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شنبه  25اسفند 1397

سال نوزدهم /شماره 5166

چرا مردم و زوجین از وام مسکن استقبال نمیکنند

بخش اقتصاد -چرایی کاهش دریافت تسهیالت مسکن ،به شرایط بسیار سخت
دریافت وام ،مبلغ کم و صفوف طوالنی انتظار باز می گردد.
یکی از فاکتورهای اصلی برای تشکیل خانواده ،وجود مسکن است .عاملی که
ق دارد .اما متاسفانه کاهش قدرت
تاثیر بسزایی در رشد ازدواج و کاهش طال 
جوانان در خرید مسکن ،سن ازدواج را باال برده و این امر مقدس را به تاخیر
انداخته است .یکی از عوامل موثر در افزایش قدرت خرید مسکن ،تسهیالت
بانکی تعریف شده از سوی بانک مرکزی برای زوجین و خانه اولی هاست که به
زعم بسیاری شرایط مطلوبی ندارد و دردی را دوا نمی کند.
بعد از شرح شرایط دریافت وام مسکن زوجین به طرح معضالت این امر از زبان
دریافت کنندگان آن می پردازیم .هریک از زوجین در شهرهای بزرگ می توانند
مبلغ  ۸۰میلیون تومان به عنوان «وام مسکن زوجین»
دریافت کنند .زوجین باید مبلغ نصف وام دریافتی را
به مدت یک سال در بانک سپردهگذاری کنند .مثال
متقاضیان تهرانی که قصد دریافت وام  ۱۶۰میلیونی را
دارند ،باید مبلغ  ۸۰میلیون سپردهگذاری کرده باشند.
به این ترتیب حداقل زمان انتظار برای دریافت وام،
یک سال است .فراز و نشیب های دریافت وام مسکن
زوجین تنها به همین امر خالصه نمی شود و داستانی
ادامه دار است چرا که زوجین باید خانه اولی باشند،
نباید قبال از تسهیالت بانک مسکن و یا بانکهای
دیگر برای خرید ،ساخت یا تعمیر مسکن و یا انتقال
سهمالشرکه استفاده کرده باشند.
همچنین زوجین نباید از امکانات دولتی برای خرید
خانه استفاده کرده باشند .این موضوع با استعالم فرم
«ج» از وزارت راه و شهرسازی روشن خواهد شد.
البته نرخ سود این تسهیالت  ۹.۵درصد است ،اقساط
وام به صورت ساده و پلکانی ساالنه و دورهای تعیین
میشود و وام باید حداکثر تا مدت  ۱۲سال به صورت
کامل تسویه شود .شرایط فوق در سختترین حال
ممکن در واقع زوجین را از دریافت وام به نحوی
منصرف میکند که آنها ترجیح میدهند با استقراض
از خانواده و آشنا واحدی را برای سکونت اجاره کنند و یا از ازدواج و تشکیل
خانواده سرباز زنند .البته قابل ذکر است که بانک مرکزی و دولت ها در تخصیص
منابع به بخش مسکن کوتاهی نکرده اند و این موضوع را جدول زیر بیان می کند:
اقساط وام مسکن زوجین طوالنی مدت شود
سید ناصر موسوی الرگانی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،ضمن انتقاد از شرایط اعطای وام مسکن
زوجین می گوید :در بسیاری از شهرها و روستا به قدری شرایط وام ها سخت
است که مردم از دریافت آن ها منصرف می شوند حال این وام ها شامل وام های
مسکن زوجین و یا حتی اشتغال برای کارآفرینانی است که به تازگی تشکیل
خانواده داده اند .وی افزود :سال هاست در مجلس به منظور تسهیل شرایط
پرداخت تسهیالت به اقشار خاص تالش می شود و قوانین مناسبی تعبیه شده
است اما در عمل ،موانعی پیش پای دستگاه های اجرایی قرار می گیرد که نمی
دانیم چیست؟ الرگانی تاکید کرد :سود تسهیالت در نظر گرفته شده باالست و
توان پرداخت در وام گیرندگان وجود ندارد ،بانک ها می توانند با تصمیم مشترک
اقساط را طوالنی مدت کنند تا زوجین عالوه بر فشار اقتصادی و معیشت ،روزانه
به فکر بازپرداخت وام خود نباشند .وی بیان کرد :گاهی می بینیم که فرد وام
گیرنده در ماه به دنبال فراهم کردن قسط سنگین وام دریافتی خود است و
معیشت خانواده خود را فراموش کرده است ،این روند اجرایی برای وام گیرندگان
بویژه زوج های جوان مناسب نیست.

