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خبر
مديرعامل سازمان مرکزی تعاون روستايي كشور:

تعاونيهاي زنان روستايي
بيش از  61هزار عضو دارد

تعاونيهاي روستايي زنان در قالب سه برنامه عملياتي؛ نخست،
آموزش اركان ،كاركنان و اعضای تعاونيها ،پروژههاي اشتغالزا در
تعاونيها ،حضور تعاونيها در نمايشگاهها فعاليت ميكنند؛ چراكه
در حوزه آموزش به استناد بندهاي یک و  ۶و  ۷ماده  ۳اساسنامه
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ،تعليم و تربيت كارمند و مدير
براي شركتها و اتحاديهها برعهده اين سازمان است كه از اين طريق،
بهرهوري نيروي انساني را باال برده ،به اداره شركتهاي زيرمجموعه
كمك شاياني ميكند .آموزش تعاونيهاي روستايي زنان نيز برهمين
اساس برنامههاي مدون خود را هرساله در قالب تقويم آموزشي به
استانها ابالغ ميكند .حسين شيرزاد ،معاون وزير جهاد كشاورزي
و مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ،به موضوع فعاليت
شركتهاي تعاوني روستايي زنان بهمثابه كانون متمركز توسعه اشاره
كرد و اظهار داشت :در حال حاضر تعداد  ۳۳۰شركت تعاوني روستايي
زنان با  61هزار و  325نفر عضو و سرمايهاي به ميزان  26هزار و 414
ميليون ريال در سطح دوهزار و  238روستا مشغول فعاليت است .اين
تعاونيهابهعنوانيكيازساختارهايمطلوببرايجلبمشاركتزنان
روستايي و در راستاي سياستگذاري ،ايجاد هماهنگي و جهتدهي
به فعاليت آنان ايجاد شدند .وی اضافه كرد :بر همين اساس سازمان
تعاون روستايي ايران با هدف توسعه و بسط نهضت تعاون از طريق
آگاهسازي زنان روستايي ،به انجام وظايف قانوني خود حول سهمحور
نظارت ،حمايت و هدايت تعاونيهاي زنان ،توسعه كمي و كيفي آنها
را در دستوركار خود قرار داده است .شيرزاد در تشريح فعاليتهاي
حاكميتي سازمان تعاون روستايي درباره تعاونيهاي روستايي زنان
توضيح داد :تعاونيهاي روستايي زنان در قالب سه برنامه عملياتي؛
نخست،آموزشاركان،كاركنانواعضایتعاونيها،پروژههاياشتغالزا
در تعاونيها ،حضور تعاونيها در نمايشگاهها فعاليت ميكنند؛ چراكه
در حوزه آموزش ،به استناد بندهاي یک و ۶و ۷ماده  ۳اساسنامه
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ،تعليم و تربيت كارمند و مدير
براي شركتها و اتحاديهها برعهده اين سازمان است كه از اين طريق،
بهرهوري نيروي انساني را باال برده ،به اداره شركتهاي زيرمجموعه
كمك شاياني ميكند .آموزش تعاونيهاي روستايي زنان نيز بر همين
اساس برنامههاي مدون خود را هرساله در قالب تقويم آموزشي به
استانها ابالغ ميكند .مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي
درباره راهكارهاي جايگزين اين سازمان براي فعال شدن رديف
اعتباري مستقل تعاونيهاي زنان نيز خاطرنشان كرد :اين سازمان براي
توسعه فعاليتهاي زنان روستايي راهكارهايي ازجمله؛ پايين آوردن
ميزان تعهد استانها ،تأكيد به استان درباره حضور تعاونيهاي زنان
در آموزشهاي شبكه ،برقراري تعامل با ساير نهادهاي دولتي ازقبيل
فني و حرفهاي ،شبكه بهداشت و ...جهت استفاده از آموزشها اتخاذ
كرده كه راهكارهاي مذكور موجب افزايش ميزان عملكرد آموزشي از
نظر كمي شده است .معاون وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري
از سخنان خود درباره پروژههاي اشتغالزاي تعاونيهاي زنان اظهار
داشت :تقويت و توسعه مشاغل خانگي و تنوع بخشي به فعاليتهاي
اقتصادي در تعاونيهاي روستايي زنان ،از يكسو سبب توسعه
فرصتهاي شغلي و ارتقای ظرفيت اين بخش در توليد شده و از
سوي ديگر توانمندسازي و كارآمدسازي اين تعاونيها بهعنوان بخش
موثر در اقتصاد مقاومتي ،عالوهبر برنامهپذير کردن تعاونيها در حوزه
فعاليتهاي اقتصادي و درآمدزا ،منجر به رونق كسب و كار و افزايش
درآمد براي اعضاء تعاوني و در نهايت ارتقای معيشت خانوار روستايي و
كشاورزان شده است .او اضافه كرد :در واقع ايجاد اشتغال مولد ،كاهش
نرخ بيكاري در جامعه روستايي ،ارتقای توليد ملي و بهرهوري منابع
در بخش كشاورزي را درپي داشته است كه در نهايت افزايش درآمد
ملي و رونق اقتصادي كشور را شاهد خواهيم بود .شيرزاد عملياتي
شدن پروژههاي اشتغالزا در تعاونيهاي روستايي زنان را بهعنوان يكي
از برنامههاي موثر در تقويت و توسعه فعاليتهاي اقتصادي برشمرد
