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خبر اقتصادی

همتی:
قانون بانک مرکزی

نیاز به اصالحات واقع بینانه دارد
رئیس کل اسبق بانک 
مرکــزی گفــت: قانون 
بانک مرکــزی قطعا نیاز 
به اصالحات واقع بینانه 
دارد که موجب استقالل 

عملیاتی همراه با اقتدار و صیانت اجرا در نظارت شود.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی 
نوشــت: قانون بانک مرکزی قطعا نیاز به اصالحات 
واقع بینانه دارد که موجب استقالل عملیاتی همراه با 
اقتدار و صیانت اجرا در نظارت و.در کنار هدف اصلی 

کنترل تورم، مانع بی ثباتی و رکود شود.
او نوشت: این اصالح باید موجب بسته شدن راه 
هر گونه فشــار دولت و مجلس بر آن شود و حضور 
مشورتی شورای فقهی در آن باشد، نه به عنوان رکن. 

    
شایعه گرانی بنزین جایگاه های 

شرق کرمان را شلوغ کرد
ایرنا - یک شایعه فاقد 
اســتناد در شرق استان 
کرمان طی یکی دو روز 
گذشته افزایش مراجعه 
به جایگاه های ســوخت 

را دامن زد که با بارگیــری و تزریق به لحظه بنزین، 
مشکل در این منطقه رفع شد و روال به حالت عادی 
بازگشــت اما گویا برخی دیگر نقاط نیز متاثر از این 

شایعه قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش اتمام بنزین در یک جایگاه 
سوخت سبب شکل گیری و تقویت شایعه بی اساسی 
در برخی گروه های فضای مجازی محلی شد مبنی بر 
این ادعا که قرار است بنزین هشت هزارتومان شود؛ به 
دنبال آن مراجعه به سایر جایگاه های سوخت شدت 
گرفت و صف ها نیز مقابل پمپ بنزین ها ایجاد شد 
که با مدیریت مدیران محلی و استانی، کار تامین و 
تزریق بنزین در این جایگاهها با فوریت انجام و از روز 
گذشته روال سوختگیری در شرق استان به وضعیت 

طبیعی رسیده است.
    

ساعت کاری ادارات از سوم شهریور 
به روال عادی باز می گردد

ایسنا- ســخنگوی 
صنعت برق گفت: طبق 
مصوبــه هیــات دولت 
ســاعت کار ادارات و 
موسسات از سوم شهریور 

به روال عادی بازمی گردد. مصطفی رجبی مشهدی 
با بیان اینکه امسال با کاهش ساعت کار ادارات ۳۰ 
درصد شــاهد کاهش مصرف برق بودیم که کمک 
زیادی به صنعت برق کرد، گفت: صرفه جویی های 
صورت گرفته در بخش اداری و خانگی موجب گذر 
از پیک تابستان شد. وی با بیان اینکه  این روزها گر 
چه روزهای بسیار سختی برای صنعت برق بود، اما 
کوچک ترین خاموشی خانگی ایجاد نشد و برق پایدار 

برای همه مشترکان تامین شده است.
    

ادامه رایزنی برای گشودن
مرزهای زمینی ایران و آذربایجان

ایلنــا- رئیــس اتاق 
و  ن  ا یــر ا مشــترک 
آذربایجان گفت: متاسفانه 
در سومین سالی هستیم 
که از ابتدای کرونا مرزهای 

میان دو کشور بسته است و در حل رایزنی برای رفع 
مشکل هستیم.  حســین پیرموذن با اشاره به اینکه 
تجارت چمدانی را در این چند سال از دست دادیم، 
افزود: خوشبختانه پرواز میان دو کشور راه اندازی شد 
اما تردد زمینی همچنان مسدود است. البته با توجه 
به مذاکراتی که سفیر انجام می دهد و جلسه ای که با 
سفیر آذربایجان در ایران داشتیم، وعده داده شد که 
این مشکل هرچه زودتر برطرف شود زیرا همان طور 
که می دانید هرچه تردد بین دو کشــور بیشتر شود، 

زمینه های تجاری نیز گسترش پیدا می کند.
    

