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میرکاظمی :اصالح ساختار
بودجه کلید خورد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از آغاز اصالح
ساختار بودجه از دو ماه قبل در دولت خبر داد و
گفت :براساس توافق صورت گرفته بین مجلس
و دولــت ،ادامــه رونــد گذشته در بودجه نویسی
به صالح کشور نبوده و ما به دنبال طرحی نو در
بودجهنویسیسالهایآیندههستیم.میرکاظمی
در جلسه علنی دیروز مجلس ضمن ارائه گزارشی
از وضعیت بودجه امسال به نمایندگان گفت:
مشکل اساسی امروز کشور بحث کسری بودجه
است .ما در بخش هزینه ها به صورت انقباضی
عمل می کنیم ،بدهی باالیی از سال های قبلی
به دولت منتقل شده و امروز بدهی های زیادی به
بانک مرکزی ،سازمان تامین اجتماعی و صندوق
توسعه ملی داری ــم کــه در حــال مدیریت آن ها
هستیم.وی در ادامه تاکید کرد :مدیریت مصارف
کشورنیزآغازشدهوماهگذشتهاولینماهیبودکه
پرداخت ها بدون خلق پول صورت گرفت و همین
روند ادامه خواهد داشت.میرکاظمی گفت :در
تالش هستیم تا بودجه سال آینده با همکاری بین
دولت و مجلس با بهترین نوع ساختار تهیه شود
و بودجه ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت
باشد .بودجه  ۱۴۰۱به صــورت مشترک بین
مجلس و سازمان برنامه و بودجه تدوین خواهد
شد .وی افزود :اصالح ساختار بودجه دو ماه است
در سازمان شروع شده است.
▪مهم ترین محورهای اصالح ساختار بودجه

سال  97نخستین سالی بود که مطالبه صریح
رهبر انقالب برای اصالح ساختار بودجه مطرح
شد ولی در عمل دولت اقدام خاصی در این باره
انجام نداد .با این حال مراکز مختلف از سازمان
برنامه و بودجه تا مرکز پژوهش های مجلس،
محورهایی را برای اصالح ساختار بودجه بیان
کرده اند که به طور سرفصل وار عبارتند از:
 -1اصالح ساختار نظام مالیاتی ،حذف معافیت
های غیرضروری ،تکمیل بانک اطالعاتی و سامانه
هوشمند مالیاتی و ایجاد پایه های جدید نظیر
مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه
 -2تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و
حذف نفت از بودجه جاری کشور
 -3مولدسازی دارایــی های مــازاد دولت برای
فروش یا درآمدزایی از آن ها
 -4اصــاح نظام یــارانــه پنهان و سهم بیشتر
اقشار ضعیف از یارانه پنهانی که بیشتر به جیب
ثروتمندان و مصرف کنندگان انرژی می رود.
 -5اصالح در صندوق های بازنشستگی با هدف
کاهش وابستگی این صندوق ها به بودجه دولت
 -6کنترل هزینه های غیرضروری و مهار رشد
هزینه های جاری دولت
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لبنیات درانتظار کاهش۱۰درصدی بعد از افزایش ۱۰۸درصدی!
کاهش  10درصدی قیمت چند محصول لبنی از دیروز اعمال شد ،آیا می دانید در یک سال گذشته قیمت انواع مختلف این خوراکی پر مصرف چقدر افزایش داشته است؟
میرجانیان -قصه گـــزارش امــروز،
روایت سفره های بدون لبنیات است.
به قــول خیلی از مــردم ،اول بیش از
 100درصــد گــران می شــود و سپس
 10درصــد ارزان ــش می کنند! طبق
سند چشم انـــداز  ۱۴۰۴و مطابق
اســتــانــداردهــا بــایــد مــصــرف ســرانــه
لبنیات در ایران به  ۱۳۰تا  ۱۵۰کیلو
میرسید اما در شرایط کنونی این عدد
به حــدود  ۷۰کیلوگرم رسیده است
چون میانگین قیمت محصوالت لبنی
بیش از تورم گران شده و مردم دیگر
نمی توانند بخش زیــادی از پول شان
را صرف خرید لبنیات کنند .در مدتی
که بسیاری از کاالهای اساسی از جمله
لبنیات به صورت تصاعدی و نجومی
افــزایــش قیمت را تجربه میکردند،
آن قــدر قیمتها و گــرانــی ،عجیب و
باورنکردنی بود که بسیاری با قیمت
ماست و پنیر ،جوک و لطیفه ساختند و
در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند.
این که یک دبه ماست  2کیلوگرمی به
قیمت  50هــزار تومان یعنی بیش از
میزان یارانه نقدی قیمت داشته باشد،
اتفاقی است که در همین دو ،سه ماه
اخیر روی داده است نه در طول مثال
سه یا چهار ســال! اما این بــار ،زمزمه
ای از ارزانــی به گوش مان رسید .دو
روز پیش وزیر جهاد کشاورزی اعالم
کرد قیمت لبنیات  10درصد کاهش
مییابد اما بهفاصله کمی سخنگوی
انجمن صنایع لبنی گفت این کاهش
قیمت تنها شامل سه محصول شیر با
بستهبندی پالستیکی 900گرمی،
شیر2.5کیلوگرمی کمچرب و پنیرUF
یشود.
400گرمی م 
▪ گرانی و آزادسازی نرخ لبنیات به
اسم کاهش قیمت؟!

