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سیدابراهیم رئیسی از مسئوالن مربوطه خواست به درخواست های معترضان دریافت نكردن یارانه در کوتاه ترین زمان ممكن و به شكل عادالنه و ضابطه مند، رسیدگی کنند.   عكس: همشهری / امیر رستمی

رئیس جمهــوری دســتور احراز 

یارانه
اســتحقاق متقاضیــان یارانــه با 
شاخص های دقیق را صادر کرده، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیــز از دولت 
خواسته با توجه به نزدیکی شرایط معیشتی نیمی از 
خانوارهای دهک دهم درآمدی، با خانوارهای دهک 
نهم 95درصــد مــردم را وارد فهرســت دریافت 
یارانه های جدید کند؛ آیا چتر یارانه گسترش می یابد 

و یارانه نقدی به طبقه حساس هم می رسد؟
به گزارش همشهری، براســاس آمارهای رسمی، 
از کل جمعیــت 85میلیون نفری ایران دســت کم 
13میلیون نفر از فهرســت یارانه های جدید حذف 
شده اند و به دالیلی، همه آنها برچسب دهک دهمی 
گرفته انــد؛ درحالی که طبق اصــول دهک بندی، 
4.5میلیون نفر از این افراد واجد شرایط دهک نهم 
درآمدی هستند و حتی شــرایط مالی و معیشتی 
نیمی از دهک دهمی های واقعی نیز مشابه شرایط 
دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه های جدید 

هستند.

دهک دهمی های نیازمند
در جریان اجرای طرح مردمی سازی  و توزیع عادالنه 
یارانه ها، 72میلیون نفر در فهرســت مشــموالن 
دریافت یارانه 300و 400هزارتومانی قرار گرفتند و 
مقرر شد ضمن رسیدگی به اعتراض یارانه نگرفته ها، 
فرصت برای ثبت نام متقاضیــان جدید هم فراهم 
شود، اما در این میان بســیاری از کسانی که یارانه 
آنها حذف شــده، نســبت به این اتفاق معترضند و 
در ســایه همین اعتراض ها، حتی در آمار پرداخت 
یارانه نیز تشــکیک شــده اســت. در حقیقت، هر 
دهک درآمدی در ایــران 8.5میلیون نفر جمعیت 
دارد و جالب اینکه از مجموع 8.5میلیون نفری که 
براساس شــاخص های دهک بندی، در دهک دهم 
درآمدی یعنی طبقه ثروتمندان قرار می گیرند، فقط 
بخش کمی جزو پولدارهای واقعی و لوکس نشــین 

دسته بندی می شوند. 
آنگونه که احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی 
وزارت کار پیش تــر بارها مطرح کــرده بود در کل 
کشور 250هزار خانوار بســیار ثروتمند وجود دارد 
که عمده خانه های لوکس و خودروهای میلیاردی 
نیز در اختیار همین 250هزار خانوار قرار دارد. این 
خانوارها که باید به عنوان صدک ثروتمند در ایران 
دســته بندی شــوند، معادل 10درصد خانوارهای 
مستقر در دهک دهم درآمدی هستند و عماًل تجویز 
نسخه متناســب با احوال این صدک ثروتمند برای 

کل دهک دهم می تواند مشکالت جدی برای سایر 
خانوارهای دهک دهمی ایجاد کند. به عبارت دیگر، 
اگر فرضاً درآمد 10میلیون تومانی یک خانوار 2نفره 
به همراه مالکیت منزل و خودروی شخصی، به عنوان 
شــاخص قرار گرفتن خانوار در دهک دهم مدنظر 
قرار گیرد، خانوارهایی در کنار آن 250هزار خانوار 
وارد این دهک خواهند شــد که فقط کف شرایط 
دهک بندی را احراز می کنند و با کوچک ترین نوسان 
اقتصادی، شــرایط مالی و معیشتی آنها دستخوش 
تغییر خواهد شــد؛ درحالی که از نظر سیاستگذار 
مشمول سختگیری هایی هستند که برای خانوارهای 

ثروتمند با درآمدهای میلیاردی تعیین شده است.

