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بازتاب

واکنش وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»
دورنمای تورم امیدبخش 

است
تــداوم روند کاهشــی تورم نقطه بــه نقطه به 
عنوان تورم پیش نگر، حکایــت از بهبود وضعیت 
تــورم در ماه های آینده دارد، اما اصرار بر ترســیم 
آینده ای با تورم فزاینده عالوه بر آنکه به انتظارات 
تورمی دامن می زنــد، به امید مردم نیز ضربه وارد 
می کند. به گزارش شــادا، مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت اقتصاد در پاســخ به مطالب 
مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ روزنامه «شرق» با عنوان «بزنگاه 
تورم» و روزنامه همدلی با عنوان «اقتصاد در مسیر 
گرداب ابرتورم» توضیح داد: تورم نقطه ای آبان ماه 
در مقایســه با ماه قبل ۰٫۵ درصد کاهش داشــته 
اســت که از ادامه روند کاهشــی تــورم نقطه ای 
کــه از مردادماه آغاز شــده، حکایــت دارد و یکی 
از معتبرتریــن روش های بررســی تورم، شــاخص 
نقطه به نقطــه به عنوان یک شــاخص پیش نگر 
اســت که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل مقایســه می کند، در عین حال، 
یک استاندارد جهانی اســت که توسط بسیاری از 

کشور ها محاسبه و اعالم می شود.
تورم نقطه بــه نقطه از آن جهت حائز اهمیت 
است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم ساالنه را 
نشان می دهد و از سوی دیگر واکنش سریع تری به 

تغییرات سطح عمومی قیمت ها دارد.
مهــار موتورهای کنترل تــورم یکی از اقداماتی 
اســت که دولــت ســیزدهم از روزهای نخســت 
روی کار آمدن با جدیت زیاد پیگیر آن بوده اســت. 
براســاس آمارهای رسمی، سیاست دولت در مهار 
رشــد نقدینگی موفق بوده اســت بــه طوری که 
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل 
۵۶۷۶۹٫۷ هــزار میلیــارد ریال بوده اســت که به 
ترتیب ۱۷٫۵ و ۳۴٫۳ درصد نســبت به پایان سال و 
پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. گفتنی 
اســت رشــد این متغیر در هفت ماهه سال قبل و 
۱۲ماهه منتهــی به مهرماه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب 
معادل ۲۱٫۶ و ۴۲٫۸ درصد بوده است. البته بخشی 
از رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲٫۳ 
واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲٫۷ واحد درصد 
از رشــد ۱۲ماهه) مربوط به اضافه شدن اطالعات 
خالصــه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهر 
اقتصاد بــه اطالعات خالصه دفتــر کل دارایی ها 
و بدهی های بانک ســپه (به واســطه ادغام) بوده 

است.
همچنین دولت ســیزدهم با رعایــت انضباط 
مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار 
در شــش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی 
دولت از رشد ۵۹٫۲ درصدی برخوردار بود. این در 
حالی است که هزینه های جاری دولت تنها با رشد 

۳۰٫۷ درصدی مواجه بوده است.
کنترل رشــد نقدینگــی، پرهیز از پولی ســازی 
کســری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه 
اصالح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات 
تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کاالها و خدمات 
و تأمین مناســب کاالهای اساســی و مواد اولیه و 
واسطه ای الزم برای بخش تولید از اقداماتی است 
که دولــت در برنامه های خود بــرای کاهش نرخ 

تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
آمارها هم حکایت از آن دارد که دولت بر مسیر 
نقشه راه رشــد غیرتورمی حرکت می کند و تا حد 
ممکــن نیز با وجود شــرایط سیاســی و اجتماعی 
در داخــل و وجــود تحریم هــا بــه آن پایبند بوده 
اســت اما آنچه بیش از همه به امید مردم ضربه 
می زند ترســیم آینده ای نامطمئــن و ایجاد فضای 
یأس و نا امیدی آن هم در شــرایطی اســت که بر 
مبنای آمارهای مراجــع داخلی و گزارش صندوق 
بین المللی پول اقتصاد ایران بر مسیر مهار عوامل 

تورم زا و در مدار رشد در حرکت است.

