
فش��ار اقتصادی و وضعی��ت بغرنج آن موجب 
شده تا مردم زیر بار آن کمر خم کنند، اما این 
روزها قیمت کاالها آنقدر تند قد می کشد که 

دیگر مردم قدرت تحمل آن را ندارند. 
در این میان به نظر می رس��د دولت پاس��خی 
ب��رای مردم در این باره ندارد و نمایندگان هم 
به این نتیجه رس��یده اند که استیضاح رئیس 
جمهور هم ب��اری از دوش مردم بر نمی دارد، 
چرا که کش��ور در  ش��رایط خاصی قرار دارد 
و تحریمهای اقتصادی و ش��یوع بیماری کرونا 
از یک س��و و فرا رسیدن سال پایانی دولت از 
س��وی دیگر، رمقی برای دولت نمی گذارد که 
در این زمینه پاسخگو باشد و یا برنامه هایی را 
ارائ��ه کند.  بنابراین نمایندگان دس��ت به کار 
ش��دند تا نظام کوپنی را بار دیگ��ر به اقتصاد 
کشور برگردانند.  سابقه ورود کوپن به اقتصاد 
ایران ب��ه دهه 60 بر می گ��ردد و  آخرین بار 
ش��هریور ماه س��ال ۹0 بود ک��ه وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت وق��ت، در دول��ت دهم از 
خداحافظی با »سیستم کوپنی« خبر داد، اما 
نمایندگان مجدداً بر آن ش��دند تا از این روش 
برای کمک به مردم استفاده کنند. به نظر می 
رسد بر اساس مصوبات قبلی دولت، ۲۵ کاالی 
مصرفی و مواد اولیه که مشمول تخصیص ارز 
۴۲00 تومانی بود با اندکی تغییرات به صورت 

کاالبرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد. 
 چرایی انتخاب 

زمان��ی که جم��ع آوری سیس��تم کوپنی در 
دولت دهم انجام ش��د، »مه��دی غضنفری« 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت دولت درباره 
چرایی چنی��ن تصمیمی گفته بود؛ »کاالبرگ 
در واق��ع نوعی یاران��ه کاالیی بود که دولت به 
م��ردم پرداخت می کرد و بع��د از آن یارانه ها 
مستقیم از طریق هدفمند شدن به مردم داده 
شد. به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن 
یارانه ها باید با سیس��تم کاالبرگی خداحافظی 
کنی��م، زیرا این سیس��تم ب��رای زمان خاصی 
طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری 
ش��ده اس��ت.« وی تأکید کرده بود: »سیستم 
توزیع کاالبرگ، ابزاری برای تنظیم بازار است 
و اگر روزی دولت عالقه مند باشد تا نرخ برخی 

از کاال ه��ا را کنت��رل کند، می توان��د از طریق 
کاالبرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح 
ب��ه دلیل این ک��ه باید بخش��ی از هزینه های 
قیمت کاال را دولت بپردازد، هزینه های خاص 

خود را دارد.«
به نظرمی رس��د حاال وقت این تصمیم دوباره 
فرا رسیده است. بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند که مش��کل نبود کاال در کش��ور وجود 
ن��دارد بلکه نب��ود مدیریت دولت ب��ر بازار ارز 
از یک س��و و سیس��تم نارکارآم��د توزیع کاال 
از س��وی دیگر موجب ش��ده تا دالالن در هر 
دو س��ر ای��ن معامالت موجب ش��وند تا دایره 
معاش بر قشر آسیب پذیر کشور هر روز تنگ 
تر ش��ود. چنین ش��رایطی مش��کالت فراوانی 
برای دهک ه��ای پایین درآمدی جهت گذران 
زندگی و دسترس��ی به کاالهای اساسی فراهم 
آورده است. در این میان بارها مقامات دولتی 
از اختصاص بودجه و مناب��ع قابل توجه برای 
کاهش فشار اقتصادی بر مردم سخن گفته اند 
اما گویا متأسفانه این منابع به صورت عادالنه 
توزیع نشده و بس��یاری از این کاالها با وجود 
اینکه ب��ا ارز ترجیحی تامین می ش��ود، اما با 
قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می رسد.  

