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گزارش «امتیاز» از اجرای آزمایشی فروش کیلویی نان و حذف سوپرمارکتها؛

نان چه کسانی آجر میشود!
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عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک:

اجارهنشینی در شهرها
هم آرزو شد!

اوتادی افزود :بانکها بزرگترین سوداگران و دالالن بازار مسکن کشور هستند و با
دخالت در بازار باعث شدند تا خرید مسکن برای خیلیها آرزو شود.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک اعطای وام ودیعه مسکن بیشتر به
سود بانکهاست .امروز اجارهنشینی به یک آرزو تبدیل شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک گفت :وام ودیعه مسکن به سود بانکهاست
تا مستاجران .امروز اجارهنشینی در شهرها به یک آرزو تبدیل شده است.
بر اساس گزارش تسنیم ،عبداهلل اوتادی اظهار کرد :بر اساس مصوبه شورای پول و
اعتبار  ۱۰۰میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن به مستاجران تهرانی پرداخت میشود.
سود این وام بیش از  ۵۲میلیون تومان است که به نظر میرسد بیشتر به سود بانکها
باشد تا اجارهنشینها.
اوتادی افزود :بانکها بزرگترین سوداگران و دالالن بازار مسکن کشور هستند و با
دخالت در بازار باعث شدند تا خرید مسکن برای خیلیها آرزو شود.
وی تصریح کرد :قبال خرید ملک آرزو بود ،امروز اجارهنشینی در شهرها به آرزو تبدیل
شده است.
او گفت :ایران تنها کشوری است که بانکهایش چنین سودهایی دریافت میکند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک اضافه کرد :امیدواریم شرایط بهگونهای رقم
بخورد که برنامههای حمایتی به نفع اجارهنشینها باشد .مستاجران قشر ضعیف جامعه
هستند و دولت باید با برنامههای حمایتی کمک حال آنها باشد.
عبداهلل اوتادی یادآور شد :اقساط این وام حدود  ۲٫۵میلیون تومان است .این مبلغ را
باید به هزینههای زندگی و اجارهبهایی که به مالک پرداخت میشود اضافه کنیم.

جزئیات طرح
دولت برای ورود
زنان به ورزشگاهها

جایگزینی خرید توافقی با تضمینی؛

بحران کشور ما
صادرات آب است

صفحه 3

خبر
کشت قراردادی اولویت وزارت
جهاد کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی گفت :یکی از
مهمترین مباحث زراعت کشت قراردادی
است.
اولین جلسه ستاد ملی زراعت با حضور
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی،
معاون امور زراعت ،رییس سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،رییس سازمان
حفظ نباتات ،معاونین بهبود تولیدات گیاهی
و مدیران زراعت سازمان جهاد کشاورزی
سراسر کشور و سایر و مدعوین به منظور
هماهنگی اجرای کشت قراردادی محصوالت
زراعی ،تهیه و توزیع کودهای ازته ،فسفاته و
پتاسه و همچنین اهمیت و ضرورت تحقق
برنامه تولید بذور روز دوشنبه  9خردادماه در
محل سالن جلسات توسعه برگزار شد.
در این جلسه ،سید جواد ساداتی نژاد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اولین نشست
استانی ستاد ملی زراعت ،به نقش تولید
بعنوان وظیفه اصلی در وزارت جهادکشاورزی
تاکید و بازار را ضامن بقای تولید پایدار
دانست.
وی با اشاره به اینکه تولید ،خط قرمز
وزارت جهادکشاورزی است ،عنوان کرد :با
توجه به وضعیت دنیا همه تالش ما باید در
راستای تقویت و کاهش وابستگی برای امنیت
غذایی کشور باشد.
ساداتی نژاد ،یکی از مهمترین مباحث
زراعت را کشت قراردادی عنوان و تاکید کرد:
کشاورزی قراردادی باید اصالت داشته باشد و
کشت قراردادی باید به معنای واقعی صورت
گیرد.
وی افزود :اگر قرار است کشت قراردادی
انجام شود باید حتماً با کشاورز قرارداد
بسته شود و در این خصوص کلیه امکانات
و ملزومات در اختیار خود کشاورز قرار خواهد
گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی سالجاری را سال
اول اجرای کشت قراردادی دانسته و افزود :با
توجه به وسعت عملیات و انجام کامل کشت
گندم به صورت قراردادی در سال جاری،
مسائل و مشکالت پیش خواهد آمد ،لذا
محوری ترین کار برگزاری جلسات تنگاتنگ
و هماهنگی با کشاورزان قبل از شروع فصل
کشت است .ساداتی نژاد تصریح کرد :دومین
مسئله با اهمیت و ضروری ،موضوع الگوی
کشت است که با توجه به شرایط حساس دنیا
و هماهنگی ما با سیاست های روز دنیا اجرای
الگوی کشت از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .وی افزود :با توجه به شرایط جهانی
هیچ وقت بهتر از حال حاضر الگوی کشت
قابلیت و ظرفیت اجرا نداشته و میتوان گفت
االن زمان طالیی برای اجرای الگوی کشت
است .در این خصوص باید کشت محصوالت
آب بر را به کشت دانه های روغنی ،غالت و
محصوالت استراتژیک تغییر دهیم.
ساداتی نژاد با اشاره به اجرای طرح
جهش تولید در دیمزارها گفت :دیمزارها در
بخش کشاروزی فراموش شدهاند ،بنابراین
تولید در دیمزارها باید مورد تاکید باشد.

