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آموزش از دریچه ای
مدرن

استارت آپ های موفق و کاربردی
درحوزهآموزشیرابشناسید
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یادداشت
n o t e

منافعی فراتر از حذف یارانه ثروتمندان
دولـت سـرانجام پـس از پنج سـال حرف و
مهدی حسنزاده
حدیـث و مصوبـه درباره یارانه ها ،سـرانجام
روزنامهنگار
حـذف یارانـه نقـدی برخـی را شـروع کرده
اسـت و قـرار اسـت تـا حـدود سـه دهـک
(معـادل  24میلیـون نفـر) حـذف یارانه انجام شـود .مهم ترین مانـع پیش روی
حـذف یارانـه افـراد غیرنیازمنـد ،نحوه شناسـایی این افراد اسـت .طبیعی اسـت

کـه دولـت بـه واسـطه بانـک هـای اطالعاتـی مختلف ،آمـار جامعـی از وضعیت
اقتصـادی افـراد و خانوارهـا دارد .بـا ایـن حال همه متفق القول هسـتند که مهم
ترین مالک برای شناسـایی افراد غیرنیازمند ،تراکنش ها و حسـاب های بانکی
اسـت .دولـت در ملاک های شناسـایی افراد غیرنیازمند ،بررسـی تراکنش های
بانکی را مدنظر قرار داده اسـت .این اتفاق همزمان با تالش برای شـفاف سـازی
مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برخی قشـرها از طریق بررسـی تراکنش

هـای بانکـی اسـت .هدایت پرداخت ها به سـمت شـبکه پرداخت هـای کارتی و
موبایلـی ایـن امـکان را مـی دهـد که جریان نقدینگی توسـط دولت رصد شـود.
منافـع ایـن اقـدام بـه مراتـب بیـش از حذف یارانـه غیرنیازمنـدان اسـت .اگر با
حذف یارانه غیرنیازمندان از طریق رصد حسـاب های بانکی در نهایت در طول
یـک سـال حـدود  13هـزار میلیـارد تومـان صرفه جویـی یارانه ای صـورت می
گیـرد ،امـا رصـد ایـن حسـاب ها نقش موثـری در جلوگیری از حداقـل  40هزار

و حداکثـر  100هـزار میلیـارد تومـان فـرار مالیاتـی دارد .لـذا در ایـن میـان اگر
اشـتباهاتی هـم در حـذف یارانـه افـراد رخ داد ،در عوض بایـد به فکر منافع بلند
مـدت تـر و بیشـتر بررسـی حسـاب هـای بانکی بـود و از ایـن اقـدام دولت دفاع
کـرد و بدانیـم کـه رصد حسـاب های بانکی ما حقوق بگیران و قشـر متوسـط با
درآمـد نسـبتا انـدک ،فشـاری بر ما ایجـاد نمی کند ،بلکـه راه فرارهای مالیاتی و
اسـتفاده نـا بـه حـق برخی افـراد غیرنیازمنـد از یارانه را سـد می کند.

