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هدفمندي يارانه به سمت توانمندسازي، فقر زدايي و ارتقاي 
  نسل آينده وري بهره

 

  دكتر غالمعلي فرجادي

 ريزيعضو هيأت علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 

  در مورد نظام آموزش و پرورش گونه از اين  هاييهاي محروم واقعيتاهميت سرمايه انساني كودكان خانوادهوجود با
 :كشور وجود دارد
o درصد بودجه آموزش و پرورش 2فقط : خانهوزارت بودجه غير پرسنلي 

o  كيفيت آموزش«سهم هر دانش آموز ايراني از : هزار تومان 27ساالنه« 
  هاي  در ميان گروه» سالمت«و » آموزش«كننده  هاي تقويت تدريجي بودجه يارانه نقدي به سمت طرحهدايت

 .پذير، مزاياي متعددي دارد آسيب
 اين . شود براي ارتقاي كيفيت مدارس دولتي صرف  ها درصدي از درآمدهاي طرح هدفمندي يارانهين رو الزم است تا ا از

 :منجر به تغييرات زير شودصرف منابع بايست در جهتي باشد كه 
o سرمايه انساني«كشور به لحاظ  المللي بهبود رتبه بين« 
o  به ارث رسيدن فقر«شكستن تله« 
o  توانمندسازي پايدار نسل آينده 

o كاهش اثر تورمي ناشي از پرداخت نقدي يارانه 

 توان تحت عناوين زير مطرح كردهاي ارتقادهنده كيفيت مدارس را مياز طرفي برنامه : 

o سازي مدارس  بازسازي و ايمن 

o  نوسازي و زيباسازي مدارس 

o آموزشي تجهيز مدارس به وسايل مدرن آموزشي و كمك 

o  ورزشيدبستاني به وسايل  تجهيز مدارس و مراكز پيش 

o برگزاري اردوهاي تفريحي 

o هاي پرورشي برگزاري كارگاه 
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o  ارائه تغذيه رايگان در مدارس 

  آموزش كودكان و مدارس گروه هدف بخش هاي نقدي به درصدي يارانه 5الي  2اختصاص دادن سهم با اين توضيحات
 : تعيين كرد هاي زيربه روشتوان گروه هدف را مي. شودتوصيه مي

o نرخ پوشش تحصيلي كودكان ترين هاي پنج استان داراي پايين دبستان 

o و عشايريروستايي  هاي دبستان 

o 10 معرفي شوراي شهرتر هر شهرستان بنابه  درصد مدارس محروم 

 به عنوان مثال. ها در برخي موارد موجب بروز نتايج معكوس شده استكنوني پرداخت يارانه سياست: 
o ها اين پرداخت به خانوارهاي پرجمعيت و از طبقه پايين درآمدي بعضاً به كاهش سطح اشتغال بين آن

 . دامن زده است

o  موجب آن شده است كه اين پرداخت در جهت تمايل به سمت خريد كاالي لوكس در بين اين قشر
 .رفاه و توانمندي اين عده صرف نشده باشد

 ها بايست تمركز اصل به سه دهك پايين درآمدي در جامعه باشد چرا كه اكثر اين افراد در اصالح سياست پرداخت يارانه
 .ترين رتبه قرار دارند اي قرار ندارد و از نظر آموزش و سالمت نيز در پايينتحت حمايت هيچ پوشش بيمه

 به طور مثال . ها در سيستم آموزش كشور بايست لحاظ شودهاي اصالحي پرداخت يارانهاصالح اداري به موازات سياست
آموزان كشور افت شديدي داشته است اما تنها تعديل اندكي در تعداد سال پيش تاكنون با اينكه تعداد دانش 20از 

 . معلمان صورت گرفته است
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  بررسي و بهبود وضع درماني كشور
 

 دكتر احمد ميدري

  معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
 

 طور كيفيت پايين خدمات درماني از عمده معضالت بخش هاي باالي درماني براي اقشار ضعيف درآمدي و همينهزينه
هاي ذاتي كاالي درماني مانند غيرقابل تجارت بودن و عدم عالوه بر آن برخي ويژگي .آيدسالمت در كشور به حساب مي

 . زندشدن موضوع دامن ميتقارن اطالعاتي باال در آن به پيچيده

  هاي زير اشاره كردتوان به سرفصلبخش درمان در كشور بپردازيم ميچنانچه به آسيب شناسي: 
o و دستگاه ) بودجه دولتي( درماني كشور با اقتباس از دستگاه بريتانيايي   ريشه ساختاري سيستم

