
 آمار های عجیب و غریب از بحران بنگاه داری بانک  ها

آشفتگی قیمت مسکن و دالر زیر سر بانک هاست؟

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه 
صرف نظر از غیر مولد بودن فعالیت های بنگاه 
بانکی  ایران، مداخله سیستم  در  بانک ها  داری 
حتی  و  خارجی  بازرگانی  مستغالت،  حوزه  در 
بازار سرمایه مشکالت زیادی را ایجاد کرده است، 
از  برخی  دالر  و  قیمت مسکن  آشفتگی  گفت: 
بانک  مولد  غیر  عمدتا  داری  بنگاه  پیامد های 

هاست.
اقتصاد۲۴؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی 
خبر از پیگیری ویژه فروش اموال مازاد بانک ها 
در  برکناری  به  تهدید  را  بانکی  مدیران  و  داده 
صورت عدم رعایت این موضوع کرده که منجمد 
مستغالت،  بخش های  در  بانک ها  منابع  شدن 
دالر و طال، ارائه تسهیالت به بخش های تولیدی را 

در تنگنا قرار داده است.
عضو  زارع،  رحیم  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
نبود منابع مالی را بیشترین بهانه برخی بانک ها 
تولید  بخش  به  تکلیفی  تسهیالت  ارائه  برای 
بنگاه  از حوزه  باید  بانک ها  و می گوید:  دانسته 
داری خارج شده و به سمت فروش اموال خود 
حرکت کنند تا به این ترتیب رونق تولید به واسطه 

تسهیالت کارآمد رخ دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با ارائه آماری عجیب 
ها می گوید: شاهد حضور  بانک  داری  بنگاه  از 
گذاری،  سرمایه  شرکت های  در  بانک ها  پررنگ 
 ... و  دارویی  و صنعت،  کشت  بیمه،  تجاری، 
هستیم. طبق قانون، حد سرمایه گذاری یک بانک 

نسبت به سرمایه پایه، نباید بیشتر از ۲۰ درصد 
باشد، ضمن اینکه این سرمایه گذاری ها باید صرفاً 
در حوزه بانکی باشد، اما بانک هایی داریم که این 

نسبت در آن، ۱۲۳۰، ۵۷۹ و ۳۹۵ درصد است.
اما سوال اصلی این است که ابعاد مخرب بنگاه 
داری بانک ها چیست و چگونه منجر به آشفتگی 

بازار های دارایی در ایران شده است؟
یمی از منابع بانک ها دارایی منجمد است

عباس علوی راد، اقتصاددان در این رابطه به 
اقتصاد ۲۴ می گوید: آمار های رسمی کشور نشان 
می دهد حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط 
سیستم بانکی انجام می شود. این بدان معناست 
که بار اصلی سیستم مالی کشور بر دوش بانک ها 

قرار دارد.
این اقتصاددان با اشاره به تنگنای مالی بانک ها 
این  تشریح  در  منجمد،  منابع  وجود  دلیل  به 
بدهی  می دهد  نشان  بررسی ها  گفت:  موضوع 
دولت به شبکه بانکی حدود ۱۵ درصد از منابع 
نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. ۱۲.۵ 
غیر  مطالبات  قالب  در  نیز  بانکی  منابع  درصد 
جاری از اختیارات بانک ها خارج شده و ۱۵ درصد 
منابع نظام بانکی نیز از سوی بانک ها به بنگاه 

داری مستغالت تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط حدود ۴۵ 
درصد از منابع بانک ها به صورت منجمد خارج از 
دسترس است که بر شدت تنگنای مالی بانک ها 

افزوده است.
آشفتگی قیمت مسکن و دالر زیر سر شبکه 

بانکی
داری  بنگاه  دانشگاه،  استاد  این  اعتقاد  به 
ابعاد  از  که  است  پدیده ای  کشور  در  بانک ها 
درصد   ۶۰ حدود  است.  بررسی  قابل  مختلف 
بنگاه داری بانک ها در حوزه مستغالت و بازرگانی 

خارجی انجام می شود.
علوی راد با ذکر این نکته که بنگاه داری بانک ها 
اقتصاد ۲۴  به  ایران دو ویژگی مخرب دارد،  در 
می گوید: اول اینکه عمده این فعالیت ها در حوزه 
مستغالت، بازرگانی خارجی و حتی مشارکت های 
اینکه نظارت  حقوقی غیر مولد است. دوم هم 

جدی و قابل قبولی روی فعالیت های بنگاه داری 
بانک ها توسط بانک مرکزی صورت نمی گیرد.

