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الزام بانک ها به ارائه ماهانه اطالعات 
تراکنش ها به سازمان مالیاتی  

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی، با اش��اره به حرکت در 
مس��یر گام دوم هوشمند س��ازی نظام مالیاتی، گفت: 
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطالعات تراکنشهای 

بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال 
ج��اری یک دسترس��ی  برای س��ازمان مالیاتی جهت 
بررس��ی تراکنش��های بانکی ایجاد ش��ده است، گفت: 
پیش از این بر اس��اس م��اده 230 قان��ون مالیاتهای 
مس��تقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 
169 مک��رر قانون مالیاتهای مس��تقیم س��ازمان امور 
مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی 

را دریافت کرده بود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون 
بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر 
دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا 
تاکید داش��تند. پی��ش از این تراکنش��های بانکی به 
صورت سالیانه دریافت می شد اما بر اساس این قانون 
امکان دسترسی ماهیانه به اطالعات تراکنشهای بانکی 

فراهم شد.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اس��اس 
مفاد  قانونی اش��اره شده س��ازمان مالیاتی در سقف و 
آستانه تعریف شده اطالعات تراکنشهای بانکی 3 سال 

اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.
خان��ی تاکید کرد: س��الیانه میلیاردها رکورد اطالعات 
مربوط به تراکنش��های بانکی در سیستم بانکی کشور 
انجام می ش��ود که س��ازمان مالیاتی نه ب��ه تمام این 
اطالع��ات نیاز دارد و نه فضای مناس��ب برای ذخیره 

سازی آن را در اختیار دارد.  تسنیم 

آغاز ارسال صورت حساب برق تهرانی ها 
به صورت پیامک

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه 
ارسال صورت حساب برق تهرانی ها به صورت پیامک 
آغاز ش��ده است گفت: مش��ترکان تهرانی ابتدا صحت 
پیامک  با شناس��نامه قبض را چک کنند تا اش��تباهی 

در پرداخت صورت حساب صورت نگیرد.
حسین صبوری با اشاره به اینکه ارسال صورت حساب 
برق تهرانی ها به صورت پیامک به مرور در حال انجام 
اس��ت  ودر حقیقت ای��ن برنامه در تهران آغاز ش��ده 
اس��ت، گفت: در حال حاضر بانک اطالعات 98 درصد 
مش��ترکان برق تهران تکمیل شده است و از این پس 
و طبق برنامه سراس��ری در کل کشور قبوض کاغذی 

برق در تهران چاپ نخواهد شد.
وی افزود: در هر صورت این برنامه به مرور و با مراجعه 
قرائ��ت کنندگان اجرا می ش��ود و پس از قرائت کنتور 

برق ،صورت حساب به مشترکان پیامک خواهد شد.
صبوری در پاسخ به این سؤال که احتمال دارد در این 
برنامه اش��تباهی صورت بگیرد و پیامک به درستی به 
دست مشترکان نرسد اظهار داشت: به هر حال در این 
حجم باال احتمال هر گونه اش��تباهی وجود دارد چرا 
که احتمال دارد مش��ترک برق یک عدد و شماره وارد 

شده را جابجا پیامک کرده باشد.
مدیرعامل ش��رکت توزی��ع برق تهران اف��زود: در هر 
صورت اگر مش��ترکان برق برای آنه��ا پیامک صورت 
حساب ارس��ال شد ابتدا آن پیامک را با شناسه قبض 
س��ابق خود چک کنند و در صورت مطابقات داشتن، 

صورت حساب را پرداخت کنند.
به گفته وی، چنانچه شناسه قبض دریافتی مشترکان 
متعلق به آن ها نیس��ت، بایس��تی با ارسال 2*شناسه 
قبض به سرش��ماره 10001۵21 اطالعات ثبت شده 
به نام آن ش��ماره را حذف و شناس��ه قبض صحیح را 
 به هم��راه *1 به سرش��ماره یاد ش��ده پیامک کنند.