و گفت :در اينخصوص عوامل ديگري نيز ازجمله امكانسنجي و
زمينهسازي در حوزه سرمايهگذاري و ميزان مشاركت اعضاء ،دسترسي
به منابع ،مواد اوليه و در نهايت چگونگي شرايط بازاريابي جهت عرضه
توليدات مدنظر است كه همه اين موارد در راهاندازي اينگونه فعاليتها
ارزيابي ميشود .مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي سياست
سازمان را بر تقويت و توسعه زيرساختهاي مناسب و تسهيل شرايط
جذب اعتبارات مرتبط در حوزه فعاليت زنان روستايي از دستگاهها
و سازمانهاي متولي دانست و توضيح داد :در حال حاضر به لحاظ
حقوقي ،مسائل تضميني با وضعيت موجود تعاونيهاي روستايي
زنان تناسب چنداني ندارد و بايد در اينخصوص همكاري و تعامل
بيشتري شود .شيرزاد درباره فعاليت نمايشگاهي تعاونيهاي زنان
بهعنوان آموزشهاي ميداني بازاريابي اظهار داشت :يكي ديگر از
برنامههاي عملياتي كه در حوزه بازرگاني و بازاريابي در تعاونيهاي
روستايي زنان حائز اهميت است ،نحوه بازاريابي و بازار رساني توليدات
اين تعاونيهاست .در واقع حضور تعاونيها در عرصههاي نمايشگاهي با
هدفارتقایعملكردشبكهاي،معرفيوعرضهتوانمنديهايتعاونيها
در عرصه رقابت بازار در دستوركار سازمان قرار گرفته است .او اضافه
كرد :اين اتفاق تا حدود زيادي توانسته در كنار اشتغال پايدار ،با تسهيل
فرآيند بازاريابي و آشنايي تعاونيها با فضاي كسب وكار گام مثبتي را
در اين زمينه بردارد .به عبارتي عرصه نمايشگاهها بهعنوان يك كارگاه
آموزشي به لحاظ تجربه در مباحث مشتريمداري ،ارزيابي تقاضاي
بازار وارتقای كيفي توليدات و بستهبندي مناسب نقش بهسزايي داشته
است .رئيس هيئت مديره سازمان مركزي تعاون روستايي كشور
درباره برنامههاي پيشروي تعاونيهاي روستايي زنان و دستوركار آتي
برنامههاي آتي توانمندسازي زنان روستايي توضيح داد :فعالسازي
اعضاي تعاونيهاي روستايي زنان ،با هدف ايجاد توانمندي پايدار در
سيستم تعاوني ،ايجاد انگيزه از طريق راهاندازي گروههاي كوچك
خوديار و حمايت از پروژههاي چند منظوره ،كوچك مقياس ،كم
سرمايه و زود بازده در گروههاي خود يار موثر خواهد بود .او اضافه
كرد :بازاريابي و راهاندازي نمايشگاههاي دائمي ،فصلي ،ادواري ،بين
استاني و ...طرح جشنواره ساالنه تعاونيهاي روستايي زنان (سرزمين
شكوفان) با هدف توانمندسازي تعاونيهاي زنان در عرصه بازارهاي
وسيعتر و رقابت اقتصادي ،از ديگر طرحهاي حمايتي مهم است.
مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور با اشاره به اينكه همكاري
با دفاتر و معاونتهاي درون و برونسازماني ،اعم از معاونتهاي
وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادهاي ملي و فراملي نيازمند نگرش
حمايتيمديريتسطوحمختلفسازماناست،گفت:انعقادتفاهمنامه
با دستگاهها ،در پيشبرد فعاليتهاي توسعهاي تعاونيهاي روستايي
زنان ميتواند بسيار اثربخش باشد مشروط بر اينكه تفاهمنامههاي
منعقد شده توسط مقامات ارشد دستگاههاي مربوطه تأييد شود .او
اضافه كرد :راهاندازي اتحاديه سراسري تعاونيهاي روستايي زنان يك
برنامه مهم در تقويت شبكه تعاونيهاي زنان است كه در حال پيگيري
بوده و ميتواند در تعامل با سازمانهاي تصميمگيرنده و سياستگذار
جايگاه حقوقي مطلوبي را براي اين تعاونيها بهوجود آورد و بهويژه در
حوزه بازرگاني و بازاريابي نقش قابلتوجهي را در تسهيل روند اجرايي
كار داشته باشد .شيرزاد با اشاره به اينكه در عرصه توسعه پروژههاي
اشتغالزا در تعاونيها ،بايد تعامل و همكاري بيشتري با سازمانها
و نهادهاي مرتبط در اين حوزه انجام شود ،يادآور شد :چه به لحاظ
مسائل اعتباري و چه به لحاظ زيرساختهاي الزم ازجمله سازمانهاي
بينالمللي و آژانسهاي زيرمجموعه سازمان ملل كه تاكنون نيز
حمايتهايي توسط سفارت ژاپن  GGPو( SGPبرنامه كمكهاي
كوچك زيستمحيطي) از پروژههاي تعاونيهاي زنان صورت گرفته
است و ميتواند با برنامهريزي مناسب اين همكاري توسعه يابد .او اضافه
كرد :اجراي طرح توسـعه درونزاي تعاونيهاي زنان از طريق «الزام
برنـدسازي در محصوالت هر منطقه» و اقـدام به توليد فرآيندي آن
در پايدارسازي تعاونيهاي مذكور كه بسـيار موثر بوده و در توسـعه
كمي و كيفي اشـتغال در منطقه رشد قابل مالحظهاي ايجاد ميكند.

