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تنهیارانهبهکاالبرگالکترونیک

مدیر عامل شرکت ملی نفت:

قائم مقام وزیر صمت از امکان انتخاب بین یارانه نقدی و کاالبرگ الکترونیک در آینده ای نزدیک خبر داده است،
به این سوال پرداخته ایم که معایب و مزایای هر یک از دو شیوه چیست

بهرغمبرخیفضاسازیهایمنفیدرخصوص
طرحیارانهایدولت،آمارهایرسمیازاقتصاد
ایراننشانمیدهدکهاقتصادایرانپسازهر
باراصالحیارانهها،یکباردرانتهایسال89
وباردیگردرسال 98باکاهش/بهبودضریب
جینی یعنی کاهش فاصله طبقاتی روبــه رو
شدهاست.

بازار خبر

بعد از دو دهه پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان هنوز ناقص است
مهر  -در حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تکمیل  ۹۵درصدی
این پایگاه خبر میدهد اما بررسیها حکایت از این
داردکهدرطیدوسالاخیرهیچگونهبهروزرسانی
در این پایگاه صورت نگرفته است .فارغ از تکمیل
سامانه فعلی هنوز مشکالت فعلی این سامانه نیز
برطرفنشدهاست.

 ۶۰میلیونتنگندمنابودشد!
ایسنا  -رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
تهران میگوید ،جنگ روسیه و اوکراین ،تبعات
بسیار سنگینی بر تولید و تجارت مواد غذایی در
جهان خواهد گذاشت .کاوه زرگران افزود :منابع
بینالمللیاعالمکردهاندکهدرصورتتداومجنگ،
جهان حدود  ۶۰میلیون تن گندم ۳۸ ،میلیون تن
ذرت و ۱۰.۵میلیون تن جو را از دست خواهد داد یا
صادراتغالتکاهشخواهدیافت.همچنینبرای
بازگشتبهسطحپیشازجنگ،دوتاسهسالزمان
نیازاستوجایگزینکردنحجمغالتازدسترفته
ازجایدیگردشوارخواهدبود.

زمانانتظارخانهدارشدندرتهران
 ۶۵سالشد
تسنیم  -صارمی ،معاون شهرسازی شهرداری
تهرانبابیاناینکهشاخصدسترسیبهمسکندر
تهرانبه 65سالرسیدهاست،افزود :عواملیباعث
رکودساختوسازدرتهرانشدهوپروانهساختمان
شبیهگاوشیردهیشدهکههرکسی سطلیگرفته
وآنرامیدوشد.االنهمدیگرشیرندارد.

وارداتخودرودرسقفتعیینشده
ازسویبانکمرکزی
در حالی که طی ســال هــای اخیر نگرانی بانک
مرکزی از افزایش تقاضا برای ارز به واسطه خروج
ارز جهت واردات خــودرو ،به عنوان یکی از مهم
ترین دالیل ممنوعیت واردات خــودرو مطرح می
شد ،مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی گفت:
اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در
چارچوب سیاستهای ارزی و سقفهای تعیین
شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود .به گزارش
فارس ،مصطفی قمری وفا مدیر کل روابط عمومی
بانک مرکزی در توئیتی در فضای مجازی با عنوان
اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در
چارچوب سیاستهای ارزی و سقفهای تعیین
شده از سوی بانک مرکزی اعالم کرد که مصوبه
آزاد سازی واردات خــودرو در چارچوب ضوابط،
سیاستهایارزیوسقفهایتعیینشدهازسوی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایــران اجرایی
خواهدشد.ویهمچنینبیانکرد:هماهنگیکامل
سیاستهای ارزی با سیاستهای ارزی در برنامه
اصالحات ساختاری اقتصاد ،یک اصل مورد وفاق
دولتسیزدهماست.

