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سامانه کاالهای هسمیه بندی آماده شد
اسلامی ایران با همکاری شـرکت خدمات انفورماتیک ،شـرکت توسـن و
شـرکتهای پرداخت الکترونیک بازنویسـی و با بهرهگیری از زیرسـاخت
ارزش افـزوده سـامانه شـتاب (سـامانه مانـا) عملیاتـی شـد ،تـا هـر نـوع
سـهمیهای بـر اسـاس کـد ملـی شـهروندان کنتـرل شـود .بـر اسـاس
ایـن گـزارش ،سیسـتم رفاهـی بانـک مرکـزی بـا برگـزاری جلسـاتی به
منظـور ایجـاد راهـکاری اجرایـی و امـن نهایـی شـده و اطالعـات تمامی
سرپرسـتهای خانـوار در اسـتانهای تهـران و البـرز بروزرسـانی شـده و
ایـن افـراد میتواننـد بـا بهرهگیـری از کارت بانکـی و ارائـه کـد ملـی از
سـهمیه اختصـاص داده شـده بـرای خریـد گوشـت که به عنـوان اولین
کاال در این سـامانه اجرایی شـده اسـت ،اسـتفاده کنند.

بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اقتصادآنالیـن ،عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانـک مرکـزی چنـدی پیش با اشـاره به سیاسـت مجلـس در زمینه
تخصیـص  ۱۴میلیـارد دالر ارز بـا نـرخ ترجیحـی بـرای تامیـن کاالهای
اساسـی از طریق کاالبرگ الکترونیکی از ایجاد سیسـتم سـهمیه و نظارت
بـر تخصیـص کاالهـای اساسـی با نرخ تعیین شـده بـا اسـتفاده از کارت
بانکی خبر داد و اعالم کرد که در گام نخسـت این سـامانه برای گوشـت
توسـط متخصصـان بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران آماده شـده
اسـت کـه بـا توجـه به لـزوم نظارت بر عرضـه و درخواسـت وزارت صمت
جهـت ارائـه راهـکار از طـرف بانک مرکزی جهت توزیـع عادالنه کاالهای
اساسـی از جملـه گوشـت ،فرایند رفاهی توسـط بانـک مرکزی جمهوری

روش حمایت غذایی با استفاده از تجارب داخلی و خارجی

صفشکین اب کاالبرگ الکرتونیک
«شـکر تعاونـی تمـام شـد ،لطفـا سـوال نفرماییـد»« ،تعویـق توزیـع اینترنتی گوشـت تنظیم بـازار با کد ملـی»« ،خـروج  327میلیـون دالر ارز بـرای واردات موز» ،یک خانـم خانه دار
جواد غیاثی ،محمد حقگو
در گفتوگـو بـا خبرنـگار تلویزیـون« :از  5صبـح در صـف ایسـتادهام بـرای  2کیلـو گوشـت ،هنوز خبری نیسـت!»« ،کشـف  900تن شـکر احتکار شـده در مشـهد»« ،دالالن آهن نو
روزنامهنگار
خریـداری شـده بـا ارز  4200تومانـی را قراضـه کردنـد و در بـازار آزاد قراضـه فروختنـد»! «گوشـتهای تنظیـم بـازاری واردشـده بـا هواپیما از شـمال ،با لنج از جنوب کشـور خارج
شـدند»! یک شـهروند« :قیمتها  3-2برابر شـده و معلوم نیسـت کاالهای تنظیم بازاری کجاسـت؟» یک سـال اسـت که این خبرها و جمالت و گزارهها را از تلویزیون و رسـانهها
یـا در کوچـه و بـازار میشـنویم و بـا همـه اش حـرص میخوریم .از یک سـو فشـار گرانی بر اقشـار مختلف ،مایه ناراحتی جامعه شـده اسـت و از سـوی دیگـر ،انبوه رانت و فسـاد در جریان توزیـع کاالهای به اصطالح
یارانـهای و تنظیـم بـازاری .از همـه بدتـر ،دیـدن مـردان و زنـان در صفهـای طوالنـی گوشـت و شـکر اسـت ،جایـی کـه گاهی دسـت خالـی هم بـر میگردند! امـا آیا روش بهتـری برای حمایـت موثرتر ،سـالمتر و
محترمانهتـر از مـردم در روزهـای گرانـی و فشـار اقتصـادی وجود ندارد؟ پاسـخ قطعا مثبت اسـت.

