
دولتي كه از طريق كس�ري بودجه طي هشت 
س�ال گذش�ته، تورم ب�اال و ركود ش�ديد در 
اقتص�اد رقم زد و خیل�ی از خانواره�ا دخل و 
خرجش�ان از تعادل خارج شد، اصاًل به سمت 
اصالح يارانه پنهان 63میلیارد دالري نرفت. 
ب�ه اعتقاد رئی�س س�ازمان برنام�ه و بودجه 
طبق�ه مرف�ه جامع�ه از طري�ق ابزار رس�انه 
هیچ گاه نگذاش�ته مقول�ه توزي�ع ناعادالنه 
ياران�ه پنه�ان در جامعه موش�كافي ش�ود. 
يكي از ريشه هاي سرمايه دارشدن دهك هاي باال 
درآمدي جامعه، خريد سهام شركت هاي بورسي 
است كه بيشترين استفاده را از حامل هاي انرژي و 
همچنين تسهيالت بانكي مي برند و حتي در كشور 
توليدي شكل گرفته كه مواد اوليه و ماشين آالتش 
وارداتي است و محصول توليدي نيز صادر مي شود. 
در اين ميان صرفاً اين دس��ت از صادركنندگان از 
حامل هاي انرژي اس��تفاده مي كنند، پيش از اين 
نيز نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت 
دوازدهم به توزيع صدها ميليارد تومان يارانه پنهان 
در رهگذر بودجه هاي س��نواتي اش��اره كرده بود. 
اخيراً مقام معظم رهبري به هدفمند سازي و توزيع 
عادالنه يارانه هاي پنهان اشاره كردند و رئيس جديد 
سازمان برنامه و بودجه نيز به شكل تلويحی طبقه 
مرفه جامعه را شكارچيان يارانه هاي پنهان هنگفت 
در اقتصاد ايران معرف��ي كرد و گفت: طبقه اي كه 
طي دهه ها بيشترين انتفاع را از يارانه هاي پنهان 
برده است، به دليل برخورداري از انواع رسانه، ذهن 
افكار عمومي را از ثروت غيرنقدي كه تحت عنوان 
يارانه پنهان به جيب طبقه برخوردار جامعه مي رود، 

منحرف كرده است. 
به رغم آنكه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه دولتي بود كه الگوي خود را اقتصاد بازار 
آزاد معرفي مي كرد، اما نتوانست در رابطه با رانت 
عظيمي كه تحت عنوان يارانه پنهان به جيب طبقه 

مرفه و برخوردار جامعه مي رود، سكوت كند.
  يارانه تسهیالت ارزان بانكی در اقتصاد 

تورمی 
يكي از بخش هايي كه يارانه خواران قهار هستند 
خود بانك ها مي باش��ند؛ بانك ها با ت��ورم نقطه 
به نقطه 50درصد س��االنه ح��دود 20 درصد به 
سپرده گذاران پاداش مي دهند، در واقع 30 درصد 
از ارزش پول در سال از بين مي رود و بانكداري در 
چنين شرايطي يك امتياز ويژه در اقتصاد ايران به 
شمار مي رود، اما باز هم با اين حال ترازنامه هاي 
برخي از بانك ها از انحراف و عدم تعادل زار مي زند. 
از اين رو برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند، 
عالقه بر ادغ��ام بانك هاي س��هام عدالتي چون 
تجارت، صادرات و ملت ساير بانك هايي خصوصي 

كه وضعيت نامنظم ترازنامه و دخل و خرج دارند 
نيز بايد ادغام يا منحل شوند. 

متأس��فانه حدود 80درصد حجم نقدينگي كل 
نزديك به 4 هزار هزار ميليارد توماني در اختيار 
سيس��تم بانكي اس��ت و بانك ها عالوه بر اينكه 
خودشان بنگاهداري مي كنند، بنگاه هاي زيادي 
را نيز گرد خود جم��ع كرده ان��د و از ناحيه ارائه 
تس��هيالت بانكي به بنگاه ها گاه��ی در كنترل 
مديريت و خريد و فروش هاي شركت ها نيز ورود 
دارند. نكته جالب در مورد تأمين مالي بانك ها اين 
است كه به رغم برخورداري از منابع قرض الحسنه 
يا منابع فاقد هزينه هنوز ميليون ها ايراني حتي 
يكبار هم وام و تس��هيالت از بانك نتوانس��ته اند 
دريافت كنند، زيرا عمده اشخاصي كه در طبقه 
كارگر يا بيكار قرار گرفته اند، اصاًل شرايط دريافت 
تس��هيالت بانكي را ندارند. از اين رو طبقه مرفه 
در ش��رايطي كه تورم 50درصد است به سادگي 
دهها ميليارد تومان از سيستم بانكي تسهيالت 