محمد حقگو  -اظهارات قائم مقام وزارت
صمت نشان می دهد که در چشم انداز اجرای
طرح یارانه به صورت کاالبرگ ،امکان دادن
اختیار به مصرف کننده برای انتخاب دریافت
یارانه به صورت نقدی یا کاالیی وجود دارد.
با این اوصاف ،یک سوال مهم این خواهد بود
که کدام شیوه پرداخت یارانه مزایا یا معایب
بیشتری نسبت به دیگری خواهد داشت.
به گزارش خراسان ،مجلس در قانون بودجه
امــســال ،نــحــوه مــردمــی س ــازی یــارانــه هــا را
مشخص و مقرر کــرده که« :چنان چه دولت
قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف
کند ،باید قبال ترتیبات قانون جبران زیان
مصرف کننده بــرای کاالهای اساسی را از
طریق کاالبرگ الکترونیکی و  ...به انجام
رسانده باشد ،به طوری که افراد بتوانند این
کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400
و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند ».با
این حال ،بعد از به صدا درآمــدن زنگ حذف
ارز  ،4200چگونگی اجــرای آن با توجه به
اقتضائات اجرایی با تغییراتی روبه رو شد به
طــوری که طبق اظــهــارات مسئوالن دولــت،
مقرر شده تا زمان فراهم شدن زیرساخت های
اجرای کاالبرگ الکترونیک ،پرداخت نقدی در
دستور کار قرار بگیرد .تا االن هم دو مرحله از
یارانه های کمک معیشتی واریز و یک مرحله آن
قابل برداشت شده است .با این حال ،اظهارات
دیروز قائم مقام وزارت صمت نشان می دهد
که شکل اجرای کاالبرگ الکترونیک به طور
خالصه منطبق با آن چه عموم ًا تصور می شود،
نیست .به گزارش ایسنا ،محمدصادق مفتح
در گفت وگویی رادیویی اظهار کرد :یکی از
طرحهای دولت این است که به جای پول نقد،
یارانه را در قالب کــاالی ارزان عرضه کند تا
مطمئن شویم میزان گوشت ،شیر و  ...که بر
اساس استانداردهای بهداشتی ،یک خانواده
باید دریافت کند ،دریافت کرده است .این یک
حلقهتکمیلیپرداختیارانههاست.ویافزود:
یعنی افــراد میتوانند به جای این که پول را
دریافت کنند و مرغ با قیمت باالتر بخرند ،در
یک کیلوگرم مشخص به ازای هر نفر کاالهای
اساسی را ارزان تر بخرند .این امکان به مرور
زمان فراهم خواهد شد .بر این اساس دهک
فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی
مشخص میشود اما چیزی به اسم کوپن بانکی
وجــود نخواهد داشــت .بلکه نظام سبد کاال
مبتنی بر کارتهای بانکی که در اختیار مردم
هست ،اجرا میشود .با این روش بعد از تکمیل
سامانه ،افراد مایل به دریافت کاالی ارزان،
میتوانند به مکانهای مشخص مراجعه کنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

این طرح در حال تکمیل است اما فع ً
ال صرف ًا
پرداخت پول مستقیم انجام میشود .وی اما در
بخشی دیگر ،به تغییری که نظام یارانه ها پس از
تکمیل زیرساخت ها خواهد داشت اشاره کرد و
گفت :بعد از این که امکانات زیرساختی فراهم
شد ،به افراد اختیار داده میشود که هم بتوانند
به صورت ریال و هم به صورت کاال این یارانه را
دریافت کنند.
▪یارانه نقد یا کاالبرگ؟