 فارس
 

 ۴۵درصد تراکنش های موبایلی،
کمتر از ۲۰۰۰ تومان

در مرداد ماه س��ال جاری بالغ ب��ر دو میلیارد و 3۵۵ 
میلی��ون و 9۷۷ تراکن��ش ب��ه ارزش 2 ه��زار و 616 
میلیارد ریال انجام ش��ده که بر اساس آن، ۴۵ درصد 
تراکنش ه��ای موبایلی، کمت��ر از 2000 تومان ارزش 

داشته است.
 گ��زارش اعالم ش��ده از س��وی ش��بکه الکترونیکی 
پرداخ��ت کارت، وضعیت دامن��ه مبلغی تراکنش های 
ابزاره��ای پرداخت یعنی کارتخوان فروش��گاهی، ابزار 
پذیرش موبایل��ی و ابزار پذی��رش اینترنتی در مرداد 
م��اه نش��ان می دهد ک��ه دامنه مبلغ��ی تراکنش های 
کارتخوان های فروش��گاهی بر حس��ب کارمزد، نشان 
می دهد که بیش��ترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا 1۵ 

هزار تومان اختصاص داشته است.
در مرداد ماه س��ال جاری بالغ ب��ر دو میلیارد و 3۵۵ 
میلی��ون  و 9۷۷ تراکن��ش به ارزش 2 ه��زار و 616 
میلیارد ریال در ش��اپرک انجام شده است که در سهم 
ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد 9۷9 
هزار پایانه در حدود 136 میلیون و 600 هزار تراکنش 
را به خود اختصاص داده و س��همی ۵.80 درصدی از 

تمام تراکنش های شبکه پرداخت داشته است.

اخبار

شرایط ارزی کشور، باثبات است
رئیس کل بانک مرکزی، با اش��اره به تالش ناکام دشمن در حداکثر سازی فشار 
اقتصادی، گفت: در ش��رایط جنگ اقتصادی چاره ای جز اولویت بندی مس��ائل 

اقتصادی نداریم.
عبدالناصر همتی گفت: در ش��رایط جنگ اقتص��ادی، چاره ای جز اولویت بندی 

مس��ائل اقتصادی وجود ندارد. وی با تاکید بر نقش مقاومت مردم و برنامه ریزی 
های صورت گرفته در عبور از شرایط سخت اقتصادی، گفت: دشمنان به هدف اصلی 

خود که فروپاش��ی اقتصاد ایران بود، نرس��یدند. همتی با یادآوری ش��رایط ارزی کشور 
درس��ال گذش��ته، افزود: علیرغم تمام تحریم ها و فش��ارهای وارد شده، در حال حاضر 
ش��رایط ارزی با ثباتی داریم و این آرامش به ما اجازه داده اس��ت که به سایر اولویت ها 
از جمله ش��رایط مناطق آزاد بپردازیم. وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی بانک مرکزی 
تامین ارز کاالهای اساس��ی و دارو است، تصریح کرد: خوش��بختانه با تدابیر اتخاذ شده 

ذخیره کاالهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است.  مهر 

 نقشه راه تنظیم بازار کشور با اولویت معیشت عمومی 
قائم مقام وزیر صنعت گفت: با توجه به دستور رهبری درباره تهیه نقشه راه برای 
تنظیم بازار کشور این نقشه با اولویت توجه به معیشت عمومی تهیه و به مقامات 

ذی صالح ارسال شده است.
مدرس خیابانی گفت: تامین به هنگام کاالهای اساسی مورد نیاز، حمایت از تولید داخل 

و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیرساخت های 
تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت های تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با آمایش 

صنعتی، تامین حداکثری کاالهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه سازی الگوی مصرف 
و بهره گیری از ظرفیت های تجاری استان های مرزی دردستور کار است. به گفته وی تمرکز 
سیاستگذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کاال به عنوان 2 شاخص کلیدی در 
تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه های تعاونی و انجمن ها هم در 
تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره سازی 

از دیگر دستور کار اجرایی تعیین شده است.   وزارت صمت 

تداوم ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری
رئیس س��ازمان شیالت کش��ور، از تداوم ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری از 

دریای خزر خبر داد.
نبی اهلل خون میرزایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در رابطه با ممنوعیت برداشت 
ماهیان خاویاری از دریای خزر گفت: با بررسی های ساالنه انجام شده از وضعیت 

ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، دو کشور شرایط را نگران کننده تبیین کرده 
اند و به همین دلیل، موافقت کردیم تا ممنوعیت برداشت تجاری این ماهی از دریای 