به گفته این اقتصاددان، صرف نظر از غیر مولد 
بودن فعالیت های بنگاه داری بانک ها، انعطاف 
پذیری بسیار باالی مداخله سیستم بانکی کشور 
در حوزه مستغالت، بازرگانی خارجی و حتی بازار 
است.  کرده  ایجاد  را  زیادی  مشکالت  سرمایه 
آشفتگی قیمت ها در بازار مستغالت و بازار ارز 
برخی از پیامد های بنگاه داری عمدتا غیر مولد 

بانک ها در کشور است.
سهم ناچیز بخش مولد از منابع مالی بانک ها

این ها  بر  عالوه  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
وقتی نظام بانکی بخش قابل مالحظه ای از منابع 
مالی را صرف فعالیت های بنگاه داری غیر مولد 
می کند، باعث خواهد شد سهم بخش های مولد 

از منابع مالی بانک ها کاهش پیدا کند.
علوی راد در مورد دالیل عدم برخورد جدی با 
بانک ها در مورد بنگاه داری مخرب آن ها می گوید: 
در سالیان اخیر دولت ها بار ها وعده اصالح نظام 
بانکی و مشخصا برخورد با بنگاه داری بانک ها را 
مطرح کرده اند. این در حالی است که تاکنون 
نظر  به  است.  نشده  حاصل  چندانی  توفیق 
نظارتی  مکانیزم های  نشدن  عملیاتی  می رسد 
بانک مرکزی بر فعالیت های بنگاه داری غیر مولد 
نظام  بر  مالی دولت ها  از سلطه  ناشی  بانک ها 
بانکی، تسهیالت تکلیفی انبوه دیکته شده از سوی 
نمایندگان مجلس و واگذاری ماموریت های خارج 

از استاندارد ها به بانک هاست.
مبارزه با بنگاه داری از خود دولت آغاز شود

مبارزه  هرگونه  است:  معتقد  اقتصاددان  این 
با فعالیت های بنگاه داری غیر مولد در سیستم 
بانکی از خود دولت و مجلس شورای اسالمی آغاز 
خواهد شد. علوی راد ادامه داد: ابتدا الزم است 
روابط دولت ها با بانک مرکزی و سیستم بانکی 
واگذاری  از سوی دیگر الزم است  اصالح شود. 
حوزه  استاندارد های  از  خارج  ماموریت های 
بانکداری از سوی نمایندگان محترم مجلس به 
ویژه در قالب تسهیالت تکلیفی به سیستم بانکی 

متوقف شود.

همزمان با صدور مجوز صادرات مرغ با عوارض صفر از سوی دولت، 
باز هم این محصول در بازار دچار تکان قیمت شد و احتمال گذر قیمت 

مرغ در بازار از نرخ مصوب زیاد شده است.
اقتصاد۲۴- پس از کش وقوس های فراوان بر سر تعیین قیمت مرغ 
امروز بازار این محصوالت پروتئینی علیرغم فراوانی، باز هم روند صعود 
قیمت را در پیش گرفته است و صف ها دوباره به مرغ فروشی ها 

بازگشته است.
طبق آمار ها پیش بینی می شود بهای نهاده ها در بازار داخل کاهش 

یابد، اما در قیمت مرغ و تخم تغییری ایجاد نخواهد شد.
شرکت  داخلی  بازرگانی  معاون  جعفری،  محمد  پیش  روز  چند 
بازرگانی دولتی ایران از رفع شدن مشکل ترخیص ۴.۷ میلیون تن 
نهاده های دامی باقی مانده در گمرک خبر داد. پیشتر سید فرزاد 
طالکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران گفته بود، ورود 

نهاده ها به بازار تاثیری بر قیمت تمام شده تولید نخواهد داشت.
او همچنین با اشاره به اینکه در ۵ ماهه اول سال جاری واردات 
نهاده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش یافته بود؛ 
گفته بود، در این مدت به دلیل کاهش نهاده های دامی، تولید نیز 
کاهش یافت. حال با ورود این نهاده ها تولید رشد خواهد کرد؛ اما 

قیمت کاهش نخواهد یافت.
تا چند روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ در بازار میوه و تره بار به 
کیلویی ۴۷ هزار تومان و در واحد های صنفی شهر به کیلویی ۵۷ هزار 

تومان فروخته می شود. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ گرم 
۶۳ هزار تومان است.