«سبزینه» نظر کارشناسان را درباره پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصوالت کشاورزی بررسی میکند

صادراتدربنبستپیمانسپاریارزی

سبزینه

فهیمهتماشایی

با باالرفتن نرخ ارز در بازار داخلی و رونق گرفتن
صادرات بسیاری از کاالها از جمله محصوالت
کشاورزی ،تجار تمام هم و غم خود را بر صادرات
گذاشتهاند تا ارز بیشتری دریافت کنند .مشکل از
آنجایی ایجاد میشود که این ارز باید به داخل
برگردد تا با عرضه در سامانه نیما به اقتصاد کشور
برای ایجاد در عرضه و تقاضای ارز کمک کند .در
همین راستا دولت طرح پیمانسپاری ارزی را
اجرا کرده تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات
خود را پس مدت زمان معین به داخل برگردانند.
در این میان برخی این طرح را موجب آشفتگی
و نابهسامانی در چرخه صادرات کشور به ویژه
صادرات بخش خصوصی میدانند و با آن بهشدت
مخالفند.

ضرورتحذفپيمانسپاريارزي
درباره تمام محصوالت كشاورزي

در همین راستا كرمرضا محمدي ،بازرس اتحاديه
گلخانهداران كشور و رئيس هيئت مديره اتحاديه
گلخانهداران استان كرمانشاه ،با بیان اینکه
درحالحاضرصادركنندگانمحصوالتكشاورزي
رغبتي به صادرات نشان نميدهد ،گفت :در شرایط
کنونیوزيرصنعت،معدنوتجارتبرايمحصوالت
كشاورزي صادراتي قيمت پايه مشخص ميكند و
صادركننده براي صادرات كاالهاي مربوطه ملزم
به گرفتن ارز و تحويل آن به سامانه نيما است که
اين خواسته وزارت صمت غيراجرايي است و سبب
بیرغبتی صادركنندگان محصوالت كشاورزي
به صادرات میشود .بازرس اتحاديه گلخانهداران
كشور افزود :صادركنندگان با تالش فراوان در
كشورهايي ،مثل عراق ،افغانستان ،آسيايميانه،
حوزه درياي خزر و روسيه براي محصوالت
كشاورزي بازار پيدا کرده و زيرساختها ،سيستم
حملونقل ،سيستم بستهبندي و ...را راهاندازي
ميكنند.رئيسهيئتمديرهاتحاديهگلخانهداران
استان كرمانشاه با تأکید بر اینکه در قانون تجارت
بينالملل هر صادركننده موظف است سرموعد
مقرر محصول خود را به مصرفكننده تحويل دهد،
ادامه داد :بهازاي تأخير در تحويل محصول بايد
دو تا سه برابر قيمت بازار هدفش را جريمه دهد.
صادركننده بهخاطر اينكه مشمول اين جرايم
نشود قراردادهايش را كنسل میکند و در نتيجه
اتوماتيكوار سيستم صادرات بخش كشاورزي
راكد ميشود .محمدي تصريح كرد :مسئوالن
كشورهاي ايران ،روسيه و عراق بهاتفاق هم يك
بانك را تأسيس و پول مشترك بين خود را ريال
انتخاب كردهاند .بر طبق اين قرارداد واردكنندگان
عراقي و روسي كارت عابربانك داشته و در ازاي
خريد خود ريال به صادركننده ايراني ميدهند.
در اين شرايط كه ارزي از طريق صادرات وارد
كشور نميشود كشاورز چگونه ميتواند مبلغ
ريال حاصله را بهصورت دالر به سامانه نيما تحويل
دهد ،اين خود تقاضاي دالر را باال خواهد برد .وي
در ادامه مطرح كرد :بايد به صادرات محصوالت
كشاورزي تسهيالت داده شود؛ زيرا تا زمانيكه
بار به كشور مقصد برسد بخشي از آن بار بهدليل
ضعف در سيستم حملونقل ،بستهبندي و
سورتينگباربهصورتاتوماتيكبهضايعاتتبديل
ميشود .در تمام كشورها به صادرات محصوالت
كشاورزي تسهيالت ارائهميشود؛ زيرا اعتقاد دارند
محصوالت كشاورزي دچار بالياي طبيعي مثل
آفت ،باد و بوران ،تگرگ و يخزدگي ميشوند و بايد
اين مشكالت را طي كنند تا بتوانند به دست مردم
برسند .بحث فسادپذيري محصوالت كشاورزي
هم از دیگر مشكالت كشاورزان است .وی افزود:
نهادههایی مثل سم و كود با وجود اینکه با ارز
دولتي وارد ميشوند با قيمت ارز آزاد به كشاورزان
تحويل داده ميشود .بازرس اتحاديه گلخانهداران