عوارض آزادراهی
تا بعد از اربعین گران نمی شود

رئیــس ســازمان 
راهداری گفت: تا آخر این 
هفته قیمت اتوبوس های 
اربعین اعالم می شــود و 
تا بعد از اربعین،  عوارض 

آزادراهی هیچ تغییری نخواهد داشــت. به گزارش 
ایســنا، داریوش امانی افزود: هشــت هزار دستگاه 
اتوبوس که مربوط به ناوگان خصوصی است، تدارک 

دیده شده و آماده خدمت رسانی به زائران است.

یک کارشناس اقتصادی و نماینده 
اسبق مجلس شــورای اسالمی گفت: 
تحت تاثیر تحریم هــا و همچنین عدم 
عضویت در اف ای تــی اف کیک اقتصاد 
ایران هــر روز در حال آب رفتن اســت.  
نشــریه اقتصادی فوربس بــه تازگی 
فهرست 1۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه 
را در سال 2۰22 منتشر کرده که در این 
گزارش نام و نشانی از شرکت های ایرانی 

وجود ندارد. 
در گــزارش ایــن نشــریه معتبر؛ 
عربستان سعودی با ۳۳ شرکت و امارات 
متحد عربی با 25 شرکت در جایگاه اول 
و دوم این لیســت قرار دارند. همچنین 
میان 1۰۰ شرکت مهم، شرکت آرامکو 
متعلق به عربستان سعودی دارای بهترین 
عملکرد در میــان غول های خاورمیانه 
است و پس از آن شرکت سابیک متعلق به 
عربستان و بانک ملی قطر در جایگاه های 

بعدی ایستاده اند. 
همان طور که ذکر شــد متاســفانه 
ایــران جایگاهی در میان شــرکت ها و 
غول های مهم خاورمیانه ندارد و علیرغم 
برخورداری از مواهب و منابع سرشــار 
طبیعی مانند نفــت و گاز؛ تحت تاثیر 
تحریم ها نتوانســته به جایگاه مناسب 

خود دست یابد. 
در شرایطی که شــیوع کرونا تحت 
کنترل نســبی درآمده و قیمت نفت در 
مسیر صعودی در حال حرکت است؛ ایران 
از این شــرایط بهره ای نبرده و نتوانسته 
حضوری چشمگیر در تجارت جهانی و 
منطقه ای داشته باشد و به اعتقاد برخی 
کارشناسان اقتصادی باید این واقعیت 
تلخ را بپذیریم که از چرخه اقتصاد جهان 
و حتی اقتصاد منطقــه خاورمیانه نیز 
حذف شده و تبدیل به جزیره ای در میان 

خشکی ها شده ایم. 
تا پیش از ســال های تحریم، ایران 
قادر به صادرات نفت و مشتقات آن بود و 
حداقل می توانست سهم خود را از کیک 

اقتصاد جهانی بردارد اما در سال های اخیر 
و با تشدید تحریم ها، هیچ گونه دسترسی 
به مزیت های اقتصــاد و تجارت جهانی 
نداریم و در صورت احیا نشدن برجام نیز به 
نظر می رسد نتوانیم در این عرصه حرفی 
برای گفتن داشته باشیم. البته ماجرای 
ایران فقط به تحریم ها ختم نمی شود، 
 FATF بلکه موضوع مهم پیوســتن به
نیز سال هاســت میان مجلس، شورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام پاسکاری می شود و هنوز تصمیم 
قطعی بــرای این موضوع مهــم اتخاذ 
نشده درحالی که با استمرار این معضل 
همچنان در لیست سیاه این سازمان باقی 
می مانیم و نمی توانیم به راحتی مراودات 
 و انتقال مالی را با شرکت های بین المللی 

انجام دهیم. 