نبــی امیدی*:  بیش از ۷۰ ســال از تصویب نخســتین 
برنامه توســعه کشــور تحت عنوان برنامــه عمرانی 
اول (۱۳۲۷) می گذرد. دانشــورانی حکیم مانند دکتر 
ابوالحسن ابتهاج با درک نیاز کشور به وجود برنامه ای 
برای توســعه اقتصــادی و ســاختاری متمرکز برای 
ســازمان دهی و مدیریت برنامه، تــالش فراوانی برای 
همراهی و متقاعدسازی حاکمان برای برنامه پذیرکردن 
روند توســعه اقتصادی در سطح کشــور انجام دادند. 
برنامــه اول عمرانی که با همکاری برترین مؤسســات 
مشــاوره ای باتجربه در ســطح جهان تدوین و ارزیابی 
شد (مانند مشاوران موریس نودسن و مشاوران ماوراء 
بحار) با وجــود تصویب آن در اردیبهشــت ۱۳۲۷ در 
دولت، نهایتــا در تاریخ ۲۶ بهمــن ۱۳۲۷ به تصویب 
مجلس رســید. بعد از آن قانــون اجازه اجرای موقت 
برنامه هفت ســاله عمرانــی اول در ۱۳ تیر ۱۳۲۸ به 
تصویب مجلس شورای ملی رسید که عمال این تاریخ 
به عنوان شــروع برنامه هفت ساله عمرانی اول است. 
دو ســال اول برنامه بیشــتر صرف تشکیالت سازمانی 
و نیز آماده ســازی و انجام مطالعات الزم شــد. دوران 
اجــرای برنامــه اول (۱۳۲۸-۱۳۳۴)، بــا ملی شــدن 
صنعــت نفت (۱۳۲۹) و کودتــای ۲۸ مرداد (۱۳۳۲) 
و ســایر وقایــع سیاســی و اجتماعی مهــم مصادف 
بود. به واســطه تحوالت بزرگ سیاســی و اجتماعی و 
دسترسی نداشــتن به منابع نفتی دکتــر ابتهاج که در 
ســال ۱۳۳۳ به ریاست سازمان برنامه رسید، برنامه را 
در سال آخر آن چند ماه قبل از پایان وقت مقرر خاتمه 
داد و تالش هــا برای تدوین برنامــه عمرانی دوم آغاز 
شــد. در برنامه دوم با پیروی از تــز عمران منطقه ای 
و در نظر داشــتن توفیقات ســازمان عمران دره تنسی 

آمریکا، مناطقی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان 
و کرمان مورد توجه بیشــتری قرار گرفتند. این ایده در 
برنامه عمرانی ســوم به صورت نهادی پیگیری شد و 
دفاتر استانی سازمان برنامه تشــکیل شد. برنامه اول 
توســعه (تصویب بهمن ۱۳۲۷) و برنامه دوم توسعه 
(تصویب اســفند ۱۳۴۴) دوران شروع و تثبیت تدوین 
برنامه توســعه در زمــان پهلوی و در تاریــخ ایران به 
شــمار می رود. این برنامه های هفت ســاله گرچه به 
نتایج مورد انتظار نرســیدند؛ امــا از آن نظر که آغازگر 
تحــول در نظام برنامه ریزی کشــور بودنــد و در طول 
اجرای آنها ســازمان برنامه و بودجه ایجاد و ســاختار 
تشکیالتی آن گســترش یافت و دانشورانی چیره دست 
و تحصیل کرده در ســازمان برنامه، قدرت را در دست 
گرفتند، از جایگاه خاصی برخوردار هستند. برنامه سوم 
(تصویب شــهریور ۱۳۴۱) از برنامه های موفق دوران 
پهلوی بود. به طوری که برنامه سوم توسعه به عنوان 
اولین برنامه جامع توســعه در ایران، با وجود تداخل 
با برنامه انقالب ســفید، از نظر رشــد اقتصادی، شش 
درصد نسبت به میزان رشــد هدف گذاری شده، پیشی 
گرفــت. با وجود آنکه در برنامــه اول و دوم اقتصادی 
هیچ مدل و الگوی خاصی به منظور برنامه ریزی برای 
رسیدن به اهداف برنامه ها مورد توجه قرار نگرفته بود؛ 
اما در برنامه ســوم عمرانی از الگوی رشــد اقتصادی 
هارورد- دومار پیروی شــد. دکتر ابوالحســن ابتهاج با 
بهره گیری از مطالعات گروه مشاوران دانشگاه هاروارد 
و نیز اســتفاده از نیروهای جوان و با دانشی مانند دکتر 
خداداد فرمانفرمائیان و ایجاد دفاتر فنی و اقتصادی در 
سازمان برنامه و حفظ جایگاه مستقل سازمان، نقشی 
بی بدیل در توفیقات برنامه ســوم داشــت؛ هرچند در 