كشور با بیان اینکه وزارت جهاد كشاورزي تاکنون
نتوانسته دانش روز را به بخش كشاورزي انتقال
ي مناسبی برای
دهد ،ادامه داد :در كشور الگو 
كشت وجود ندارد ،تا بدانیم میزان نیاز کشور و
همچنین مازاد تولید چ ه مقدار است .ناهماهنگي
در بحث آمايش سرزميني و الگوي كشت باعث
شده كه از ميزان توليد محصوالت اطالع درستی
نداشته باشیم و ندانيم به چه كااليي و به چه میزان
نياز داريم و محصوالت تولید شده بازار هدفش
کدام است .همچنین اگر در داخل كشور به
محصولي نياز باشد بايد جلوي صادرات آن گرفته
شود .وزارت جهاد كشاورزي بايد الگوي كشت را
مشخص ميكرد ،ولي تاکنون در این زمینه اقدامی
انجام ندادهاست؛ در نتيجه هنوز بستر مشخصي
از ميزان توليد و مازاد محصول كشاورزي در
دسترس نيست .وی با اشاره به اینکه تا زمانيكه
عدد مشخصي از میزان تولیدات موجود نباشد
نبايد براي صادرات مازاد توليد سد ايجاد شود،
افزود :بايد توليدكننده مازاد توليدش را صادر كند
تا از اين را كسب درآمد کند تصميمات دستوري و
لحظهاي دولت باعث ميشود كه كشاورزان ديگر
به كشت تمايل نشان ندهند .همچنين هرگونه
مانع در صادرات محصوالت كشاورزي سبب ركود
عمده در بخش توليد خواهد شد .بهترين راهحل
حذف پيمانسپاري ارزي درباره تمام محصوالت
بخش كشاورزي است.

برای بخش کشاورزی
نبايد بدون حضور نمايندگان
كشاورزان تصمیم گرفته شود

در اين راستا عليرضا الوندي ،رئيس هيئتمديره
كانون خبرگان كشاورزي استان تهران ،نيز گفت:
ناهماهنگي سيستم بانك مركزي بدون در نظر
گرفتن شرايط تجار و مشكالت توليد در كشور
و همچنين قوانيني كه پشت درهاي بسته و
بدون توجه به مشكالت بخش صادرات اخذ
ميشود سبب شده است تا مشكالتي براي بخش
كشاورزي و ركود در كشور به وجود آید .رئيس
هيئتمديره كانون خبرگان كشاورزي استان
تهرانتأكيدكرد:صحبتهاييبامعاونوزيركشور
در همين رابطه داشتيم تا موانعي را که در بخش
كشاورزي است برطرف كنيم .الوندي با تأكيد بر
ي و تصميمات مهم پشت
اينكه سياستگذار 
درهاي بسته و بدون حضور نمايندگان كشاورزان
نتيجه عكس خواهد داد ،افزود 95 :درصد توليد
توسط كشاورزاني است كه هيچ دخالتي در

سياستگذاريهاندارندكهنتيجهآنقطعاًضرباتي
را به بخش توليد كشور وارد ميكند .وي تصريح
كرد :بخشنامهها ،پيماننامهها و قراردادها بخش
کشاورزی يكشبه و بدون در نظرگرفتن شرايط
واقعي جامعه کشاورزی صادر ميشود .موارد
نظير اين بیانگر اين است كه سياستگذار خبر از
واقعيتهای بخش کشاورزی ندارد .براي تنظيم
بخشنامه صحيح و كاربردي الزم است که به نظر
كارشناسان ،توليدكنندگان و بازرگانان نیز توجه
شود .البته شاهدیم که تعدادي از مسئوالن ازجمله
آقايرحمانيفضليبهميانتوليدكنندگانومردم
آمدند و امیدواریم پس از شنيدن موضوعات و
مشکالت جاري بخش كشاورزي از زبان آنان و
با كمك فعاالن بخش اقتصادي كشور براي حل
مشکالتاقدامكنند.

بيشترين صادرات ايران
بهصورت اماني انجام ميشود

در ادامه سيدرضا نوراني ،رئيس اتحاديه ملي
محصوالت كشاورزي ايران ،گفت :طرح
پيمانسپاري ارزي بحث قديمي براي دهه 60
است که توليدكنندگان در آن زمان با مسائل و
مشكالتي روبهرو بودند و سبب عدم موفقيت
اين طرح شده بود .بيشترين صادرات غيرنفتي
را محصوالت كشاورزي ،همچون ميوه ،ترهبار،
سبزي ،صيفي و گل و نهال كه محصوالتي
فسادپذيرند تشكيل ميدهند .گفتنی است ،با
توجه به اينكه سيستم بانكي بينالمللي نداريم
طرح پيمانسپاري تصويب شد .رئيس اتحاديه
ملي محصوالت كشاورزي ايران ادامه داد :در
سيستم پيمانسپاري ارزي همچنان از طريق
صادرات غيرنفتي بهویژه صادرات محصوالت
كشاورزي ارز به كشور وارد ميشود؛ اما در
اين بين مشكالتي براي صادركنندگان خرد
و بنگاههاي كوچك و متوسط وجود دارد .به
ه ر طريق صادركننده از طريق سيستمهاي
مويرگي صادرات خود را انجام داده و ارز را وارد
كشور ميكند .نوراني افزود :ايران در بازار هدف
با كشورهاي منطقهاي و خارج از منطقهاي بايد
رقابت كند؛ زيرا نميتواند بازاري را كه سالها
با زحمت بهدست آورده از دست بدهد .وي با
اشاره به مشکالت عمده تولیدکنندگان برای
صادرات خاطرنشان كرد :بيمهاي برای پرداخت
خسارت بر اثر فسادپذيري محصوالت وجود
ندارد و اگر كشتي دير به مقصد برسد يا كانتينر
در مسير يخچالش خراب شود كه منجر به