لزوم افزایش تسهیالت مسکن
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه تسهیالت کنونی مسکن
جوابگوی بازار مسکن نیست ،گفت :باید دولت ،بانک مرکزی و بانک مسکن
اقدامات الزم را برای افزایش سقف تسهیالت مسکن انجام دهند ،زیرا که افزایش
و رشد  ۹۲درصدی قیمت مسکن با این میزان تسهیالت تطابق ندارد.
وی گفت :وزیر راه و شهرسازی معتقد است که افزایش سقف تسهیالت مسکن
موجب رشد قیمت مسکن میشود ،اما به عقیده بنده تسهیالت کنونی تنها ۳۰
درصد از قیمت مسکن را شامل میشود .رضایی کوچی اظهار کرد :در بسیاری
از کشورهای توسعه یافته  ۷۰درصد قیمت مسکن ،تسهیالت پرداخت میشود

و متقاضیان  ۳۰درصد از قیمت یک ملک را پرداخت میکنند ،اما متأسفانه
در ایران و طی  ۱سال گذشته این معادله معکوس شده و متقاضیان بیش از
 ۷۰درصد از قیمت مسکن را باید از پس انداز خود پرداخت کنند .رئیس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید تولید مسکن را در
کشور افزایش دهیم تا قیمتهای مسکن تعدیل شود ،گفت :ساخت  ۴۰۰هزار
واحد مسکونی در شهرهای جدید که از سوی وزیر راه و شهرسازی طرح آن
مطرح شده ،نمیتواند چندان بازار مسکن را از رکود خارج کند بنابراین دولت
باید با افزایش سقف تسهیالت مسکن و همچنین اجرای طرح بازآفرینی شهری
اقدامات الزم را برای کنترل این بازار در دستور کار خود قرار دهد .وی یادآوری
کرد :در صورتی که اعتبارات بخش مسکن افزایش نیابد و همچنین نوسانات ارزی
و اقتصادی کشور به ثبات نرسد ،نمیتوانیم امیدوار به کاهش قیمت مسکن در
سال آینده باشیم.
رضایی کوچی مطرح کرد :ابتدای امسال حدود  ۸۰هزار فقره وام خرید مسکن
در قالب وامهای خرید مسکن یکم ،اوراق ،جانبازان و جوانان به متقاضیان واجد
شرایط پرداخت شده است و این در حالی است که حجم کل معامالت خرید
مسکن در شهرهای کشور بیش از  ۲۰۰هزار فقره بوده است.
ارایه تسهیالت مسکن از سوی شبکه پولی اصالح شود
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه امالک تهران درباره بی رمق بودن بازار وام
مسکن گفت :متاسفانه مقدار تسهیالت مسکن که از جانب بانک مرکزی تعیین