اخذ مي كنند. 
  سهامداران شركت های يارانه خوار

عالوه بر اينك��ه بانك ها از پ��ول ارزان و يارانه اي 
برخوردارن��د، بس��ياري از بنگاه ها ني��ز از انواع 
حامل هاي انرژي همچون آب، برق، گاز، بنزين، 
گازوئيل و. . . بيشترين بهره را مي برند و دست آخر 
سودي كه به دست مي آورند بين سهامداران اين 

بنگاه ها تقسيم مي شود. 
در اين ميان طبقه مرفه نيز به دليل برخورداري 
از دارايي و درآمد قابل مالحظه قدرت خريد انواع 
كاال و خدمات يارانه اي را دارا مي باشند، در صورتي 
كه بس��ياري از مردم به��ره اي از كاال و خدمات 

يارانه اي ندارند. 
نكته جالب در زمينه توزيع يارانه هاي پنهان اين 
اس��ت، طبقه برخوردار از اين يارانه ها پيوسته 
مي گويند اگر پرداخت اين يارانه ها قطع شود، 
تورم در اقتصاد افزايش مي يابد و مردم آس��يب 
مي بينند. اين اظهارات خالف واقع اس��ت، زيرا 
در موضوع پرداخت ارز 4هزار و 200 توماني به 
كاالهاي ضروري همه به عينه ديدند كه منابع 
كش��ور چطور به يغما رفت و بايد رؤساي بانك 
مركزي درگي��ر با موضوع در دادگاه پاس��خگو 
مي بودند كه چط��ور بدون اخ��ذ ضمانتنامه و 
وثايق الزم اين ارزها را به اش��خاصي دادند كه 
تعهداتشان را در قبال مردم عمل نكردند. پس 
يكي از ملزومات اصالح بودجه و توزيع عادالنه 
امكانات بين مردم اين است كه يارانه هاي پنهان 
هدفمند ش��ود و س��هم هر ايراني از يارانه هاي 
پنهان به حساب بانكي اش واريز شود، زيرا امروز 
در اثر توزيع ناعادالنه ث��روت و بازتوزيع ثروت 

طبقه مرفهی در جامعه ش��كل گرفته است كه 
با دستيابي به رسانه پيوسته در حوزه اقتصاد به 
انحراف افكار عمومي مي پردازد تا مردم متوجه 
نشوند كه يارانه هاي پنهان به جيب اقشار مرفه 

جامعه مي رود. 
رقم مربوط ب��ه يارانه پنه��ان روزگاري به گفته 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
دولت دوازدهم بيش از هزار هزار ميليارد تومان 
بود و به اعتقاد مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه دولت س��يزدهم رقم يارانه هاي 
پنهان حدود ه��زار و 600 هزار ميلي��ارد تومان 
است كه اقشار كم برخوردار جامعه بهره اي از اين 

يارانه ها ندارند. 
  روحانی با وجود كسری بودجه به يارانه 

پنهان دست نزد
نكته جالب آن است كه دولت حسن روحاني، به 

رغم برخورد با كسري بودجه هاي قابل مالحظه 
و ايجاد بدهي هاي انبوه و خلق نقدينگي كالن و 
حتي برداشت از حساب اختصاصي شركت ها و 
انتشار اوراق بدهي باز هم راضي نشد يارانه هاي 
پنهان را اصالح يا حذف كند يا اينكه از مجموع 
دارايي و درآمد اشخاص ثروتمند جامعه ماليات 
اخذ كند، در عوض از طريق تأمين مالي تورمي، 
چنان تورم��ي در اقتصاد رقم زد كه اش��خاص 
نابرخوردار جامعه فقير تر و ارزش دارايي اشخاص 
صاحب دارايي و درآمد افزايش يابد، در واقع در 
توزيع فقر در جامعه نيز دولت روحاني بي عدالتي 

را سرلوحه كار خود قرار داد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره نگاه سازمان 
برنامه و بودجه براي مناطق و افراد محروم معتقد 
اس��ت، در يارانه هاي پنهان عده اي به وفور از اين 
منابع برخوردارن��د و عده اي كام��اًل نابرخوردار؛ 

حجم آن هم ح��دود هزار و ۷00 ه��زار ميليارد 
تومان فقط حامل هاي انرژي است و آن چيزي كه 
تا االن اتفاق افتاده كاماًل ناعادالنه بوده است كه 

بايد به تدريج براي اينها برنامه ريزي كرد. 
به گفته ميركاظمي مش��كالت زياد اس��ت، ولي 
كشور ما كش��ور فقيري نيست و 63ميليارد دالر 
ميزان يارانه پنهان كش��ور اس��ت. با يارانه هاي 
نهاده ها و دارو و بخش ه��اي ديگر كه تخصيص 
داده مي ش��ود، حدود 2۹0 تا 300هزار ميليارد 
تومان حجم يارانه هاس��ت، بنابراي��ن دولتي كه 
قدرت پشتيباني اين حجم يارانه ها را دارد كار هاي 

