همانطور هم كه ميدانيم فسادهاي مالي بزرگ همه در باالترين سطوح انجام شده است. خود ندانند

 ده از يارانة نقدي مشروط و هدفمند به مثابه ابزاري براي توامندسازي فرودستاناستفا

به اين معنا . به عنوان هسته كار يارانه هاي نقدي مشروط با زمان محدود و جماعت محور است پيشنهاد بهينه
كه در جماعت ها سازوكاري ترتيب داده شود تا بخشي از آن جماعت كه واجد شرايط هستند با شروطي از قبيل 

هاي ديگري كه ميتوان كار .باشد يارانه دريافت كنند آموزش كودكان و بهداشت كه از عوامل مهم توسعه مي
براي مثال به افراد واجد شرايط ميتوان شغل هاي چند . انجام داد برنامه هاي مهارت آموزي، اشتغال زايي است

بطور كلي با بررسي تجربيات موفق انتقالت نقدي . ماهه اي داد تا كارهاي زيست محيطي و عمراني انجام دهند
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. اد نهادهاي جماعتي بعنوان ابزار توسعه مهمترين بخش آن استمشروط در سراسر دنيا مي توان ديد كه ايج
اي نيست، براي مثال يك روستا يا محله شهري ميتواند نمونه يك جماعت  جماعت نيز در اينجا مفهموم پيچيده

  .از مزايا اينگونه تقسيم بندي تشخيص راحت واجدين شرايط در هر جماعت است. باشد

هيچ يك از . رانه هاي نقدي طي دوره گذشته عدم توجه به عواقب آن بوده استنكته جالب در مورد پرداخت يا
در . فكر نكرده بودند... مسئولين به تاثيرات اين طرح روي ساير مسائل مانند اعتياد، انگيزه ورود به بازار كار و

اي مثال طرح برق بر. بسياري از موارد اين كوته نظري حتي سبب از بين رفتن نتايج ساير طرح هاي توسعه شد
رساني رسمي به سكونت هاي غير رسمي جهت دريافت هزينه برق مصرفي با افزايش تورم ناشي از پرداخت 

  .يارانه ها شكست خورد

چرا كه با پرداخت يارانه به همه، عمال به . نكته ديگر هدف گيري گروه هاي كم درآمد و فارغ شدن از نيازست
اين پول ها بايد بصورت انگيزشي در راستاي توانمندي و . ل هم نرسيدهيچ كس هيچ چيز نمي رسد و در عم

  .ارتقاي وضعيت اين گروه ها بايد پرداخت شود

البته در شرايط حاضر، عدم پرداخت يارانه به مردم كه به دريافت آن عادت كرده اند سبب ايجاد نارضايتي زيادي 
  .مناسب به مردم فرودست و فقرزداييستميشود اما بايد توجه كرد كه هدف نهايي ارائه خدمات 

در انتها ميتوان گفت طرح انصراف شايد براي كوتاه مدت مناسب باشد ولي موضوع اصلي وجود يك برنامه ريزي 
ساله توسط دولت است و در صورت بروز هرگونه سهل انگاري دولت خود در آينده دچار  5يا  3شفاف و مشخص 

براي مثال بايد خيلي شفاف اعالم . سال ديگر اين زخم دوباره سر باز ميكند 3مشكل خواهد شد؛ چرا كه مجددا 
شود كه برنامه كوتاه مدت انصراف است، سپس شناسايي گروه هاي واجد شرايط و بعد از آن طرح هاي جماعتي 

 و طرح انصراف و نتايج آن نبايد ذهن. اين تنها راه جذب اعتماد مردم است. و ارائه خدمات مناسب است
مسئولين را از اهداف اصلي منحرف كند، چرا كه اصال ماهيت اين كار خيريه اي سات و هيچ تناسبي با 

  .مسئوليت اصلي دولت يعني ايجاد توسعه و فقر زدايي ندارد

از طرف ديگر برنامه ريزي هاي توسعه در حوزه هاي مختلف را بايد در كنار يكديگر و بطور يكپارچه مورد 
و برنامه يارانه فعلي اين ويژگي مهم را . طرح ها بايد در يك راستا و تقويت كننده هم باشند. ندبررسي قرار بگير