سیاس��ت کوپنی نه تنه��ا در ای��ران بلکه در 
بس��یاری از مقاطع در کشورهای مختلف دنیا 

به اجرا در آمده است. 
مثاًل، کوپن در سال ۱۹۳0 در آمریکا به منظور 
حمایت از اقش��ار ضعیف جامعه و گرس��نگان 
وارد مقوله اقتصادی و اجتماعی جامعه ش��د. 
در سال ۲0۱۳ که تبعات بحران اقتصادی در 
این کشور به بیش��ترین حد آن رسید، حدود 
۱۵ درصد جمعی��ت آمریکا یعنی ۴8 میلیون 

نفر از این کوپن ها استفاده می کردند . 
 تصمیم مجلس 

برای مقابله با این مش��کل نمایندگان مجلس 
راه��کار اس��تفاده از نظام کوپن��ی در اقتصاد 
کش��ور را برگزیده اند، موضوعی که طرح یک 
فوریتی آن در جلس��ه دیروز مجلس ش��ورای 
اسالمی مطرح ش��د و نزدیک به 8۲ درصد از 

نمایندگان به آن رأی مثبت دادند. 
در بخشی از این طرح، دولت مکلف شده است 
تا با اس��تفاده از ظرفیت ها و منابع پیش بینی 
ش��ده در قانون بودجه س��ال ج��اری، به ویژه 
مناب��ع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از 

تاریخ مص��وب این قانون، تمهیدات الزم برای 
تضمین دسترسی دهک های پایین درآمدی به 
کاالها و اقالم اساسی و دارو را در قالب اعطای 
کارت الکترونی��ک ب��ه سرپرس��ت خانوارهای 
مشمول فراهم کند. بر اساس این طرح استفاده 
از ای��ن کارت ها برای خرید دارو و نیز کاالهای 
اساس��ی از مراکز توزی��ع دارای کد اقتصادی و 
از طریق دس��تگاه کارتخوان انجام خواهد شد 
و بانک مرک��زی مکلف اس��ت اطالعات مورد 
درخواس��ت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
را که این وزارت خانه برای آزمون وسع درآمد 
خانواره��ا نی��از دارد در اختیار ای��ن وزارتخانه 
قرار دهد. همچنین مقرر ش��ده ت��ا آیین نامه 
اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کاالهای 
مصرف��ی، نحوه ثبت مراک��ز داوطلب کاالهای 
اساسی یارانه ای و نیز خانوارهای هدف، توسط 
وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعی با همکاری 
وزارتخانه های صنعت مع��دن و تجارت، جهاد 
کش��اورزی و س��ازمان برنام��ه بودجه کش��ور 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابالغ این قانون 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. 
 مخالفین و موافقین 

احمد توکلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام و نماین��ده ادوار مجلس ک��ه از حامیان 
ط��رح توزیع کارت رف��اه اجتماع��ی یا کوپن 
الکترونیک در س��ال های گذشته بوده در این 
باره گفت: چنین مس��ائلی در زمان بحران های 
اقتصادی اجتناب ناپذیر اس��ت و دولت ها باید 
به دنب��ال بهترین راهکار ممکن در راس��تای 
مدیریت این شرایط باش��ند. وی افزود: کارت 
رفاه اجتماعی و بسته های مواد غذایی بهترین 
گزینه برای حمایت از کرامت انس��انی و البته 
س��المت و بهداشت جامعه است؛ موضوعی که 
اگر مورد توجه قرار نگیرد در آینده هزینه های 
سنگین تری را به جامعه تحمیل می کند. توکلی 
تصری��ح کرد: زمانی که وضعی��ت اقتصادی به 
گونه ای است که معیشت مردم با مشکل مواجه 
شده، به دلیل تنوع نیازهای خانواده، سرپرست 
خانوار برای رفع نیازهای خود شروع به گرفتن 
قرض می کند. برای بازپرداخت این قرض نیز به 
یارانه پرداختی ماهیانه امید دارد. زمانی که این 
اتفاق رخ می دهد بس��یاری از کاالهای اساسی 
خانواده از س��بد خانوار حذف می ش��ود. اما در 
صورت توزیع کوپن می توان کاالهای اساسی و 

معیشتی خانواده را به وی داد و مشکل قبلی تا 
حدودی برطرف می شود.

