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واردات ۳۳ میلیون دالری بادام زمینی
براس��اس آمار گمرک در ۱۲ ماهه س��ال ۹۶ بالغ 
بر ۲۸ هزار و ۱۱۷ تن بادام زمینی از ۷ کش��ور جهان 

ایران شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه 
سال ۹۶ نش��ان می دهد که در این مدت بیش از ۲۸ 
هزار و ۱۱۷ تن بادام زمینی با پوست و پوست کنده از 

کشور های مختلف جهان وارد ایران شده است.
براساس واردات این حجم بادام زمینی به کشور، 
۳۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۸۶ دالر ارز از کشور خارج 
شد که بالغ بر ۱۱۹ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۲۴۷ هزار 

و ۱۸۱ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
گفتنی اس��ت بادام زمینی در سال ۹۶ از ۷ کشور 
ترکی��ه، چی��ن، نیجریه، هن��د، امارات متح��ده عربی، 
افغانستان، ازبکس��تان، وارد ایران ش��ده است. در این 
میان اولی��ن و بزرگترین صادرکننده ب��ادام زمینی به 
ایران، کشور چین بوده است که در سال ۹۶ با صادرات 
بیش از ۱۴ هزار و ۳۱۰ تن، درآمد ۱۸ میلیون و ۳ هزار 

و ۹۱۳ دالری را نصیب خود کرده است.  میزان

تداوم عرضه ذرت و جو در بورس کاال 
هی��ات دولت به منظ��ور تداوم اجرای سیاس��ت 
قیم��ت تضمینی، با عرضه محص��والت ذرت و جو در 

بورس کاالی ایران موافقت کرد.
دول��ت به منظور ت��داوم اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمینی برای محصوالت ذرت و جو، افزایش شفافیت 
معامالت و کاهش بار مالی دولت، با عرضه محصوالت 
ذرت و ج��و در ب��ورس کاالی ای��ران موافقت کرد. بر 
این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد، 
مابه التف��اوت قیمت تابلوی ب��ورس با قیمت تضمینی 
محص��والت فوق الذکر را به عالوه کارم��زد معامله در 
ب��ورس، به تفکی��ک از محل اعتب��ارات مصوب قانون 

بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تامین و پرداخت کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت 
به بسترسازی، اصالح ضوابط و مقررات موجود در رابطه 
با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین 
از آنها و تقویت زیرس��اخت های مورد نی��از برای ورود 
محصوالت کش��اورزی طبق سیاست های وزارت جهاد 

کشاورزی اقدام کند.  سنا

پیش بینی رشد ۳۰ درصدی مواد غیرنفتی 
برای سال ۹۷

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
هر میزان که آزادی برای فعاالن اقتصادی در کش��ور 
ایجاد شود، میزان مشارکت آنها برای توسعه اقتصادی 
بیشتر می ش��ود، گفت: امسال رش��د ۳۰ درصدی در 

حوزه صادرات مواد غیرنفتی پیش بینی می شود.
مجتب��ی خس��روتاج ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ی از 
سیاس��ت های دولت در حوزه اقتصادی اش��تباه است، 
اظهار کرد: امروز صداهای متعددی در مورد بایدهای 
رویکردهای مختلف اقتصادی کشور به گوش می رسد.

وی افزود: صنعتگران باید نظرات کارشناس��ی خود را 
برای ایجاد تغییرات بهتر و بیش��تر رویکردهای کالن 

اقتصادی اعالم کنند.  ایسنا

 حذف یارانه برق
پیش شرط واگذاری شرکت های توزیع 
مشاور رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی با بیان 
اینکه حذف یارانه برق پیش شرط واگذاری شرکت های 
توزیع برق اس��ت، گفت: تا زمانی که قیمت برق واقعی 
نشود، بخش خصوصی حاضر به خرید شرکت ها نیست.