پاشنه آشیل فرمول دهک بندی
از سال گذشته که با مشخص شــدن کابینه دولت 
ســیزدهم، موضوع اصالح نظام توزیع یارانه جدی 
شــد، حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنــوان متولی پایــگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان و مســئول دهک بنــدی خانوارها و اجرای 
سیاست های حمایتی، چندین بار اعالم کرد: پایگاه 
اطالعاتی مجهزی برای اصالح نظــام یارانه ها نیاز 
بوده و برای این کار یک ســال فرصت الزم اســت. 
این گفته عبدالملکی ازآن جهت بااهمیت است که 
حداقل تا پایان سال 1399، فقط اطالعات مربوط به 
خانوارهای یارانه بگیر در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
تجمیع شده بود و عماًل ســایر خانوارهای کشور در 
نقطه کور این پایگاه اطالعاتی قرار داشتند. همچنین 
مبنای پایش و استخراج داده از تراکنش های مالی 
خانوارها به گونه ای بود که اغلب وجوه منتقل شده 
از اشــخاص اعم از دریافت قرض، پرداخت بدهی، 
واریز وجوه کسب وکار به حساب شخصی و... به عنوان 
درآمد یا هزینه کرد خانوار دسته بندی می شد و عماًل 
شرایط مالی و معیشــتی برخی خانوارها را مغایر با 

واقعیت نشان می داد. در این وضعیت، جدا از اینکه 
سیاســتگذاران رفاهی قدرت شناسایی خانوارهای 
خارج از فهرســت یارانه 45هــزار و 500تومانی را 
نداشتند، بخشی از خانوارهای واجد شرایط واقعی 
دریافت یارانه نیز به غلط از فهرســت حذف شده اند 
و این مسئله تا حدی گســترده بوده که در فضای 
مجازی باعث تشکیک در آمارهای واریز یارانه جدید 

شده است.

درخواست 95درصدی
یک روز بعــد از تکلیف رئیس جمهــوری به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دســتگاه های مربوطه 
برای احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص های 
دقیق، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس هم با 
ارسال نامه ای به رئیس جمهوری، خواستار اختصاص 
یارانه کاالی اساســی به 95 درصد جمعیت کشور 
شد. به گزارش همشهری، عصر جمعه، سیدابراهیم 
رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از استماع 
آخریــن گزارش هــا از نحــوه اجرای طــرح ملی 
مردمی ســازی  و عادالنه کردن یارانه ها از مسئوالن 
مربوطه خواست به درخواست های معترضان دریافت 
نشــدن یارانه در کوتاه ترین زمان ممکن و به شکل 
عادالنه و ضابطه مند، رسیدگی کنند. رئیس جمهور با 
تأکید بر ضرورت وجود شاخص های عادالنه در تعیین 
دهک ها برای دریافت یا عدم دریافت یارانه ها، رسالت 
و هدف اجرای طرح مردمی ســازی  و توزیع عادالنه 
یارانه ها را برقراری عدالت اقتصادی دانست و وزارت 
رفاه، کار و تعاون اجتماعی را مکلف کرد با همکاری 
سایر دستگاه های مربوطه، استحقاق افراد جامعه را 
با شاخص های دقیق احراز کنند و مراقب باشند که 
در حق کسی اجحاف نشــود. یک روز پس از ورود 
تمام قد رئیس جمهوری به ماجرای واریز یارانه های 
جدیدی که اعتراض بخشی از حذف شدگان یارانه ها 

را برانگیخته بود، محمدرضا پورابراهیمی در نامه ای به 
رئیس جمهور، ابهام در فرمول دهک بندی را نیازمند 
اصالح دانست و اعالم کرد: با توجه به اینکه براساس 
شاخص های ارزیابی دهک دهم، وضع50 درصد از 
خانوارهای این دهک بسیار نزدیک به شرایط دهک 
نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت 
زیادی خواهد شد، پیشنهاد می شود به این خانوارها 
نیز یارانه پرداخت شود که در این صورت 95 درصد 
جمعیت کشور در فهرست مشموالن یارانه کاالهای 

اساسی قرار خواهند گرفت.