هـزار تومـان را مبنـا قـرار دهیم ،میتـوان گفت که دولت حـدود 126
هـزار میلیـارد تومـان بـرای ثبات قیمت کاالهای اساسـی خـرج کرده
اسـت .این رقم بیش از سـه برابر کل بودجه یارانه نقدی اسـت! این در
حالـی اسـت کـه ایـن بذل و بخشـش دولـت تقریبا هیچ اثـری بر رفاه
اکثریـت خانوارها نداشـته اسـت .حـال آنکه حـذف ارز  4200تومانی
و تخصیـص نیمـی از منابـع آزادشـده در یک قالب کنترل شـده ،مثل
کاالبـرگ الکترونیـک یـا یارانـه نقدی ،میتوانسـت آثار بسـیار بهتری
در حمایـت از خانوارهـا در مقابلـه بـا تورم داشـته باشـد .جمع شـدن
بسـاط رانـت ،احتـکار ،صف ،بازار سـیاه ،پرونده ،دادگاه و هزار مشـکل
دیگـر ،بـه جـای خود .امـا تاکنـون دولت زیربـار روشهـای جایگزین
مثـل کاالبرگ الکترونیک نرفته اسـت.

کاالبرگ الکرتونیک در ایران ،یک تجربه پیاده شده
است

چنانچه گفته شد ،بهترین روش در شرایط فعلی ،مورد چهارم است؛
یعنی یک روش ترکیبی نقدی-کاالیی .شـاید بگویید که پیاده سـازی
آن سـخت اسـت امـا جالـب اسـت بدانیـد که هـم اکنون زیرسـاخت
کوپن الکترونیک در کشـور پیاده سـازی و تجربه شـده اسـت .از سـال
گذشـته ایـن کوپـن برای بیش از  2میلیون خانـوار (حدود  10میلیون
نفر) که تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی هسـتند یا به صورت
مـوردی از سـوی نهادهـای حمایتـی معرفـی میشـوند ،تعریف شـده
اسـت .بـر ایـن اسـاس به خانوادههـا در دورههای زمانی مختلف (سـال
نـو ،مـاه مبـارک رمضـان و ).. .رقمـی بیـن  40تـا  150هـزار تومان (با
توجـه بـه بعد خانوار) تخصیص داده میشـود .البتـه کوپن الکترونیک
چیـز عجیـب و غریبـی نیسـت بلکـه همـان کارت بانکـی مربـوط به
یارانـه نقـدی اسـت .مبلـغ یارانـه بـه کارت سرپرسـت خانـوار واریـز
میشـود .تفـاوت بـا یارانـه  45هـزار تومانـی ،تنها این اسـت که مبلغ
قابـل برداشـت نقـدی نیسـت .بلکه باید بـرای خرید اقلام موردنیاز از
فروشـگاههای تعریف شـده (اتکا ،رفاه ،تعاونی مسـکن فرهنگیان ،افق
کوروش و ).. .مورد اسـتفاده قرار گیرد .این تجربه از سـال گذشـته در
چنـد مرحلـه انجـام شـده اسـت و آخرین بـار آن نیز بسـته مربوط به
مـاه مبـارک رمضـان بود کـه مبلغ  100تـا  300هزار تومـان برای هر
خانوار مشـمول واریز شـد.