بــه گفته بــســیــاری از خــبــرگــزاری ها
مسئلهای که از آن بهعنوان کاهش

▪افزایش  70تا  108درصدی قیمت
محصوالت لبنی طی یک سال!

دو روز پیش زمــانــی کــه خبر کاهش
 10درصــدی قیمت لبنیات منتشر
شــد ،لبخند ناچیزی روی لــب مان
نقش بست اما نباید خیلی ذوق زده
شویم .مخصوصا اگر بدانیم فقط در
ماه گذشته شش محصول لبنی بین
 ۶۱تا بیش از  ۱۰۷درصد گران شده
اند!هرچند که همه مــان در زندگی
و خریدهای روزانــه طعم گرانی های
هرروزه لبنیات را چشیده ایم اما بیایید
بر آمار و اعداد قیمت ها مرور کوتاهی
داشته باشیم .براساس آمارهای ارائه
شده از سوی مرکز آمار ایران ،میانگین
قیمت برخی اقالم لبنیات در مناطق
مختلف کشور طی یک سال اخیر ۷۰
تا  ۸۰درصد رشد داشته است.
10درصــــــدی قــیــمــت لــبــنــیــات یــاد
میشود ،در واقع افزایش نرخ مصوب
سه محصول لبنی پرمصرف و آزادسازی
قیمت دیگر محصوالت است و انجمن
صنایع لبنی همکاری واقــعــی بــرای
کــاهــش قیمتها نــداشــتــه اســـت .بر
اساس نامه دبیر انجمن صنایع لبنی
به اعضای خود ،سه محصول شیر با
بستهبندی پالستیکی 900گرمی،
ماست 2.5کیلوگرمی کمچرب و پنیر
400UFگرمی بهترتیب  7400تومان،
 30600تومان و  20000تومان است
و بقیه محصوالت از ایــن پــس شامل
قیمتگذاری دستوری نیستند .در
این نامه اشــاره شده است که کاهش
قیمت ای ــن ســه مــحــصــول دســتــوری
نیست و جنبه ارشــادی دارد .آن طور
که خبرگزاری تسنیم نوشته است با
مقایسه ایــن قیمتها بــا قیمتهای
مــصــوب قبلی مشخص م ـیشــود که
نهتنها قیمت این سه محصول کاهش

نیافته بلکه افزایش قابل مالحظهای
داشته است .آبان سال گذشته قیمت
لبنیات  40درصد افزایش یافت که با
مقایسه این قیمتها ،واقعیت افزایش
قیمت اخیر محصوالت لبنی مشخص
میشود .قیمت ماست 2.5کیلوگرم
دبــه کمچرب  21000تــومــان ،شیر
نایلون  5400تومان و پنیر 400گرمی
کاپ  14500تومان اعالم شده بود و
کاهش قیمت 10درصــدی که اکنون
از آن یــاد مــیشــود ،در واق ــع کاهش
قیمت در مقایسه بــا افــزایــش قیمت
خودسرانهای اســت که صنایع لبنی
مرداد امسال اعمال کردند.
▪کاهش  10درصــدی نرخ لبنیات
اعمال شد؟

دی ــروز اولــیــن روز اعــمــال کاهش نرخ
محصوالت لبنی بود .به گفته سخنگوی
انجمنصنایعفراوردههایلبنی،اعمال
سراسری این قیمتها در بــازار حدود

