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شروط جدید صادرات محصوالت کشاورزی 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت ش��رایط جدید 

صادرات محصوالت کشاورزی را ابالغ کرد.
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در نام��ه ای به 
گمرک ایران، شرایط جدیدی را برای صادرات و واردات 
اع��الم کرده که بر مبنای یک بن��د آن، صادرات برخی 
کاالها تنها ب��ا کارت بازرگانی صاحبان واقعی کاالها یا 

نمایندگان قانونی و رسمی آنها امکان پذیر است.
براساس این ابالغیه، درخصوص کاالهای کشاورزی، 
محموله های صادراتی میوه و تره بار و محصوالت غذایی 
صرفاً در گمرکات استانی پس از صدور گواهی قرنطینه 
و تأیی��د و ارزیابی ضوابط و ش��اخص های بس��ته بندی 
توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی و گمرکات باید اظهار 
ش��ود. همچنین ای��ن محصوالت در گم��رکات مرزی 
کش��ور ارزیابی، اظه��ار و پلمب نمی ش��ود و گمرکات 
مرزی صرفاً معبر خروج کاالهای مذکور هستند. ضمن 
اینکه صادرات محصوالت غذایی صرفاً توسط واحدهای 
تولیدی یا نماینده وی��ژه واحد مربوطه و فقط با کارت 
بازرگان��ی صاحبان واقعی کاال یا نماینده رس��می آنها 

امکان پذیر است.  کنفدراسیون صادرات ایران 

بورس همچنان در مدار رشد 
 شاخص بورس طی هفته گذشته با رشد 2 هزار و 

418 واحدی در پله 215 هزار و 168 واحدی ایستاد.
 ش��اخص ب��ورس اوراق به��ادار در هفت��ه آخر از 
اردیبهشت ماه به روند رو به رشد خود ادامه داد. شاخص 
بورس اوراق بهادار تهران در معامالت بیست و هشتمین 
روز از اردیبهش��ت ماه با رش��د بیش از یک هزار و ۷2۳ 

واحدی به پله 212 هزار و ۷5۰ واحدی رسید.
همچنی��ن در معام��الت بیس��ت و نهمی��ن روز از 
اردیبهشت ماه بورس اوراق بهادار تهران، دماسنج شاخص 
ب��ه روند صعودی خود ادامه داد و با رش��د بیش از 1۰۳ 

هزار واحدی به پله 212 هزار و 851 واحدی رسید.
در ادامه ش��اخص در معامالت س��ی امین روز از 
اردیبهش��ت ماه بر خالف روز های قبل با افت بیش از 
۹۷۹ واحدی به پله 211 هزار و 8۷1 واحدی رس��ید.

ش��اخص بورس این بار در معامالت سی و یکمین روز 
از اردیبهشت ماه شاخص با رشد بیش از ۳ هزار و 22۰ 

واحدی به پله 215 هزار و ۹1 واحدی رسید.
ب��ورس طی این هفت��ه در آخری��ن روزکاری خود 
و نخس��تین روز از خردادم��اه نیز با رش��د مواجه ش��د 
هرچند این رشد بشتر از ۷۷ واحد نبود اما، موجب شد 
ش��اخص بورس با رش��د هفته کاری را به پایین برساند 
و در پله 215 هزار و 168 واحدی قرار بگیرد. بررس��ی 
هفتگی ش��اخص بورس اوراق بهادار طی هفته گذشته 
نشان دهنده رشد 2 هزار و 418 واحدی است.  سنا

استفاده از فرصت اقتصادی منطقه نیازمند 
همکاری دولت و بخش خصوصی 
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 
تبدیل تهدیدها به فرصت برای بخش خصوصی کاری 
دش��وار اس��ت، اما می توان ضمن همکاری با دولت، از 
فرصت های موجود در منطقه حداکثر استفاده را برد.

سیدحمید حسینی گفت: توافقاتی در این سفر بین 
دو کشور حاصل شد که چند مورد آن از جمله موضوع 
ترانزیت صادرات مجدد از عراق و ویزای اتباع دو کشور 
عملیاتی شده و موضوع راه آهن در حال عملیاتی شدن 
اس��ت. وی اظهار داش��ت: اگر ظرفیت ترانزیت را فعال 
کنیم می توان بسیاری از مش��کالت صادرکنندگان به 
عراق و س��ایر مقاص��د صادراتی را حل ک��رد و برخی 
نیازهای کاالیی را از عراق وارد کرد، اما تحقق این مهم 