آیا توزیع کاال اب کوپن الکرتونیک به  10میلیون نفر،
مشکیل ایجاد کرده است؟

قصه حمایت از قرشهای ضعیف ،نه مربوط به این
روزهاست و نه مختص ایران

واقعیـت ایـن اسـت کـه اگرچـه اخبـار و معضالت پیش گفتـه در یک
سـال اخیـر و بـا جهـش نـرخ ارز و مـوج گرانی در کشـور بـه اوج خود
رسـیده اسـت ،امـا ایـن موضـوع پیـش از این نیز وجود داشـته اسـت.
احتمـاال وضعیـت فاجعه بار توزیع سـبد کاال در ماههـای آغازین دولت
یازدهم ،خاطرتان هسـت .این مسـائل و موضوعات همیشـه بوده و در
همـه جـای دنیـا هـم رایـج اسـت .احتمـاال صفهـای دریافـت غذای
گـرم در نیویـورک یـا توزیـع سـبدهای کاالیـی در بنـگالدش یا دیگر
کشـورهای جنوب شـرق آسـیا را دیده اید .به طور خالصه تا نابرابری
وجـود داشـته باشـد ،دولتهـا موظف بـه حمایت از قشـرهای ضعیف
هسـتند و تا زمانی که موضوع حمایت دولت و پرداخت یارانه (نقدی،
کاالیـی یـا هـر مـدل دیگـر پرداخـت کمکـی بـه مـردم) بـه همـه یا
بخشـی از مـردم مطـرح باشـد ،مسـئله نحـوه تخصیـص و توزیع این
یارانـه وجـود دارد .ایـن عمومیت موضوع باعث شـده اسـت ،روشهای
متنوعـی هـم بـرای اعمـال آن ایجـاد و تجربه شـده باشـد .روشهایی
که متاسـفانه در کشـور مغفول واقع شـده اسـت.

 4روش ممکن برای حمایت از قرشهای ضعیف

در کشـورهای مختلـف از روشهـای متنوعـی بـرای حمایت از اقشـار
ضعیـف در دنیـا اسـتفاده شـده اسـت .در ادامه به چهـار حالت ممکن
اشـاره میکنیم.
-1توزیـع دولتـی کاال بـه قیمت مصوب :این روش همان روش سـنتی
اسـت کـه در بیـن کاالهـای تنظیـم بـازاری میبینیـم .به طـوری که
کاالهـا (در صـورت نیـاز بـه واردات) ،بـا نـرخ ارز یارانـهای وارد کشـور
شـده و در نهایت با قیمت مصوب توزیع میشـوند .طبیعی اسـت که
ایـن شـیوه ،منجـر به بهـره منـدی ناعادالنه قشـرهای مختلف خواهد
شـد .از سـوی دیگـر ایـن روش افزایـش تمایـل و تقاضای مـازاد برای
خریـد ایـن کاالهـا را ایجـاد میکنـد .اینهـا همه علاوه بر سـاز و کار
عریض و طویل دولتی اسـت که الزم اسـت برای واردات و پخش کاال
و همیـن طـور نظـارت در این شـیوه به کار گرفته شـود .موضوعی که
هزینههـای زیـادی را بـه دولـت و نظـام توزیع تحمیـل میکند.
-2توزیـع کوپنی :کاالبـرگ یا کوپن روش دیگری برای توزیع کاالهای
یارانهای اسـت .اگر چه این روش امکان بهره مندی قشـرهای هدف از
کاالهـای یارانـهای را تضمیـن میکنـد ،اما از منظر اقتصـادی ،تبعاتی
هـم چـون فشـار تقاضـا بـرای ایـن دسـته از کاالهـا نسـبت به سـایر
کاالهـا ،انحـراف از هـدف از طریـق فـروش کوپن در بازار آزاد و شـکل
گیـری فسـاد را در پی خواهد داشـت.
-3توزیـع نقـدی :شـکل دیگری کـه دولت میتوانـد از تامین کاالهای
اساسـی مـردم و بهخصـوص قشـرهای آسـیب پذیر اطمینـان حاصل
کنـد ،پرداخـت نقـدی بـه خانـوار (هماننـد یارانـه نقـدی) اسـت .این
روش معایـب نظـام یارانـه کاالیی ماننـد افزایش تقاضا بـرای کاالهای
اساسـی ،ایجـاد بـازار بـرای معاملـه مجـدد کوپنهای کاالیی و فسـاد

ناشـی از اختصـاص نـرخ ارز یارانهای بـرای واردات را ندارد .با این حال،
پیامدهـای تورمـی ایـن روش قابـل تامل اسـت .همچنیـن در صورت
ضعـف مدیریـت ،بـه ایجـاد تعهـد بلندمـدت بـرای دولت و نیـز ایجاد
تصور درآمد دایمی توسـط خانوار منجر خواهد شـد که تبعات منفی
به همـراه خواهد داشـت.
-4شـیوه نقـدی -کاالیـی :بـا توجـه بـه معایـب و مضـرات روشهای
یادشـده ،میتوان راه حل بینابینی را در نظر داشـت .کارت الکترونیک
بـا قابلیـت خریـد کاالهای اساسـی یکـی از گزینهها در این باره اسـت
کـه بـه نظـر میرسـد با اقتضائـات فعلی اقتصاد کشـور نیز بیشـترین
قرابـت را دارد .بدیـن ترتیـب میتـوان کارت الکترونیـک را بـه ایـن
صـورت تعریـف کـرد کـه افـراد بـا آن بتواننـد کاالهـای اساسـی را از
فروشـگاهها خریـداری کنند .همچنین از آن جـا که هر روش پرداخت
غیـر نقـدی منجـر به ایجاد بازار سـیاه میشـود ،میتوان ایـن امکان را
پیـش بینـی کـرد که مقدار شـارژ شـده در هـر کارت پـس از یک بازه
زمانی قابلیت نقدشـوندگی داشـته باشد.