جعفر س��بحانی درخصوص واگذاری شرکت های 
توزی��ع برق به بخش خصوصی اظهار کرد: در مجموع 
واگذاری ها دس��ته ای از بنگاه ها هستند که به صورت 
یارانه ای به مردم عرضه می ش��وند اگر قرار باش��د این 
شرکت ها را به ش��کلی که االن خدمات ارائه می دهد 
واگذار کنیم، ن��ه تنها به نفع بخش خصوصی نخواهد 

بود بلکه مردم نیز منتفع نخواهند شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در 
حال حاضر قیمت برق یک چهارم قیمت واقعی اس��ت 
و دولت خ��ود هزینه برق را می پردازد از این رو بخش 
خصوصی حاضر نیس��ت شرکت های توزیع برق را از ما 
بخرد. وی ادامه داد: اگر قرار باش��د با شرایط فعلی این 
شرکت ها را واگذار کنیم دولت باید یارانه این بخش را 
حذف کند ت��ا بخش خصوصی به قیمت واقعی برق را 

به مردم عرضه کند.
س��بحانی تصریح کرد: زمانی که این اتفاق بیفتد 
قطعا قش��ار زیادی ب��ه مردم وارد می ش��ود از این رو 
اگرچه واگذاری شرکت توزیع برق منطقه ای در لیست 
واگذاری های س��ال ۹۷ قرار دارد اما ابتدا باید مس��اله 
یارانه ای بودن این شرکت ها حل و به نوعی این حوزه 

تعیین تکلیف و ساماندهی شود.
وی درخصوص اینکه آیا ساماندهی نحوه توزیع برق 
در دست بررسی قرار دارد؟ گفت: سازمان خصوصی سازی 
تنها وظیفه عرضه ش��رکت ها را برعه��ده دارد از این رو 
دول��ت و وزارتخانه مربوطه بای��د در این زمینه تصمیم 
بگیرند. البته جلسات کارشناسی برگزار می شود و اصل 
واگذاری شرکت های توزیع برق در دستور کار قرار دارد 
ام��ا اینکه این واگذاری به چه صورت��ی اتفاق افتد باید 

دولت و وزارتخانه مربوطه اعالم کنند.  مهر

اخبار

سیاست های اقتصادی باید تغییر کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشکل کنونی اقتصاد 
کش��ور را سیاست های اقتصادی دانست و گفت: برای حل شدن مشکل اقتصاد، 

سیاست ها باید تغییر کنند.
مسعود خوانساری درباره اینکه آیا مشکل اقتصاد کشور با تغییر مدیران حل 

خواهد شد، یا اینکه سیاست های اقتصادی باید تغییر کنند، گفت: افراد و مدیران 
نقش��ی در مشکالت ندارند و برای حل مسائل اقتصادی، سیاست ها باید تغییر کنند. 

در حال حاضر یک مدیریت واحد و سیاست مشخص در حوزه اقتصادی کشور نداریم.
رئیس اتاق تهران افزود: برخی از سیاست هایی که اجرا می شوند، عجوالنه بوده و براساس 
کار کارشناسی نیست؛ این سیاست ها معموال در واکنش به اتفاق یا پدیده ای تدوین می شوند 
و به همین دلیل در اجرا با مشکل مواجه می شوند. وی خواستار بهره گیری دولت از نظرات 

مشورتی بخش خصوصی در روند تصمیم گیری ها شد.  پژوهشکده پولی و بانکی

نقشه راه 
جلوگیری از ریزش حتی یک واحد تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه باید ش��یب رویش واحدهای 
تولیدی رو به افزایش باشد و از ریزش حتی یک واحد هم جلوگیری کنیم، گفت: 
۵۸۶۰ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۶ در کشور پروانه بهره برداری دریافت کردند.

محمد ش��ریعمتداری اظهار کرد: طرح رونق تولید را از دو س��ال قبل کلید 
زده ایم و برای واحدهای مشکل دار حوزه صنایع کوچک و متوسط کشور منابعی 

را برای بحث س��رمایه در گردش و فعالیت های توس��عه ای اختصاص داده ایم که این 
طرح در سال ۱۳۹۷ هم ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تعدادی از واحدها هم ممکن است به دلیل 
نرس��یدن مواد اولیه، مش��کالت مالی، اختالفات بین سهامداران و... از گردونه تولید خارج 
شوند که بایستی تالش کنیم شیب رویش واحدهای تولیدی رو به افزایش باشد و از ریزش 

حتی یک واحد هم جلوگیری کنیم.  ایرنا

دیدگاه دولتی
سهم۲۰ درصدی چابهار در واردات کاالهای اساسی

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: بندر چابهار سهم۲۰ 
درصدی در واردات کاالهای اساسی کشور دارد.