نسخه خاندوزی برای اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :مسیر صحیح
در اقتصاد ایران این است که بین دو مقوله پول و ارز
توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز ،تمام هم و غم
خود را متوجه ارز نکنیم بلکه به سیاستهای پولی و
بانکی هم توجه کنیم.
احسان خاندوزی در همایش سیاستهای پولی
و ارزی اظهار کرد :اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و
پیشبینیپذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد
حاکم شود و قابل پیشبینی باشد ،اقتصاد به صورت
خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد.
وی افزود :مالحظات تثبیتی در مقایسه با
مالحظات توسعهای در ساختارهای اقتصادی
بااهمیتتر است .عالوه بر ثبات و سیاستگذاری
مناسب باید سیاستگذار بستههای تشویقی برای
فعاالن اقتصادی درنظر بگیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد :اقتصاد چندبعدی است و
سیاستگذار نباید یک وجهی عمل کند .مهار لنگر
ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که
همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و
صادرات نیاز است.
خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاستگذاری
پولی و ارزی باید مالحظات ثبات اقتصاد کالن و کنترل
تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت
کشور پیش بیریم ،گفت :عنوان همایش ساالنه سیاست
های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و
ارز برای اقتصاد ایران است .اثرگذاری این دو مقوله
مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است .برای
کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که
رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد
ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده
اقتصاد ایران است و عمال باعث شده که نرخ ارز نقش
مرجع را برای مردم و فعاالن اقتصادی بازی کند.
پول برخالف ارز اثر بلندمدت دارد
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وی ادامه داد :در مقام مقایسه اثرگذاری مقوله
پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق
است .آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و
تورم شکل می دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و
کیفیت مقادیر پولی است .کمیت باالتر مقادیر پولی به
ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته،
زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از
تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت
رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت

کرده ،سطح بلندمدت تورم را کاهش می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش
به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش
قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشت ،تصریح کرد:
اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به
ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار
است .دوگانه ای که درباره عمق و افق سیاست های
ارزی و پولی وجود دارد ،به بیان دیگر با دوگانه دیگری
مواجه هستیم ،ثبات و توسعه .از این منظور این دوگانه،
دغدغه های مربوط به ثبات این است که تالش کنیم
اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و دادهها متغیر به
حداقل برسد.
به گفته او دغدغههایی که از جهت تمرکز بر
کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود دارد و
استقالل بانک مرکزی همگی مالحظات تثبیتی
پررنگتر است در مقایسه با مالحظات توسعهای .اگر
تمام دغدغه ما از این جنس باشد و اکتفا کنیم و
بپذیریم که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت
مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن
باشد ،به نظر می رسد این رویکرد غلط نیست بلکه
ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت میکند
اما نه همه آن را.
خاندوزی افزود :مالحظات بخش توسعه یک سطح
باالتر و تعیین کنندهتر در سیاستگذاری است .ما
غفلت یا کمرنگی این مالحظات را هم میبینیم .نوعی
خوش خیالی است که اکثر ثبات فراهم شود و تورم
مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد

مسیر رشد بهینه شود .مثال بسیاری از کالن پروژههای
اقتصادی در حوزههایی که می توانند تولید ،صادرات
و اشتغال را متاثر کنند مانند شهرسازی و ریلی ،اینها
بدون عاملیت فعاالنه سیاستگذار و به صرف برقراری
ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمیکنند.
بزرگ مقیاس شدن تولید که حتما الزم است عالوه بر
آن نیاز به سیاستهای مشوقانه هم دارند.
مسیر صحیح اقتصاد از نظر خاندوزی

وی ادامه داد :به نظر میرسد مسیر صحیح در
اقتصاد ایران این است که توازنی بین دو مالحظه برقرار
کنیم به شکل توامان ،این توازن در مقوله پول و ارز
این طور است که با توجه به لنگر ارز ،تمام هم و غم
خود را متوجه ارز نمیکنیم بلکه به سیاستهای پولی
و بانکی هم توجه میکنیم .در مقوله پول و بانک هم
الزم است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم
و تمام توجه بر کلهای پولی باشد ،به ویژه بعد از
بحران  ۲۰۰۸مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید
مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد .در بخش ارزی حتی
مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول
نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است .بازهم
پیوندی وجود دارد در بین بخش واقعی رخ میدهد
و خود را در سیاستهای ارزی نمایان میکند .حتی
مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به
این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :شکاف ترازنامه
بانکها که نزدیک به نگاه سلبی و ثبات است و
همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف

یادداشت
پایان ضایعات نان

توسعه صادرات و صنعتی گرایایی ،رویکرد توسعهای و
ایجابی .این همزمانی دو چشم داشته باشیم برای دیدن
و دو دست داشته برای اقدام کردن .ما از منظر سیاست
گذاری ارزی و پولی ،همزمان افق کوتاه و بلندمدت و
همزمان مالحظات ثبات و کنترل تورم با مالحظات
توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد همزمان با هم
ببینیم .آن چه توجه همزمان هم افزایی و اثر متقابل
با یکدیگر است .هم افزایی مثبت متقابلی است که بر
روی هم میگذارند .وقتی تورم را کنترل میکنیم بر
رشد اقتصاد تاثیر مثبت میگذارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی مطالعات می
گویند تورم مالیم و کم نوسان نمی توانند به توسعه
آسیب جدی بزنند ،گفت :ما در ایران متاسفانه شاهد نه
تورم مالیم و نه کم نوسان هستیم زیرا هم سطح تورم
باالست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است؛ اگر به
سطح مالیم تورم برسیم ،چه بسا آسیبی هم متوجه
رشد اقتصادی کشور نباشد.
اشتباه سیاستگذاران در دهه  ۹۰چه بود؟

خاندوزی اظهار کرد :در اوایل دهه  ۹۰توسط
سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که
گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم میتوانیم سایر
مولفهها را هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران
نشان داد که این طور نیست .شاخص های تثبیتی و به
طور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر می شود که شاخص
های توسعهای ما رو به تنزل میرود و برعکس میبینیم
که پایینترین نرخ تورم در زمانی رخ میدهد که رشد
اقتصادی هم باالست.
وی تاکید کرد :هر رویکردی که ثبات را فدای
توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال
را واگذارد ،حتی در تحقق همان بال باقی مانده هم با
ناکامی مواجه خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع
بانکها گفت :باید مانع از شناسایی سودهای موهوم
و ترازنامه غیرواقعی یا شکننده در بانکها با استفاده از
سیاستهای سلبی و ایجابی شویم .عالج این موضوع
نیز باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی
باشد؛ هر بانکی از فعالیتهای تولیدی بیشتر حمایت
کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید با
استفاده از سیاستهای پولی تشویق یا تنبیه شود.
خاندوزی افزود :این موضوع جزو نقاط مشترک
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بدنه ستاد
اقتصادی دولت است.

مدیرکل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد:

م کردن جوجههای یک روزه
برخورد قانونی به معدو 

مشاور وزیر و مدیرکل امور استا نهای وزارت جهاد کشاورزی،
به تولیدکنندگان در خصوص معدو مسازی جوجه یکروزه هشدار
داد و گفت :هر اقدامی در این خصوص با برخورد قانونی مواجه
خواهد شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،هوشنگ محمدی در نشست بررسی
مسائل و مشکالت مرغداران استان اردبیل افزود :معدومسازی جوجه یک
روزه عملی غیراخالقی ،غیرشرعی و غیرقانونی است و فرد متخلف تحت
پیگرد قانونی قرار میگیرد.