شده بسیار اندک است .یعنی تعداد تسهیالت مسکنی که از سوی نهاد پولی به
مردم ارایه میشود دارای برخی محدودیتهای خاص است ،بنابراین با وجود این
نوع شرایط اقشار مختلف ترجیح میدهند برای اخذ این نوع تسهیالت صرف نظر
کنند .در ارتباط با تسهیالت خرید ملک باید اشاره کرد که این نوع امتیازها این
طور نیست که از ظرفیت مازادی برخوردار باشند.
وی افزود :میزان تسهیالت بانکی تعدادش از نظر کمی و کیفی ناکافی است.
برای آنکه این تسهیالت جنبه کاراتری پیدا کند باید از نظر کیفی یعنی از لحاظ
ریالی مبالغش افزایش یابد ،سود بازپرداخت آن کاهش و مدت بازپرداخت بیشتر
شود تا با اعمال این شیوهها دهکهای بیشتری بتوانند از این نوع تسهیالت بهره
بگیرند .نایب رئیس اتحادیه امالک تهران اظهار کرد :تسهیالت بانکی میتواند
نقش موثری در خانهدار شدن افراد داشته باشد حال امیدواریم که
نحوه ارایه این نوع تسهیالت از سوی شبکه پولی اصالح شود تا در
آینده جنبه موثرتری به خود بگیرد.
افزایش قیمت مصالح ساختمان زمینه ساز رشد
قیمت مسکن شده است
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه وزیر راه و
شهرسازی طرحهای جدیدی را برای کنترل بازار مسکن مطرح کرده
است ،گفت :اسالمی کارهای جدیدی از جمله ساخت  ۴۰۰هزار واحد
مسکونی را مطرح کرده است ،اما در شرایط کنونی مسکن این طرحها
کافی نیست .وی با بیان اینکه اقالم ضروری ساخت مسکن از جمله
مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمانی طی یک سال گذشته رشد
چشمگیر قیمتی داشته است ،گفت :در صورتی که دولت اقدامات الزم
از جمله افزایش سقف تسهیالت مسکن را انجام ندهد ،سال آینده بازار
مسکن با مشکل رکود تورمی رو به رو خواهد شد .بدری گفت :ساخت
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی از مهمترین برنامههای پنجم توسعه
به شمار میرفت ،اما طی یک سال گذشته شاهد کاهش تولید مسکن
در کشور هستیم بنابراین باید دولت اقدامات الزم را برای بهبود
وضعیت بازار مسکن در دستور کار قرار دهد .سخنگوی کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی گفت :مسکن اجتماعی متأسفانه به
فراموشی سپرده شده است و دولت با اینکه تا به امروز برنام ه هایی
برای اتمام طرحهای مسکن ارائه داده اما چندان موفق نبوده است.
کاهش ازدواج با گرانی مسکن
بهمن ماه سال  ۹۷متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی
در تهران به  ۹۹.۷میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۸۱درصد رشد داشته است و این افزایش قیمت منجر به کاهش  ۴۱درصدی
معامالت و خرید و فروش واحدهای مسکونی در تهران شده است.
سوء استفاده از تسهیالت بانکی در فضای مجازی
افزایش قیمت مسکن زنگ خطری است برای مسئوالنی که دائم از ازدواج جوانان
حمایت می کنند ،زمانی که زوجین توان خریداری و یا حتی اجاره مسکن ندارند
چطور می توانند به سمت تشکیل خانواده حرکت کنند ،قیمت سرسام آور هر
مترمربع مسکن در کالنشهرها نیازمند تجدید نظر مسئوالن بانکی برای سهولت
در دریافت وام مسکن و همچنین افزایش میزان این تسهیالت است .جالب است
بدانید در حالی که بسیاری از زوجین برای دریافت وام مسکن روزها دوندگی می
کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل شرایط سخت تسهیالت از دریافت آن
منصرف می شوند در این بین عده ای سودجو از ُطرق مختلف با توافقات پنهانی
وام مسکن زوجین را دریافت کرده و در فضای مجازی با قیمتی بیش تر به فروش
می رسانند .این مهم نیازمند توجه جدی مسئوالن نظارتی است .مبالغی که
تحت عنوان تسهیالت حمایتی اختصاص داده شده است ولی در محل هدف خرج
نمی شود.