بهروز آقایی افزود: بندر چابهار سهمی۲۰ درصدی در واردات کاالهای اساسی 
کشور دارد؛ با توجه به اینکه ساالنه حدود ۱.۵ میلیون تن انواع کاالهای اساسی از 

طریق سایر بنادر جنوبی کشور تخلیه می شود، تخصیص سهم ۲۰ درصدی واردات 
کاالهای اساسی کشور از طریق بندر چابهار می تواند عالوه بر رونق بندر چابهار و کاهش 

مسافت های دریایی و جاده ای منجر به کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده کاال شود.
وی خاطرنش��ان کرد: کاهش هزینه در قیمت تمام شده حمل کاالهای اساسی، موجب 
صرفه جویی در هزینه های پرداختی دولت در قالب یارانه به این نوع کاالها می شود.آقایی گفت: 
با توجه به فضایی که پس از برجام ایجاد شد ۲۶ دستگاه استراتژیک را وارد کردیم که این 
تعداد دستگاه به مرحله مونتاژ و بهره برداری رسیده است.  سازمان بنادر و دریانوردی

تجارت

مدیرعامل شرکت گروه مپنا گفت: مپنا  كــــــل به عنوان یک دس��تگاه حل مس��ئله در د
اختیار کش��ور و منافع ملی، ای��ن آمادگی را دارد که از همین 
اآلن تا سال آینده ۵هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار بیاورد.

عباس علی آبادی اظهار داشت: تبدیل واحدهای سیکل 
ساده به سیکل ترکیبی یکی از مهمترین اقدامات در صنعت 
برق در راس��تای حفاظت از محیط زیس��ت و بهبود شرایط 
زندگی مردم است و نقش مؤثری در صرفه جویی در مصرف 
س��وخت دارد. وی اف��زود: ای��ن موضوع از س��الها پیش در 
دستور کار قرار گرفت و گروه مپنا اولین بنگاهی بود که در 

راستای اجرای آن داوطلب شد.
علی آب��ادی با بیان اینک��ه "امکان تأمی��ن مالی تبدیل 
واحدهای س��یکل ساده به سیکل ترکیبی براساس قانون در 
دل اج��رای این طرح قرار دارد"، گفت: براس��اس قانونی که 
در این خصوص تصویب ش��د، شرکت هایی که دارای نیروگاه 
هس��تند در صورتی که نیروگاه خود را از س��یکل س��اده به 
سیکل ترکیبی تبدیل کنند، از محل سوختی که صرفه جویی 

می شود، سرمایه گذاری انجام شده بازپرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: در صنعت برق ایران بیشترین تولید برق 
را از مح��ل نیروگاههای حرارتی انج��ام می دهیم و کاهش 
مصرف س��وخت و افزای��ش راندمان ک��ه دو مقوله مهم در 
بخش تولید برق حرارتی هستند، با تبدیل واحدهای سیکل 

ساده به سیکل ترکیبی محقق می شوند.
مدیرعامل ش��رکت گ��روه مپنا با ابراز اینکه متوس��ط 

راندمان نیروگاههای کش��ور حدود ۳۷ درصد است، گفت: 
با تبدیل واحدهای س��یکل ساده به سیکل ترکیبی راندمان 
نیروگاهه��ا از حدود ۳۰ درصد به بی��ش از ۵۰ درصد ارتقا 
می یابد. وی افزود: اس��تفاده از ظرفیت قانونی بهره مندی از 
منابع مالی حاصل از صرفه جویی سوخت، نیازمند مساعدت 

وزارت نیرو و وزارت نفت است.
علی آبادی تصریح کرد: ۱۶۰ واحد سیکل ساده گازی در 
کشور وجود دارد که مستعد تبدیل شدن به سیکل ترکیبی 
است که در این صورت حداقل ۸ هزار مگاوات ظرفیت جدید 