نیازمند پیگیری توسط رئیس جمهوری است. 
حسینی گفت: در حوزه نفت و گاز 142 هزار میلیارد 
تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده و باید 
با همکاری دولت و بخش خصوصی و با دیپلماسی فعال 
اجازه ندهیم دش��منان م��ا را در موضوع نفت محاصره 
کنند. وی ابراز امیدواری کرد با اتفاقات اخیر، تصمیمات 
شورای امنیت ملی و فشار به کشورهای اروپایی و برخی 
همسایگان در این مسیر موفق شده و اجازه ندهیم ما را 

از بازار جهانی نفت خارج کنند.  ایرنا 

سامانه ای برای اعالم آمار واقعی بیکاران 
و شاغالن

دبی��رکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
اشاره به کارکردهای مثبت س��امانه اشتغال ایرانیان در 
شناسایی کارجویان و بیکاران، ابراز امیدواری کرد که این 
سامانه به سرنوشت سامانه جامع روابط کار منجر نشود.

هادی ابوی با مثبت ارزیابی کردن سامانه اشتغال 
ایرانیان، اظهار کرد: ایجاد این سامانه به شفافیت آمارها 
و اط��الع رس��انی درخص��وص تعداد بی��کاران و تعداد 
نیروهای ش��اغل در کشور کمک می کند و نتایج آن در 
تصمیم گیری های کالن اقتصادی مؤثر است. راه اندازی 
این سامانه وعده ای بود که آقای ربیعی وزیر سابق کار 
داد و ق��رار بود بانک اطالعات مربوط به اش��تغال افراد 
ش��اغل و بیکار و کسانی که دو شغل دارند، ایجاد شود. 
این سامانه امکان برنامه ریزی برای افراد بیکار را فراهم و 

به شناسایی بنگاه هایی مشکل دار کمک می کند.
ب��ه اعتقاد دبیرکل کانون عال��ی انجمن های صنفی 
کارگران، ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان به شفافیت آمارهای 

اشتغال در کشور و تعداد بیکاران کمک می کند.

اخبار

افزایش انگیزه پرمصرف های برق با تعرفه های جدید
مدیرعام��ل توانیر با بیان اینک��ه با مصوبه جدید دول��ت پرمصرف های برق 
انگیزه برای کاهش مصرف را پیدا خواهند کرد گفت: یک درصد مشترکان برق، 

1۰ برابر مشترکان کم مصرف، برق مصرف می کنند.
محمدحس��ن متولی زاده گفت: سال گذش��ته به دلیل محدودیت هایی که در 

تولید برق به وجود آمد که عمدتا هم ناشی از کمبود تولید نیروگاه های برقابی بود 
مجبور شدیم ساعاتی را به مردم خاموشی بدهیم و از این بابت مردم اذیت شدند.

وی افزود: بنابراین یک مطالبه عمومی هم ایجاد ش��د که چرا دولت با مش��ترکین 
پرمص��رف برخورد نمی کند؛ بنابراین دولت به دلیل همی��ن مطالبه مردم تعرفه هایی را 
طراحی و تصویب کرد و هدف هم صرفا اصالح مصرف برق مش��ترکان پرمصرف بود که 
در این تعرفه از اول خرداد برای مشترکینی که پرمصرف هستند و از یک الگویی بیشتر 

مصرف می کنند 16 درصد به تعرفه های آنها افزوده شود.  صداوسیما

دکل
دریافت مالیات از واحدهای اجاره ای ۱۵۰ متر به باال

مدی��رکل دفتر س��رمایه گذاری و اقتصاد مس��کن با اعالم اینک��ه هم اکنون از 
واحده��ای باالی 15۰ مت��ر در بحث اجاره بها مالیات دریافت می ش��ود، گفت: به 

زودی شاخص های افزایش نرخ اجاره بها اعالم خواهد شد.
عباس فرهادیه اظهار کرد: در بحث کنترل بازار اجاره بها از ظرفیت های وزارت 

راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد. وی توضیح داد: مهمترین موضوعی که ما به 
دنبال آن هس��تیم بحث ابزارهای تشویقی مالیاتی برای موجران است. در حال حاضر 
برای واحدهای باالی 15۰ متر براساس قانون مالیات بر اجاره، مالیات دریافت می شود.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه روی این موضوع در 
حال بررس��ی جامع هستیم، گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق های مالیاتی برای 
بازار اجاره بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت و ما شاخص های این افزایش 

را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است.  تسنیم

خونه به خونه 
ارز نیمایی حذف نمی شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: س��امانه نیما محور تبادل تجارت ارزی کشور 
است و به هیچ وجه حذف نمی شود.