از سوی دیگر به تازگی محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خبر 
داد که بر اساس برآورد ها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و 

مصرف مرغ نخواهیم داشت.
توسط  مرغ  خرید  قیمت  درباره  شیراوند  اقتصاد ۲۴،  گزارش  به 
اتحادیه تصریح کرد: قیمتی که اتحادیه قرار است خریداری کند، بر 
اساس آنالیز قیمتی که سازمان حمایت برای نرخ مصوب طیور درنظر 
گرفته  قیمت مشخصی است که در اختیار اتحادیه است و مرغداران بر 
اساس همان قیمت این محصول خودشان را به فروش می رسانند، اما 
آن چیزی که مهم است بحث استمرار این تولید است، چون اگر این 
تولید دچار وقفه یا کاهش شود قطعا در ماه های آتی دچار اختالف و 

نوسان قیمتی در بازار خواهیم بود.
با اعالم این خبر باز قیمت مرغ دستخوش تغییر شد تا جایی که 
هر کیلو مرغ در بازار میوه و تره بار به باالی ۵۵ هزار تومان و در 

فروشگاه های سطح شهر به حدود ۵۶ هزار تومان رسید.
طبق بررسی ها، ماه پیش با درخواست تولیدکننده ها و موافقت 
وزارت جهاد کشاوری نرخ مصوب مرغ از کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
به ۶۳ هزار تومان رسید، اما بازار در نخستین روز های آذر شاهد عرضه 

آن با قیمت کمتری شد.

حاال بررسی ها از سطح شهر نشان می دهد قیمت مرغ گرم همچنان 
کمتر از نرخ مصوب است و مرغ منجمد تنظیم بازاری که با هدف 
کنترل قیمت ها به بازار تزریق شده، کیلویی ۴۵ هزار تومان فروخته 
می شود، اما با روندی که قیمت مرغ درپیش گرفته احتمال رسیدن 
قیمت بازار به نرخ مصوب و یا گذر از این نرخ طی هفته های پیش 

رو وجود دارد.

علوی راد ادامه داد: ابتدا الزم 
است روابط دولت ها با بانک 
مرکزی و سیستم بانکی اصالح 
شود. از سوی دیگر الزم است 
واگذاری ماموریت های خارج از 
استاندارد های حوزه بانکداری از 
سوی نمایندگان محترم مجلس 
به ویژه در قالب تسهیالت 
تکلیفی به سیستم بانکی 
متوقف شود

 چرا مرغ گران  شد؟
غ قیمت بازار را گران می کند؟ صادرات مر

  

وزیر صمت مطرح کرد
هماهنگی کامل وزارت صمت با وزارت نفت در بخش 

گاز صنایع

فاطمی امین گفت: همکاری خوبی با وزارت نفت در حوزه تأمین گاز 
وجود دارد لذا تخصیص گاز باید به گونه ای باشد که تولید با مصرف برابر 

باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی امین در جمع 
فعاالن اقتصادی استان کرمان حاضر شد و به مشکالت و مسائل آنان 
گوش داد. از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه نحوه محاسبه حقوق 
دولتی معادن و ضرورت تفاوت های آن برای معادن بزرگ و کوچک یا 
معادن به سود رسیده با معادنی که در ابتدای سرمایه گذاری هستند، بود 

که وزیر صمت در این زمینه گفت که این پیشنهادها را بررسی می کند.
فاطمی امین همچنین درباره مشکالت معادن در تهیه ماشین آالت نیز 
افزود: از تولید داخلی حمایت می کنیم و حمایت ما از برخی جاها نباید به 

تولیدات دیگر ضربه بزند.
وی افزود: حمایت از تولید را شبکه ای می بی نم نه نقطه ای، لذا به 
ماشین آالتی که ظرفیت ساخت داخل ندارند اجازه واردات می دهیم و به 

آنها که ساخت داخل دارند ۵۰ درصد اجازه واردات می دهیم.
فاطمی امین یادآور شد: طی هفت ماه ابتدای امسال معادل کل سال 
گذشته تخصیص واردات ماشین آالت معدنی داده شده است در حالی که 

ماشین آالت معدنی ۱۰۰ درصد رشد تولید داشتند.
امیدها برای حل مشکل تأمین اجتماعی صنایع

وزیر صمت همچنین با بیان اینکه یک مصوبه برای رفع مشکل تأمین 
اجتماعی صنایع در حال اجراست گفت: پیشنهاد تفکیک حقوق دولتی 
معادن بزرگ و کوچک ایده ای قابل تأمل است که روی آن وقت می گذاریم.