زیر سه میلیونیها  ،سال دیگر چقدر حقوق میگیرند؟

بخش اقتصاد -حدود  40درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون
تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق ،در سال آینده
حقوقهای سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و  ۴۷۰هزار تومان ،حقوقهای
 ۲.۵میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان ،حقوقهای دو میلیون تومانی به
دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و حقوقهای یک میلیون و  ۲۴۰هزار تومانی به
یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان افزایش مییابد.
به گزارش ایسنا ،گرچه طی سالهای اخیر دولت خط کشی و معیار دقیقی
برای اقشار مختلف درآمدی اعالم و مشخص نکرده است ،ولی آنچه گاهی هنگام
حمایت مالی خود بروز داده نشان از آن داشته که حقوقهای کمتر از سه میلیون
تومان را برای حمایت مالی و کاالیی ضروری میداند؛ به گونهای که در پرداخت
یارانهها این عنوان شده بود که نباید حقوق کمتر از سه میلیون تومان حذف شود
یا در زمان توزیع بستههای حمایتی در سال جاری کارکنان با درآمد کمتر از سه
میلیون را محق دریافت کمک مالی دولت دانست.
این در حالی است که این خط سه میلیون تومانی بین برخی نمایندگان و
کارشناسان باالتر بوده و معتقدند که باید در شرایط موجود اقتصادی و تورمی
که تا بیش از  ۳۵درصد (نقطه به نقطه) افزایش داشته است ،حقوقهای تا ۳.۵
میلیون تومان نیز مورد حمایت قرار گیرند .در همین راستا بررسی وضعیت
حقوقهای پرداختی دولت به کارکنان خود از این حکایت دارد که بیش از یک

میلیون از حقوق بگیران کمتر از سه میلیون تومان در ماه دریافتی دارند.
 ۴۰درصد از کارمندان کمتر از  ۳میلیون میگیرند
دولت در سال به حدود چهار میلیون و  ۷۰۰هزار کارمند و بازنشسته حقوق
پرداخت میکند که در این بین تعداد کارکنان حقوقبگیر به دو میلیون و ۶۳۷
هزار نفر میرسد .از تعداد مجموع حقوقبگیران دریافتیهای کمتر از سه میلیون
تومان به حدود یک میلیون و  ۴۲هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها
به دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان میرسد .همچنین حدود  ۹۲۶هزار نفر یعنی
معادل  ۳۵درصد از کارکنان کمتر از  ۲.۵میلیون دریافتی داشته و متوسط
پرداختی به آنها به یک میلیون و  ۹۸۶هزار تومان میرسد .اما جزئیات بیشتر
از پرداختهای حقوقی دولت از این حکایت دارد که در فاصله بین دو میلیون تا
دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان فقط حدود  ۴۹۱هزار نفر میزان دریافتی دارند و
متوسط حقوق آنها به دو میلیون و  ۲۴۰هزار تومان در ماه میرسد.
 ۱۶درصد کارکنان دولت زیر  ۲میلیون حقوق میگیرند
وضعیت حقوقبگیران کمتر از دو میلیون تومان نیز به گونهای است که حدود ۱۶
درصد از کارکنان کمتر از این رقم دریافت میکنند که  ۴۳۵کارمند دولت در ماه
متوسط حقوق یک میلیون و  ۶۲۷هزار تومانی دارند .همچنین حدود  ۲۸۵هزار
و  ۶۵۸نفر به طور متوسط بین یک میلیون و  ۵۰۰تا دو میلیون تومان دریافتی
دارند که متوسط حقوق آنها به یک میلیون و  ۷۸۰هزار در ماه میرسد.

در این دستهبندی حقوقی حدود  ۷۷هزار و  ۸۸۵نفر از کارکنان نیز دریافتی
بین یک میلیون و  ۲۴۰هزار تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان دارند که متوسط
یک میلیون و  ۴۲۰هزار تومانی را برای این بخش رقم میزند ،اما حداقلبگیران
دولت یعنی حقوق یک میلیون و  ۲۴۰هزار تومانی در ماه به حدود  ۷۱هزار و
 ۴۵۷نفر میرسند.
میزان حقوقهای زیر  ۳میلیون در سال آینده
در حالی وضعیت حقوق کارکنان کمتر از سه میلیون تومان در شرایط موجود
اقتصادی از سوی کارشناسان و مسئوالن سخت ارزیابی میشود که بحث نحوه
افزایش حقوق آنها در سال آینده از چالشهای بین دولت و مجلس در جریان
بررسی الیحه بودجه  ۱۳۹۸بود و در نهایت افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق
بهطور یکسان و پنج درصد عالوه بر آن به تصویب رسید.
در این شرایط حقوق کارکنان دولت که سه میلیون تومان است برای سال آینده
به حدود سه میلیون و  ۴۷۰هزار تومان میرسد و حقوقهای  ۲.۵میلیون تومانی
به حدود سه میلیون تومان افزایش مییابد .حقوقهای دو میلیون تومانی هم به
دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان میرسد و حقوقبگیران یک میلیون و  ۲۴۰هزار
تومانی تا یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان افزایش خواهد داشت.
دریافت مالیات از حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پلکانی مصوب شده و
حقوقهای تا دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند.