یک هفته تا  10روز طول خواهد کشید.
یعنی از شنبه کارخانهها قیمت روی
این محصوالت را تغییر میدهند ولی
نکته مهم این است که هنوز اقالم قبلی
تولید شده در بازار هستند و اگر مصرف
کنندگان بالفاصله کاهش قیمت را در
بــازار احساس نکردند ،باید بدانند که
چند روزی طول خواهد کشید .اما در
همین روز اول هم کارشناس مسئول
نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت،
مــعــدن و تــجــارت خــراســان رضـــوی از
مشکالت چندگانگی قیمت لبنیات
در ب ــازار گفت و افـــزود :وزارت جهاد
کشاورزی تعیین قیمت مصوب برای
 ۱۰قلم مواد لبنی را به سه قلم تقلیل
و نوید کاهش  ۱۰درصــدی قیمت این
سه قلم را داده است ،این در حالی است
که هنوز قیمت مصوب سه قلم محصول
لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان
حمایت از حقوق مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان اعالم نشده است.

ماست /افزایش  76درصدی
هر یک کیلو ماست در شهریور به طور
متوسط  ۱۷هزار و  ۳۰۰تومان فروش
رفته و حتی تا  ۲۱هزار و  ۸۰۰تومان
هم قیمت خورده است در حالی که در
شهریور پارسال متوسط قیمت هر کیلو
ماست  ۹۸۵۰و در مرداد امسال ۱۴
هزار و  ۱۰۰تومان بوده است .بنابراین
ماست نسبت بــه م ــرداد  18.3و در
مقایسه با شهریور پارسال 75.7درصد
افزایش قیمت دارد.
شــیــر یــک لــیــتــری /افـــزایـــش 69
درصدی
هر بطری یک لیتری شیر در شهریور
به طور متوسط  ۱۳هزار تومان بوده و
تا  ۱۵هزار و  ۷۰۰تومان هم فروخته
شده اســت .این کاال نسبت به قیمت
 ۷۷۰۰تومانی شهریور پارسال 69.2
درصد و در مقایسه با ۱۲هزار و ۱۰۰
تومان مرداد امسال7.4درصد افزایش
قیمت دارد.

پنیر /افزایش  98درصدی
پنیردیگرکاالییاستکهنسبتبهسال
گذشته افزایش قیمت زیــادی داشته
و تا  68.4درصــد بــرای آن ثبت شده
است؛به طوری که هر نیم کیلو پنیر در
شهریور پارسال  ۱۴هزار تومان بوده که
در شهریور امسال به طور متوسط به ۲۳
هزار و  ۶۰۰تومان و حداکثر  ۲۸هزار و
 ۴۰۰تومان رسیده است.
کره /افزایش  108درصدی
کــره کــاالی پرحاشیه ای کــه در ماه
گذشته افزایش قیمت بــرای آن رقم
خورد .هر بسته  ۱۰۰گرمی آن تا ۱۲
هزار و  ۸۰۰تومان فروش رفته و به طور
متوسط در شهریور  ۱۱هــزار و ۳۰۰
تومان قیمت داشته اســت که نشان
میدهد نسبت به پارسال که حدود
 ۵۴۵۰تومان بــوده  107.5درصد
افزایش قیمت داشته است.
خامه /افزایش  70درصدی
خامه هم با افزایش  69.7درصدی
قیمت در مقایسه با شهریور پارسال که
 ۸۳۰۰تومان بوده ،مواجه شده است.
هر بسته  ۲۰۰گرمی خامه تا  ۱۵هزار
تومان فروش رفته و متوسط قیمت ۱۴
هزار و  ۱۰۰تومان در شهریور برای آن
ثبت شده است.
دوغ /افزایش  61درصدی
دوغ هــر یــک و نیم لیتر آن بــه طور
مــتــوســط  ۱۳هـــزار و  ۴۰۰تــومــان
و حداکثر تا  ۱۴هــزار و  ۶۰۰تومان
فروش رفت .این در حالی است که هر
یک و نیم لیتر دوغ در شهریور پارسال
 ۸۳۵۰و م ــرداد امــســال  ۱۲هــزار و
 ۶۰۰تومان بــوده که نشان می دهد
افزایش  6.9درصــدی در مقایسه با
مرداد و رشد 61.4درصدی نسبت به
شهریور پارسال دارد.