وی با انتقاد از معدومسازی انبوه جوجه یک روزه در استان اردبیل،
انتشار ویدئوی این کار غیرقابل توجیه در فضای مجازی را قبیحتر از
خود این اقدام دانست و بیان کرد :این عمل خوراکی برای معاندین نظام
جمهوری اسالمی ایران تولید کرده است.
مدیرکل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از دستگاه
قضائی در سراسر کشور به ویژه از درایت و تیزبینی دادگستری و دادستان
استان اردبیل در ورود به موقع به موضوع معدومسازی انبوه جوجه یک
روزه در این استان اظهار کرد :تولیدکنندگان جوجه یکروزه از شتابزدگی

در مدیریت تولیدات خودداری کنند.
وی اضافه کرد :با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی ،تمهیدات مناسبی برای
حمایت از مرغداران سراسر کشور فراهم شده و مسیر صادرات جوجه
یکروزه نیز هموار شده است.
محمدی همچنین گفت :مشکلی در تأمین نهادههای مورد نیاز
مرغداران وجود ندارد و هماکنون تمام نیاز مرغداران از طریق سامانه قابل
خرید بوده و محموله خریداری شده از بنادر کشور در حال حمل به سراسر
استانها است.

سپهر نریمان

نان مهم ترین تامین کننده
کالری دریافتی خانوارهای شهری و
روستایی کشور است .برای نان مصرفی
خانوارهای ایرانی سالیانه یارانه زیادی
پرداخت می گردد .این امر باعث گردیده
سهم هزینه ای نان در سبد خوراکی و
غیرخوراکی خانوارها بسیار پایین باشد.
از طرف دیگر ادامه این روند با توجه
به محدودیت های بودجه دولت و عدم
کارایی های نظام تولید ،توزیع و مصرف
نان مسئله ساز شده است .دولت حذف
این یارانه ها را در دستور کار دارد .با
توجه به این مساله تبیین جایگاه نان
در سبد مصرفی خانوار ضروری است.
نان کاالیی ضروری برای خانوارهای
شهری و روستایی بوده که با توجه
به پرداخت یارانه های نامحدود به
آن سهم اندکی در مخارج خوراکی
خانوارها دارد .همچنین توزیع مصرف
نان در بین گروه های مختلف درآمدی
تقریبا متعادل است.
بر اساس آمارهای بین المللی
مصرف سرانه نان در ایران بسیار باالتر از
متوسط جهانی است و آمارهای داخلی
نشان می دهد که بیش از  ۳۰درصد
از این میزان به صورت ضایعات نان از
چرخه مصرف خارج می شود که بدون
شک اگر این رقم نیز با ارقام مربوط به
ضایعات نان در دیگر کشورها مقایسه
شود ،باز هم کشورمان در مقام نخست
قرار می گیرد.آشنایی با فرهنگ مصرف
نان درکشورهای مختلف از اهمیت
زیادی برخوردار است و میتوان از نکات
مثبت آنها استفاده زیادی نمود .حدود
 ۳۵درصد انرژی مورد نیاز مردم از نان
تامین میشود و بسیار با اهمیت است.
ضایعات زمانی به کار برده میشود که در
شبکه تعیین شده قابلیت مصرف نداشته
باشد .در سال  ۹۱حدود  ۸درصد ضایعات
نان داشتیم که با توجه به بهبود کیفیت
آرد و نان امروز کاهش پیدا کرده است.
ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان
نان در دنیا بوده و سرانه مصرف گندم در
ایران  ۱۴۱کیلوگرم برآورد شده است؛
این در حالی است که به طور کلی غالت
 ۲۱درصد در مصارف هر خانوار ایرانی
سهم دارد.ایران ظرفیتهای بسیار بزرگی
در حوزه ژئوپلتیک داشته و در اطراف
آن کشورهایی واقع شدهاند که مصرف
کنندگان بزرگ غالت دنیا هستند در
منطقه خاورمیانه  ۳۴ ،میلیون تن گندم
وارد می شود که در مقابل ،نیاز مصرف
این منطقه به این غله ۶۴ ،میلیون تن
برآورد میشود....
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