روش فعیل توزیع کاالهای یارانهای توسط دولت،
چه معاییب دارد؟

هم اکنون روش برگزیده دولت برای حمایت از معیشـت خانوار ،روش

اول فـوق یعنـی توزیـع دولتـی کاال بـه قیمـت مصـوب اسـت .در این
روش بـه واردکننـده ارز دولتـی داده میشـود بـه امیـد اینکه کاالیی
کـه ارزانتـر وارد شـده اسـت ،بـه همان قیمـت مصـوب و ارزانتر هم
بـه دسـت مردم برسـد! شکسـت این سیاسـت نیـاز به توضیح نـدارد.
فقـط ذکـر ایـن نکته الزم اسـت که طبق بررسـیهای انجام شـده ،در
سـال گذشـته اقالم مشـمول دریافت ارز  4200تومانی ،در بازار 73.2
درصـد گـران شـدهاند! این یعنی میلیاردهـا دالر ارز یارانهای تخصیص
داده شـده ،به دسـت مردم نرسـیده اسـت .در این شرایط قیمت کاالها
به شـدت رشـد کرده و در معدود دفعاتی که کاال با نرخ دولتی عرضه
میشـود ،شـاهد ایجاد صفهای طوالنی هسـتیم .چرا که کاال در بازار
دو نرخـی شـده اسـت .کاالی دونرخـی هـم یعنـی بازار سـیاه ،صف و
کرامـت نفسـی کـه در صفهـای طوالنی زیر پا گذاشـته میشـود!

یک برآورد از خسارتهای روش فعیل توزیع کاالهای
یارانه ای

اینهـا همـه تبعـات ایـن سیاسـت در سـطح خـرد و به هنـگام توزیع
اسـت امـا وقتـی بـه موضـوع از باالتـر نـگاه میکنیـم ابعـاد فاجعـه
روشـنتر میشـود .دولت سـال گذشـته  14میلیارد دالر ارز ترجیحی
( 4200تومانی) تخصیص داد .اگر نرخ ارز سـامانه نیما یعنی حدودا 9

تاکنـون گزارشـی مبنـی بر ایجاد خلل جدی ،ایجاد صف یا مشـکالت
نـرم افـزاری در تخصیـص یارانـه بـه افـراد مشـمول این طرح منتشـر
نشـده اسـت .افـراد مثـل یک خرید معمولـی به فروشـگاهها مراجعه و
اقلام موردنیـاز را خریـداری میکننـد .شـاید گفته شـود کـه افزایش
جمعیـت مشـمول از  10بـه حـدود  50میلیون نفر ،مشـکالتی ایجاد
خواهـد کـرد .پاسـخ این اسـت کـه قطعا شـرایط متفـاوت خواهد بود
امـا راهکارهای بسـیار سـادهای هم وجـود دارد.
فـرض کنیـد کـه دولـت تصمیم بگیرد شـیوه فعلـی توزیـع یارانهها را
یعنـی اختصـاص ارز دولتـی و تالش بـرای توزیع کاال به قیمت مصوب
(کـه عملا بـه جای مـردم نصیـب داللها ،محتکـران و .. .میشـود یا
منجـر بـه صفهـای شـلوغ جلـوی فروشـگاهها و تعاونیها میشـود)
کنـار بگـذارد و بـه جـای آن تصمیـم بگیـرد بـه هـر فرد مشـمول در
هفـت دهـک اول درآمـدی (حدود  56میلیون نفـر) ،کوپن الکترونیک
اختصاص داده شـود.