سال ۱۳۳۷ از سازمان برنامه رفت. دهه ۱۳۴۰ به عنوان 
طالیی ترین دوران اقتصاد و توســعه در ایران با نتایج 
خیره کننده برنامه عمرانی سوم و چهارم همراه شد. در 
میان برنامه های قبل و بعد از انقالب، برنامه چهارم و 
برنامه سوم عمرانی در دوران پهلوی دوم از لحاظ رشد 
اقتصادی رتبه اول و دوم دارند. رتبه اول مختص برنامه 
عمرانی چهارم با ۱۰٫۴ درصد رشــد و رتبه دوم مربوط 
به برنامه عمرانی ســوم با ۸٫۳ درصــد. برنامه پنجم 
عمرانی نیز در تاریخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۱برای مدت پنج سال 
از تاریخ ۱۳۵۲/۱/۱۱ تا ۱۳۵۶/۱۲/۳۰ تصویب شــد. در 
قســمت مقدمه برنامه پنجم توسعه آمده است:  رشد 
مداوم اقتصادی و تحوالت عمیق اجتماعی در ۱۰ سال 
گذشــته موجب شده که جامعه ایرانی به سرعت وارد 
مراحل تکامل اقتصادی و اجتماعی  شــود. در جریان 
این توسعه افق ها و فرصت های جدیدی در برابر ایران 
قرار می گیــرد و در عین حال لــزوم آمادگی کامل برای 
روبه رو شدن با مسائل پیچیده تری  نیز مطرح می شود. 
این برنامه همراه با افزایش انفجارگونه قیمت نفت و 
دسترســی کشور به دارایی های عظیم ارزی همراه بود 
که عالقه حاکمیت به توسعه شتابان و پیگیری ساخت 
پروژه های عظیم همه جانبه باعث شــد برنامه پنجم 
که از طرف خــداداد فرمانفرمائیان براســاس اقتصاد 
درون زا تدوین شده بود، مورد بازنگری قرار گیرد و دکتر 
عبدالمجید مجیدی برنامه تجدید نظر شــده را تدوین 
کرد. برنامه عمرانی ششــم که بــا رویکرد اصالحی و 
تعدیل رویکرد توســعه همه جانبــه در برنامه پنجم 
عمرانی بازنگری شده، همراه بود، به دلیل وقوع انقالب 
در ســال ۱۳۵۷ مجال اجرا نیافت. وقــوع انقالب در 
سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ هشت ساله در سال ۱۳۵۹ و 
برنامه های بازسازی و تعدیل اقتصادی به همراه وجود 
تحریم و نیز ناکارآمدی های مدیریتی و ضریب محدود 
بهره وری، عمال نگرش علمی و رویکردهای اصلی به 
برنامه ریزی توســعه در کشور را با اخالل روبه رو کرد و 
برنامه های توسعه پنج ساله یکی بعد از دیگری بدون 