عبدالناصر همتی درخصوص اعالم خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی، گفت: 
حذف سامانه نیما از مبادالت ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده 

که صادرکنندگان 5۰ تا 6۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه نیما 
عرضه کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر س��امانه نیما محور تبادل ارزی تجارت 

ارزی کشور است تاکید کرد: به هیچ وجه حذف نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: در این راستا 
ش��رکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب ش��ده است و در حال حاضر فعالیت های این 
ب��ازار در مرحل��ه پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رس��می بازار آغاز 

می شود.  فارس

پشت باجه 

گروه معیشت  کــش ح��ال و روز اقتص��اد ای��ران خـط 
ای��ن روزها ک��ه نه ماه ها و سال هاس��ت که خوش 
نیست و فش��ار اقتصادی که از سوی مردم تحمل 
می ش��ود علی رغم تمام وعده و وعیدهای متولیان 
و دس��ت اندرکاران نه تنها کاه��ش پیدا نکرده که 
گاهی اوقات لحظه ای نیز بیشتر و بیشتر می شود.

نکته جالب در میان این همه فشار و سختی که 
متولیان از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند 
آنجاست که برخی دست اندرکاران مردم را عامل آن 
دانسته و برخی دیگر نوسانات بازار ارز را در این بین 
هرچه فریاد هست بر سر بانک مرکزی می کشند و 
اینگونه عنوان می کنند که اگ��ر بازار ارز ثبات یابد 
می توان افسار اقتصاد را به درستی هدایت کرد. این 
اظهارنظرها درحالی مطرح می شود که حال و هوای 
این روزهای بازار ارز و افس��ار آن که گمان می شود 
تنها در دست بانک مرکزی است؛ تنها با اقدام بانک 
مرکزی به این روز نیفتاده و بررسی گسترده و دقیق 
به خوبی نشان می دهد که این اتفاقات ماحصل یک 
سوءمدیریت است که در یک از نهادهای اقتصادی 
کشور از وزارت نفت گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی 
و جهاد وکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و الی 

آخر پدید آمده است
2۹ بهمن م��اه ۹۷ ب��ود ک��ه رئیس جمهور در 
مراسم بهره برداری از مرحله سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس با بیان اینکه امروز در ش��رایط جنگ 
اقتصادی هستیم گفت: "جنگ اقتصادی از جنگ 
نظامی سخت تر است و اگر امروز همه با هم نباشیم 

موفق به عبور از شرایط دشوار نخواهیم شد."
مجددا در 15 اس��فندماه همان س��ال حسن 

روحانی در جمع مردم الهیجان با بیان اینکه ما در 
یک شرایط عالی نیس��تیم، بلکه در شرایط جنگ 
اقتصادی و روانی هستیم اظهار داشت: "همه ملت 
ای��ران می دانند که عقب نش��ینی در این مرحله به 
معنای از دس��ت دادن همه دستاوردهای تاریخی 

از مشروطه تا انقالب اسالمی است."

جنگ اقتصادی سخت تر از جنگ نظامی
قرار داش��تن در جن��گ اقتصادی ب��ه مراتب 
س��خت تر از جنگ نظامی اس��ت و این مس��اله ای 
اس��ت که نه تنها متولیان ک��ه امروزه مردم هم به 
آن باور دارند و تجربه هم نشان داده که مردم این 
مرز و بوم پای تمام س��ختی ها خواه جنگ نظامی 
و خ��واه جنگ اقتصادی می ایس��تند و منافع ملی 
کشورشان را به چیزی نمی فروشند و می دانند که 
دشمن، دشمن است چه در جنگ اقتصادی و چه 

در جنگ سیاسی و نباید به آن اعتماد کرد. 
اما در این بین به نظر می رس��د برخی متولیان 
نگاه دیگری ب��ه این موضوع دارن��د و براین باورند 
چنین دس��ت دوستی که امثال صندوق بین المللی 
پول ب��ه ایران داده اند با وج��ود تمام خصومت های 
پیشین؛ دست دوس��تی خالصانه و از سر دلسوزی 
اس��ت و می توان��د به ما کمک کند تا به س��رمنزل 
مقصود رس��یده و از گردنه این بحران عبور کنیم. و 

این نکته درست سوال اصلی این ماجراست که چرا 
متولیان چنین نگاه دوس��تانه ای به نهادی دارند که 

شهرت خوبی در دیتافروشی دارد.