به گزارش خراسان ،اکنون سوال این جاست
که دو شیوه نقدی و کاالبرگ هر یک چه مزایا و
معایبی خواهند داشت؟
انحراف از هدف :اگر یک شاخص اثربخشی
یارانه ها را اطمینان از رسیدن مواد غذایی الزم
به جامعه هدف بدانیم ،باید گفت که پرداخت
کاالبرگی یارانه ،قابلیت بیشتری در این زمینه
دارد چرا که افراد پس از دریافت نقدی یارانه
و به هم زدن ترکیب سبد مصرفی خود ،می
توانند آن را در مسیرهای دیگری خرج کنند.
البته می توان این را هم متصور شد که افراد
پس از خرید ارزان تر کاالهای یارانه ای می
توانند به قصد تامین نقدینگی ،آن را در بازار
آزاد بفروشند و در نهایت ،اثربخشی آن را
کاهش دهند اما در هر صورت یارانه کاالیی
بیشتر به هدف اصابت می کند.
حمایت بیشتر از چرخه صنایع غذایی :به
حرکت درآمدن چرخ تولید و اشتغال ،یکی از
اهداف دولت ها در طرح های اقتصادی است.
با این اوصاف ،می توان گفت که پرداخت یارانه
از مسیر کاالبرگ ،تقاضای تضمین شده ای
را پیش روی صنایع غذایی مشمول این طرح
قرار خواهد داد یا به نوعی می توان گفت با
کاالبرگ الکترونیک ،هدایت نقدینگی در این
بخش رخ خواهد داد .موضوعی که به تقویت

خبر

چرخه صنایع غذایی و خودکفایی و اشتغال
در این حوزه کمک خواهد کرد اما در پرداخت
نقدی الزام ًا این قضیه برقرار نیست و یارانه
نقدی پرداختی با تغییر سبد کاالیی مصرف
کننده می تواند تقاضا در بازارهای دیگر و حتی
بازارهای سفته بازی را رونق دهد.
قدرتانتخابمصرفکننده:طبیعیاستکه
در شیوه نقدی پرداخت یارانه ،قدرت انتخاب
مصرف کننده بیشتر حفظ می شود و همین
موضوع ،کمک بیشتری به سالمت سیستم
قیمت ها خواهد کــرد .این مسئله زمانی که
اعتماد زیادی به کیفیت کاالهای کاالبرگی

وجــود نداشته باشد ،تقویت خواهد شــد .با
وجود این می توان گفت با اعمال تغییراتی،
امکان انعطاف پذیری بیشتر سیستم کاالبرگ
به طوری که هم قدرت انتخاب مصرف کننده
افزایش یابد و هم هدف سیاست گــذار برای
تامین امنیت غذایی جامعه حفظ شود ،وجود
خواهد داشــت .به عنوان مثال ،دولــت می
تواند بــرای سبد کــاالی معرفی شــده ،تنوع
کیفی قائل شود یا این که مث ً
ال در آستانه ماه
مبارک رمضان ،با استفاده از زیرساخت عرضه
کاالهاییارانهای،عرضهکاالهایموازیاقالم
اساسی نظیر خرما ،شکر و  ...را انجام دهد.
ایجاد تــورم :توزیع گسترده یــارانــه ،آن هم
منفک از نظام مالیاتی و حتی با منشأ فروش
نفت ،ذات ًا تورم زاست .این بدان معنی است
که اجرای طرح یارانه ها ،از یک منظر خود به
خود موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد.
با این حال ،به جرئت می توان گفت که شیوه
پرداخت نقدی ،سرعت ایجاد تورم بیشتری
نسبت به شیوه پرداخت کاالیی یارانه ها دارد.
البته با توجه به اظهارات قائم مقام وزارت
صمت ،در صورتی که دولت در مراحل بعدی
پرداخت یارانه ها ،امکان تبدیل یارانه کاالیی
به نقدی را نیز بــرای مشمولین طرح فراهم
کند ،طبیعی اســت که نتایج اجــرای یارانه
کاالبرگ الکترونیک به پرداخت نقدی نزدیک
خواهد شد.