رســیدن به اهداف ترســیمی پایان یافتند. طبق ســند 
چشــم انداز ۲۰ساله مقرر شد کشــور در سال ۱۴۰۴ که 
فقط ســه سال به خاتمه این افق باقی مانده است، به 
قــدرت اول منطقه تبدیل و به ثبات اقتصادی و رشــد 
پایدار هشت درصدی برســد. برنامه هفتم توسعه در 
واقع آخرین برنامه منتهی به سند چشم انداز است که 
باید تاکنون تدوین و تصویب می شــد. وجود مشکالت 
ساختاری در اقتصاد، ناکارآمدی مدیریتی، تحریم های 
گسترده، محدودیت و گاهی دسترسی نداشتن به منابع 
ارزی ناشــی از صادرات نفت، تعهدنداشــتن به نتایج 
برنامه های پنج ســاله، وجود فســاد درون سیســتمی، 
جملگی از دالیل به نتیجه نرســیدن اهداف ترسیمی 
برنامه های شــش گانه توســعه بعــد از انقالب بوده 
اســت. در حالی که طبق اصول مدیریت و برنامه ریزی، 
برنامه های راهبردی بلندمدت، سند راهبری برنامه های 
میان مدت هستند و برنامه های میان مدت، تعیین کننده 
چارچوب هــای حرکتــی برنامه های کوتاه مــدت، اما 
در ایران متأســفانه ایــن رویکرد چندان مــورد توجه 
قــرار نمی گیــرد.  به صورتی که برنامه های پنج ســاله 
جهت گیری های ســندهای باالدستی را تأمین نکرده و 
بودجه های ســنواتی به اهداف برنامه های پنج ســاله 
منجر نشده است؛ اما جالب تر از همه آنکه درحالی که 
طبق قانون فقط چند روز دیگر به موعد ارســال الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ به مجلس باقی مانده اســت (۱۶ 
آذر) هنوز برنامه توســعه پنج ساله هفتم تدوین نشده 
است! امری بسیار عجیب و نادر که نشان از نبود راهبرد 
منســجم مدیریتی در دولت است. حرکت بودجه های 
سنواتی بدون برنامه های پنج ساله همان قدر خطرناک 
اســت که راننده ای در شــب بدون چــراغ در جاده ای 
شــلوغ رانندگی کند. آن هم نبــود برنامه ای که آخرین 
برنامه قبل از موعد ســند چشــم انداز ۲۰ســاله کشور 
است. یک سال پیش مدیران سازمان برنامه و بودجه در 
زمان تدوین و تصویب بودجه ســال ۱۴۰۱ ضمن ادعای 
بستن بودجه بدون کســری اعالم کردند افزایش نیافتن 

پایه پولی و کنترل تــورم را با مدیریت افزایش محدود 
هزینه های جاری (حقوق کارکنان و بازنشســتگان و...) 
دنبــال خواهند کرد. وقــوع تورم های نقطــه ای ۴۰ و 
۵۰ درصدی در اکثر ماه های ســال ۱۴۰۱ تاکنون، حذف 
یکبــاره ارز ترجیحی و افزایش سرســام آور هزینه ها و 
مخارج خانوارها به همراه عدم گشایش برجامی و عبور 
حجم نقدینگی کشور از مرز پنج میلیون میلیارد تومان 
به همراه کســری نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در 
بودجه، باعث شــد دولت عمال به هیچ کدام از اهداف 
ترسیمی و ادعایی اولین بودجه تنظیمی خود نرسد. بر 
زمین ماندن شــعارها و برنامه های اصلی دولت نظیر 
ساخت چهار میلیون شــغل و چهار میلیون مسکن با 
میانگین هر سال یک میلیون شغل و مسکن و استعفای 
اخراج ماننــد وزیران این دو برنامه و توفیق نداشــتن در 
بخش صنعت به همراه شــرایط خــاص اجتماعی و 
سیاسی کشور در چند ماه گذشته با تدوین نشدن برنامه 
هفتم توسعه کشور مجموعه شرایطی را موجب شده 
که قرار است در این وضعیت بودجه ۱۴۰۲ به مجلس 
ارائه شود. دولت نشان داده است در رسیدن با اهداف 
قابل ارزیابی و کمی، حداقل تاکنون بسیار ناموفق بوده 
اســت؛ هرچند رئیس دولت بدون ارائه عملکرد قابل 
ارزیابی مداوم از پیشرفت کشور سخن می گوید. به نظر 
می رســد مســئوالن باید با درک صحیح تری از شرایط 
خاص اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشــور و پرهیز 
از بیان اهدافی مبهم و غیرقابل دســترس و تجدید نظر 
اساســی در حــوزه برنامه ریزی، ضعف هــای موجود 
به خصوص نبــود برنامه ای ســاختارمند برای راهبری 
فرایند توسعه کشور را مورد بازنگری اساسی قرار دهند. 
به خصوص آنکه کشور هم زمان در حال تجربه شرایط 
تورمی عجیب و رکودی عجیب تر اســت و ادامه چنین 
شرایطی به تنش های موجود اجتماعی و سیاسی دامنه 