نسخه پیچی برای اصالح بودجه ایران
ط��ی روزه��ای اخی��ر خب��ری ب��ر روی خط 
خبرگزاری های رسمی کش��ور قرار گرفت مبنی بر 
اینکه طی هفته های اخیر ب��ا همکاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، 
هیات��ی از صندوق بین المللی پول )IMF( به مدت 
دو هفته در ایران حضور داش��تند تا مش��اوره ای در 

برخی مباحث اقتصادی به مسئوالن بدهند.
طبق آنچه که از س��وی سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور اطالع رس��انی ش��ده اس��ت هیات 4 نفره 
صندوق بین المللی پول به همراه سرپرس��ت معاون 
این صندوق در امور مالی در ایران به مس��ائل مهم،  
حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی 
اصالحات س��اختاری برنامه و بودجه پرداخته اند. در 
این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی 
و خصوص��ی، بودجه ریزی و نظارت بر ش��رکت های 
دولت��ی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررس��ی 

صورت گرفته است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به 
سابقه و زمینه فعالیت این صندوق براین باورند که 

صندوق بین المللی پول با اینکه در ظاهر یک نهاد 
بین المللی اس��ت اما کامال در خدمت سیاست های 
آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن است. این سازمان 
که مقر آن در آمریکا قرار دارد همواره سیاست های 
اقتص��ادی خاصی به کش��ورهای در حال توس��عه 
توصی��ه می کند، ک��ه تجربه نش��ان داده با هدف 

بازارسازی برای کشورهای غربی بوده است.
این کارشناس��ان با بررسی نقش این صندوق 
در اقتص��اد کش��ور در دهه هفتاد و اع��الم اینکه 
سیاس��ت های این صندوق منجر به رشد تورم 5۰ 
درصدی در کش��ور شد اینگونه عنوان می کنند که 
سیاست های متولیان این صندوق اگر چه در قالب 
یک زرورق زیبا تقدیم ایران می ش��ود اما بررس��ی 
مفاد آن تاکنون راهگشای مشکالت کشور نبوده و 
تداوم حضور و دخالت آنها در اقتصاد ایران به نفع 

این کشور نخواهد بود.
این کارشناس��ان بابررس��ی برخ��ی تعریف و 
تمجیدهای ص��ورت گرفته از س��وی این صندوق 
می گوین��د؛ متولیان صن��دوق بین الملل��ی پول تا 
پی��ش از این با تقدیر از سیاس��ت های هدفمندی 
یارانه ه��ا مهر تایید بر این اقدامات در کش��ور زدند 
و پس از آن با تقدیر از ثبات قیمت ارز به تش��ویق 
متولیان کشور برای تداوم این رویه پرداختند غافل 
از آنکه کارشناس��ان داخل��ی در همان زمان هم به 
ش��وک های حاصل از این ثبیت در اقتصاد هشدار 
دادند و حدود یکسال است که نوسان هر روزه بازار 
ارز این موضوع را به تصمیم گیران بازار ارز نش��ان 

داده است که این بازار دستورپذیر نیست.
این تحلیلگران با اشاره به زمان باز شدن دوباره 
پ��ای متولیان صن��دوق بین المللی پول به کش��ور 

معتقدند که چنین چرخشی از سوی این نهاد که 
تا پیش از این نگاه خصمانه به ایران داش��ته است 
نمی تواند دال بر حس انسان دوستانه و محبت آمیز 
ای��ن نهاد و مدیران آن باش��د و متولی��ان امر باید 
با دید وس��یع تری به رهنمودها و مشاوره های این 

صندوق و متولیان تحت امر آن داشته باشند.
این کارشناسان با بیان اینکه صندوق بین المللی 
پول شهرت باالیی در جمع آوری اطالعات اقتصادی 
کشورها دارد این نکته اساسی را مطرح می کنند که با 
فرض این موضوع در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی 
و ظالمانه حضور یک تیم از صندوق بین المللی پول 
چه معنا و مفهومی خواهد داشت و درپی آن سواالتی 
را عنوان می کنند که به نظر می رسد که اگر متولیان 

به آن توجه کنند خالی از لطف نباشد.
به اعتقاد این گروه اگر اینگونه عنوان می شودکه 
در ش��رایط جنگ اقتصادی و حساس هستیم چرا 
باید برای از مشاوره کارشناسان خارجی در موضوع 
حساس و استراتژیک بودجه استفاده کنیم و با ارایه 
اطالع��ات دقیقی که در اختی��ار آنها قرار می دهیم 
درپی یافتن نسخه درمان این افراد به ظاهر دوست 

باشیم تا بتوانیم کشور را اصالح و بهبود بخشیم.
این کارشناس��ان ب��ا بیان اینک��ه بخش قابل 
توجه مش��کالت کنونی کشور ریش��ه در الگوهای 
غلط ترجمه شده غرب دارد می گویند؛ تحلیل های 
اقتصادی به دور از تحلیل مسائل سیاسی نیست و 
حرکت انجام شده ناشی از تفکر غرب گرایانه برخی 
متولی��ان و البت��ه هدف  قرار گرفت��ن اطالعات در 
ش��رایط جنگ اقتصادی است که در نهایت برآیند 
هیچ یک به نفع ایران نیست و جا دارد که متولیان 

گوش به زنگ تر عمل کنند.