تولید برق بدون مصرف سوخت بیشتر، ایجاد خواهد شد.
وی ادام��ه داد: امکان این وج��ود دارد که در بازه زمانی 
حدود ۵ سال تمام واحدهای سیکل ساده موجود به واحدهای 
سیکل ترکیبی تبدیل شوند. مدیرعامل شرکت گروه مپنا با 
اشاره به خاموشی های متعدد تابستان سال جاری گفت: بسیار 
جای تأسف است کشوری که یکی از افتخاراتش این است که 
یکی از بزرگترین نیروگاه س��ازهای دنیاست و در صنعت برق 
به خودکفایی رسیده، امروز با این مقدار از خاموشی ها مواجه 
شود. وی افزود: من اعالم می کنم هیچ ضعفی در صنعت برق 
ای��ران از لحاظ فنی وجود ندارد و اگر امروز به این ش��رایط 

رسیده ایم، اشکال اصلی در اقتصاد برق است.
علی آب��ادی تأکید کرد: اش��کال در اقتصاد برق موجب 
ش��ده تا منابع الزم با کندی به صنعت ب��رق بازگردد و در 
بس��یاری از مواقع برای اجرای طرح های توس��عه ای، منابع 

کافی وجود نداشته باشد.  تسنیم

مدیرعامل شركت گروه مپنا اعالم كرد
ورود ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار طی یکسال 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خبر داد
برداشت ۳ میلیارد دالری 
از صندوق تکلیف بودجه 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه  كــش مل��ی با بیان اینکه تس��هیالت به خـط 
بخش خصوصی برای رونق تولید و صادرات در جریان 
اس��ت، گفت:  برداش��ت ۳ میلی��ارد دالری از منابع ما 

براساس تکلیف بودجه امسال است.
مرتضی شهیدزاده در مورد اینکه گفته شده سال 
۹۶ بال��غ بر ۲.۳ میلیارد دالر و امس��ال نیز ۳ میلیارد 
دالر از صندوق توسعه ملی برداشت شده است، اظهار 
داشت: براساس تبصره ۴ و ۱۸ قانون بودجه تکالیفی 
برعهده صندوق توس��عه ملی گذاشته شده که با اذن 
رهبری بوده و غیر از تکلیف بودجه هیچ برداش��تی از 

صندوق وجود نداشته است.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا ستاد تدابیر ویژه 
دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مصوبه 
نداشته است، گفت: ستاد نمی تواند مجوزی برای برداشت 
منابع به ما بدهد و فقط باید رهبری اجازه چنین کاری 
بدهند و یا اینکه از طریق مجلس اقدامی صورت بگیرد. 
مثل موارد خاصی که وجود دارد و به عنوان تس��هیالت 
ب��ه دولت ارائه می ش��ود. هیچ کس ب��دون اذن رهبری 

نمی تواند یک دالر از منابع صندوق را برداشت کند.
وی در مورد اجرای تکالیف بودجه ای بیان داشت: 
هنوز آیین نامه های تبصره ۴ و ۱۸ بودجه ابالغ نش��ده 
و پرداخت��ی وجود ن��دارد. البته تس��هیالت به بخش 

خصوصی در حال پرداخت است.  فارس

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعالم كرد
 اقدامات دولت برای افزایش 
یم ها تاب آوری در مقابل تحر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با  تأکی��د ب��ر اینک��ه چ��اره ای جز نقشــــه راه
موفقیت وج��ود ندارد، گفت: خوش��بختانه دولت برای 
افزای��ش تاب آوری برای مقابله ب��ا تحریم ها اقداماتی را 

انجام داده است.
علی ربیعی با بیان اینکه در شرایط تحریم برخی 
کاالها آس��یب دیده و برخی رش��د و توسعه می یابند، 
اظهار کرد: شاید دوران سختی را سپری می کنیم، اما 
اعتقاد داریم ک��ه روزی می توانیم در بازارهای جهانی 
حضور یافته و محصوالت خود را ارائه دهیم. وی ادامه 
داد: ترامپ به مثابه خوشبختی جامعه و فرصت بزرگی 
برای ایران اس��ت؛ به طوری که ما باید سیاست هایی را 

اتخاذ کنیم تا جامعه تولید محور شکل گیرد.
ربیع��ی با بیان اینک��ه در جامعه کارگ��ر ارزش و 
کرامت خاص خ��ود را دارد، افزود: بن��ده مخالف واژه 
بحران هس��تم؛ چراکه بحران زمانی اس��ت که نسبت 
ظرفیت های عمومی جامعه از مشکالت کوچکتر باشد، 