ديگر را مي تواند انجام دهد. 
به باور رئيس سازمان برنامه و بودجه، به رغم منابعي 
كه براي كاال هاي اساس��ي داده مي ش��ود، قيمت 
پروتئين در بازار باالست و بايد مشكل را به شكل 
اساس��ي حل كرد و ما بايد از دامداري، مرغداري و 

كشت كاال هاي استراتژيك كش��اورزي در كشور 
حمايت كنيم؛ اما براي اينها منابع جدي نگذاشته ايم 
و آن را در يك زنجيره اي هزينه كرديم كه نه دامدار و 

مرغدار از آن بهره مند شده و نه مردم. 
رئي��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه، در برنامه 
گفت وگ��وي وي��ژه خب��ري يك ش��نبه ش��ب 
شبكه2سيما با اشاره به اينكه در رسانه ها مطرح 
شده است امسال كس��ري بودجه داريم، افزود: 
علت اين اس��ت كه بودجه، خوب تدوين نش��ده 
است. در عملكرد پارسال كشور 562هزار ميليارد 
تومان مصارف كشور بود كه از اين رقم 30 درصد 
آن از طريق واگذاري دارايي هاي مالي مانند اوراق 

و ۷0 درصد منابع پايدار بود. 
مس��عود ميركاظمي با اش��اره اينك��ه در بودجه 
۱400، دو سقف مصرف گذاشتيم، گفت: سقف 
نخست ۹3۷هزار ميليارد تومان و سقف دوم هزار 
و 2۷۷ ميليارد تومان است. اگر عملكرد پارسال را 
ببينيم و منابع پايدار آن را محاسبه كنيم، حدود 
دو و نيم تا سه برابر شده است. بايد پاسخ دهيم به 

چه علت اين افزايش رقم بودجه را انجام داديم؟
ميركاظمي اضافه كرد:يعن��ي در اين ۱3۹روز 
س��ال جاری، 280هزار ميليارد تومان مصارف 
كشور بوده اس��ت. از اين رقم 220هزار ميليارد 
تومان از منابع قابل اتكا بوده ك��ه مابه التفاوت 
آن از 220 تا 280هزار ميليارد تومان از تنخواه 
اس��تفاده ش��ده و 85 هزار ميليارد تومان هم از 

طريق واگذاري دارايي هاي مالي. 
ميركاظمي با بيان اينكه اين نشان مي دهد از اول 
س��ال، امكان تأمين بودجه نبوده است، افزود: با 
توجه به اينكه منابع درآمدي پيش بيني ش��ده 
ناش��ي از فروش نفت در بودجه امس��ال، محقق 
نشده است، در اين ۱3۹ روز فقط ۱5درصد تحقق 

عمليات داشتيم. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد روي منابع تأمين مالي و 
چگونگي افزايش درآمدها بازنگري كنيم، گفت: 
بايد پايداري بودجه را بيشتر و در مصارف مديريت 
كنيم. در پايان سال ۹۱، عملكرد مصارف دولت 
8۹ هزار ميليارد تومان بوده است؛ چگونه مي شود 
در س��ال ۱400 اين رقم به ۹3۷ ه��زار ميليارد 

تومان رسيد؟
ميركاظمي افزود: متوسط رش��د اقتصادي در 
هشت سال گذش��ته از صفر تا0/8 درصد بوده 
و عمدتاً ت��ورم دو رقمي بوده اس��ت. زماني كه 
مناب��ع پايداري ب��راي بودجه نيس��ت به خلق 
نقدينگي و تورم مي انجامد و ضريب جيني هم 
در هشت تا ۱0 سال گذشته، افزايشي بوده است؛ 
 يعني فاصله طبقاتي به نف��ع مرفهين افزايش 

يافته است. 