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس  نـه ا ر ش��ورای اس��المی با اشاره به یــــا
مزایا و معایب ش��ش روش حمایت��ی در دنیا اعالم 
کرد: بهینه تری��ن روش پرداخ��ت، پرداخت نقدی 
اس��ت و تجربه کش��ورهای مختلف دنیا نیز نشان 
می دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان 

روش های حمایتی را داراست.
یارانه ه��ا از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان هس��تند و پرداخت 
آنه��ا با ه��دف حمایت از گروه های آس��یب پذیر و 
برون رف��ت خانوارها از دام فقر ص��ورت می گیرد. 
تاکن��ون برنامه ه��ای حمایتی مختلفی از س��وی 
بس��یاری از کشورها به کار گرفته شده است که هر 

کدام از آنها مزایای خاصی دارند.
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی 
با هدف انتخاب سیاس��ت حمایتی بهینه جایگزین 
نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی 
انواع سیس��تم های حمایتی در دنیا پرداخته است 
که به اسن شرح است: در گزارش بازوی کارشناسی 
مجلس در توضی��ح روش »پرداخت نقدی« آمده 
است: »این نوع پرداخت از متداولترین برنامه های 
حمایت��ی در دنیا محس��وب می ش��ود و به افرادی 
پرداخت می ش��ود ک��ه بدون این کم��ک مالی در 
مع��رض فقر ق��رار میگیرند. از مزای��ای اصلی این 
روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت 
آنهاست. پرداخت های نقدی به دو صورت مشروط 

و غیرمشروط صورت می گیرد.
هدف سیاس��تگذار از پرداخت شرطی، افزایش 
سرمایه انسانی و کاهش فقر است و به ازای تطبیق 
خانوار فقیر با دریافت خدمات آموزش و بهداش��ت، 
پرداخ��ت صورت می گیرد. بدی��ن ترتیب با افزایش 

سرمایه گذاری در س��رمایه انسانی، عالوه بر کاهش 
فقر خانوارها در ش��رایط موجود، از فقر در آینده نیز 
جلوگیری می ش��ود. در پرداخت های غیرش��رطی، 
خانوار ب��رای دریافت یارانه مجبور به انجام فعالیتی 
نیست و صرف اینکه در گروه هدف قرار داشته باشد 
واجد شرایط دریافت یارانه است. برنامه های پرداخت 
نقدی شرطی اگرچه نقش مهمی در کاهش فقر دارند، 
اما اجرای آنها مستلزم هماهنگی های پیچیده میان 
سازمان های مختلف است و برای شرایطی همچون 
وقوع ش��وک های ناگهانی وارده ب��ر اقتصاد طراحی 
نشده اند. در مقابل پرداخت های نقدی غیرشرطی از 

هزینه های عملیاتی کمی برخوردارند«.
در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح دومین 
روش یعنی »پرداخت شبه نقد« آمده است: »در این 
روش حمایت از خانوارهای فقیر به صورت کوپن، بن 
غ��ذا و کاال صورت می گیرد و خانوارها با ارائه کوپن 
به فروشگاههای مشخصی کاالهایی تعیین شده را 
خریداری میکنند. این شیوه تاکنون در کشورهای 
کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریالنکا اجرا شده است. 
با توجه به هزینه ب��االی چاپ کوپن های کاغذی و 
همچنین فس��اد و تقلب، ام��روزه کوپن الکترونیک 

جایگزین کوپن کاغذی شده است.
در ح��ال حاضر نوعی کوپ��ن الکترونیک به نام 
EBT در آمری��کا مت��داول اس��ت و دارن��دگان آن 
می توانن��د مزایا را به دو ص��ورت غذایی و یا نقدی 
دریافت کنند. این شیوه پرداخت در 5۰ ایالت آمریکا 
 SNAP رایج اس��ت و از س��ال 2۰۰4 تحت عنوان

»برنامه غذایی کمکی مکمل« اجرا شده است«.
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس درباره س��ومین 
روش یعنی »پرداخت کاالیی« اعالم کرده اس��ت: 
»دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی 