وی در ادامه با اشاره به مشکل ذوب آهن اصفهان در سودآوری و خرید 
زغال سنگ کرمان با قیمت پایین گفت: سودهای شرکت های فوالدی کشور 

کم نشده بلکه متعادل شده است.
فاطمی امین اظهار داشت: سودآوری شدید در نقطه ای تعادل را از بین 
می برد لذا دولت به حوزه قیمت گذاری فوالد ورود و آن را متعادل کرده 

است.
برق صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت

وی همچنین با اشاره به مشکل قطع برق و گاز برخی واحدهای تولیدی 
اظهار داشت: سرمایه گذاری ها در این حوزه ها آغاز شده اما به سرانجام 

نرسیده است.
وزیر صمت گفت: باید ساالنه سه هزار مگاوات سرمایه گذاری در حوزه 
برق کشور می شده که این طرح ها به پایان نرسیده است؛ در حوزه گاز 
برنامه ۸۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری داشتیم که انجام نشد لذا به جز 

مدیریت مصرف کاری نمی توانیم انجام دهیم.
وی ابراز داشت: تابستان امسال در دوره کسری برق، میزان ۲۰ درصد 

بیش از مدت مشابه سال قبل برق به صنعت داده شد.
فاطمی امین افزود: همکاری خوبی بین با وزارت نفت در حوزه تأمین گاز 
وجود دارد لذا تخصیص گاز باید به گونه ای باشد که تولید با مصرف برابر 
باشد و با اجرای طرح های جدید و اقدامات و سرمایه گذاری های اخیر این 

مشکل رفع می شود.
وی با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت صنایع کوچک در کشور گفت: 
یکی از مشکالت واحدهای تولیدی وثیقه است که رفع آن یکی از برنامه های 
ما در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و در این زمینه می توانیم بخشی از مشکالت 

را حل کنیم.
تأمین اجتماعی، بانک و مالیات بزرگترین مشکالت تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مشکالت مرتبط با تأمین 
اجتماعی، بانک و مالیات با فاصله معناداری از مهمترین مشکالت تولید 
کشور است عنوان کرد: مشکل بانکی واحدهای تولیدی را با همکاری بانک 

مرکزی در روش های نرم افزاری و تأمین مالی پیش می بریم.
فاطمی امین افزود: برگشت ارز حاصل از صادرات از قوانین مجلس 
شورای اسالمی است که امسال ابالغ شد و طی توافقاتی با بانک مرکزی 
در کاهش ۳ درصدی آن توافق کردیم زیرا به هزینه های بازاریابی و سرمایه 

گذاری توجه داشتیم.
وی تصریح کرد: تراز تجاری استان کرمان در مجموع مثبت شده و 

صادرات کشور از مواد خام در حال تبدیل به فناوری باالتر است.
وزیر صنعت معدن و تجارت در پایان و با توجه به محدودیت زمان 
جلسه به مشکالت مربوط به زغال سنگ پرداخت و گفت: مخاطرات 
صنعت زغال سنگ در بخش ایمنی و سختی کار در نشستی جداگانه 

بررسی می شود.

اقتصاداخبار
شنبه 19 آذر 1401/ شماره 1377
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با اشاره به طرح  مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان، اظهار کرد: فاز دوم 
این طرح به زودی اجرا خواهد شد که طی آن به هر نانوا 
نانی که پخته و فروخته و همچنین  با میزان  متناسب 
تراکنش هایی که در دستگاه کارتخوان ثبت شده است، به 

عالوه چند درصد بیشتر، آرد تخصیص داده خواهد شد.
به طرح  اشاره  با  ایسنا،  با  در گفت وگو  محمد جالل 
مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان، اظهار کرد: فاز نخست 
این طرح  در اواخر اردیبهشت   در استان زنجان اجرا و 
پس از آنکه نتایج آن مشخص شد، ظرف مدت ۱۰۰ روز 
زیرساخت های آن در کشور به یک بلوغ قابل قبول رسید 
تا فرآیند فروش نان با ابزار جدیدی تحت عنوان کارت خوان 