مضرات و تبعات اشتباه در توزیع یارانه
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیــان، از تجمیع 50 منبع 
داده ای تشکیل شــده و به واسطه تغییرات محتمل 
در این منابع داده، باید به صورت دوره ای به روزرسانی 
شــود. عالوه بر این، برای تبدیل شــدن این پایگاه 
اطالعاتی به یک مرجع قابل اتکا در سیاســتگذاری 
حوزه رفاه، باید به  مرور زمان همه اشکاالت، ایرادات و 
استثناهای آن برطرف شود تا نتیجه گیری بر مبنای 
داده های آن با کمترین میزان خطا میسر باشد. در 
این میان، اصالح فرمول محاسبه دهک ها متناسب با 
واقعیت های جامعه و اقتصاد ایران نیز یکی از الزاماتی 
است که تحقق نیافتن آن می تواند مشکالتی ایجاد 
کند. شاید فوریت اجرای طرح مردمی سازی  و توزیع 
عادالنه یارانه ها، مجال حل این مسائل را تنگ کرد، 
اما به واسطه تبعات این موضوع بر موفقیت کلی طرح، 
بهتر است که سریعاً اقدامات اصالحی برای وضعیت 

موجود انجام شود. 
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس می گوید: 
بررسی های میدانی در چند روز اخیر حاکی از این 
است که در مناطق مختلف کشور، جمعیت زیادی از 
افراد واجد شرایط اعم از شهری، روستایی و عشایری 
و نیز اعضــای گروه های خاص هماننــد کارگران، 
بازنشســتگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف 
شده اند و این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد 
مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان 
شده است. در شرایط فعلی، حذف یارانه خانوارهایی 
که از منظر شاخص های توان مالی، مزیت چندانی 
نسبت به خانوارهای یارانه بگیر ندارند باعث بروز نوعی 
حس تبعیض و کالفگی در جامعه شده؛ درحالی که 
هدف اصلی دولت از اجرای طرح مردمی ســازی  و 
توزیع عادالنه یارانه ها، چیــزی جز برقراری عدالت 
اقتصادی و حذف تبعیض آشکار توزیع ارز ترجیحی 
نبوده است و سزاوار نیست، بخشی از جامعه به خاطر 

مشکالت دهک بندی، قربانی عدالت گستری شوند.

آخرینگمانههابرایافزایشیارانهبگیران
همشهری از آخرین گمانه ها برای اصالح نظام یارانه ای گزارش می دهد

تجارت ایران با روسیه و اوکراین در زمان جنگ
در سایه جنگ روسیه و اوکراین، واردات ایران از روسیه افزایش داشته اما صادرات به این 

تجارت
کشور با افت جدی همراه بوده و تجارت با اوکراین نیز تا 90درصد کاهش پیدا کرده است.

 به گزارش همشهری، اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی، به خصوص در حوزه 
دادوستد محصوالت کشاورزی و غذا به حدی بوده که بازارهای جهانی را با تکانه های جدی قیمت و عرضه 
مواجه کرده است؛ اما آمارها نشان می دهد این جنگ فقط بر تجارت غذایی ایران اثر نداشته و تبعات آن 