در حالی که چنین نیست.
وزی��ر کار با بیان اینکه بنده هن��وز هم به برجام 
افتخ��ار می کنم، گفت: بنده با ه��ر فردی که مالقات 
داش��تم، ادعا می کردند که ما با یک بی عدالتی جهانی 
مواجه هس��تیم که آن را به درس��تی مدارا می کنیم؛ 
بنابراین ما با افکار درست و بهبود فضای کسب و کار 

می توانیم از این وضعیت خارج شویم.  ایرنا

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

ای��ن روزه��ا در کن��ار تم��ام  گرانی های که در تمام بازارهای بــــازار روز
اقتصادی شاهد آن هستیم، مطرح شدن این مساله 
که این گرانی در آینده نه چندان دور س��ایه خود را 
بر س��ر نان سفره مردم خواهد انداخت؛ اتفاقی است 

که به این راحتی ها نمی توان از کنار آن گذشت.
طی هفته های گذشته متولیان و دست اندرکاران 
تولید نان از جمل��ه رئیس اتحادیه نانوایان با انتقاد 
از این مساله که ۳ سال گذشته قیمت نان تغییری 
نکرده است گفت: از ابتدای آذرماه سال ۹۶ تصمیم 
گرفته ش��د که قیمت نان در کل کش��ور به صورت 
هماهن��گ ۱۵ درصد افزایش یابد ک��ه این امر در 
تهران ب��ه اتاق اصن��اف و در اس��تان های دیگر به 

استانداران واگذار شد، تا افزایش قیمت نان را اجرا 
کنند. ۳، ۴ روز هم این طرح اجرا ش��د اما از سوی 
رئیس جمهور جلوی آن گرفته شد تا کار کارشناسی 
بیشتری روی آن انجام شود و تا این لحظه تصمیمی 

که باید گرفته شود، انجام نشده است.
به گفته زراعتکار علی رغم نرخ تورم و افزایش 
هزینه های سربار از جمله دستمزد کارگر و مصرف 
انرژی به صورت س��االنه اما نرخ نان ۴ سال است 

که از سال ۹۳ هیچ تغییری نکرده است. 

حذف نان از سفره مردم
هرچند برخالف گفته ه��ای زراعتکار و برخی 
دیگر ازهمتایانش در طول س��ال های اخیر برخی 
نانوایی ه��ا ب��ه بهانه اینک��ه آرد یاران��ه ای دریافت 
نمی کنند و یا اینک��ه کیفیت محصول تولید خود 
را باال برده اند؛ ن��ان را به هر رقمی که مایل بودند 
به مردم کردند و همچنان هم این رویه ادامه دارد 
و هیچ نهاد ناظری نس��بت به بررسی ادعاهای یاد 
ش��ده اقدامی نکرده اس��ت و با این تفاسیر بازهم 
قرار اس��ت قیمت ای��ن محصول به س��مت گران 

ش��دن دوباره حرکت کند؛ اما سوال اصلی در این 
بین آن اس��ت که چرا هیچ یک از وعده های که در 
مورد وضعیت نان و س��اماندهی قیمت آن از سوی 
متولیان سرداده شده تاکنون عملیاتی نشده است 

و ما همچنان اندرخم یک کوچه هستیم.
گودرز امیری سال گذشته در همایشی میانگین 
سرانه مصرف نان در کشور را ۱۵۰ کیلوگرم عنوان 
کرد و گفت:  س��رانه مصرف نان در دنیا حدود ۲۵ 
کیلوگرم و به روایتی دیگر ۵۰ کیلوگرم اس��ت که 
این نش��ان می دهد نسبت میانگین مصرف نان در 
ایران بیش از ۳ برابر دنیاست چراکه بخش اعظمی 
از آن دورریز اس��ت لذا توجه بیشتری را در حوزه 

تولید نان باید داشت.
وی با بیان اینکه دولت ساالنه ۱۵ هزار میلیارد 
تومان یاران��ه آرد و گندم را در بخش های مختلف 
و از طری��ق دس��تگاه های اجرایی مس��ئول واگذار 
می کن��د؛ نظارت، آموزش و کنت��رل کیفیت نان را 
مهم تلقی کرد و افزود: نیاز است نقد و مطالبه گری 
مردم در این حوزه به شکل منطقی و علمی وجود 
داشته باشد زیرا تولید نان با کیفیت موجب کاهش 
هزینه  و خس��ارت ها ش��ده و میزان ابتالی افراد به 

بیماری های گوارشی را کاهش می دهد.