جزئیات شیوه جدید توزیع گوشت

بخش اقتصاد -در حالی که دو روز پیش تعدادی از قصاب ها در اعتراض به حذف
شدن سهمیه گوشت دولتی و تنظیم بازاری خود روبهروی وزارت صنعت معدن و
تجارت تجمع کرده بودند ،معاون این وزارتخانه هدف از این کار را حذف شدن و
برچیده شدن صف های طوالنی برای دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به گفته او
در شان مردم ایران نبوده است .به گزارش ایسنا ،در پی افزایش قیمت گوشت قرمز،
دولت اقدام به افزایش واردات این محصول و توزیع آن به صورت تنظیم بازاری با
نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کرد که البته به دلیل تفاوت باالی قیمت با گوشت
آزاد ،صفهای طوالنی در مقابل قصابیها تشکیل میشد و مردم باید ساعتها منتظر
میماندند تا بتوانند سهمیه گوشت دولتی خود را دریافت کنند.
اما در تازهترین اقدام ،دولت و ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفتند که شیوه توزیع
گوشت قرمز به نرخ تنظیم بازاری را تغییر دهند و آن را از طریق توزیع و عرضه
بین جوامع هدف به دست مردم برسانند تا دیگر نیازی به تشکیل صفهای طوالنی
نباشد .در پی این تصمیم ،سهمیه گوشت دولتی قصابیهایی که تا چند روز پیش
اقدام به دریافت سهمیه و توزیع آن بین مردم میکردند ،قطع شد و همین موضوع
موجب اعتراض و تجمع قصابها در مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت شد.
حذف صف های گوشت از مقابل قصابیها
عباس قبادی ،معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این باره
به ایسنا گفت :بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قرار بر این شد که گوشت قرمز
تنظیم بازاری به جامعه هدف برسد و در بین اقشار تعریف شده توزیع شود و به
همین دلیل سهمیه قصابیهای دریافت کننده گوشت تنظیم بازاری را قطع کردیم.

صفهای گوشت جمع شد

آنها هم که تا چند روز پیش از سهمیههای دولتی استفاده میکردند ،میتوانند
مانند دیگر هم صنفان خود ،گوشت قرمز را از بازار آزاد تامین کرده و بفروشند.
وی افزود :این طور نبوده که قصابها از سال  1389گوشت قرمز دولتی و تنظیم
بازاری دریافت میکردند .آنها از چند ماه پیش سهمیه گوشت تنظیم بازاری
میگیرند ،اما به هر حال صفهایی که مردم ساعت ها در آن منتظر میماندند ،در
شان مردم ایران نبود و باید این صفوف جمع میشد .قبادی ادامه داد :ستاد تنظیم
بازار مصوب کرده که گوشت قرمز تنظیم بازاری باید به جامعه هدف برسد و بر
همین اساس ،قصابان هم در قالب اتحادیههای صنفی میتوانند برای نیاز مصرفی
خودشان از همین طریق گوشت تنظیم بازاری دریافت و توزیع کنند .وی در پاسخ
به اینکه آیا الزامی به قطع سهمیه گوشت تنظیم بازاری قصابیها بود؟ گفت :البته
در زمانی هم که قصابیها متولی توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری بودند هم تمامی
اقشار جامعه نمیتوانستند از این محصول پروتئینی استفاده کنند و برخی از مردم
ساعتها در صف می ماندند و سهمیه دها نفر بلکه بیشتر را نیز دریافت میکردند.
توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه اتکا
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد که برخالف
برخی اظهارات مطرح شده ،به هیچ کدام از فروشگاه های زنجیره ای گوشت تنظیم
بازاری داده نمیشود و فقط این گوشت به فروشگاه اتکا داده میشود .سازمانها
و ادارات دولتی و ارگانهای نظامی هم میتوانند برای اعضا و پرسنل خود اقدام
به تامین گوشت کنند .وی در پاسخ به اینکه کارگران و کسانی که از دولت
مستمری و حقوقی دریافت نمیکنند ،چگونه میتوانند از گوشت تنظیم بازاری