خزر، همچنان ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه وضع ماهیان خاویاری در دریای خزر 
مناسب نیست، افزود: با امضای تفاهم نامه ای میان سازمان شیالت ایران و روسیه، مقرر 

شده تا ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر ادامه یابد.
خون میرزایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: هر ساله شرایط ماهیان 
خاویاری در دریای خزر بررسی می شود و تا زمانیکه میزان این ماهیان به حد متناسب 

نرسد ممنوعیت صید تجاری ادامه می یابد.  صدا و سیما 

جزئیات قیمت جدید نان آزادپزها 
اینکه نرخ های اعالم شده  بیان  با  معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برای نان، تنها برای شهر تهران است و قیمت استانها توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد 
و نان تعیین و از سوی استانداران ابالغ می شود، گفت: با هدف نظام مند کردن ارایه نان و 
ساماندهی وضعیت نانوایی ها، برنامه هایی با تاکید دولت، از سوی سازمان حمایت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، برنامه ریزی شد که در گام اول در جهت اصالح این فرآیند، اصالح 
قیمت نان بود که با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با اتحادیه نانوایان و تشکل های 
مرتبط در کنار استانداری ها، فرمانداری ها و وزارت کشور، اصالح قیمت نان انجام شد و در 
گام های بعدی، اقدامات دیگری انجام خواهد شد. به گفته وی به زودی و ظرف ۵ روز آینده، 
نانوایی ها نصب خواهد  تابلوهای متحدالشکلی در سطح  با هماهنگی اتحادیه های مربوطه، 
شد که بر روی آن، وزن چانه نان، قیمت، نوع نان عرضه شده اعم از ساده و کنجدی، شماره 
تلفن رسیدگی به شکایات بر روی این تابلوهای متحدالشکل درج و نرخ نامه به همه واحدها 

تحویل داده شود تا در این تابلوها، در دید عموم قرار گیرد.
براساس اعالم این مقام مسئول گام بعدی، نظارت بر حسن اجرای این نرخ نامه در دستور 
اتاق اصناف، سازمان  اتحادیه ها،  نظارتی همچون  کار قرار دارد؛ به نحوی که دستگاههای 
.به  داد  خواهند  انجام  را  نان  کیفیت  و  قیمت  بر  نظارت  کار  حکومتی  تعزیرات  و  حمایت 
باور وی با این اتفاق »نرخ نان در بسیاری از آزادپزها ارزانتر می شود «به این ترتیب که 
، قیمت جدید نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۵۰ تومان و لواش 
۴۵۰ تومان است؛ این در حالی است که نرخ نان بربری در نانوایی های دولتی ۱۰۰۰ تومان، 

سنگک ۱۲۰۰ تومان، تافتون ۵۵۰ تومان و لواش ۳۰۰ تومان است.

نمای نزدیک

حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی کلید خورد؛
اخراج اجباری نفت از حقوق

س��رانجام بعد از سال ها تکلیف قانونی برای حذف تدریجی درآمد نفت برای 
تامی��ن هزینه های ج��اری و پرداخت حقوق و دس��تمزد، کاهش درآمدهای 
نفتی موجب ش��د خواس��ته یا ناخواس��ته،   نفت از هزینه های جاری حذف و 

درآمدهای دیگر جایگزین شود.
سال هاست که نفت نقش محوری در بودجه ایران دارد و درآمدهای آن موجب 
ش��ده بود دولت ها تمرکز کمتری برای ایجاد درآمدهای جدید داشته باشند. 
این در حالی اس��ت ک��ه بخش درآمدی بودجه دول��ت را درآمدها، واگذاری 
دارایی مالی و همچنین فروش نفت تشکیل می دهد که در سال های گذشته 
با اعمال محدودیت های بین المللی سهم نفت به تدریج از بودجه کمتر شد تا 

اینکه در سال گذشته و امسال به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعالم کرده بودجه جاری سال 

1399 بدون وابستگی به منابع نفتی تامین می شود.
 ای��ن تصمیم دولت در حالی مطرح می ش��ود که طبق قان��ون برنامه پنجم 
توس��عه دولت ها مکلف بودند به تدریج سهم درآمدهای نفتی برای پرداخت 
هزینه ه��ای ج��اری که بالغ بر 80 درصد آن را حقوق و دس��تمزد تش��کیل 
می دهد، کاهش دهند و این منابع به سمت بودجه های عمرانی حرکت کند. 
از س��وی دیگر تامین منابع برای هزینه های جاری از محل درآمدها باشد که 