۲ میلیون تن ضایعات نان در سال
میزان ضایعات ن��ان در ایران بنابر گزارش های 
رس��می برابر با ۲ میلیون تن در س��ال می باشد، با 
توجه به مصرف ساالنه ۹.۳ میلیون تن نان در ایران 
این رق��م برابر با ۲۱.۵ درصد کل نان تولید ش��ده 
در ایران اس��ت و با در نظر داشتن این ارقام، ارزش 
دورریز نان در ایران برابر با توجه به بودجه ۱۱ هزار 
میلیارد تومانی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است. 
به گفته کارشناسان با این رقم می توان ۴۵۰۰ 
ش��غل پای��دار تولید ک��رد و حال اگر ای��ن میزان 
اش��تغال زایی برای متولیان کش��ور مهم نباشد اما 
طبق برآوردهای کارشناس��ان با این میزان دورریز 
نان چهار کش��ور امارت متحده عربی، عمان، قطر 
و کویت را ن��ان داد. این کارشناس��ان در واکاوی 
دالیل اصلی دورریز نان ب��ر این اعتقادند که عدم 
آموزش صحیح خبازها، کیفیت پایین دستگاه های 
خمیرگی��ری و تنور، عدم یکس��ان ب��ودن کیفیت 
آرد، اس��تفاده از روش های سنتی برای تولید نان، 

تولید محدود و سلیقه ای در خبازی ها و ست آخر 
بس��ته بندی نامناس��ب از جمله این عوامل اس��ت 
که البته ب��ا اندکی نظارت و همراه��ی متولیان و 
تصمیم گی��ران اصلی این حوزه می توان به س��مت 
کاه��ش آن اقدام کرد اما منوط به آن همت و عزم 

جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و فع��االن این حوزه 
باال بردن کیفیت نان به ش��کل کامال چشم گیری 
میزان دورریز ن��ان را کاهش خواهد داد و یکی از 
بهترین روش های حرکت به این س��مت آن است 
که به س��مت تولید نان صنعت��ی حرکت کنیم. به 
این ترتیب ک��ه در واحدهای تولیدی صنعتی نان 
با توجه به حجم تولید نان استفاده از دستگاه های 
بس��ته بندی نان صرفه اقتصادی پی��دا کرده و در 
نهای��ت با ی��ک بس��ته بندی وکیوم و اس��تفاده از 
اطالعات ارزش غذایی نان و تاریخ تولید و انقضا به 

راحتی مدت نگهداری نان بیشتر می شود.
با توجه به موارد یاد ش��ده در یک برآیند کلی 
می توان به این نتیجه رس��ید که س��هم بزرگی از 

مش��کالت موجود در م��ورد نان ب��ه بی نظارتی و 
ناهماهنگ��ی بی��ن نهادهای نظارتی ب��از می گردد 
که هنوز بعد از گذش��ت چند س��ال نتوانس��ته اند 
با ی��ک برنامه ریزی و حرک��ت منطقی تا حدودی 
خواسته های نانوایان و در کنار آن مصرف کنندگان 
را مهیا کنند اما همواره از این مس��اله دم می زنند 
که در حال حرکت به س��مت بهب��ود کیفیت نان 

هستند که قیمت آن را باال می برند.
نکته قابل توجه تر در این بین آن اس��ت که اگر 
متولیان هرچه زودتر نسبت به ساماندهی این مهم 
اقدام نکرده و نکوشند؛ این روند حرکتی که نانوایان 
و تولیدکنندگان ن��ان در پیش گرفته اند دیر یا زود 
مصرف کنن��دگان را به این س��مت خواه��د برد که 
مص��رف نان خود را از این رقم کمترکنند و یا اینکه 
آن محدودتر از این که هس��ت بکنند و ش��اید هم 
روزی مصرف کنندگان به این نتیجه برسند که با این 
کیفیت پایین و قیمت باال اگر هر نوع محصول دیگر 
را جایگزین کنند از لحاظ قیمت و... به نفع آنها باشد 

و آنجاست که دیگر نمی توان فکری برای آن کرد. 