از س��وی دیگ��ر جب��ار کوچکی ن��ژاد عض��و 
کمیس��یون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
از نحوه توزیع کاال های اساس��ی و ضروری در 
کش��ور انتقاد کرد و ب��ا تأکید بر اینکه به علت 
ضعف های موجود ای��ن روند تاکنون به خوبی 
اجرایی نش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: افزایش 
قیمت کاال های اساس��ی به محرومان و قش��ر 
ضعیف جامعه فشار های بس��یار زیادی را وارد 
ک��رده و تنها راه غلبه بر این تورم، رکود و عدم 
رش��د اقتص��ادی، فعال کردن چرخ��ه اقتصاد 
و تولید کش��ور اس��ت.  این درحالی است که 
برخی از دست اندرکاران اقتصادی این موضوع 
را به نوعی بازگش��ت به عقب دانس��ته و حتی 
کوبایی ش��دن اقتصاد ایران نامیده و معتقدند 
در شرایط سخت اقتصادی، باید به سمت آزاد 
کردن اقتصاد حرک��ت و حتی محدودیت ها و 
قید و بند هایی که قبال نیز داشته ایم ، برطرف 
کنیم و به جای توزیع از طریق س��همیه بندی 
و کمک به قش��رهای ضعیف جامعه، اقتصاد را 
آزاد کنیم و یارانه های پنهان را نقدی در اختیار 
مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت 
کنند تا هزینه افزایش قیمت ها جبران ش��ود. 
پرویز محمد نژاد نماین��ده لنگرود در مجلس 
شورای اس��المی نیز در این باره گفت: کوپنی 
کردن یعنی چه؟ مگر در سال ۵8 هستیم؟ آن 
زمان ه��ا کوپن کاغذی بود حاال هم یک کارت 
دست مردم بدهیم و بگوییم در صف بایستید 
روغن و گوشت بگیرید! این کار منطقی نیست 
و فساد ایجاد می کند. فاطمه مقیمی عضو اتاق 
بازرگانی تهران نیز در این باره گفت: »موضوع 
برقرار کردن دوباره نظام کوپن دهی و تشکیل 
صف مردم برای گرفتن کاالهای مورد نیازشان 
در وهله اول مشکالت کالن تر اقتصادی مانند 
آنچه تولید کنندگان در ماه های گذشته با آن 
روب��رو بوده اند برطرف نخواهد کرد. از س��وی 
دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین 
ارزش های اجتماعی با تش��کیل دوباره صف ها 

رعایت نخواهد شد .
 پاشنه آشیل 

در ای��ن میان کارشناس��ان اقتص��ادی بر این 
باورند ک��ه توزیع کوپن در صورت��ی می تواند 
مثمر ثمر باشد که  که جامعه هدف آن درست 

شناسایی شود. شاید قباًل رئیس جمهور گفته 
بود؛ ما به حس��اب مردم سرک نمی کشیم اما 
کنترل گردش مالی حس��اب های بانکی یکی 
از اصلی ترین و بهترین راهکارهایی اس��ت که 
می توان برای ش��ناخت افراد غنی و نیازمند به 
کار بست. اگر جامعه هدف این طرح به درستی 
شناسایی نشود، شکست این طرح حتمی است 

و نمی تواند به موفقیت برسد.
در این میان الکترونیکی ش��دن سیستم کوپن 
یک��ی از راههای توزیع بهین��ه و جلوگیری از 
رانت و فس��اد اس��ت.  از س��وی دیگر باید این 
توزیع به گونه ای انجام ش��ود که افراد بتوانند 
مایحت��اج اصلی خ��ود را تامین کنن��د ، مثاًل 
عده ای نمی توانند از گوش��ت قرم��ز یا قند و 
ش��کر و ... اس��تفاده کنند و به جای آن، مواد 
غذایی دیگ��ر را جایگزین کرده ان��د ، بنابراین 
اگر این سیس��تم توانایی جابجای��ی کاالها را 
نداشته باش��د باز هم افراد مواد غیرمصرفی را 
در ب��ازار به فروش رس��انده و دولت به اهداف 
خود دست نخواهد یافت.  از سوی دیگر توزیع 
آن بای��د به گونه ای صورت گی��رد که هرگونه 
ایجاد صف های طوالنی و صحنه های کمبود 
کاال را یادآور نش��د و مردم برای تهیه کاالهای 
خود دچار مضیقه و گرفتاری نش��وند و زمینه 
سازی برای ایجاد بازار غیر رسمی فراهم نشود. 
از س��وی دیگر باید در این روش آگاه س��ازی 
ه��ای الزم انجام و اذهان عمومی آماده ش��ود. 
ممکن اس��ت دش��من در پی اجرای این طرح 
در میان مردم دست به القائات منفی بزند و از 
کمبودهای ش��دید،  و قحطی در کشور سخن 
به میان آورد در صورتی که باید دولت به مردم 
روش��ن کند که نگرانی در کش��ور وجود ندارد 
و این اقدام برای تقس��یم امکان��ات بر مبنای 
عدالت اس��ت.  تجربه اختصاص یارانه تجربه 
خوبی بود ک��ه دولت می تواند با اس��تفاده از 
نق��اط قوت و ضعف این تجربه برای تخصیص 
کوپ��ن الکترونیک به مردم یاری کند. در این 
میان وظیفه نظارتی مجلس نیز نباید فراموش 
ش��ود و دولت گزارش عملکرد خود را هر سه 
ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، 
اقتصاد و کش��اورزی ارائه کند. حاال باید دید 
آی��ا چنین طرحی می تواند گ��ره از کار مردم 
و اقتصاد ایران بگش��اید یا تنها مرهمی کوتاه 