 .شمسي بوده است 60و  50هاي از دهه) هاي درمانيبيمه(آلماني 
o هاي دولتي نيز افت كردن شوك نفتي و كاهش درآمدهاي نفتي كيفيت بيمارستانبا وارد آمد. 
o ها به اين ها به دانشگاهيل سپردن مديريت بيمارستانها به اداري به دلتبديل ساختار امنايي بيمارستان

 .كاهش كيفيت خدمات دامن زد
o  سيستم مديريتي از باال در نحوه خريد تجهيزات بيمارستاني، انتخاب و استخدام پرسنل پزشكي نيز اثر

 .گذاشتدر اين راستا سوء خود را 
o اندازي ا و سيما، مجلس و بنادر با راههايي دولتي نظير توانير، صدسازمان ،همراه با اين افت كيفيت

 .هاي اختصاصي خود از زير چتر بيمه همگاني خارج شدندبيمه
o  تر در اعتراض به منجر به كم شدن صداي اقشار ضعيفكشور چندپارگي ايجاد شده در سيستم درماني

 .درماني شد دستگاهكيفيت پايين 
o ه داشتند شكل گرفت كه دولتي كه مازاد بودجهاي تكميلي و خصوصي نيز از نهادهاي خاستگاه بيمه

 .گرفتنددست را به هدايت بازار  در نهايت قدرت
o  با قدرت گرفتن نظام پزشكي كشور تا حدي نويد اصالح در سيستم درماني كشو ر پديد با اين وجود

 .آمد
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 اما در ايران . گيردنجام ميهاي نسبي در سيستم درماني كشورها تا حد خوبي به صورت استاندارد امسأله تعيين قيمت
 .انجام گرفت و پس از آن قدرت البي متخصصان مانع ادامه اين روند شد 60اين فرايند تنها در ابتداي دهه 

 هاي مطلوب را سبب شود؛ برخي با در نظر گرفتن اين موضوع كه اقدام اصالحي در اين زمينه نبايد افت كيفيت بيمه
 :ن اين گونه عنوان كردتواهاي پيشنهادي را ميحلراه

o برقراري بيمه پايه كه به صورت حداقلي بخش همگاني درمان را در كشور پوشش دهد . 

o  الزم  هابراي مقابله و دفع تخلفات درماني در بيمارستان يارآمدسيستم قضايي، مستقل و  كوجود
نظام پزشكي وابسته ها خود به دستگاه چراكه در حال حاضر نهاد پيگيري قضايي در بيمارستان. است

 هاي حقوقي در سيستم قضايي است و از طرفي روند پرونده

o ها از لحاظ مديريتي و توان الزمه استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته، مستقل شدن بيمارستان
 .هاستمانور و امكان تعديل در نيروها و تجهيزات آن

o به شيوع پديده قاچاق دارو دامن خواهد زد ايهاي بيمهنبود يكپارچگي اطالعاتي در زمينه بودجه. 
o نظر متخصص را  خود وجود پزشك خانواده به عنوان مرجع اوليه بيمار و كسي كه پس از تشخيص

 .داند در چرخه درماني كشور ضروري استوارد مي
o هاي مالي و وضع تنبيه اي درماني مشخص و پزشكان خانوادهههاي محلي به حوزهبا تخصيص بودجه

 .معضل اتالف منابع درماني را كاهش دادبايست ضايي و ق
o و روستاها بايد لحاظ  هابرقراري سطح حداقلي از درمان با طرح پزشك خانواده در تمامي شهرستان

 .شود و از الگوهاي محلي سالمت براي درمان مشكالتي مختص هر منطقه استفاده شود
o گيري كند بتواند از اقدامات خالف برنامه پيشهايي كه ينظر گرفتن ذي نفعان و طراحي باز در

 . ضروري است

  هاي اصالحي كه بخواهد از مسير اصالح قيمتي و يا ساير سياست اقدامدر صورت عدم توجه به اصالحات اداري هر گونه
ر و در اين مورد خاص ممكن است زيان حاصل از تغيير مسي. كالن اقتصادي عبور كند محتوم به شكست خواهد بود

 . تر از فوايد آن سازدها را پررنگپرداخت يارانه

  بهداشتاگر سالمت  را در دو بخش بهداشت و درمان تعريف كنيم در وضعيت موجود نياز به توجه بيشتر به بخش 
بين متخصص و پرستار يا پزشك عمومي كه غالباً به ضرر بخش دوم  در عين حال در بخش درماني بايد در معامله. است

 .گيرد تعادل برقرار شودصورت مي