سیاست روز وضعیت تولید نان را بررسی می كند؛

چانه زنی بر سر نان سفره مردم

نان گران می شود
افزایش  به  توجه  با  نیمه حجیم صنعتی معتقد است  و  نان های حجیم  اتحادیه  رئیس 

هزینه جاری و ثبات نرخ طی سه سال اخیر تغییر قیمت نان امری ضروری است.
محمدجواد کرمی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر کیلو گندم با نرخ 1350 تومان 
از کشاورزان خریداری می شود، افزود: این درحالی است که دولت آرد را با قیمت 665 
تومان در اختیار نانوایان یارانه پز و 900 تومان آزادپز قرار می دهد از این رو یکسان سازی 
نرخ آرد و گندم در افزایش کیفیت و رقابت نانوایان تاثیر بسزایی دارد. وی تصریح کرد: 
اگرچه هزینه تمام شده نان از سوی سازمان حمایت باید مورد بررسی قرار گیرد اما پیش 

بینی می شود که حدود 30 تا 35 درصد نرخ ها افزایش یابد.
دستورالعمل  براساس  که  است  مدعی  تهران  نانوایان  اتحادیه  رئیس  دیگر  سوی  از 
هئیت وزیران از سال 93، 80 درصد آرد به صورت یارانه ای و 20 درصد آزاد در اختیار 
نانوایان قرار می گیرد. قاسم زراعتکار افزود: گرچه طی سه سال اخیر نرخ آرد تحویلی به 
نانوایان از ثبات نسبی برخوردار است اما هزینه های جانبی بیمه، حقوق کارگران، مالیات و 

خدمات آب، برق و گاز افزایش یافته است.
زراعتکار گفت: اعتراضات نانوایان به عدم تغییر قیمت نان به حق است چراکه سایر 
هزینه های جانبی تولید از افزایش نسبی برخوردار است. نانوایان برای جبران هزینه های 

خود چاره ای جز کاهش وزن چانه ندارند که درنهایت این امر بی کیفیتی نان را در بردارد.

نمای نزدیک

یم
سن
ت

آب  آم��ار،  آخرین  براس��اس  بدون درآمد در کل کشور به زندگـــانـي
طور متوسط ۲۵.۵ درصد تخمین زده می شود که 
از ای��ن می��زان ۱۳.۴ درصد مربوط ب��ه هدررفت 
واقعی اس��ت و این در ش��رایطی اس��ت که برای 
کاه��ش تنه��ا یک درص��د از تلف��ات آب، ۱۰۰۰ 

میلیارد تومان باید هزینه شود.
ب��ه دلیل وجود تجهیزات فرس��وده آبی بخش 
اعظمی از آب کش��ور هدر می رود البته این مساله 
در همه جای دنیا صدق می کند به همین دلیل نیز 
راهکارهای متععدی برای این موضوع درنظر گرفته 
ش��ده است، در ایران نیز از سال های پیش سیاست 
مدیریت فش��ار در ش��بکه های آب ش��هری دنبال 
می شود برای مثال شب ها که مصرف آب به حداقل 
می رسد، فش��ار شبکه ها باالتر می رود و وقتی فشار 
باال می آید احتمال پرت آب بیشتر می شود و اکنون 
در شبکه های آب، ش��یرهای تنظیم فشاری تعبیه 

کرده ایم که فشار را در ساعات روز تنظیم می کند.
البت��ه در برخی مکان ها نی��ز هیچ چاره ای جز 
تعوی��ض لوله ها وجود ندارد که این کار نیز تاکنون 

انجام ش��ده و حدودا طی سال های اخیر ۱.۳ واحد 
درصد از هدررفت آب کاهش یافته است و براساس 
گفته های حمیدرضا جانبازمدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضالب کش��ور درخصوص به س��ازی شبکه های 
توزی��ع فرس��وده آب، در همه دنیا بع��د از احداث 
زیرس��اخت ها از مح��ل درآمده��ای آن س��ازمان، 
اقدام به تعمیر و نگهداری زیرس��اخت ها می کنند 
اما به دلیل آنکه تعرفه های ش��رکت آب و فاضالب 
تعرفه های مخفف است این اتفاق نمی تواند بیفتد.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب کشور برای 
بازسازی تاسیسات متکی به اعتبارات دولتی است و 
این مساله به دلیل تعرفه هایی است که برای شرکت 
وضع شده است، تصریح کرد: ستاد شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور یک طرح را آماده کرده است تا 
از امکان��ات بخش خصوصی جهت کاهش آب بدون 