  تأمی�ن بودجه واكسیناس�یون، اولويت 
سازمان برنامه و بودجه

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال بودجه 
موارد ضروري مانند واكسيناس��يون كرونا بايد 
تأمين شود كه جزو اولويت هاي ماست و همچنين 
بحث معيشت و تأمين كاالهاي اساسي كشور از 
ديگر اولويت هاس��ت. ذخاير كاالهاي اساس��ي، 
كاهش يافته بود كه در تالش هستيم آن را به وضع 

مطلوبي برسانيم و اين كار در حال انجام است. 
ميركاظمي در پاس��خ به اين پرس��ش كه براي 
كس��ري بودجه امس��ال چه كار خواهيد كرد، 
گفت: بايد مصارف خود را كنترل كنيم و حالت 
انقباضي در هزينه ها داشته باشيم و كمتر مجبور 
ش��ويم خلق پول كنيم، زيرا خلق پ��ول، آفتي 
در اقتصاد كشورمان اس��ت كه هزينه خانوار را 
افزايش مي دهد و چون رش��د اقتصادي نداريم، 
اشتغال دچار آسيب مي شود.  وی به تورم حدود 
50درصدي اشاره و اضافه كرد: اينها نشان مي دهد 
خطايي در جا هايي انجام ش��ده است، بنابراين با 
محاسبات قبلي نمي ش��ود جلو رفت. تحريم ها 
عامل اصلي نيست و نبايد كار ها را سياسي كنيم.  
ميركاظمی افزود: اگر توقع داريد دولت سيزدهم 
نيز بر همان ريل دولت ه��اي يازدهم و دوازدهم 
حركت كند، مس��ير فعلي ادامه مي يابد و مردم 
ادامه اين ريل را نمي پذيرن��د و حتماً بايد عوامل 
مؤثر بر اقتصادمان را درست تشخيص دهيم. نبايد 
سرنوشت كشورمان را به اراده ديگران گره بزنيم. 
  در ۵ ماه گذش�ته ۵۰ درص�د هزينه ها از 

طريق استقراض بوده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: در پنج ماه 
گذش��ته 50 درصد هزينه هايي كه انجام ش��ده 
از طريق اس��تقراض و اوراق بوده اس��ت. اين كار 
بسيار ضروري اس��ت، ولي عماًل در كشور اتفاق 

نيفتاده است. 
ميركاظمي افزود: امروز يارانه ب��راي نهاده هاي 
دامي و گندم ح��دود 2۹0هزار ميلي��ارد تومان 
است، آيا از اين مبلغ سهمي به جهاد كشاورزي 
مي رسد؟ اس��تانداران و فرمانداران ما امروز بايد 
افراد اقتصادي باشند و از اين مشكالت اقتصادي 
گزيده مي شويم.  رئيس سازمان برنامه و بودجه 
خاطر نشان كرد: امس��ال بودجه كشور ۱۷جلد 
است كه بايد حداقل و ساده شود حتي يك جلد؛ 

هر چه ساده تر، ولي قابل رصدتر. 
ميركاظم��ي ادام��ه داد: اميدواريم ب��ا همكاري 
مجلس شوراي اس��المي و ساير س��ازمان هاي 
نظارتي تغيي��رات در بودجه ۱40۱ انجام ش��ود 
و از هفته آينده جلس��ات ب��ا نمايندگان مجلس 

آغاز مي شود. 

 ساالنه 63ميليارد دالر يارانه پنهان 
به جيب مرفهان می رود

 رئیس سازمان برنامه و بودجه: 16۰۰هزار میلیارد تومان يارانه پنهان داريم 
كه اقشار كم برخوردار جامعه بهره ای از آن نمی برند

ــهر اروميه بمناسبت فرا رسيدن هفته دولت  پيام تبريك صادر كردند. رئيس و اعضاى شوراى اسالمى ش
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر اروميه ، در متن پيام آمده است:

بسمه تعالى
ــش بر آب  ــه ها را نق ــران اين توطئ ــى ملت اي ــى (ره) و آگاه ــام خمين ــرى ام ــد، اما رهب ــال انقالب بودن ــه زدن به نه ــف و ضرب ــى تضعي ــان در پ ــمنان و بدخواه ــتان 1360 دش  در تابس
ــتند. ــهادت نائل گش ــهريورماه به فيض ش ــتم ش ــن مرز و بوم در هش ــمنان اي ــه دش ــان رجايى و باهنر با دسيس ــوب ملت، آقاي ــام و دولتمردان محب ــف دو يار ديرين ام ــاخت و مع االس  س
ــتى از خدمات ارزنده آن دو بزرگوار به ميهن اسالمى است و از آن سال به بعد ايام شهادتشان هفته دولت نام گرفته است.  همچنين يادبود رييس جمهور و نخست وزير شهيد، هر ساله گراميداش
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداى دولت و شهيدان رجايى و باهنر، هفته دولت و نيز چهارم شهريور روز كارمند را گرامى مى داريم و براى دولتمردان غيور و كارمندان عزيز آرزوى سالمتى و 

سربلندى در پيشبرد اهداف عاليه كشور را داريم.
  
حجت االسالم والمسلمين 
دكتر محمد خليل پور
رئيس شوراى اسالمى شهر اروميه

پيام تـبريـك
  رئيس و اعضاى شوراى اسالمى
                                         شهر اروميه

                                                  بمناسبت هفته دولت
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