کوچک شدن کیک اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی در این باره 
به »توســعه ایرانی« گفت:  واقعیت این 
است که سال ها سایه شوم تحریم ها بر 
اقتصاد ایران سبب شده تا روز به روز کیک 

اقتصاد کشور کوچک و کوچک تر شود و 
اگر ارزیابی از تولید ناخالص داخلی و یا 
از صادرات کشور داشته باشیم، به خوبی 
مشخص می شود که کیک اقتصاد ایران 

تا چه حد کوچک شده است. 
داریوش قنبری افزود: سال 2۰21 را 
در نظر بگیرید و میزان صادرات ایران را با 
برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنید 

تا متوجه شــوید ما چه وضعیتی داریم، 
به اعتقاد بنده آمارها نمایانگر واقعیات 
است، در صادرات ســال 2۰21 حدود 
5۰ میلیارد دالر صادرات داشتیم که در 
مقایسه با امارات متحده عربی می توان 
دریافت صادرات ما یک هشتم این کشور 
بوده اســت.   وی در توضیح این مطلب 

افزود: امارات در حالی 4۰۰ میلیارد دالر 
صادرات داشته که همه می دانیم وسعت 
امارات چه اندازه است و حتی جمعیت 
این کشور نیز مشخص است. وی گفت: 
در این وضعیت طبیعی است که اقتصاد 
ایران نتواند شرکتی بزرگ در حد و اندازه 
شرکت های  فعال در کشورهای منطقه و 

خاورمیانه داشته باشد.

افزایش فقر و بیکاری تحت تاثیر 
کاهش تولید ناخالص ملی

نماینده پیشــین مجلس شــورای 
اسالمی گفت: این آمارها نشان دهنده 
وضعیت اقتصادی ایران است و ترجمان 
این وضعیــت و میزان صــادرات کم و 
همچنین رتبه پایین تولید ناخالص ملی 
در کشور؛ افزایش فقر و بیکاری فزاینده در 
داخل کشور است و از نظر شاخص فالکت 
که ترکیبی از تورم و بیکاری است روز  به 
روز وضعیت ما بدتر می شــود که بسیار 

نگران کننده است. 
وی تاکید کرد: کشــورهای در حال 
توسعه معموال باید نرخ رشد باالیی داشته 

باشــند تا بتوانند خود را به کشورهای 
توسعه یافته برسانند اما وضعیت کشور 
ما متاسفانه روز به روز به لحاظ اقتصادی 
در حال بدتر شــدن اســت و باید گفت 
متغیر اصلی در ایــن زمینه؛ تحریم ها و 
آثار ناگواری اســت که بر اقتصاد کشور 

داشته است. 
وی تصریح کرد: البته نباید این طور 
وانمود کرد که همه مشــکالت مربوط 
به تحریم هاســت بلکه باید به مسائل 
مدیریتی و ساختاری اقتصاد ایران توجه 
جدی تری شود اما در نبود منابع درآمدی، 
مســائل مدیریتی و ... به حاشیه رانده 
می شوند زیرا هنگامی که منابعی برای 
مدیریت وجود نداشته باشد، صحبت از 

مدیریت هم جایگاهی نخواهد داشت. 

وضعیت ناگوار 
تولید و صادرات نفت 

قنبری بیان کــرد: در مجموع فکر 
می کنم وضعیتــی که اکنــون داریم؛ 
وضعیت بســیار ناگواری است و حتی 
صادرات نفت نیز در این شرایط از اهمیت 
سابق برخوردار نیست و در واقع وزنه ای 
هم در میان کشورهای صادرکننده نفت 
محسوب نمی شــویم. در دوره ای تولید 
نفت ایران برابر با 6 میلیون بشکه در روز 
بود اما متاسفانه اکنون به نصف این میزان 
هم نمی رسد در شرایطی که با توجه به 
ذخایر نفتی که نسبت به همسایگان در 
اختیار داریم باید میزان تولید نفت ایران 
حدود هشت تا نه میلیون بشکه در روز 
باشــد.  وی ادامه داد: قادریم با توجه به 
حجم ذخایری در کشــور وجود دارد، 
ظرفیت تولید روزانه را به 8-9 میلیون 