درآمد استفاده شود. در این زمینه بخش خصوصی، 
خود نس��بت به کاهش پرتی آب اق��دام و آبی را که 
جمع آوری و ذخیره می کند، شرکت آب و فاضالب به 
قیمت تمام شده از بخش خصوصی خریداری می کند 
که این طرح در جهت کاهش پرتی آب و کاهش آب 

بدون درآمد انجام می شود.
در ای��ن بین در تهران ک��ه جمعیت و خطوط 
لوله بیش��تری را به خود اختصاص داده نیز ازدیاد 
هدررف��ت آب به چش��م می خورد، ب��ه طوری که 
براس��اس گفته های علیرضا نوذری پ��ور قائم مقام 
ش��رکت آب و فاضالب تهران میزان هدررفت آب 
در ته��ران تنها ۱۰ درصد اس��ت، البته ش��اخص 
دیگری درحس��ابداری مش��ترکان آب وجود دارد 
تحت عن��وان آب بدون درامد یعنی ش��رکت آبفا 
تهران از مجموع آب تولید شده ۲۳ درصد از بهای 

آن را دریافت نمی کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان هدررفت 
واقعی آب در تهران ۱۰ درصد است که آن هم به 
آب های زیرزمینی برگش��ته و تنها زیان اقتصادی 
یعنی هزینه تولید انتق��ال ذخیره تصفیه و توزیع 
دارد، گف��ت: به طور مثال ممکن اس��ت یک لوله 
شکسته ش��ود و آب هدررفت آن را جزو هدررفت 
واقعی حساب کنیم و در شرایطی است که آن آب 

به مجموعه آب زیرزمینی بر می گردد.
وی ب��ا تاکید به اینکه ح��دود۱۱ درصد دیگر 
مربوط به هدررفت ظاهری آب در تهران می ش��ود 
که این میزان عمدتا ناش��ی از خطای اندازه گیری 
توس��ط کنت��ور مش��ترکان، مصارف غی��ر مجاز و 
مصرف آتش نشانی است، اظهار کرد: عالوه بر این 
دو درصد باقیمانده نیز آبی اس��ت ک��ه در فرایند 

تصفیه استفاده می شود.
به گفته قائم مقام ش��رکت آب و فاضالب تهران 
در مجموع باید گفت میزان  آب بدون درآمد در شهر 
تهران تنها ۲۳ درصد اس��ت که برای این میزان نیز 
هزینه ای از س��وی ش��رکت آب و فاضالب دریافت 

نمی ش��ود، البته اقدامات شش سال گذشته شرکت 
آب و فاضالب اس��تان تهران در بازسازی شبکه های 
فرسوده و بازسازی تاسیسات منجر به کاهش ساالنه 
یک درصد آب بدون درامد شده است البته باید گفت 
که برای کاهش هر یک درصد از هدررفت واقعی آب 

نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد.
می��زان هدررف��ت از تاسیس��ات و ش��بکه در 
ش��هرهای بزرگ دنیا هنوز به کمتر از شش درصد 
کاهش نیافته زیرا این کار به سرمایه گذاری کالن 
نیاز دارد و شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد که 

در این حوزه هزینه شود.
در ای��ن بی��ن وزیر نیرو نیز درص��د آب بدون 
درآمد کش��ور را حدود ۲۵.۵ درصد عنوان کرده و 
معتقد است که از این مقدار ۱۳.۴ درصد هدررفت 
فیزیکی اس��ت، اما این عدد نیز قابل کاهش است 
که این کار نیز جزو برنامه های وزارت نیروی دولت 
دوازدهم قرار گرفته تا در ش��هرهای بزرگ شاهد 
کاهش هدررفت آب باشیم. در حال حاضر نیز کار 
را ش��روع شده و طبق وعده وزارت نیرو قرار است 

به انجام کار سرعت بخشیده شود.  ایسنا

آمارها نشان داد؛

هدررفت 10 درصدی آب در تهران