فساد محصوالت شود ،منجر به خسارات
تولیدکنندگان میشود .با توجه به اين موارد در
بازار هدف بيشترين صادرات ايران بهصورت
اماني انجام ميشود .هزينههاي حملونقل
جادهاي و هزينههايي كه مرتبط با صادرات
هستند هيچكدام با ارز نيمايي براي صادركننده
محاسبه نميشود؛ در نتيجه صادركننده با
هزينههاي سنگين موجود نميتواند ارز خود
را در چرخه نيمايي قرار دهد .اگر صادركننده
بخواهد روند حركتي خود را ادامه دهد بايد
در اقتصاد فعال باشد و هميشه ارز را بهموقع
آورده و تبديل كند تا بتواند به روند روبه رشد
خود ادامه دهد .رئيس اتحاديه ملي محصوالت
كشاورزي ايران بيان كرد :تمام كاالهاي دخيل
در صادرات مثل ظرف بستهبندي ،مواد
استفاده شده در بستهبندي كاالهاي جانبي
و ...با ارز آزاد خريده ميشوند .بههمين دليل
صادركننده نميتواند هزينههاي خود را جبران
كند .هر لحظه كه ارز حتي بهصورت حباب باال
ميرود نخستين ضربهاي كه به صادركننده
وارد ميكند هزينه حملونقل است؛ براي
مثال كرايه حمل كانتينرهاي يخچالي به
مقصد عمان  9تا  10ميليون تومان بود که در
دو هفته گذشته به  12تا  14ميليون تومان
رسيد كه حباب ارز به يكباره اين كرايه 10
تا  12ميليون را به  24ميليون تومان رساند.
ميتوان به ظرفهاي پلياتيلني يا ظرفهاي
يكبار مصرف كه براي صادرات ميوه هستند
هم اشاره كرد كه در بورس كيلويي هشتهزار
تومان عرضه ميشدند و صادركننده آن را از
بورس تهيه ميكرد ،متأسفانه عرضه اين ظروف
از بورس خارج شده است و در حال حاضر
صادركنندگان این ظروف را با قيمت 23
هزار تومان تهيه ميكند ،بهعبارتی ظرفي كه
سال گذشته  180تومان بود ،بعد از جريانات
افزايش نرخ ارز به  370تا  380تومان رسيد
و اكنون قيمت  870تومان برايش در نظر
گرفت ه شده است؛ يعني نسبت به سال گذشته
پنج تا شش و نسبت به اول سال سه تا چهار
برابر شده است .يك شركت حملونقل با چه
محاسبهاي هزینه حملونقل  12ميليونی را به
 24ميليون افزايش ميدهد ،این افزایش قیمت
بر هزينه تمامشده صادركننده موثر خواهد بود.
نورانی افزود :دولت بايد با برنامهریزی و اقدامات
مناسب این هزينهها را كاهش دهد تا روند رو
به رشد صادرات حفظ شود.

گوشت و مرغ گران شد ،مصرف حبوب باال رفت

رئيس هيئت مديره تعاوني توليدكنندگان
محصوالت غذايي گفت :مصرف سرانه حبوبات
در كشورمان به دليل كاهش قدرت خريد مردم
براي خريد مرغ و گوشت افزايش پيدا كرده
است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،مهدي
كريميتفرشي با بيان اينكه صنعت غذا در ايران
با توجه به شرايط آب و هوايي ،تنوع و كيفيت
مطلوب كشاورزي داراي اهميت و مزاياي
فراواني است ،اظهار داشت :يكي از مهمترين
عواملي كه ميتواند زمينه توسعه رقابتپذيري
صنايع غذايي در ايران را فراهم كند ،دسترسي
به مواد اوليه باكيفيت و قيمت مناسب است كه
متاسفانه صنايع تبديلي و غذايي ايران از اين
نظر دچار مشكل است .وي افزود :از آنجا كه
مواد اوليه اين صنعت محصوالت فصلي است ،در
زمان خاص و كوتاهي بايد تمامي مقدار مورد نياز
از كشاورزان كه تمايلي به فروش قسطي و نسيه
ندارند نقدي خريداري شود و به همين دليل
چرخش سرمايه در اين صنعت به زماني طوالني
نياز دارد .بنابراين يكي از بزرگترين مشكالت
توليدكنندگان به ويژه در صنايعغذايي حجم
كالن سرمايه مورد نياز است .رياست هيئت
مديره تعاوني توليدكنندگان محصوالت غذايي
با بيان اينكه بخش عمدهاي از محصوالت
كشاورزي در مقياس نامناسب ،توليد و به
بازار عرضه ميشود ،تصريح كرد :كوچك بودن
اراضي كشاوزي ،يكپارچه نبودن ،هدررفت منابع
آبي و محدوديتهاي مالي كشاورزان را دچار
مضيقه كرده و باعث شده دالالن و واسطهها
فعال شوند .در اين ميان هزينههاي حمل و
نقل باال ميرود و كيفيت مواد غذايي بهدليل
شرايط نامناسب حمل و نگهداري پايين ميآيد.