دامنگیر تجارت غیرغذایی نیز شده است. 
آمارهایی که سخنگوی گمرک از مناسبات تجاری ایران با روسیه و اوکراین ارائه کرده، حاکی است تجارت 
ایران با این دو کشور در 10ماهه1400 به 2میلیارد دالر رسیده که 1.8میلیارد دالر آن مربوط به روسیه 
بوده و مابقی به اوکراین تعلق داشته است. گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی ازجمله اقالم اساسی وارداتی 
ایران از روسیه تا زمان جنگ این کشــور بوده و از اوکراین نیز هرچند محدودتر، کاالهایی مانند گندم، 
ذرت، روغن آفتابگردان، ماشــین آالت و یا برخی تجهیزات نفتی وارد کرده بود. بررسی آمارهای مربوط 
به تجارت ایران با روسیه و اوکراین در طول 2ماه جنگ این کشورها نشان می دهد ارزش واردات ایران از 
روسیه در این بازه زمانی 29درصد رشد کرده در حالی صادرات روسیه از ایران 36درصد کاهش داشته 
است. در مورد اوکراین آمارها وضعیت نامساعدتری را نشان می دهند به گونه ای که در 2ماه اسفند1400 
و فروردین1401، واردات ایران از اوکراین 98درصد کم شده و صادرات ایران به این کشور نیز با کاهش 

76درصدی مواجه بوده است.

همشهری داده های جدید مرکز آمار را بررسی می کند
کاهش تورم تولید با افزایش هزینه  ها

هزینه تولید در ایران همچنان باالست، هرچند از سرعت تورم 
تولید در بخش های مختلف کاسته شده اما روند فزاینده بهای 
تمام شــده تولید بر تورم بخش مصرف اثر گذاشــته است. به 
گزارش همشهری، تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از افزایش 
هزینه تولید حکایت دارد، به گونه ای که نرخ تورم ساالنه تولید 
در مرغداری های صنعتی در پایان زمســتان ســال گذشته به 
52.8درصد، در گاوداری های صنعتــی به 59درصد، در تولید 
کاالهای صنعتی به 56.7درصــد، در تولید محصوالت معدنی 
به 93.9درصد و در بخش خدمات به 46.9درصد رسیده است. 
افزایش بهای تمام شده تولید بر نرخ تورم بخش مصرف به صورت 
مســتقیم اثر می گذارد زیرا شــاخص تورم تولید یک شاخص 

پیش نگر ترسیم کننده تورم مصرف کنندگان به شمار می رود.
طبق این گــزارش، میانگین قیمت دریافتــی تولیدکنندگان 
محصوالت صنعتی بــه ازای تولید کاالهای خــود در داخل، 
 در فصل زمســتان1400 نسبت به زمستان ســال قبل از آن
40، 7درصد افزایش داشته اســت. شاخص بهای تولید فصلی 
بخش صنعت در زمســتان نســبت به پاییز ســال گذشته به 
7.8درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 2.1درصد کاهش 
نشان می دهد. مرکز آمار می گوید: کمترین تورم فصلی در بخش 
صنعت به زیربخش های ســاخت چوب و فراورده های چوبی 
به میزان 1.5درصد، تولید وســایل نقلیه موتوری یعنی تولید 
خودروی سواری و باری به میزان 1.9درصد و ساخت محصوالت 
دارویی و شیمیایی به میزان 2درصد اختصاص دارد درحالی که 
هزینه تولید فرآورده های پاالیشگاهی 18درصد، تولید توتون 
و تنباکو 12.5درصد و سایر تجهیزات حمل ونقل 11درصد در 
زمستان1400 نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است.

کاهش تورم تولید صنعتی
تورم نقطه به نقطه بخش صنعت از 46.6درصد در پاییز پارسال 
به 40.7درصد در زمستان سال گذشته کاهش یافته که کمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه به تولید خودرو و وسایل نقلیه به میزان 
20.6درصد، ساخت محصوالت رایانه ای و الکترونیک و نوری 
به میزان 26.4درصد اختصاص یافته و بیشــترین نرخ تورم در 
زمستان پارسال نسبت به زمســتان سال99 مربوط به ساخت 
محصوالت کانی غیرفلزی به میزان 61.4درصد، چاپ و تکثیر 
رسانه های ضبط شده به میزان 55.9درصد و تولید پوشاک به 