بشکه برسانیم. 
ایــن اقتصاددان گفــت: همچنین 
منابــع گاز طبیعی ما تقریبا با روســیه 
برابری می کند اما ایران عمال صادراتی 
بســیار ناچیز دارد که می توان آن را در 
حد صفر دانســت و در واقــع در حدی 
نیســت که بخواهیم از ایران به عنوان 
کشــور صادرکننده گاز نام  ببریم زیرا 
در زمستان کشور با مشکل کمبود گاز 

مواجه می شود. 
وی تصریح کــرد: در مجموع منابع 
گازی ایران می تواند ما را تبدیل به یکی 
از ثروتمند  ترین کشورهای جهان کند اما 

متاسفانه در این زمینه بسیار عقب هستیم 
و در کنار منابع عظیم نفتی که در اختیار 
داریم، منابع عظیم گاز را داریم که منبع 
ثروتی برای کشور محسوب می شود که 

متاسفانه بالاستفاده مانده است. 
قنبری گفت: دلیل اینکه منابع نفت 
و گاز کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد، 
مساله تحریم هاســت و همان طور که 
می دانید شــرکت های بزرگ نفتی که 
متعلق به کشــورهای بزرگ هستند، 
سال هاســت فعالیت خــود را در ایران 
تعطیــل کرده اند و در نبــود غول های 
سرمایه گذاری نفتی در کشور منابع نفت 
و گاز کشور عمال به سمتی پیش می   روند 
که در آینده مشمول به کارگیری عنوان 

بالاستفاده خواهند شد. 
وی خاطرنشــان کرد: در کل نیاز به 
سرمایه گذاری مناســب در حوزه نفت 
و گاز وجــود دارد تا بتوانــد حداقل در 
یک برنامه 5 ســاله ایران را برای ورود به 
بازارهای جهانی آماده کند زیرا کشــور 
ما دارای این ظرفیت اســت که ســهم 
باالیی در اقتصاد جهانی داشته باشد اما 
متاسفانه مساله تحریم ها مانع از این مهم 

شده است. 

چگونگی دستیابی به جایگاه ایران  
در تجارت جهانی 

این اقتصاددان بیــان کرد:  بنده فکر 
می کنم که با تالش برای رفع تحریم ها 
و انتخاب سیاســت خارجی همه جانبه 
و توســعه روابط با همه کشورها به ویژه 
کشــورهایی که رویکردهای خصمانه 
ندارند، می توان ایران را به جایگاه شایسته 
خود در اقتصاد و تجارت جهانی رساند. 
مسئوالن کشور و سیاســتگذاران باید 
به این مســاله مهم توجه داشته باشند 
و زمینه های الزم را برای ورود ســرمایه 
و تکنولوژی به کشــور فراهــم کنند تا 
بتوانیم از وضعیت فعلی خارج شویم زیرا 
روز به روز سفره مردم در حال کوچک تر 
شدن اســت و طبقه متوسط عمال یک 
پله تنزل یافته و جزو طبقه فقیر جامعه 
شده اند. طبقه فقیر نیز فقیرتر شده است 
و این مساله زنگ خطر اســت و باید در 
سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد 
تا شأن و جایگاه ایران مجددا در اقتصاد 

جهانی احیا شود. 

هشدار کارشناس اقتصادی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

اقتصادایرانهرروز»جزیرهایتر«میشود
مهرنوش   حیدری

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: دو پایه جدید مالیاتی در 
حال شکل گیری است .