خبر مرتبط

تاکید سران قوا بر نهایی شدن سریع تر کاالبرگ الکترونیک
در همین حال نشست روز گذشته سران سه قوه به میزبانی رئیس مجلس شورای اسالمی
برگزار و تاکید شد در کوتاه ترین زمان ساختار استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای عرضه
کاالهای ضروری به قیمت شهریور  ۱۴۰۰آماده و اجرا شود.
به گزارش ایرنا ،در نشست عصر دیروز سران قوا که با حضور آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور ،محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم والمسلمین
غالمحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،روسای
قوای مقننه و قضاییه ضمن تشکر از دولت برای اجرای طرح عادالنه کردن یارانه ها ،بر همراهی
و همکاری همه دستگاه ها با دولت برای اجرای این طرح تاکید کردند.
در این جلسه ،سران قوا ضمن بررسی مسائل مربوط به اجرای طرح عادالنه کردن یارانه ها
خاطرنشان کردند همان گونه که مدیران اجرای طرح پیگیر هستند ،باید به نحوی اقدام شود
که هم کاالها و اقالم مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به
گونه ای پیش برود که در کوتاه ترین زمان ،ساختار استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای عرضه
کاالهای ضروری به قیمت شهریور  ۱۴۰۰آماده و اجرا شود.

شیوه جدید فروش نفت به مردم
در دست طراحی است
حسین بردبار :مدیر عامل شرکت ملی نفت
ایران با اشاره به این که طرحی جدید برای پیش
فروش نفت به مردم در دست طراحی است ،در
پاسخ به پرسشی درباره میزان تولید و صادرات
نفت در صــورت رفع تحریم ها گفت :تحریم ها
ماند و ما از نظر مقدار صــادرات با افزایش 40
درصد مواجه بوده ایم؛ ما درصورت رفع تضییقات
بین المللی آماده ایم صادرات نفت مان را به دو
برابر افزایش دهیم.به گزارش خراسان ،محسن
خجستهمهردرنشستخبریدربیستوششمین
نمایشگاه صنعت نفت از افزایش  3.5برابری
میزان صادرات میعانات گازی با وجود تحریم ها
خبر داد و افزود :ما توانستیم گاز را از ترکمنستان
بگیریم و تحویل جمهوری آذربایجان بدهیم و این
به معنای آن است که ایــران قابل اتکاست.وی
تاکید کرد :همین االن پنج میدان نفتی توسط
روسیه و جمهوری اسالمی در حال توسعه است
و بــرای دو میدان نیز اقداماتی در آینده شروع
می شود.خجسته مهر همچنین از طراحی شیوه
جدید فروش نفت به مردم در قالب گواهی سپرده
کاالیی نفت خبر داد و گفت :ما می خواهیم شیوه
جدیدی برای فروش نفت در کشور ایجاد کنیم؛
قبال شیوه هایی شروع شد ولی موفق نشد اما در
این شیوه شکل تازه ای از دارایــی را برای مردم
ایجاد می کنیم که موجب می شود عموم مردم از
دارایی نفت بهره مند شوند و موجب ثروت اندوزی
ملی می شود.وی از طرحی نو برای شرکت های
پتروشیمی نیز خبر داد که بر اساس آن در صورت
مشارکت آنان در فرایند تولید خوراک طی یک
بازه زمانی  10تا  20ساله خوراک را به خودشان
می فروشیم که برای آنان نیز سودآور است.مدیر
عامل شرکت ملی نفت همچنین گفت :برای
توسعه حداکثری میدانهای مشترک و استفاده
حداکثری از توانمندی شرکتهای ایرانی فاز
دوم میدان آزادگان شمالی و طرح در حال اجرای
آزادگــان جنوبی طی قــراردادی به ارزش ۷.۵
میلیارددالربهمجموعهایازشرکتهایاکتشاف
و تولید در قالب کنسرسیوم سپرده میشود.وی
حضور  ۱۰۰شرکت دانش بنیان ،استارت آپ و
نوپا را یکی دیگر از تفاوت های نمایشگاه بیست و
ششم نسبت به دیگر نمایشگاه ها دانست و گفت :
این نمایشگاه فرصتی برای مبادله و تضارب افکار
و بهره مندی از توانمندی های یکدیگر است.
خجسته مهر افزود :به طور کلی رویکرد شرکت
ملی نفت ایران استفاده حداکثری از شرکت های
دانش بنیان با هدف بهره ور کردن اقتصاد نفت و
گاز ،کاهش زمان اجرای پروژه ها و قیمت تمام
شده و جایگزین کردن فناوری ها و محصوالت
جدید با محصوالت قدیمی است.