هم اکنون روش
برگزیده دولت برای
حمایت از معیشت
خانوار ،روش توزیع
دولتی کاال به قیمت
مصوب است .در این
روش به واردکننده
ارز دولتی داده
میشود به امید
اینکه کاالیی که
ارزانتر وارد شده ،به
همان قیمت مصوب
و ارزانتر هم به
دست مردم برسد،
در ناکارآمدی این
روش فقط ذکر این
نکته کافی است که
طبقبررسیهای
انجام شده ،در سال
گذشته اقالم مشمول
دریافت ارز 4200
تومانی ،در بازار
 73.2درصد گران
شدهاند!

راهکارهای ساده برای رفع مشکالت انیش از
توسعهطرح

با افزایش جمعیت مشـمول ،مسـئله شناسـایی وجود خواهد داشـت
کـه گریـزی از آن نیسـت و بایـد بـر اسـاس روشهای اخیـر (صنفی،
خوداظهـاری یـا ترکیبی) مشـموالن تعیین شـوند .با توجه به سـابقه
اجـرای طـرح ،احتمـال وقـوع مشـکل نـرم افـزاری همانـدک اسـت.
درنهایـت یـک مشـکل دیگـر مطـرح اسـت :احتمـاال بعـد از واریـز،
فروشـگاههای تعریف شـده ،شـلوغ خواهد شـد چرا که جمعیت حدود
پنـج برابـر شـده اسـت .اما برای این مشـکل هم چندیـن راهکار وجود
دارد:
 -1اعتبـار کوپـن بـه صـورت تدریجی ،مثل طی  5هفته واریز شـود تا
مراجعـه به فروشـگاهها به تدریجـی صورت گیرد.
 -2همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس پیشـنهاد داده اسـت ،بعد
از مدتـی امـکان برداشـت نقدی اعتبار واریز شـده از خودپـرداز فراهم
شـود .مثلا بعـد از دو مـاه در صـورت نداشـتن خرید از فروشـگاههای
مشـخص شـده ،اعتبـار موجـود در کارت ،قابـل دریافـت از خودپـرداز
باشـد .در ایـن حالـت برخـی از افـراد که نیـاز ضروری ندارنـد ،به جای
مراجعـه و خریـد کاالهـای اساسـی ،ترجیـح میدهنـد صبـر کنند تا
اعتبـار تبدیـل بـه پول نقد شـود که در هر فروشـگاه و برای هر کاالیی
قابـل خرجکـرد باشـد .لـذا مراجعه به فروشـگاه کمتر خواهد شـد.
 -3درنهایت میتوان فروشگاههای مشمول را نیز افزایش داد!

چرا از روشهای هبرت استفاده منیکنیم؟!

با همه این اوصاف ،به نظر میرسد ،پرداخت نقدی یا نقدی-کاالیی
(کاالبرگ الکترونیک) بهترین راهکار برای عبور از شرایط فعلی ،کمک
به خانوار و در عین حال پیشگیری از فساد و رانت باشد .طبق برخی
پیشنهادات کارشناسی ،در روش نقدی-کاالیی ،چند مرحله در سال،
یک اعتبار مشخص به کارت سرپرستان خانوار واریز میشود که قابل
استفاده در فروشگاههای خاص برای خرید اقالم خاص است .در
صورت استفاده نکردن ،بعد از یک دوره زمانی مشخص ،این اعتبار
تبدیل به وجه نقد شده است و قابل استفاده در هر فروشگاهی و
برای خرید هر کاالیی خواهد بود و حتی امکان برداشت وجه نقد هم
وجود دارد اما متاسفانه این روش تمیز و کم خطاتر ،از سوی دولت
موردتوجه قرار نگرفته است .برخی میگویند که دولت از واژه کوپن
میترسد و بیم آن دارد که شعار بازگشت به عقب معنا شود! حال
آنکه بازگشت به عقب یعنی حیف و میل منافع ملی ،ایجاد رانت،
فساد و تحمل فشار اقتصادی بیشتر توسط مردم است .البته برخی از
ما نیز ،کاالبرگ الکترونیک را به دالیل مختلف نمیپسندیم .اما باید
توجه کنیم که این روش بهترین گزینه موجود در شرایط سخت فعلی
است .ضمن آنکه کشورهای مختلف جهان از این روش به صورت
دایم نیز استفاده میکنند .بنابراین نباید با زدن برچسب هایی ،خود را
از فواید یک سیاست بهتر ،محروم کنیم.