به گــزارش خبرآنالین، داوود منظور، معــاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه 
یکی از پایه های جدید مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است، 
اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدا به صورت طرح در 
مجلس مطرح شد و کلیات ان به تصویب رسیده است، البته ما 

نیز برای چکش کاری طرح همکاری الزم را داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه این طرح آماده تبدیل شدن به قانون 
است و ورود به صحن است، گفت: بی تردید در آینده نزدیک 
این طرح تبدیل به قانون می شود و هدف از اجرای ان نه کسب 

درامد مالیاتی بلکه ممانعت از سوداگری خواهد بود.
وی درباره مصادیق مالیات بر عایدی ســرمایه ادامه داد: 
خرید و فروش ملک، خودرو، سکه و ارز با هدف کسب درامد 
مشمول مالیات بر ســوداگری است. به این ترتیب که قیمت 
زمان خرید و فروش مالک اســت و روش دریافت مالیات نیز 

طبق قانون مشخص می شود. وی درباره دومین پایه مالیاتی 
جدید نیز گفت: تدوین شــرایطی بــرای دریافت مالیات بر 
مجموع درآمد هم در جریان است تا از نظام مالیات منبع محور 

به نظام مالیاتی فردمحور حرکت کنیم.
به گفته وی پیش نویس این قانون تهیه شــده و الیحه ان 
را نوشتیم تا به زودی در کمیســیون اقتصادی دولت مورد 

بررسی قرار گیرد.
منظور با اشاره به اینکه این دو قانون بسیار مترقی هستند 
در نظام مالیاتی در جهان هستند، تاکید کرد: امیدواریم در 

چند سال آتی به نظام مالیاتی مترقی و روزآمد منتقل شویم.

خانه های خالی شناسایی شد
وی ادامه داد: بالغ بر 52۰ هزار خانه خالی شناسایی شد 
که میزان مالیات این خانه ها 1۰ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
محاسبه شده و این موضوع به مودیان اطالع داده شده است. 
این اطالع رسانی هم از طریق سامانه بوده، هم پیامک و هم به 

صورت کتبی و از طریق پست. رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
از اعتراض 1۰۰ هزار مالک خبر داد و افزود: این اعتراض ها را 
به وزارت راه منعکس کردیم تا دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. 
البته هنوز تعداد زیادی از مودیان به سامانه مراجعه نکرده اند. 
اگر مودیان اعتراض دارند بایــد اعتراض خود را ثبت کنند تا 

رسیدگی شود.
منظور ادامــه داد: مالکان خانه های خالــی باید تا پایان 
مرداد مالیات خود را پرداخت کنند در غیر این صورت ماهانه 
مشمول جریمه 2.5 درصدی مالیات تعیین شده می شوند و 
هنگام نقل و انتقال خانه باید اصل و جریمه مالیات را پرداخت 

کنند.

ممنوع الخروجی ۲۵۰۰ بدهکار مالیاتی
وی با بیان اینکه در سامانه ســوت زنی 6۰۰۰ اعتراض از 
سوی مردم ثبت شده است، گفت: از این تعداد 16۰۰ اعتراض 
گالیه مردم از پزشکان است. به همین دلیل به پزشکان اخطار 
دادیم و باید اگاه باشند که درصورت فرار مالیاتی از ابزار قانونی 
الزم اســتفاده می کنیم. پزشکان مکلف هســتند دستگاه 

کارتخوان داشته باشند و از آن استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مردم باید تخلفات را اطالع 
دهند، اگر به جای استفاده از دستگاه پوز شماره کارت می دهد 

مردم باید اطالع دهند. فــرار مالیاتی نباید موجب آزار مردم 
شــود. کتمان درآمد فرار مالیاتی و جرم محسوب می شود. 

برای این افراد پرونده کیفری تشکیل می شود.
منظور در ادامه با بیان اینکه در پنج ماه سال جاری وصول 
مالیات 65 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته 
است، گفت: در پنج ماه ابتدایی سال جاری 25۰۰ نفر بدهکار 
مالیاتی ممنوع الخروج شدند که از این افراد 12۰9 میلیارد 

تومان وصول شد.