از دو بخش مالیات و  سایر درآمدها تشکیل می شود.
 با این حال طی س��ال های گذش��ته همواره تراز بودجه منفی و منفی تر شد 
تا اینکه در الیحه بودجه س��ال جاری به 112 هزار میلیارد تومان رس��ید. به 
ای��ن معنی که دولت از ح��دود 3۵0 هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده برای 
هزینه ه��ای جاری حدود 2۵8 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین 
ک��رده و نزدیک به 112 هزار میلیارد دیگر باید از محل نفت کس��ب درآمد 

می شد.
با این وجود، کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق منابع 1۵8 هزار میلیاردی 
که در بودجه تعیین ش��ده بود موجب اصالح بودجه امس��ال ش��د و مجموع 
بودجه عمومی از ۴۴8 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان کاهش 
پیدا کرد، چراکه درآمدهای نفتی بر اس��اس میزان یک میلیون و ۴00 هزار 
بشکه در روزی که پیش بینی شده بود محقق نشد. این روند موجب شده در 

بودجه سال آینده سهم درآمدهای نفتی در حداقل تعریف شود.
 خروج نفت از بودجه جاری، گرچه اتفاق مثبتی برای بودجه ساالنه دولت به 
ش��مار می رود و حرکت به سمت تعدیل تراز عملیاتی بودجه است، اما بیش 
از آنکه نتیجه برنامه ریزی دولت ها برای کاهش سهم نفت و افزایش منابع از 

محل های دیگر باشد، ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است. ایسنا

معاون وزیر راه خبر داد
جابه جایی ۲۷ میلیون تن کاالی تجاری 

از دریا 
  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سال جاری 2۷ میلیون تن 
کاالی تجاری از طریق دریا جابجا ش��ده اس��ت که این عدد دو برابر واردات 

به کشور است.
محمد راس��تاد اظه��ار کرد: به زودی با توجه ب��ه ویژگی های منطقه ای بندر 
و ق��رار گرفتن در منطقه آزاد اروند، ش��اهد رونق ترافیک کانتینری در بندر 

خرمشهر خواهیم بود.
وی افزود: بندر خرمش��هر در مقطعی ۵0 درصد س��هم حمل و نقل دریایی 

کشور را به خود اختصاص داده بود.
راس��تاد گفت: توسعه زیرس��اخت های دریایی کمک قابل توجهی به اقتصاد 
کش��ور انجام می دهد و با جذب سرمایه های بخش خصوصی در هفته جاری 
شاهد مهم ترین قرارداد بخش خصوصی برای احداث پایانه حمل و نقل مواد 
معدنی به ارزش ۵000 میلیارد تومان در بندر ش��هید رجایی که معادل کل 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر صورت گرفته بودیم.
وی با اش��اره به س��خنان معاون اول رئیس جمهور گف��ت: فعالیت دریایی و 

کشتیرانی مصداق عملکرد جهادی مدیران است.
معاون وزیر راه و ش��هر سازی با اعالم پاکس��ازی 181 فروند مغروقه از آبراه 
اروند و کارون، توضیح داد: در حال حاضر 21 فروند مغروقه در سواحل ایران 
و عراق وجود دارد که از این تعداد، تنها 3 فروند در س��احل ایران و 3 فروند 

در وسط آبراه و باقی در ساحل کشور عراق قرار دارد.
وی اف��زود: اجرای پاکس��ازی مغروقه ها و الیروبی ارون��د، به همراه مجموعه 
اقدمات توسعه ای بندری، کمک می کند بندر خرمشهر به جایگاه واقعی خود 
برگردد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعالم حمایت این سازمان از 
عملیات کاپوتاژ و ترانش��یپ از بنادر، تاکید کرد: با این رویکرد نه تنها بنادر 
کوچک فعال تر می ش��وند؛ بلکه سبب می شود حجم بار از ترافیک جاده ای به 
دریا منتقل ش��ود. وی تاکید کرد: با کاپوتاژ گندم از بندر امام به چابهار سه 
میلیون لیتر از مصرف سوخت صرفه جویی شده ضمن اینکه 3 هزار کامیون 
از چرخه حذف شده اند. از سویی میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری 2۷ 