استفاده کنند؟ اظهار کرد :کارگران کارخانه ها میتوانند به اتاق تعاون مراجعه کرده
و از طریق تعاونی اسکات سهمیه خود را دریافت کنند .آنها البته میتوانند به وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز مراجعه کنند و از طریق سازمان تامین اجتماعی از
گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند ،چرا که این سهمیه به سازمان تامین اجتماعی
هم داده شده است .نیروهای نظامی از طریق فروشگاه اتکا و دیگر سازمان ها و
ادارات نیز میتوانند از طریق تعاونیهای خود گوشت قرمز دریافت کنند.
قبادی اضافه کرد که از این طریق همه افراد از مستمریبگیران گرفته تا بازنشستگان،
خبرنگاران ،کارمندان ،کارگران و همه فعاالن صنفی میتوانند از گوشت تنظیم
بازاری استفاده کنند و این طور نیست که هر هفته یا هر ماه گوشت تنظیم بازاری
توزیع شود ،چرا که باید همه اقشار یک بار سهمیه گوشت خود را دریافت کنند و
پس از آن مرحله بعدی آغاز شود.
قرار نیست گوشت تنظیم بازاری به دست همه برسد
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با بیان اینکه شاید عدهای
سهمیه گوشت قرمز تنظیم بازاری را زودتر و عدهای دیرتر دریافت کنند ،اعالم
کرد :این همان سیاست توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری در بین جوامع هدف
است و همه تالش ما این است که همه اقشار را در نظر بگیریم تا تبعیضی به
وجود نیاید .البته باید به این موضوع هم توجه داشت که واردات گوشت با
هدف تنظیم  10تا  15درصد بازار انجام میشود و بنابراین نباید توقع داشت
که این گوشت به دست همه برسد و هدف ما نیز رساندن این گوشت به دست
مصرفکننده واقعی است.