میزان 51.6درصد بوده است.
براســاس داده های مرکز آمــار، نرخ تورم تولیــد محصوالت 
صنعتی ایران در چهارفصل منتهی به زمستان سال گذشته به 
56.7درصد رسیده که نسبت به فصل قبل کاهش 13درصدی 
را تجربه کرده است. کمترین نرخ تورم تولید ساالنه به ساخت 
فرآورده های توتون و تنباکو با 25درصد، ســاخت محصوالت 
دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت 
دارویی گیاهی با 34.8درصد و تولید خودروی سواری و باری 
به میزان 36.7درصد و بیشترین تورم ساالنه هم به ساخت مواد 
شیمیایی و فرآورده های شیمیایی به میزان 73.9درصد، ساخت 
چوب و فرآورده های چوب و چوب پنبه، به جز مبلمان به میزان 
69.8درصد و ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی به میزان 

68.5درصد اختصاص داشته است.

جهش تورم تولید معدنی
میانگین قیمت دریافتی فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصوالتشان در داخل، در فصل زمستان1400 نسبت به فصل 
زمستان1399 حدود 64، 5درصد افزایش دارد. افزون بر این در 
فصل زمستان1400 هزینه تولید بخش معدن نسبت به فصل 
قبل 3، 2درصد بوده، اما نــرخ تورم نقطه به نقطه این بخش در 
زمستان پارسال نسبت به زمستان ســال قبل آن 64.5درصد 
جهش داشته اســت. این در حالی اســت که نرخ تورم تولید 
معدنی در بازه زمانی یکســاله منتهی به فصل زمستان1400 
به 92.9درصد رســیده که نســبت به فصل پاییز همان سال 

14.4درصد کاهش داشته است.

نبض تورم در بخش خدمات
مرکز آمــار می گوید: هزینه تولید در بخــش خدمات ایران در 
زمستان نسبت به پاییز پارسال با 2.7درصد کاهش به 7.3درصد 
رســیده و بیشــترین نرخ تورم فصلی به فعالیت های خدماتی 
تامین جا و غذا و تغییر وســیله نقلیه موتوری و موتورسیکلت 
اختصاص داشته درحالی که هزینه خدمات آبرسانی، مدیریت 
پسماند و فاضالب تغییر نکرده و کمترین نرخ تورم هم مربوط به 

فعالیت های بیمه بوده است.
تورم نقطه به نقطه بخش خدمات در زمستان پارسال نسبت به 
زمستان سال قبل آن بدون تغییر در سطح 45.8درصد حفظ 
شده و به گفته مرکز آمار کمترین نرخ تورم به فعالیت های امالک 
و مستغالت و اطالعات و ارتباطات و بیشترین تورم هم به تامین 
جا و غذا و همچنین فعالیت های مددکاری ازجمله پرســتاری 
در منزل اختصاص داشــته اســت. این گزارش می افزاید: نرخ 
تورم ساالنه تولید در بخش خدمات در زمستان سال گذشته با 
6دهم درصد افزایش نسبت به سال قبل به 46.3درصد رسیده 
که پایین ترین نرخ مربوط به ارائه خدمات امالک و مستغالت و 
ارتباطات و اطالعات و باالترین نرخ تورم تولید خدمات به فعالیت 

تامین جا و غذا و همچنین خدمات اداری بوده است.