برای گرانی های اخیر خواهد بود؟
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كتایون مافی

امام صادق )ع(: نیکوکاری و خوش اخالقی، خانه ها را آباد و عمرها را طوالنی 
می کنند.

زنجیره تولید و خودكفایی به درستی 
طراحی نشده است

رئیس مجلس، مرکز پژوه��ش های مجلس را یکی 
از بازوه��ای اصلی تقنین دانس��ت و گف��ت: حضور 
کارشناسان این مرکز در جلسات کمیسیون ها منجر 

به چکش کاری طرح ها و لوایح می شود.
محمدباقر قالیباف با حضور در جلس��ه کمیس��یون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، 
نخستین چالش کشور را مشکالت مدیریتی دانست 
و گف��ت: در حال حاضر همه باور دارند که مش��کل 
اصلی کشور پول نیس��ت، زیرا در دوره ای که درآمد 
کشور حدود ۱۱0 میلیارد دالر بود وضعیت اقتصادی 
مردم با ش��رایط کنونی که درآمد به یک چهارم این 
عدد کاهش یافته، تفاوت چندانی نداشت. وی با بیان 
اینکه تامین سالمت و امنیت غذایی در حوزه اقدامات 
کمیس��یون کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس است، که موضوع بسیار حیاتی است، 
اظه��ار کرد: ما نمی توانیم ادعا کنیم در تولید برخی 
محصوالت مانند مرغ به خودکفایی کامل رسیده ایم 
زیرا زنجیره تولید و خودکفایی به درس��تی طراحی 
نشده و تمام زنجیره های تولید از داخل تامین نمی 
ش��ود. قالیباف تصریح کرد: نظارت با روش کنونی به 
درس��تی اجرایی نمی شود و نتیجه ای از آن به دست 
نمی آید بای��د روش کنونی اصالح ش��ود چرا که در 
دوره قبلی ۵07 طرح در دس��تورکار قرار گرفت که 
تنه��ا حدود ۱00 طرح تصوی��ب و تعداد کمی از آن 

ها اجرایی شد.

گل شادی
گذاری��م  تنه��ا  را  غص��ه  قط��ار 
گل ش��ادی ب��ه روی ل��ب بکاری��م
بی��ا باه��م بگی��م ب��ا ه��م بخندی��م 
ببندی��م ه��م  روی  ب��ه  غص��ه  در 
بی��ا ی��ادی کنی��م از س��الها پی��ش
دل خ��وش داش��تیم اما ک��م وبیش
کجا رف��ت آن محبت های ش��یرین
که اکنون گشته ایم آن سنگ زیرین
زم��ان را دی��ده ای با ما چ��ه ها کرد 
محاس��ن ها س��فید و قد کمان کرد
بک��ن ب��ا یک تبس��م ت��و دلی ش��اد
ک��ه گ��ردی در دوعالم ش��اد و آزاد
توان��ی ت��ا  ب��رادر  م��ن  از  ش��نو 
ناتوان��ی و  فقی��ر  دس��ت   بگی��ر 
هم��ه عم��ر عزی��زان رفت��ه ب��ر باد
تم��ام رن��ج و زحم��ت ه��ا ب��ر ب��اد
بی��ا با ی��اد ح��ق خ��ود را بس��ازیم
ک��ه ی��ک عم��ر زندگان��ی را نبازیم
بی��ا »س��یرنگ« به دور ه��م بگردیم
که تا هس��تیم به روی ه��م بخندیم

كربالیی سیرنگ احمد زاده

گزارشخبر
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راهکار مجلس برای مقابله با قیمت های کمرشکن کاالهای اساسی 

خوش آمد گویی به کوپن الکترونیکی
کارشناس���ان بر این باورند که مشکل نبود کاال در کشور وجود ندارد بلکه 
نبود مدیریت دولت بر بازار ارز از یک سو و سیستم نارکارآمد توزیع کاال از 
سوی دیگر موجب شده تا دالالن در هر دو سر این معامالت موجب شوند 

تا دایره معاش بر قشر آسیب پذیر کشور هر روز تنگ تر شود.