میلیون تن بوده که دو برابر واردات بوده است.
راستاد گفت: میزان جابجایی تخلیه و بارگیری کاالی وارداتی در سال جاری 

22 درصد و کاالی صادراتی 6 درصد رشد کرده است.
راس��تاد گفت: امیدواریم گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با توجه به 
اینک��ه عمده حمل و نق��ل دریایی ایران را انجام می ده��د بتواند با تعامل با 

صاحبان کاال سهم بیشتری را به بندر خرمشهر اختصاص دهد.  میزان

در راستای افزایش نظارت وزارتخانه ها رخ داد؛
۲ تحول مثبت و منفی در بودجه 99 

نظام بودجه ریزی کش��ور در س��ال 99 با تغییرات گسترده رو به رو خواهد 
بود و با عدم ارائه ردیف بودجه دستگاههای مجری در حالی شفافیت بودجه 
کاهش خواهد یافت اما اختیارات و نظارت دستگاههای سیاست گذار افزایش 

قابل مالحظه ای پیدا خواهد کرد.
  محمد باقر نوبخت در روزهای گذش��ته از مدل جدید بودجه ریزی در کشور 
رونمایی کرده است. به گفته معاون رئیس جمهور، در بودجه سال آینده همه 
دستگاه های اجرایی که در قوانین بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه 
ردیف بودند به کمتر از 100 دستگاه سیاست گذار کاهش خواهد یافت و بقیه 

دستگاه ها به دستگاه های مجری تبدیل خواهند شد.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه تاکید ک��رده،  فقط بودجه دس��تگاه های 
سیاس��ت گذار را برای تصویب به مجلس ارائه می کنیم و بودجه دستگاه های 
مجری در اس��ناد اجرایی که در هیات دولت تصویب و ابالغ می شود، تعیین 
خواهد ش��د. کارشناس��ان نظرات مختلفی در خصوص ای��ن تغییرات مطرح 
کرده اند که به نظر می رسد با نزدیک شدن به فصل بودجه نمایندگان مجلس 

نیز اظهار نظرهای جدی تری در این خصوص داشته باشند.
 پیگی��ری صورت گرفته از مدیران س��ازمان برنامه و بودجه نش��ان می دهد 
دس��ته بندی جدیدی که در نظام بودجه ریزی کش��ور در دس��تور کار قرار 
گرفته با هدف افزایش نظارت دس��تگاههای سیاس��ت گذار و کارا آمد نمودن 

بودجه طراحی شده است.
به گفته مدیران این سازمان، کارامد نمودن هزینه ها در دستگاههای مجری 
می تواند هدف صرفه جوی��ی در هزینه ها را محقق نماید. در حالی که بودجه 
سال 98 کشور از 1۴8 هزار میلیارد تومان منابع نفتی، نزدیک به 200 هزار 
میلیارد  تومان منابع مالیاتی و حدود ۵0 هزار میلیارد تومان اوراق تش��کیل 
شده بود با کاهش شدید درآمدهای نفتی عمال بسیاری از هزینه های تعریف 
ش��ده در قانون بودجه با کاهش رو به رو  خواهد ش��د. هرچند یک اصالحیه 
بودجه در ش��ورای هماهنگی س��ران ق��وا برای جلوگیری از کس��ری بودجه 
تصویب ش��د اما برای سال آینده بایس��تی نظام برنامه ریزی کشور تغییرات 

عمده در راستای بحث اصالح ساختار را در دستور کار قرار دهد.
بر این اساس، شیوه جدید بودجه ریزی در حالی از موازی کاری و تخصیص 
ناکارام��د بودجه و منابع مالی جلوگیری ک��رده که می تواند منجر به کاهش 
ش��فافیت در بودجه دس��تگاههای مجری به خصوص دس��تگاههای مستقر 
در اس��تانها ش��ود. بر مبنای این ش��یوه بودجه ریزی، اختیار تخصیص منابع 
دس��تگاههای مجری )یا به عبارت ساده تر دستگاههای مستقر در استانها( با 