چرا طالفروشان باید ساالنه ۶ میلیون تومان مالیات 
بدهند؟

وی در ادامه با بیان اینکه اطالعاتی که از اصناف وجود دارد 
نباید کتمان شود، اظهار کرد: مالیات ابرازی اصناف رشد دو 
برابری داشته است. چرا طالفروشان باید سالیانه 6 میلیون و 
ابزارفروشان سالیانه چهار میلیون تومان مالیات بدهند؟ ما 
قاعده بازی را تغییر دادیم. تعداد اظهارنامه اشخاص حقیقی 

52 درصد رشد کرده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: تا سال 14۰۰ تعداد کل مودیان 
2 میلیون و 915 هزار نفر بود که این تعداد در سال جاری به 
چهار میلیون و 45۰ هزار مودی رسیده و از این افراد مالیات 

یک میلیون و 8۰۰ نفر صفر شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

 دو پایه مالیاتی جدیدی در راه است
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رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به اینکه دولت را با 
وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: مسئله افزایش حقوق 
شاغالن و بازنشستگان لشگری و کشوری هنوز قطعی نشده و به 

شهریورماه نمی رسد.
به گزارش ایسنا، مســعود میرکاظمی در نشست خبری با 
اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شــاغالن و بازنشستگان 
تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر 95 درصد 
از صندوق های کشوری و لشگری حقوق  خود را از دولت دریافت 
می کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها 
باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق های کشــوری 

مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از 1۰ درصد حقوق 
مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا 

می کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ های جهانی و نهایتا رشد 
قیمت ها افتاد، باید مابه التفاوت را به آنها پرداخت می کردیم. 
بر این اساس مســئله افزایش حقوق شاغالن و بازنشسته های 
لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست 
بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت ها داشته باشیم.به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مسعود میرکاظمی در نشست 
خبری اظهار داشت: زمانی که دولت سیزدهم، دولت را تحویل 
گرفت، شرایط اقتصادی مطلوبی وجود نداشت. از 8 میلیارد دالر 
ارز کشور، 6.5میلیارد دالر خرید شده بود و کشور تنها یک ونیم 

میلیارد دالر برای خرید کاالی اساسی داشت.
به گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجــه، عالوه بر کاهش 
درآمدهــای دولت هزینه های جاری طی 8 ســال بیش از 1۰ 
برابر شده بود، زمان تحویل دولت تنها 6۰ هزار میلیارد تومان 

تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانــده بود؛ عالوه بر اینکه باید 
ماهانه 1۰ تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و ســود اوراق تسویه 

می شد.
وی تصریح کرد: دولت از آغاز کار با ایــن تصور روبه رو بود، 
اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکالت یکی پس از 
دیگری حل شد؛ نه تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه 
تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال گذشته  به 

بیش 2۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
میرکاظمی عنــوان کرد: دولــت با حــذف ارز ترجیحی 
صرفه جویی در هزینه ها نمی کند، به طوری که در بودجه پارسال 

8 میلیارد دالر برای ارز ترجیحی گذاشته شده بود اما هم اکنون  به 
22 میلیارد دالر رسیده است. با این اقدام دولت از کف بازار خارج 
می شود. با توجه به جنگ اوکراین افزایش قیمت های جهانی 

وجود داشته که دولت باید در این بخش حمایت کند.
او گفت: میزان یارانه پرداخت شده بیش از جدول های ارائه 
شده است، بنابراین باید اصالحیه یارانه بودجه را به مجلس دهیم.

زمان و نحوه اجرای طرح کاالبرگ
رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سوال درباره زمان اجرای 
کاالبرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که 
کاال برگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه اندازی کاالبرگ، 
یارانه برای خرید چند قلم کاال برای خانوار محدود شود و باید ساز 
و کار دقیقی برای اجرای آن تعرف شود و بانک ها در اجرای این 

ساز وکار مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه 
به حساب افراد واریز نشود بلکه هزینه خرید کاالها با استفاده 
کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن 

این زیرساخت و روند زمان بر بوده  است

میرکاظمی:

 مردم یارانه نقدی را به کاالبرگ ترجیح می دهند
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