وي گفت :واقعيت اين است كه سياستهاي
اخير ارزي كشور بهگونهاي بوده كه واحدهاي
توليدي ما در تأمين مواد اوليه خود با مشكل
جدي مواجه شدهاند كه با ادامه اين روند شاهد
تعطيلي واحدهاي توليدي و از دست رفتن
اشتغال ايجاد شده خواهيم بود .وي ادامه داد:
همه واحدهاي توليدي بهصورت مستقيم يا
غيرمستقيم با مشكل تأمين مواد اوليه روبهرو
هستند .اگر واحدهاي توليدي ما نتوانند مواد
اوليه خود را تأمين كنند ،چرخه اقتصاد ما
دچار مشكالت بزرگتري خواهد شد .رئيس
هيئت مديره انجمن علوم و فناوري غالت ايران
خاطرنشان كرد :بهدليل پرهيز تأمينكنندگان
خارجي از انعقاد قراردادهاي بلندمدت و تمايل
آنها به انجام معامالت نقدي ،قيمت مواد و
تجهيزات از نوسانات بيشتري برخوردار است
كه اين موضوع ،سودآوري صنايع داخلي را با
ترديد بيشتري مواجه كرده است .وي با بيان
اينكه در حال حاضر نحوه تخصيص ارز به
واردات مواد اوليه ،از دغدغههاي اصلي فعاالن
اقتصادي بهويژه صنعت غذا است ،يادآور
شد :توليد در اقتصاد ايران بهشدت به واردات
كاالهاي سرمايهاي ،واسطهاي و مواد اوليه
وابسته است .با در نظر گرفتن چنين شرايطي،
تضعيف ارزش پول ملي ،افزايش هزينههاي
توليد ،ركود و تعطيلي صنايع را درپي خواهد
داشت .عضو هيئت مديره كنفدراسيون صنعت
ايران بيان كرد :افزايش نرخ ارز بهشدت حاشيه
سود اكثر صنايع كشور را كم كرده و هزينههاي
توليد آنها را افزايش داده است؛ زيرا رابطه نرخ
ارز با واردات ،رابطه معكوس و منفي است؛ يعني
با افزايش نرخ ارز ،قيمت كاالهاي وارداتي باال

ميرود .وي ادامه داد :بسياري از مواد اوليه
غذايي ناگزير است كه از ديگر كشورها تأمين
شود؛ بهعنوان مثال مهد ادويهجات كشور
هندوستان است و توليدكنندگان چارهاي جز
واردات بسياري از مواد اوليه توليدات خود
ندارند .ضمن اينكه با وجود پيشرفتهاي
بسياري كه در صنعت و تكنولوژي كشور و
رشد و خودكفايي توليدات صورت گرفته ،هنوز
ما ناچار به واردات بسياري از ماشينآالت و
دستگاهها از ساير كشورها هستيم .بستهبندي
ما هنوز به خودكفايي كامل نرسيده و ما چارهاي
جز واردات بسياري از مواد اوليه بستهبندي
خود نداريم .كريميتفرشي گفت :تمام اين
موارد قطعاً متأثر از نوسانات نرخ ارز خواهد
بود و افزايش نرخ ارز بهشدت توليدكنندگان
را تحت فشار قرار ميدهد ،بهويژه اينكه
توليدكننده مجبورند مواد اوليه و ملزومات خود
را با نرخ باالي ارز وارد كند و اين قطعاً هزينه
توليد و قيمت تمام شده محصول را باال ميبرد.
توليدكننده با در نظر گرفتن توان مالي مردم
و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتي
نميتواند قيمت محصول را چندان افزايش دهد.
ضمن اينكه توليدكننده با وجدان براي حفظ
منافع اقتصادي خود هرگز حاضر به كاستن از
كيفيت محصول نخواهد بود .وي تصريح كرد:
افزايش هزينههاي توليد ،كاهش حاشيه سود
و كاهش توان رقابتي ،كمبود سرمايه در گردش
بنگاهها ،اختالل در سيستم خريدها و معامالت
اقتصادي از مهمترين تأثيرات نوسانات نرخ
ارز در اقتصاد كشور است .در چنين شرايطي،
توليدكنندگان نيز ملزم به خريد نقدي مواد
اوليه هستند كه بهدليل حجم باالي نياز آنها