وسیع تری خواهد داد.
*استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری 
دانشگاه پیام نور

بودجه ۱۴۰۲ بدون برنامه توسعه

کامیــون قدرتمند امپــاور BD۳۰۰ برای نخســتین بار در نمایشــگاه صنعت خودروی 
اصفهان رونمایی شــد. بهمن دیزل این محصول را با شــعار پرقــدرت، ایمن و با دوام راهی 
بازار کرده اســت. این کامیون مدرن تریــن تکنولوژی روز دنیا را دارد. به گفته کارشناســان 
تولید این کامیون منجر به تحولی در صنعت دیزل های متوســط خواهد شد و عقب ماندگی 
۵۰ ســاله را جبران خواهد کرد. به زعم صاحب نظران حــوزه خودروهای تجاری، چنانچه 
رقبای بهمن دیزل عقب ماندگی چند ده ســاله خــود را جبران نکننــد، BD۳۰۰ بازار آنها را 
تحــت تأثیر قرار می دهد. از نظر قدرت، موتور این خودرو کامینز با توان ۳۰۰ اســب بخار و 
گشــتاور ۱۱۰۰ نیوتن متر است. در باره شاخص های ایمنی و دوام، این کامیون مطابقت کامل 
با استانداردهای ۸۵ گانه کشور و همچنین استانداردهای ایمنی روز دنیا  دارد. سیستم کنترل 
الکترونیکی پایداری (ESC)، سیســتم ترمز اضطراری هوشــمند (AEBS) و سیستم هشدار 

انحراف از مســیر (LDWS) تنها بخشی از امکانات ایمنی این محصول است. از نظر ایمنی 
می توان گفت در مدل باری، ترمز جلو دیســکی و عقب کاســه ای و در مدل کمپرســی هر 
دو کاســه ای است. سیســتم تعلیق جلو در هر دو مدل بادی پارابولیک بوده که به پایداری 
و راحتی سرنشــین کمک می کند. همچنین سیســتم تعلیق عقب در مدل باری به صورت 
بادی با قابلیت تنظیم ارتفاع اســت که در حافظه ذخیره می شود. در طراحی این کامیون، 
آسایش و رفاه راننده مهم دانسته شده است. این خودرو در دو مدل باری و کمپرسی که هر 
دو مجهز به جای خواب برای اســتراحت راننده یا سرنشین هستند، عرضه خواهد شد. این 
کامیون دومین محصول از خانواده امپاور اســت که توسط بهمن  دیزل تولید می شود. اولین 
محصول خانواده امپاور کشــنده BD۵۰۰ بود کــه تاکنون تمامی طرح های فروش آن مورد 

استقبال بی نظیر بازار قرار گرفته است.

کامیون جدید بهمن دیزل عقب ماندگی ۵۰ ساله را جبران می کند
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شــرق: درحالی که همین ماه گذشته ماجرای توزیع کوپن میان مردم از 
ســوی نمایندگان مجلس منتفی اعالم شده بود، حاال به ادعای دولت 
رئیسی زیرســاخت  های این طرح آماده شــده و نمونه آزمایشی آن در 
اســتان هرمزگان اجرائی می شــود. طبق آخرین اطالعــات از کاالبرگ 
الکترونیکی، اســتفاده از طرح به صورت اختیاری است؛ به این صورت 
که کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شــارژ می شود و افراد در 
یک بازه زمانی مشخص می توانند با این کارت، پروتئین خریداری کنند یا 
اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز می شود، پول آن را برداشت 