چرتکه

کوپن؛ نوش دارویی برای
اقشار ضعیف

بخش اقتصاد -پرداخت کوپن از محل مابهالتفاوت
ارزی طرحی است که اخیرا مجلس در بررسی
جزئیات الیحه بودجه  ۹۸تصویب کرده است که به
اعتقاد یک اقتصاددان ،هرچند این طرح میتواند در
حمایت از کمدرآمدها موثر باشد ،اما بسیار دیر مطرح
شده است.
به گزارش ایسنا ،تصمیم برای حذف یارانههای ارزی
و پرداخت آن در قالب کوپن در حالی توسط مجلس
شورای اسالمی کلید خورد که تنها دو هفته تا پایان
سال باقی مانده بود .این تصمیم دیرهنگام که در
جریان بررسی جزئیات بودجه سال  ۱۳۹۸اتخاذ شد
حاال به محل بحث اقتصاددانان تبدیل شده است.
اقتصاددانانی که اغلب از این طرح استقبال کردند
آن هم نه برای اینکه بهترین طرح ممکن باشد ،بلکه
به این دلیل که نسبت به پرداخت یارانه ارزی طرح
بسیار بهتری است و احتماالً کمتر باعث اتالف منابع
خواهد شد.
مساله ،حمایت از کمدرآمدها است
با این همه آنچه مسلم است و کسی در ضرورت آن
شکی به خود راه نمیدهد ،حمایت از اقشار ضعیف
و فقراست .دولت سعی کرده است با پرداخت دالر
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاالهای اساسی از اقشار
ضعیفتر در برابر موج افزایش دالر حمایت کند .این
اتفاق از حدود  ۹ماه پیش اجرایی شد و دولت هم
حدود  ۱۴میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی
پرداخت کرد تا بلکه بتواند اقالم اساسی را از سیل
تورم در امان نگه دارد.
اما اتفاقی که در عمل به وقوع نپیوست حمایت از
اقشار ضعیفتر بود؛ چراکه عم ً
ال با چند برابر شدن
قیمت اقالم اساسی یارانههای ارزی دولت نصیب
عدهای واردکنندگان و احتماالً دالالن مواد غذایی
شد .به همین خاطر هم مجلس تصمیم گرفته است
برای حمایت هدفمندتر از اقشار ضعیفتر دولت را
ملزم به توزیع «کاالبرگ الکترونیک» کند؛ طرحی که
یادآور روزهای نه چندان خوب دهه  ۶۰و صفهای
طویل برای مواد غذایی خواهد بود.
کوپن میتواند در حمایت از فقرا مؤثر باشد
در این باره محمدباقر صدری ،کارشناس مسائل
اقتصادی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه برای یک
بیماری اقتصادی اولین قدم تشخیص نوع درمان است،
گفت :شرایط اقتصادی فعلی مانند مریضی است که
احتمال فوت آن وجود دارد؛ فشار اصلی این شرایط
به دوش بخشی از اقشار کمدرآمد کشور در شهرها
و روستاهاست که در مشکالت بزرگی به سر میبرند.
او با اشاره به اظهارات رئیس کمیته امداد مبنی بر
تحت پوشش داشتن پنج میلیون مددجو ادامه داد:
در حال حاضر حدود  ۱۵میلیون نفر در کشور زیر
خط مطلق فقر قرار دارند که باید فکری برای آنها
شود .کوپن برای کمک به این اقشار میتواند کاری از
پیش ببرد اما باید بسیار قبلتر از اینها مطرح میشد،
نه اکنون که فقط یک هفته از سال مانده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ادامه داد:
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه برای نپرداختن
افزایش حقوق کارگران خود را به آب و آتش زدند
و هیچ سخنی از کمدرآمدها به میان نمیآورند؛ در
حالی که در این شرایط این کارگران و کشاورزان
هستند که بیش از همه تحت فشار هستند.
در کنار یارانههای پنهان ،بودجههای
پنهان هم داریم
صدری با بیان این مطالب در نهایت بر ارائه کوپنها
الکترونیک برای تأمین معیشت شهروندان طبقات
ضعیفتر تاکید کرد و گفت که منابع الزم برای این
مهم را دولت باید از محلهایی مانند  ۱۴میلیارد دالر
مابهالتفاوت ارزی که مجلس تصویب کرده است،
فراهم کند .این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت
باید بسیار قبلتر و در تنظیم بودجه سال آینده به
حذف یارانههای پنهان میپرداخت ،گفت :از محل
این یارانههای پنهان دولت باید سعی در تقویت اقشار
کمدرآمد کند .نه تنها یارانههای پنهان در اقتصاد
وجود دارد بلکه بسیاری از بودجههای پنهان نیز در
بودجه وجود دارد که از منابع عمومی تغذیه میشود
و باید جلوی آنها نیز گرفته شود.
طرح» کاالبرگهای الکترونیک» در حالی توسط
مجلس شورای اسالمی به تصویب میرسد که تنها
چند روز تا پایان سال و آغاز سال جدید مانده است و
دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی
نشان نداده است .نمایندگان مجلس در یازدهم اسفند
ماه سال جاری در ادامه بررسی جزئیات بودجه  ۹۸در
بخش هزینهای با  ۱۵۸رأی موافق ۳۸ ،رأی مخالف
و  ۹رأی ممتنع از مجموع  ۲۳۶نماینده حاضر در
مجلس بند مربوط به اختصاص  ۱۴میلیارد دالر برای
تأمین کاالهای اساسی را تصویب کردند .در یک بند
از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کاالبرگ
الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم
با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.