تورم از گاوداری تا مرغداری
مرکز آمار فاش کرده میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان 
محصوالت گاوداری های صنعتی بــه ازای تولید قلم های خود 
 در داخل، در زمستان1400 نســبت به زمستان سال قبل آن

39، 7درصد افزایش داشــته و نــرخ تورم ســاالنه تولید در 
گاوداری های صنعتی هم به 59درصد رســیده است. البته این 
گزارش نشان می دهد هزینه تولید فصلی این بخش از 4.5درصد 
در پاییز پارسال به 3.2درصد در زمستان سال گذشته کاهش 
داشــته و تورم تولید گاوداری های صنعتی در زمستان1400 
نسبت به زمســتان1399 افتی 10.7درصدی را تجربه کرده و 
نرخ تورم ساالنه تولید این فعالیت اقتصادی هم 8.9درصد کاهش 
داشته اســت. همچنین در فصل زمستان سال1400 شاخص 
قیمت تولید کننــده بخش مرغداری های صنعتی کشــور در 
زمستان پارسال نسبت به پاییز سال گذشته 3.4درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه 31.2درصد 
افزایش یافته است.به گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه تولید 
در مرغداری های صنعتی در زمستان پارسال نسبت به پاییز سال 

گذشته 16.2درصد کم شده است.

کدام تنظیم بازار؟
علی رضا شــاه میرزایی، معاون تجارت و 
خدمات وزارت صمت می گوید: کاالهای 
مشمول قیمت گذاری جدید، بدون توجه به 
زمان تولید و با قیمت جدید عرضه خواهد 
شد. او با اشاره به عرضه 4قلم کاال با نرخ جدید شامل روغن، مرغ، 
تخم مرغ و لبنیات در بازار اعالم کرد: این کاالها حتی اگر پیش از 
22اردیبهشت ماه امسال تولیدشده باشند، بازهم با قیمت های 
جدید در بازار عرضه می شــوند و اینکــه کاال در چه تاریخی 
تولیدشده، مالک عمل نیســت. تصمیم اخیر وزارت صنعت با 
توجه به جو موجود در مراکز عرضه اقدامی خردمندانه و به دور از 
احساسات است که می تواند مشکل اصلی قفسه های فروشگاهی 
یعنی غیبت برخی محصوالت مورد نیــاز خانوارها را رفع کند. 
بی تردید هم اکنون افزایش میزان عرضه کاالها و پر شدن قفسه ها 
خود عاملی مهم در کاهش التهابات بازار اســت. امکان عرضه 
کاالها با قیمت جدید شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده و 
همچنین مغازه داران را به عرضه کاالهای موجود تشویق و بازار را 
آرام خواهد کرد. در کنار اینها به نظر می رسد اکنون که قیمت ها 
در حال واقعی شدن است بهتر است دستگاه های سیاستگذار، 
اختیارات سازمان های مخل فعالیت بازار نظیر سازمان حمایت 
و ستاد تنظیم بازار را کاهش دهند و این دستگاه ها را با نهادهای 
تنظیم گر و رگوالتور متخصص در هر حــوزه جایگزین کنند. 
اقتصاد ایران بیشتر به نهادهای سیاســتگذار و تنظیم گر نیاز 
دارد تا قیمت گذار و مداخله گر. اگر اقتصاد روی ریل درست قرار 
گیرد، قیمت ها در نتیجه عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید 

و به مداخله دولت و دیگر نهادهای نظارتی نیازی نخواهد بود.

خوشا نظارت مستمر
  خبر: وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: با 
رصد و رهگیری های اطالعاتی این وزارتخانه، ضمن 
اشراف بر شــبکه دالالن غیرمجاز ارزی، معامالت 
پنهان و مشــکوک ارزی و رمزارز، با همکاری بانک 
مرکزی و با دستور مقام قضایی، حساب های بانکی 
545نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در ســطح کشور 
شناسایی و مسدود شد. طبق این اطالعیه، با اجرای 
طرح برخورد بــا عوامل دادوســتد غیرمجاز ارزی 
در مدت اخیر، 9هزار و 219فقره حســاب بانکی با 
گردش بیش از 60هزار میلیارد تومان از این عناصر 