کنند.
سلسله وعده های کوپنی

اردیبهشــت ســال جاری رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی به 
قانون بودجه اشــاره کرد و گفت تا زمانی که زیرساخت های فنی برای 
کاالبرگ الکترونیک آماده شــود، کمک معیشتی نقدی پرداخت خواهد 
شد و هر وقت کاال برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان 
کمک معیشتی پرداخت می شود، کامال با مردم در میان گذاشته خواهد 
شد. رئیســی مدت زمان آماده شــدن زیرســاخت کاالبرگ را یک تا دو 
ماه تخمیــن زده بود. با این حال، چند روز بعد وزیــر وقت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم کرد زیرســاخت کاالبرگ تا دو، سه ماه آینده آماده 
می شــود و پرداخت یارانه برای دو ماه یا شاید هم سه ماه روشی است 
که دولت برای جبران افزایش قیمت ها در پیش گرفته است. بعد از این 
دو وعــده، دیگر خبری از ماجرای کاالبرگ نبود تا مرداد که وزیر اقتصاد 
اعالم کرد قرار اســت اوایل شهریور گزارش اینکه چقدر بستر های فنی 
این اقدام برای اجرا در سراسر کشــور آماده شده است، از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دســتگاه های متولی به ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ارائه شــود؛ پس از آن تصمیم گیری خواهد شد اجرای 
آن از شهریور یا مهر یا چه  زمانی آغاز شود! با این حال، ۲۹ مرداد معاون 
سیاســت گذاری وزیر اقتصاد گفــت: «تا آنجایی که بنــده اطالع دارم، 
زیرساخت های فنی کاالبرگ آماده شده و حتی آمادگی الزم برای اجرای 
پایلوت کاالبرگ الکترونیک در کشور برای برخی از قشر ها وجود دارد».

کوپن منتفی شد
چند ماه پس از این وعده و وعیدها، در مهرماه یکباره محسن زنگنه، 

نایب رئیس کمیســیون برنامه  و  بودجه مجلس یازدهم، از منتفی شدن 
موضــوع کوپن یا همان کاالبــرگ الکترونیکی خبــر داد و تصریح کرد 
مجلس در قانون دولت را به دادن کاالبرگ اجبار نکرده، بلکه در قانون 
آمده اســت که دولــت از طریق کاالبرگ یا به  هــر طریق دیگر اختالف 
قیمت ســبد کاال های اساسی را که در اختیار مردم قرار می گیرد، جبران 
کند. او در ادامه به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اشــاره کرده 
و گفته بود این یارانه جایگزین حذف دالر ترجیحی اســت. این موضوع 
در حالــی رخ می دهد که پیــش از آن دولت گفته بود با آماده شــدن 
زیرســاخت های توزیع کوپن، احتماال در شهریور یا مهر امسال کاالبرگ 
بین مردم توزیع شده و بساط یارانه نقدی برای همیشه برچیده می شود؛ 
اما حاال با سپری شــدن آخرین روزهای مهــر، گویا تصمیم دولت تغییر 

کرده است.
اجرای آزمایشی در هرمزگان

یک ماه پس از آن، یعنی در آبان، خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی 
اقتصادی دولت، یکباره ماجرای کوپن را به رسانه ها بازگرداند. او گفت 
دولت قرار اســت همان بودجه ای را که بــرای پرداخت یارانه ماهانه 
مورد استفاده قرار می دهد، برای تأمین مالی طرح کاال برگ در نظر بگیرد 
(ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان) و قرار نیست بار مالی جدیدی به دولت 