هوشمند انجام شود.
وی با بیان این که کارت خوان هوشمند اصلی ترین ابزار 
فروش نان است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۶ 
هزار نانوایی به این کارت خوان مجهز هستند که از این 
تعداد ۱۸ هزار کارت خوان )نانوایی( در روستاهای مختلف 
میلیون  روزانه ۹.۵  اساس  این  بر  است.  کشور موجود 
تراکنش خرید نان از طرف مصرف کنندگان ثبت می شود. 
درواقع هدف از فاز یک طرح، مشاهده پذیر کردن زنجیره 

گندم، آرد و نان بوده است.
جالل در ادامه در مورد میزان رشد مصرف آرد یارانه ای 
توضیح داد: آرد یارانه ای توزیع شده بین نانوایان به صورت 
طبیعی ساالنه ۲.۵ درصد رشد دارد. امسال به دلیل حذف 
ارز ترجیحی و افزایش قیمت در بازارهای موازی، انتظار 
می رفت مصرف نان در بین مردم افزایش یابد اما آمارها 
نشان می دهد که میزان مصرف آرد در هشت ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نداشته و 
مصرف معادل سال گذشته بوده است. دلیل آن هم ایجاد 
شفافیت و مشاهده پذیری زنجیره افرادی بود که انگیزه 

سوء استفاده داشتند.

انحراف  میزان  که  سوال  این  به  اقتصاد  وزیر  مشاور 
مصرف آرد چقدر بوده است؟ پاسخ داد: علی رغم افزایش 
قیمت در سایر اقالم غذایی، در سال جاری افزایشی در 
مصارف  انحراف  هنوز  البته  نداشتیم.  نان  قیمت  حوزه 
آرد وجود دارد که قرار است در فازهای آتی طرح به آن 
پرداخته شود. میزان انحراف نیز حدودا ۵۰۰۰ تن آرد در 

روز است.
جالل همچنین به این سوال که طی اجرای طرح مذکور 
آیا گزارشی از تخلف نانوایان دریافت شده است یا خیر؟ 
نانوایی ها تخلف  از  تصریح کرد: ممکن است در برخی 
تراکنش های  مانند  الگویی  از  بعضا  زیرا  گیرد،  صورت 
غیرواقعی استفاده می شود. البته تشخیص این تخلفات 
کار پیچیده ای نیست و در فاز بعدی طرح، رفتار متقلبانه 

به شدت کاهش خواهد یافت.
واریز کمک هزینه به حساب نانوایان

وی در ادامه با تاکید بر این که در فاز یک طرح مذکور 
دولت تصمیم گرفت در سال جاری هزینه قیمت نان برای 
مردم طبق روال هر ساله افزایش پیدا نکند، اظهار کرد: 
از آنجا که در سال جاری پرداخت ارز ترجیحی هدفمند 
کرد،  پیدا  افزایش  اساسی  کاالهای  برخی  قیمت  و  شد 
دولت تصمیم گرفت قیمت نان که هر سال چند درصدی 
افزایش پیدا  با تورم افزایش می یافت، امسال  متناسب 
نکند، اما افزایش هزینه های نانوایان باید به نحوی جبران 
می شد؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت امسال که 
قیمت نان را ثابت نگه داشته است، به نانوایان کمک 
هزینه پرداخت کند؛ به این شکل که در فاز اول طرح، در 
پایان هر روز به هر نانوا معادل ۱۵ درصد از فروش نان، 
کمک هزینه پرداخت می کند و این ۱۵ درصد در فاز دوم، 

به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.
مشاور وزیر اقتصاد به این سوال که کمک هزینه دولت 
این  گفت:  می شود؟  تامین  محل  کدام  از  نانوایان  به 

کمک هزینه که بابت افزایش اجاره و دستمزدها پرداخت 
می شود، از ردیفی که سازمان برنامه و بودجه به آرد و نان 

اختصاص داده است جبران خواهد شد.
جزییات فاز دوم طرح

جالل در ادامه از فاز دوم به عنوان متناسب سازی خرید 
آرد نانوا با عملکرد مردم یاد کرد و گفت: فاز بعد کاهش 
انحراف مصارف آرد یارانه ای است.  البته دولت دو مالحظه 
مهم دارد؛ اول اینکه در هیچ یک از فازهای این طرح قیمت 
نان آزاد نخواهد شد و دوم اینکه دولت هیچ برنامه ای برای 
سهمیه بندی نان ندارد؛ یعنی در واقع در اجرای این طرح 
قرار نیست برای مردم تغییری ایجاد شود.  در واقع قرار 
است به جای اختصاص سهمیه به نانوا، از ظرفیت داده ای 
استفاده شود و هر نانوا بر مبنای عملکرد فروش خود از آرد 