دستگاه سیاست گذار)عمدتا وزارت خانه ها( خواهد بود.  تسنیم 

گزارش

هفته گذشته دومینوی گرانی ها بار دیگر به نان 
رسید و شوک دیگری برمعیشت مردم واردکرد. 
اگرچ��ه  در طول س��الهای اخی��ر ودر پی نبود 
نظ��ارت  کاف��ی و دقیق این گران��ی کار خود را 
م��ی کند ومردم هم کم و بیش با آن کنار آمده 
اند اما مس��اله مهم و کلی��دی دراین بین اظهار 
بی اطالعی . تناقض گویی  متولیانی اس��ت که 
گمان می برند مردم درک درس��تی از اقتصاد و 
ب��ازار ندارند و  همانطور که هرچه س��فره های 
معیشتشان کوچکتر می شود اما تالش می کنند 
تا با س��یلی صورت خود را سرخ کرده و روزگار 
را سپری کنند،آنها چنان با اظهار بی اطالعی از 
اتفاقاتی که در بازارهای اقتصادی کش��ور سخن 
م��ی گویند که باور می کنیم آنها دراین کش��ور 
و مملکت زندگ��ی نمی کنند که اگر می کردند 

حداقل اینگونه آشکارا انکار نمی کردند. 
 دوم مهرماه س��الجاری بود ک��ه نوبخت رئیس 
برنامه و بودجه کش��ور پس از ش��ورای  جلس��ه 
بودجه در پایان در واکنش به انتشار برخی اخبار 
مبنی بر افزایش قیمت نان مدعی شد که »هیچ 
تغییری در روزهای اخیر در سیاست های دولت 
مبنی ب��ر افزایش قیمت نان گرفته نش��ده و ما 
همچنان با همان روش��ی که از ابتدای سال 98 
عمل ک��رده ایم ادامه خواهی��م داد و بحثی که 
مبن��ی بر افزایش قیمت نان در برخی رس��انه ها 

مطرح شده قابل پیگیری است.«

گرانی برنامه ریزی شده
این گفته نوبخت در حالی مطرح شد که درست  
ی��ک روز قبل از س��خنان وی رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست 
ستاد تنظیم بازار اس��تان خبر از تغیرات قیمت 
ن��ان در تهران داده و اعالم کرده بود »  در بخش 
نانوایی های یارانه پ��ز، بربری با آرد 830 تومانی 
ب��ه قیمت یک هزار تومان، س��نگک با آرد 81۵ 
تومان��ی، یک ه��زار و 200 تومان، تافتون با آرد 
820 تومان��ی، ۵۵0 توم��ان و لواش با آرد 820 
تومانی به نرخ 300 تومان عرضه می شود و وزن 
چانه برای بربری ۵10 گرم، س��نگک ۵60 گرم، 

تافتون 230 و لواش 1۴0 گرم باشد.«
وی همچنین در م��ورد قیمت های جدید را برای 
نانوایی ه��ای آزادپز با قیمت گن��دم 900 تومانی 
اینگون��ه اعالم کرده بود که »قیمت بربری در این 
نانوایی ه��ا با آرد یک هزار و 230 تومانی به قیمت 
یک هزار و ۵00 تومان، س��نگک با آرد یک هزار و 
1۷0 تومانی به نرخ یک هزار و 800 تومان، تافتون 
با آرد یک هزار و 200 تومانی به قیمت 8۵0 تومان 
و لواش با آرد یک هزار و 200 تومانی به نرخ ۴۵0 
تومان عرضه می ش��ود و وزن چانه در نانوایی های 
آزادپز برای بربری باید ۵80، سنگک 6۵0، تافتون 

280 و لواش 1۷0 گرم لحاظ شود.«
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ته��ران اینگونه اعالم ک��رده بود که ن��رخ انواع 
نان برای شهرس��تان های استان بناست پس از 
بررسی اعالم ش��ود ودولت مجوز افزایش قیمت 
نان را برای اس��تان ها در اختیار استانداران قرار 
داده ام��ا »ب��رای پایتخت خ��ود وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اقدام کرده است.«
البته در کنار ای��ن بی اطالعی نوبخت به عنوان 
فردی که تا پیش از این سخنگوی دولت بود می 
توان به ادعای مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت  اش��اره  کرد 
که  مدعی اس��ت »قیمت نان گران نشده و اگر 
نرخ جدیدی برای نان اعالم ش��ده، در راس��تای 