    .ندارد و بايد فكر ديگري كرد
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  از يارانه » انصراف داوطلبانه«كمپين 
  »آموزش و پرورش«: به نفع

  

  دكتر رئيسي
 

آموزش و پرورش ميتواند بعنوان يك گزينه اصلي براي كمپين انصراف باشد داليل عديده اي  يي اين امر كهچرا
از جمله تعامل با بزرگترين جامعه هدف كه از طرفي آينده سازان كشور و از طرف ديگر آسيب پذيرترين  دارد

  .قشر جامعه نيز هستند

در  اسي براي مردم ايران تبيين شده استوضعيت آموزش و پرورش به عنوان يكي از حقوقي كه در قانون اس
درصد بودجه  98ست كه فقط قادر به تامين هزينه هاي جاري خود ميباشد و بيش از ا صورتيه بحال حاضر 

علي رغم تمام تالشهاي قابل تقديري كه پس از انقالب  .ش صرف هزينه حقوق پرسنل شده استآموزش و پرور
دانش آموز يعني يك سوم دانش آموزان ما در فضاهاي غير ايمن  ميليون 4اسالمي صورت گرفته است هنوز

فضاي آموزشي نيمه كاره در كشور وجود دارد كه مورد نياز فوري  6100هم اكنون نيز . مشغول تحصيل هستند
 .ميليارد توماني به اين بخش ناتوان است 3000آموزش و پرورش ميباشد كه دولت نيز براي تخصيص اعتبار 

شود كه بيش از  مشاهده مي 91ل در نمودار زير وضعيت فضاهاي آموزشي در كل كشور در سال به طور مثا
  . بيست درصد اين فضاها بهمقاوم سازي نياز دارند
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تواند مربوط به طرح انصراف از يارانه ها باشد، موضوع خيرين مدرسه  اما تجربه اي كه در آموزش و پرورش مي
فضاهاي آموزشي يا بصورت كامال مردمي يا با مشاركت مردم و دولت مهيا شده درصد  20طبق آمار . ساز است

آموزش و پرورش در جهت جذب همياري مردم و خيرين تشكيالتي را تحت عنوان خيرين  )پروژه 2100.(ستا
نهادهايي كامال ) شهرستان 450(اين تشكيالت هم اكنون در همه استانهاي كشور . مدرسه ساز ايجاد كرد

ايجاد شده اند كه بصورت خودگردان اداره ميشود و آموزش و پرورش فقط به اين نهادها اعالم نياز  مردمي
آموزش و پرورش در ارديبهشت و خرداد ماه با استفاده از امكانات خود اين خيرين را گردهم آورده و در . ميكنند

ي نيكوكاران و متمكنين محلي كنار تقدير از مدرسه سازان و اعالم نيازهاي خود، سعي در جذب كمك ها
  .آيد در نتيجه نهضتي از سطح شهرستان ها شروع ميشود و بصورت حركتي كشوري درمي. ميكند

  

  
مدرسه ساز، ميتوان گزينه هايي مانند انصراف مادام العمر و يا براي ارتباط با خيرين  با توجه به تجربيات در

صرافي به پروژه هاي مربوط به توسعه فضاهاي اقتصادي را به زمان محدود و تخصيص همه يا بخشي از يارانه ان
  . البته نكته مهم مشخص بودن و نمايش نتيجه كار به مردم است. مردم ارائه داد
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استفاده از ظرفيت خيرين اوال براي انصراف خود ايشان و ثانيا براي تبليغ اين  به طور مشخص طرح پيشنهادي 
نهاد مردمي سراسر كشور براي اعالم نيازهاي آموزشي هر  450موضوع بين مردم و ثالثا استفاده از توانايي 

  . استبعنوان نتايج مشهود و ملموس منطقه و جذب حمايت هاي مردم آن جا با انصراف از يارانه 
  

  

  

   