تحمیل شود، پس طبیعتا درباره تأمین مالی مشکلی ندارد.
وزیــر اقتصاد همچنین خبــر داد که در تازه ترین جلســه اش که با 
وزارت کار داشــته، این وزارتخانه اجرای آزمایشــی این طرح را در یکی 
از اســتان های جنوبی کشور وعده داده اســت. او تأکید کرد که احتماال 
دوره آزمایشــی یک مــاه به طول بینجامد و پــس از آن طرح برای کل 
کشور اجرائی شود. روز گذشــته نیز سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: مقرر شــده زمینــه کاالبرگ الکترونیکی را بــا انجام نمونه 
آزمایشــی دنبال کنیم و به همین منظور به صورت آزمایشــی در استان 
هرمزگان آغاز شــده است. بستر این کار فراهم شده است؛ این طرح در 
چند شهرستان به صورت موردی اجرا شد که بازخورد خوب و مطلوبی 
گرفتیم. مرتضوی ادامه داد: به محض اینکه زمینه کاالبرگ الکترونیکی 
فراهم شــود، به صورت آزمایشی آن را اجرا می کنیم و امیدواریم هرچه 

زودتر این طرح اجرا شود.
آغاز خرید پروتئین کوپنی؟

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی همچنین خبر داد اســتفاده از 
کاالبرگ اختیاری اســت؛ یعنی کســانی که بخواهنــد می توانند از آن 
اســتفاده کرده یا از مبلغ نقدی آن اســتفاده کنند. او درباره سازوکار آن 
نیز توضیحاتی کوتاه ارائه داد. طبق توضیحات وزیر کار، سازوکار اجرای 
طرح این اســت کــه کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شــارژ 
می شــود و افراد در یک بازه زمانی مشخص و به اختیار می توانند با این 
کارت پروتئین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حســاب افراد واریز 
می شود، پول آن را برداشت کنند. در پی این توضیحات، خبرنگار «شرق» 
تالش کرد تا جزئیات بیشــتری درباره مرحله آزمایشی این طرح کسب 
کند، اما روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ اعالم 
کرد پاسخ گویی و اطالع رسانی در این باره به سخنگوی اقتصادی دولت 
محول شده است. در ســوی دیگر مجموعه وزارت اقتصاد نیز توضیح 
درباره این طرح را بر عهده وزارت کار و بانک  مرکزی می داند. همچنین 
متأســفانه تماس های مکرر «شرق» با نمایندگان مجلس در کمیسیون 
برنامه و بودجه و حتی هیئت مدیره مجلس، یا بی پاسخ ماند یا با اظهار 

بی اطالعی از سوی این نمایندگان مواجه شد.

کاالبرگ به امسال نمی رسد
آخرین اظهار نظــر درباره کاالبرگ از ســوی محمدرضا پورابراهیم، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس، صوت گرفته اســت که گفت: 
کاال برگ به امسال نمی رســد. او در این باره توضیح داده: تصمیم دولت 
از روز اول این بود که زیرســاخت ها و امکان اجرا و استفاده از ظرفیت 
کاالبــرگ وجود نــدارد. طبیعتا ما چند ماه به دولــت فرصت دادیم تا 
زیرســاخت ها را ایجاد کند. االن که به ماه های پایانی ســال می رسیم، 
اســتنباط بنده این اســت که موضوع به شــکلی می گذرد که در سال 
جاری نتوانیم از ظرفیت کاالبرگ استفاده کنیم. تصور بنده این است که 
پرداخت نقدی کار را برای دولت ساده می کند، اما برای مردم به واسطه 
آثار ناشــی از تورم و کاهش قدرت خرید، به عنوان یک آســیب مطرح 
است. بنابراین تأکید ما این بود که بتوانیم میزان مشخصی از کاال را برای 
بازه زمانی مشخصی با ثابت کردن قیمت آن، در اختیار مردم قرار دهیم 
تا تغییر قیمت ها، برای مردم ایجاد نگرانی نکند. در نتیجه، باور بنده این 
است که در این سه، چهار ماه باقی مانده، دولت به دنبال تداوم استفاده 
از روش یارانه نقدی باشــد. این در حالی اســت کــه با توجه به تجربه 
گذشــته، یعنی یارانه ۴۵ هزار تومانی در دولت های نهم و دهم، قدرت 

خرید این یارانه در نهایت بسیار کاهش یافت.

وزیر کار با اشاره به تصمیم دولت برای ایجاد زمینه استفاده از کاالبرگ الکترونیکی خبر داد

توزیع آزمایشی کوپن