در س��بد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. 
این نوع یارانه در ش��رایطی پرداخت میش��ود که 
مصرف غذای��ی افراد ناکافی بوده و ممکن اس��ت 
س��وءتغذیه، بیم��اری و حت��ی مرگ را ب��ه دنبال 
داش��ته باش��د. پرداخت های کاالیی به روش های 
مختلف��ی اجرا می ش��ود. چه��ار برنام��ه پرداخت 
کاالیی متداولتر در میان کشورها عبارتند از: جیره 
غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس 
و برنامه اورژانس��ی مواد غذایی. ای��ن برنامه ها در 
آفریق��ا،  آمری��کای التین و آس��یا اجرا ش��ده اند. 
پرداخت های کاالیی اگرچه بهبود مس��تقیم سطح 
مصرف و افزایش استانداردهای زندگی خانوارهای 
کم  درآمد را به همراه دارند، اما س��ختی دسترسی 
به این خانوارها و هزینه های باالی اجرا و عملیاتی 
ک��ردن از مهمتری��ن معایب این روش به ش��مار 
میرون��د. محدودیت انتخاب و خدش��ه دار ش��دن 
کرامت انسان ها از دیگر معایب این روش هستند. 
ب��ه عالوه ای��ن پرداخت کاالیی به علت س��هولت 
دسترسی به خانوارهای شهری و هزینه های توزیع 
کمتر آن در شهرها در مقایسه با مناطق روستایی، 

بیشتر به مناطق شهری اختصاص می یابد«.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح 
روش چهارم یعن��ی »پرداخت های عمومی« آمده 
اس��ت: »این پرداخت از طریق دخالت در سازوکار 
قیمت ها صورت می گیرد. یارانه مواد غذایی )گندم 
و...(، بنزی��ن، آب و برق از ای��ن جمله اند. این نوع 
از یارانه ه��ا گروه خاصی را ه��دف قرار نمی دهد و 

تمامی مصرف کنندگان منتفع می ش��وند. بنابراین 
میزان بهره مندی از برنامه بستگی به سهم مخارج 
خانوار فقی��ر از کاالهای یاران��ه ای دارد. پرداخت 
یاران��ه عمومی در مقایس��ه با یارانه ه��ای نقدی و 
کاالیی راحتتر و س��ریع تر اس��ت و ن��زد مردم نیز 
مقبولیت بیش��تری دارند و گاهی هدف از اجرای 
آنها به دست آوردن حمایت سیاسی اقشار مختلف 
اس��ت. اما پرداخت این نوع از یارانه ها هزینه های 
بودجه ای س��نگینی به همراه دارد و به علت سهم 
بیش��تر خانوارهای پُردرآمد از کاالهای یارانه ای به 
خصوص یارانه های انرژی، منافع بیش��تری به آنها 
اختصاص می یاب��د. عالوه بر این با توجه به الگوی 
مصرف خانوارهای ش��هری، این ن��وع یارانه نوعی 
مالیات ضمنی برای خانوار روستایی ایجاد میکند. 
چراکه قیم��ت کاالهای تولیدکننده روس��تایی را 
کاهش می دهد. حذف و یا اصالح این نوع یارانه ها 

بسیار دشوار است و نارضایتی به همراه دارد«.
پنجمین روش حمایتی، »معافیت از پرداخت 
هزینه« است. در گزارش این مرکز پژوهشی درباره 
این روش آمده اس��ت: »این نوع حمایت به منظور 
ایجاد س��طح قابل قبول زندگی ب��رای خانوارهای 
فقی��ر، افزایش س��رمایه انس��انی و دسترس��ی به 
خدمات اولیه شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد 
مناب��ع مالی ب��رای خانوار فقیر جهت اس��تفاده از 
خدمات بهداش��تی و آموزشی است. در این راستا 
مکانیس��م هایی جه��ت اطمینان از دسترس��ی به 
خدمات عمومی اساس��ی طراحی می شوند. مانند 

معافی��ت از پرداخت در ازای خدمات بهداش��تی، 
کمک هزین��ه تحصیل��ی و تهی��ه لوازم مدرس��ه. 
ای��ن برنامه در صورت طراحی ی��ک نظام خوب و 
مناس��ب میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ ترک 
تحصیل و افزایش حضور در مدارس داش��ته باشد. 
ب��ا این حال صرف معافی��ت از هزینه های آموزش 
و یا بهداش��ت کافی نیس��ت و امکان دارد به علت 
هزینه ه��ای حمل ونقل، دوری مس��افت و... خانوار 