یارانه ای بهره مند شود.
وی افزود: در واقع هر میزان فروشی که در تراکنش 
یک نانوایی ثبت شود، مبنای خرید آرد نانوا در آینده 
می شود؛ بنابراین هیچ شخص ثالثی آرد را بین نانوایان 
سهمیه بندی نمی کند و فقط تالش نانوا در عرضه نان، 
یارانه ای را تعیین خواهد کرد؛  میزان دسترسی به آرد 
آرد  از  نانوا  مندی  بهره  مردم،  رضایت  میزان  بنابراین 
البته میزان  تاثیر دارد.  یارانه ای و کمک هزینه دولت 
کمک هزینه نیز برای جبران افزایش هزینه های اجاره و 
دستمزد ترمیم خواهد شد. مشاور وزیر اقتصاد با تاکید 
فاز دوم طرح در سرنوشت  این که رضایت مردم در  بر 
اقتصادی نانوا تاثیرگذار است، در مورد زمان اجرای فاز 
دوم توضیح داد: مقدماتی فراهم شده و این فاز به زودی 
به صورت آزمایشی در یک استان اجرا خواهد شد تا نتایج 

آن مشخص و به سایر استان ها نیز منتقل شود.
محدودیت نانوایان در دسترسی به آرد برای پخت بیشتر 

نان برداشته می شود
جالل در ادامه گفت: گالیه برخی از نانواها این بود که 

سهمیه آرد محدودی دارند و نمی توانند ساعت کار خود 
را افزایش دهند. رویکرد در فاز دوم این است که سهمیه 
آرد برای نانوا برداشته شود و میزان عملکرد کارت  خوان 
مبنای امکان خرید آرد نانوا قرار گیرد. این رفتار در بازه های 
۱۰ روزه، ۱۵ روزه یا یک ماهه بررسی می شود و فردی که 
قصد عرضه خارج از شبکه آرد را داشته باشد از سهمیه آرد 
برخوردار نخواهد بود. فقط فروش نان به مردم و تحقق 

تراکنش خرید معیار عملکرد نانوا خواهد بود.
امکان استفاده از کارت نانوا فراهم می شود

وی همچنین در مورد امکان استفاده کارت بانکی نانوا 
برای اتباع یا افرادی که کارت بانکی برای خرید نان ندارند، 
توضیح داد: قرار است استفاده از کارت بانکی نانوا طی 
اساس  براین  شود.  داده  آموزش  نانوایان  به  فرآیندی 
نانوایان یکی از کارت های بانکی خود را در کارت خوان 
ثبت می کنند و چنانچه مشتری به هر دلیلی کارت بانکی 
نداشته باشد، می تواند پول نقد خود را به نانوا دهد و نانوا 

تراکنش را با کارت خودش ثبت کند.
البته ممکن است در  داد:  ادامه  اقتصاد  وزیر  مشاور 
این فرآیند وسوسه سوءاستفاده وجود داشته باشد، اما 
از آنجایی که این فرآیند داده محور است، نانوایان باید 
متوجه باشند که رفتار آنها مدام تحلیل می شود و یک رفتار 

غیرعادی به راحتی قابل مشاهده است.
اولیه  ایده  با  دولت  این که  بر  تاکید  با  جالل 
سهمیه بندی نان مخالفت کرد، گفت: در ابتدا برخی 
آرد  کمبود  با  کشور  که  بودند  باور  براین  تحلیلگران 
مواجه خواهد شد اما اجرای فاز اول طرح نشان داد 
علی رغم این که قیمت نان تغییر نیافت و محدودیت 
خوان  کارت  در  که  نانی  میزان  نشد،  اعمال  خرید 
به  نسبت  توزیع می شود،  که  آردی  و  ثبت  هوشمند 
میزان آرد معادل نان مصرفی مردم ۱۵ درصد کمتر از 

آرد توزیع شده بین نانوایان است.

جزئیات طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان
نان پخته و فروخته شده؛ مبنای تخصیص آرد به نانوا
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