در سطح کشور مسدود شده است.
  نقد: در پاییز سال گذشــته که قیمت دالر به 
سمت شکستن مقاومت 30هزار تومان خیز برداشته 
بود و در بازار آزاد هدف های قیمتی هیجانی مطرح 
می شــد، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توانستند با 
پهن کردن تور مالیاتی و مقدمه سازی  برای شناسایی 
دالالن ارزی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، 
التهاب این بازار را کنتــرل کنند، به گونه ای که این 
بازار تا همین چند وقت پیش خالی از تنش فعالیت 
کرد. اکنون نیز، اگرچه به واســطه رهاشدگی بازار، 
وزارت اطالعات ناگزیر به اقدام و کنترل اوضاع شده 
اما بهتر است با اندیشیدن تدابیری پایدارتر، سازوکار 
این بازار به نحوی اصالح شود که امکان دستکاری و 
جهت دهی در آن به کمترین مقدار برسد و نظارت بر 

آن نیز مستمر شود.
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پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض های یارانه ادامه دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: اجرای طرح ملی مردمی سازی  و توزیع عادالنه یارانه ها، 
سؤاالت و دغدغه هایی را برای مردم به وجود آورد که نیازمند شفاف سازی و همراهی همه جانبه است؛ 
ازاین رو گروه های پاسخگویی این وزارتخانه به صورت شبانه روزی پاسخگوی درخواست ها و سؤاالت 
خانوارها درباره عدالت بخشی به پرداخت یارانه ها هستند. حجت اهلل عبدالملكی با اشاره به اینكه 
عدالت در توزیع یارانه ها و کاهش فاصله طبقاتی مورد تأکید رئیس جمهور است و برای تحقق این 
مهم تالش می شود، می افزاید: سامانه ۶۳۶9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سؤاالت یارانه ای 
و همچنین راهنمایی و پاسخگویی کسانی که از دریافت یارانه ها در طرح جدید دولت جا مانده اند، در 
۳نوبت و با مشارکت ۱۲۰ اپراتور از جامعه معلوالن کشور فعال است و همچنین افراد می توانند برای 
ثبت درخواست اعتراض خود به دهک بندی و واریز نشدن یارانه، به سامانه مردمی سازی  و توزیع 
عادالنه یارانه ها بــه آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند یا با تلفن گویای 

۰9۲۰۰۰۰۶۳۶9 تماس بگیرند.

مکث

جزئیات کاالبرگ الكترونیک
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: سخت افزار 
جدیدی به نام کاالبرگ ایجاد نمی شود، بلکه از زیرساخت های 
موجود مانند کارت های بانکی اســتفاده خواهد شــد و در 
مرحله ای که ســامانه تکمیل و اعالم شــود، افراد مایل به 
دریافــت کاالی ارزان، می توانند به مکان های مشــخص 

مراجعه کنند.
 محمدصادق مفتح در یک گفت وگوی رادیویی با بیان اینکه 
تعبیر نادرستی از کاالبرگ الکترونیکی شده، اظهار کرد: این 
یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانه هاست و دولت می خواهد 
به جای پول نقد، یارانه را در قالب کاالی ارزان عرضه کند تا 
مطمئن شود یک خانواده، میزان گوشت، شیر و... را براساس 
استانداردهای بهداشتی دریافت کرده است؛ ازاین رو بعد از 
فراهم شدن امکانات زیرساختی، به افراد اختیار داده می شود 
که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کاال این یارانه 

را دریافت کنند.
 او تصریح کرد: در این فرایند، افراد به جای اینکه پول دریافت 
کنند و کاالی اساسی با قیمت باالتر بخرند، می توانند سهمیه 
مشخصی از کاالهای اساســی به ازای هر نفر را با استفاده از 
یارانه تخصیص یافته به کد ملی سرپرســت خانوار، ارزان تر 
بخرند و این امکان به  مرور زمان فراهم خواهد شــد. بر این 
اساس دهک فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی 
مشخص می شود و چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد 
داشت، بلکه نظام سبد کاال مبتنی بر کارت های بانکی که در 

اختیار مردم هست، اجرا می شود.
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