یکسان سازی قیمت ها و نظارت بیشتر است«

افزایش قیمت رسمی 
در این بین برخی متولیان اما بروز چنین تصمیمی 
را به عدم افزایش نان در طول ۴ سال اخیر نسبت 
داده و اینگونه عنوان می کنند که  در طول سالهای 
اخیر قیمت انرژی و کارگر و سایر شاخص ها موثر 
در هزینه تمام شده افزایش داشته اما از آنجایی که 
نان جز کاالهای استراتژیکی مردم بود ،تالش شده 
تا به شکل رسمی این مساله رخ ندهد و اگر قراربود 
کاالیی مانند نان گران شود؛ به شکل غیررسمی و 

البته متخلفانه از س��وی برخی نانوایی ها رخ داده 
بود و دولت و متولیان هیچ نقشی درآن نداشتند و 
در یک کالم نانوایان به ش��کل  خودسرانه اقدام به 

افزایش قیمت کردند.
البت��ه در کنار این صحبت ها نیم نگاهی به این 
صحبت ها که چرا و به چه دلیل این بخش��نامه 
ابالغ ش��د خود حکای��ت جالب ت��ری را روایت 

میکند که در نوع خود قابل تامل است .
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت در تش��ریح اهداف این اقدام 
اینگون��ه عنوان کرده بود که»  هدف از انتش��ار 
بخش��نامه جدید برای قیمت نان این اس��ت که 
براساس این بخش��نامه قیمت و وزن چانه انواع 
نان برای نانوایی هایی که آرد یارانه ای می گیرند 
تعیین ش��ود تا بدین وسیله امکان گران فروشی 
وجود نداشته باشد، ضمن اینکه از بروز هر گونه 
تخلفی جلوگیری شود و امکان نظارت بازرسان 

بر نانوایی ها هم بیشتر خواهد شد.«
البت��ه این اتف��اق چیزی نبود که یک ش��به رخ  
داده باشد که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و 
امثال وی ازآن بی خبر باش��ند چراکه در تاریخ 
2۵ تیرماه س��الجاری از این مهم خبرداده بود . 
در تاریخ یاد شده معاون وزیر صنعت با اعالم این 
خبر که »قیمت نان 2۵ درصد گران می ش��ود« 
از تدوی��ن 3 س��ناریو در این زمین��ه خبرداده و 
گفته بود »که سه س��ناریو برای افزایش قیمت 

نان مطرح است و از سه سناریو موجود احتمال 
افزای��ش قیم��ت 2۵ درصدی نان م��ورد توافق 
است و در آینده نزدیک این طرح جهت تأیید به 

هیأت دولت ارائه خواهد شد.

جنگ زرگری
باالخره  هفته گذش��ته با ب��اال گرفتن این جنگ 
زرگری بار دیگر حرف گرانی نان به کرسی نشست 
و مه��ر تایی��د متولیان بر آن منجر به آن ش��د تا 
نانوایان که تا پیش از این از به ش��کل غیر رسمی 
نسبت به افزایش قیمت ناناقدام کرده بودند حاال 
به ش��کل کامال قانونی  و رسمی نرخ های خود بر 
دیوار نانوایی ه��ا بکوبند و دیگر ذره ای نگرانی از 

برخورد و یا جریمه ای احتمالی نداشته باشند .
 داستان جنگ زرگری متولیان در مورد نان اتفاق 
تازه ای نیست و دیر یا زود این بازی را در مورد 
قیمت بنزین ش��اهد خواهی��م چراکه وزیر نفت 
تا پیش ازاین نس��بت به بازگشت کارت سوخت 
اظهار بی اطالعی میکرد اما با گذش��ت چند ماه 
این مهم و اس��تفاده از آن در س��ر گرفته شده و 
طی هفته های گذش��ته درمورد افزایش قیمت 
بنزین و سناریوهای پیش روی آن با اعالم اینکه 
من نیز زمزمه آن را شنیده ام ،به نوعی در حال 
آماده کردن اذهان نس��بت به این پدیده اس��ت 
که همراس��تا با خود قیم��ت اکثر کاالها به ویژه 

کاالهای اساسی رابا رشد مواجه می کند.

تنور داغ گرانی نان 
سیاست روز افزایش قیمت کاالهای اساسی را بررسی میکند؛