نتواند از خدمات ارائه شده استفاده کند«.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح 
ششمین روش یعنی »برنامه های کار عمومی« آمده 
اس��ت: »در این برنامه به فق��را در ازای کار، پول یا 
غذا داده می شود. هدف این برنامه ها ایجاد اشتغال و 
درآمد برای خانوارهای فقیر اس��ت و به نوعی برنامه 
فعالسازی نیروی کار است مانند ایجاد کار، کارآموزی 
و دیگر آموزش های مرتبط با بازار کار. ساخت جاده و 
تعمیرات و نگهداری آن، نگهداری فضاهای عمومی 
و ساخت وساز و حفاظت خاک از جمله فعالیت های 
تعری��ف ش��ده در برنامه های کار عمومی هس��تند. 
برنامه های کار عمومی اگر به خوبی طراحی ش��وند 
می توانن��د منجر ب��ه بهبود وضعی��ت جمعیت های 
آسیب پذیر، زنان و افراد به حاشیه رانده شده شوند. 
با این حال اجرای ای��ن برنامه ها به مدیریت زیادی 
نیاز دارد و باید به خوبی نظارت ش��وند و در صورت 
ارائه گزارش های نادرس��ت از میزان کار انجام شده، 

نشتی منابع زیاد خواهد بود«.
در قسمت »جمع بندی« گزارش بازوی کارشناسی 
مجل��س آمده اس��ت: »بهینه تری��ن روش پرداخت، 
پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا 
نیز نشان می دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم 

در میان روش های حمایتی را داراست«.  فارس

سیاست روز مشاوره صندوق پول برای بهبود اقتصاد کشور را بررسی می کند؛

نسخه های خاله خرسی

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
پرداخت نقدی بهینه ترین روش حمایتی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن  توسـعه و تجارت ضمن تشریح بازنگری هایی که چرخ 
در طرح  رون��ق تولید صورت گرفت��ه، از پیش بینی پرداخت 
14۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت به ۳5 هزار و 61۰ واحد 
صنعتی طی این طرح در سال جاری خبر داد و اظهار کرد که 
واحدهای صنعتی در سال جاری مجموعاً به ۷2۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی نیاز دارند که درخواست پرداخت این مبلغ به 

بانک مرکزی اعالم شده است.
فرش��اد مقیمی با اشاره به سیاس��ت های این وزارتخانه 
برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، 
اظهار کرد: س��ال گذش��ته پیش بینی ش��ده ب��ود که برای 
مدیریت صنایع کش��ور به ح��دود 2۷۷ هزار میلیارد تومان 
س��رمایه در گردش نیاز اس��ت که حدود 2۰1 هزار میلیارد 

تومان از این نیاز به واحدهای تولیدی پرداخت شد.
وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال گذشته و تأثیر آن 
بر افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، گفت: 
از طرف دیگر سال گذشته مبادالت بانکی با کشورهای خارجی 
سخت تر شد و زمان رسیدن مواد اولیه به کشور حدود سه ماه 

افزایش پیدا کرد و از چهار ماه به حدود هفت ماه رسید.
مع��اون امور صنایع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با 
اشاره به تأثیر نوسان قیمت ها بر فروش اعتباری یا اقساطی، 
تصریح ک��رد: با توجه به اینکه تولیدکنن��دگان برآوردی از 
قیم��ت مواد اولیه مورد نیاز خ��ود در ماه های آینده ندارند 

فروش اعتباری در سال گذشته کاهش داشته است.
مقیمی همچنین علت دیگر کاهش سرمایه در گردش 

واحده��ای تولیدی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد 
و گف��ت: در این ش��رایط برخی تولیدکنن��دگان باید برای 
فروش محصوالت خ��ود راهکارهایی در نظر می گرفتند که 

خریداران را تشویق کنند.
وی اف��زود: در زمینه ص��ادرات نی��ز تولیدکنندگان با 
محدودیت هایی مواجه ش��دند که زم��ان فروش محصوالت 
را طوالنی تر کرد و از طرف دیگر لزوم عرضه ارز در س��امانه 
نیما باعث ش��د که فروش��ندگان تردیدهایی برای صادرات 

داشته باشند، چراکه نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر بود.
این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه مجموع این ش��رایط 
باعث ش��د که نیاز واحدهای تولی��دی به نقدینگی به بیش 
از 2۷۷ هزار میلیارد تومان برس��د، اظه��ار کرد: در نهایت 
در یکی از جلس��ات ش��ورای هماهنگی اقتص��ادی دولت، 
رئیس جمهور دس��تور تأمین س��رمایه در گردش مورد نیاز 
واحدهای تولیدی از س��وی بانک مرکزی را صادر کرد اما با 
وجود اینکه برآورد ما از نیاز واحدهای تولیدی در آن مقطع 
حدود ۹۰ هزار میلیارد توم��ان بود، بانک مرکزی پرداخت 
4۰ هزار میلیارد تومان را به عهده گرفت، که این مبلغ نیز 

تا پایان سال گذشته پرداخت نشد.
همچنین به گفته وی در سال گذشته حدود 2۰1 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت به بخش صنعت پرداخت شد؛ اما 
طبق آمارها سهم تسهیالت پرداخت شده به بخش صنعت 
در س��ال گذشته نسبت به س��ال 1۳۹6 کاهش داشته و از 
28.4 به 2۷ درصد رس��ید و در عوض سهم بخش مسکن و 

ساختمان از 8.5 به 1۳.4 درصد افزایش یافت.  ایسنا

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
خبر خوش برای تولیدکنندگان

دبیر انجمن صنفی قند و شکر اعالم کرد
وز اخیر واردات ۶۰ هزار تن شکر طی ۴ ر

دبیر انجمن صنفی قند و شکر با  بیان اینکه بخش خصوصی طی 4 بــــازار روز
روز اخیر حدود 6۰ هزار تن ش��کر از هند وارد کرده، از 
مسئوالن خواست برای حل مشکل حمل ونقل چغندر 

کشاورزان خوزستانی تدابیر فوری اتخاذ کنند.
بهمن دانایی با اش��اره به پهلوگیری کشتی حامل 
۳۳ هزارتن شکر در بندر امام در روز پنج شنبه و اینکه 
آیا وارداتی که در حال انجام است منجر به کاهش نرخ 
این کاال خواهد ش��د؟، گفت: حتم��اً همینطور خواهد 
بود و در روزهای آینده ش��اهد کاهش نرخ این کاال در 
بازار خواهیم بود. در حال حاضر حدود ۳ تا 4 کش��تی 
متعلق به شرکت بازرگانی دولتی، در حال تخلیه است 
و دو کشتی نیز متعلق به ما است ضمن اینکه شرکت 

بازرگانی دولتی چند کشتی نیز در راه دارد.
دبیر انجمن صنفی قند و ش��کر با بیان اینکه هفته 
آینده نیز 2 الی ۳ کشتی حامل شکر وارد کشور خواهد 
ش��د، افزود: کارخانجات قند حدود 8۰۰ هزار تن ثبت 
سفارش انجام داده اند که به تدریج وارد کشور می شود.

دانایی افزود: روز سه شنبه گذشته نیز یک کشتی 
متعل��ق به بخش خصوصی وارد کش��ور ش��ده، ش��ب 
چهارشنبه نیز یک کشتی پهلو گرفته که هر دوی این 
کشتی ها متعلق به بخش خصوصی و از هند وارد شده 
است. وی با بیان اینکه کشتی هایی که از هند می آیند 
نسبت به کش��تی هایی که از برزیل می آیند کوچک تر 
هستند، اضافه کرد: دو محموله ای که اخیراً وارد کشور 

شده اند حامل 6۰ هزار تن شکر هستند. مهر

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعالم کرد
حمایت مالی از تولید داخلی پارچه

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی  کار و  امید پس از انتش��ار گزارش تولید کسـب 
داخلی نوعی پارچه پرمصرف وارداتی توسط جمعی از 
مهندس��ان جوان ایرانی، از حمایت مالی برای ساخت 

ماشین آالت جهت تولید انبوه آن خبر داد.
اصغ��ر نوراهلل  زاده گفت: در این زمینه دس��تورات 
الزم به رئیس صندوق کارآفرینی استان اصفهان داده 

شده است تا شخصاً پیگیر این موضوع باشد.
نوراهلل زاده با بیان اینکه صن��دوق کارآفرینی امید 
در راستای عمل به سیاست های خود مبنی بر حمایت 
از ایده ها و طرح های خالقانه اش��تغال زایی از طرح های 
این چنینی حمایت می کند، ادامه داد: با حمایت صندوق 
کارآفرینی امیدواریم تولی��د این پارچه که کاربردهای 
متنوعی در داخل کشور دارد و تاکنون از کشور دیگری 

وارد می شد، در داخل بومی سازی شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق 
کارآفرین��ی امی��د از طرح تولید ای��ن پارچه و تجهیز 
دس��تگاه های مربوطه حمایت می کند و طبق ضوابط 
صندوق نیز با یک دوره تنفس تسهیالت ارزان قیمت 
در اختیار این گروه از مهندسان جوان قرار می گیرد.

حجت االسالم شاه حسینی مدیر حوزه علوم اسالمی 
دانش��گاه صنعتی اصفهان نیز گفت: خوشبختانه پس از 
انتش��ار این گزارش، صندوق کارآفرینی امید در اس��تان 
اصفهان طی تماس با بنده جلس��ه ای را ترتیب دادند و به 
گفته مدیر صندوق استان، تسهیالت مورد نیاز بدون بهره 
برای تأمین تجهیزات مورد نیاز تأمین خواهد شد.  مهر 