با مشكل مواجه ميشوند .مشاور عالي در كميته
فناوريهاي نو كميسيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي توضيح داد :با توجه
به اينكه كشور ما كشوري چهار فصل است و
موقعيت خوبي از لحاظ اقليمي و جغرافيايي دارد
و از پتانسيل بااليي در توليد انواع محصوالت
كشاورزي برخوردار است كه بايد با اصالح
مناسب زيرساختهاي كشاورزي و پاسخگويي
به نيازهاي كشاورزان از اين پتانسيل باال به نحو
مطلوبي بهرهبرداري كرد؛ بهويژه در شرايط
حساس اقتصادي كشور كه بايد مسأله ارز در
كشور به نحو بهينهاي مديريت شود بهرهبرداري
از حداكثر ظرفيتهاي توليدات كشاورزي كشور
و جلوگيري از واردات غيرضروري كاالهايي
كه امكان توليد آنها در كشور فراهم است
نقش كليدي در مديريت اقتصادي كشور ايفا
ميكند .ضمن اينكه به اين طريق از اشتغال
و كارآفريني و پتانسيلهاي روستايي كشورمان
حمايت ميشود و مانع خروج بيرويه ارز از
كشور براي كاالهاي غيراساسي خواهد شد .وي
افزود :در ايران حدود  50ميليون هكتار زمين
زراعي مناسب وجود دارد كه  20ميليون هكتار
از آن زيركشت است .ساالنه بيش از صدميليون
تن موادغذايي در كشور توليد ميشود.
كريميتفرشي خاطرنشان كرد :كشور ما در حال
حاضر در توليد بيشتر محصوالت استراتژيك
در مسير خودكفايي قرار دارد .ساالنه به حدود
 ۲۰هزار تن برنج نياز داريم .توليد داخلي ما در
زمينه محصول برنج و چاي به ميزاني است
كه نياز داخل را برطرف ميكند و ما در زمينه
اين محصوالت توليد خوبي داريم و نيازي به
واردات نداريم.

بهارستان
عبداهلل حاتميان:

واقعيشدنقيمتها
مترادف با گران شدن كاالها نيست

عضو كميسيون كشاورزي مجلس ،گفت :واقعي شدن قيمتها به معناي
گران شدن محصول و كاال براي مصرفكنندگان نيست؛ بلكه به اين معناست
كه دولت بايد جبران مافات كند و به مصرفكننده يارانه اختصاص دهد .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،عبداهلل حاتميان با اشاره به اينكه
قيمت محصوالت كشاورزي در حال حاضر واقعي نيست ،گفت :عدهاي
معتقدند گندم براي مثال در خارج ارزانتر است يا برخي اقالم را اگر به
كشور وارد كنيم براي ما ارزانتر تمام ميشود .نماينده مردم درگز در مجلس
شوراي اسالمي ،ادامه داد :در پاسخ به كساني كه اين نظر را دارند ،بايد گفت
ما در شرايط انحصاري كاال وارد ميكنيم و در شرايط رقابتي هم دست به
توليد ميزنيم .اين در حالي است كه در شرايط انحصاري انحصارگر سود
ميبرد و اين احصارگر است كه براي مثال قيمت مرغ يا سم را تعيين ميكند؛
درحاليكه ما مرغ را در شرايط رقابتي ميفروشيم و دولت اجازه نميدهد
قيمت آن از يك نرخ خاص باالتر برود و چون بازار ديگري هم نداريم كه
مرغ را به دلخواه در آن بازار به فروش برسانيم ،پس عم ً
ال توليدكننده متضرر
ميشود .وي به اقتصاد دستوري انتقاد كرد و گفت :دولت براي جبران
ضرري كه متوجه توليدكننده شده ،نرخهاي تضميني تعيين ميكند؛ ولي
اين نرخهاي تضميني هم يا واقعي نيست يا واقعي اجرا نميشود؛ براي مثال
درباره گندم به اين صورت است كه ما يكي دو سالي بود كه افزايش قيمت
نداشتيم تا اينكه دولت امسال قيمتها را افزايش داد .اما با توجه به افزايش
هزينههايي كه براي كشاورزان ايجاد شده ،قيمت اعالم شده هم تكافوي
هزينه توليدكنندگان را نميكند .اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان
اينكه در كل كشور موازنههاي موجود به ضرر توليدكنندگان بخش دامداري
و كشاورز شكل گرفته ،تأكيد كرد :الزم است دولت بهصورت اساسي در اين
فضا ورود كند .كميسيون كشاورزي هم اقداماتي در اين زمينه انجام داده كه
قابل تقدير است؛ ولي به هر حال همچنان كافي نيست .حاتميان به اهميت
حمايت دولت از كشاورزان هم اشاره كرد و افزود :با توجه به نرخ باالي بهره،
اقليم نامناسب و نبود تجهيزات مناسب كشاورز دوام نميآورد و در اين شرايط
بهصورت حاشيهنشين به حاشيه شهرها مهاجرت ميكند و هزينهاي را با
اين كار متوجه دولت ميكند كه جداي از هزينهها آسيبهاي اجتماعي هم
متوجه جامعه و كشور ميشود .عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسالمي ،گفت :واقعي شدن قيمتها به معناي گران شدن محصول و كاال
براي مصرفكنندگان نيست؛ بلكه به اين معناست كه دولت بايد جبران
مافات كند يا قيمت تضميني را باال ببرد يا به مصرفكننده و توليدكننده
يارانه اختصاص دهد .نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسالمي ،در پايان
خاطرنشان كرد :هرگونه كوتاهي در اين ارتباط به ضرر كشاورز و توليدكننده
محصول تمام ميشود .اما دولت بايد بداند كه در صورت حمايت از كشاورزان
و توليدكنندگان ،زندگي براي مصرفكنندگان هم راحتتر خواهد شد.
علی ابراهيمي:

عنوان قاچاق برای گوجهفرنگي
مبناي قانوني ندارد

نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي گفت :قاچاق اعالم كردن
گوجهفرنگي كار غلطي است؛ زيرا مبناي قانوني ندارد ،برچه اساسي ميتوان
محصولي با اين مشخصات را قاچاق دانست .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
خانه ملت ،علي ابراهيمي در واكنش به خبر توقيف  49كاميون گوجهفرنگي
در مرز شلمچه و اطالق عنوان قاچاق به اين اقدام گفت :قاچاق اعالم كردن
گوجهفرنگي كار غلطي است؛ زيرا مبناي قانوني ندارد ،برچه اساسي ميتوان
محصولي با اين مشخصات را قاچاق دانست .عضو كميسيون كشاورزي،
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي افزود :در سال  96در بوشهر
گوجهفرنگي را كيلويي  300تومان هم نميخريدند و دولت هيچ حمايتي
از كشاورزان انجام نداد و آنها كلي دچار ضرر و زيان شدند؛ اما امسال كه
بهدليل افزايش نرخ ارز ميتوانند كمي سود كنند ،چرا بايد با آنها برخورد
كرد .نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد :كسي كه در
اين قضيه ممنوعيت اعالم كرده در حقيقت كار اشتباهي انجام داده است،
براين اساس بنده به همراه  16نفر از نمايندگان مجلس طي نامهاي به دولت
اين اقدام را خالف اعالم كرديم و بر حمايت از توليدكنندگان تأكيد كرديم.
وي همچنين با اشاره به افزايش كنوني قيمت رب گوجهفرنگي هم افزود:
آيا آن زمان كه رب ارزان بود و گوجهفرنگيها بهدليل كاهش قيمت دور
ريخته ميشد يا شير بر روي دست دامدار ميماند كسي از اين افراد حمايت
كرد؟ اكنون صادرات اين محصول به صرفه شده و براي بازاريابي يك فرصت
محسوب ميشود .ابراهيمي اظهار كرد :دولت براي حمايت از مصرفكننده
نبايد يقه توليدكننده را بگيرد؛ زيرا توليدكننده نابود ميشود ،اكنون يك
فرصت براي آنها به وجود آمده حتي بايد به صادركنندگان كمك كرد .از
ل ارائه كارت اعتباري حمايت كرد؛ زيرا من
مصرفكننده ميتوان تنها بهشك 
مدل كوپن و سهميه را شكستخورده ميدانم.
علی قرباني خبر داد

اختصاص  ۱۸هزار ميليارد تومان
برای اشتغال پايدار روستايي

عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي
ميگويد در مرحله دوم اجراي ايجاد اشتغال پايدار روستايي اعتبار
ارزي به نرخ هشتهزار تومان محاسبه ميشود .به گزارش «سبزینه»
به نقل از خانه ملت ،علي قرباني با اشاره به برداشت از صندوق توسعه
ملي براي ايجاد اشتغال پايدار روستايي و عشايري ،اظهار داشت :وامهاي
اشتغال روستاي و عشايري  50درصد افزايش پيدا كرده است ،در واقع
مرحله اول اجرا اين طرح با دالر چهارهزار و  200تومان اجرايي شد كه
براي مرحله دوم نرخ دالر هشتهزار تومان در نظر گرفته شده است.
عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :در مرحله
دوم اجراي اين طرح بايد  759ميليون دالر ديگر تخصيص پيدا كند
كه به ارزش دالري هشتهزار توماني اين كار صورت ميگيرد ،بر اين
اساس بايد صندوق توسعه ملي و بانكها هر كدام ششهزار ميليارد
تومان تخصيص دهند .نماينده مردم بجنورد ،مانه ،سملقان ،جاجرم
و گرمه در مجلس دهم شوراي اسالمي تأكيد كرد :با تغيير نرخ دالر،
به جاي تخصيص  12هزار ميليارد تومان ،اعتبار ايجاد اشتغال پايدار
روستايي و عشاير به  18هزار ميليارد تومان افزايش يافت .وي درباره
برداشت از صندوق توسعه براي حمايت از اشتغال موجود ،توضيح
داد :برداشت يكميليارد دالري از صندوق توسعه ملي براي حمايت از
اشتغال موجود ازجمله مصوبات شوراي عالي هماهنگي سران قوا است
كه با موافقت مقام معظم رهبري روبهرو شده است .اين نماينده مجلس
گفت :اين اعتبار براي جبران مابهالتفاوت نرخ ارز و دالر و حمايت از
بنگاههايي كه بر اثر شرايط نابهسامان اقتصادي ضربه خوردهاند در نظر
گرفته شده است .قرباني درباره اجرايي شدن اين مصوبه شوراي عالي
هماهنگي سرا قوا ،اظهار داشت :در نشستي كه با دولت داشتيم موضوع
پيگيري شد و قرار است اين اعتبار در اختيار دولت قرار گيرد ،از آنجايي
كه موضوع با اذن رهبري انجام ميشود ديگر نيازي به مصوبه مجلس
نيست .عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به
طرحي ديگر براي برداشت از صندوق توسعه ملي ،بيان داشت :تعدادي از
نمايندگان براي حل مشكل آبرساني به روستاها طرحي براي برداشت
 300ميليون دالري از صندوق توسعه ملي آماده كردهاند ،از آنجايي كه
موضوع آب از محورهاي اصلي برنامه ششم است و در واقع حل اين بحران
را به زمان ديگري نميتوان موكول كرد اين ضرورت حس ميشود كه از
صندوق برداشت شود .اين نماينده مجلس تأكيد كرد :در صورتيكه طرح
برداشت از صندوقبراي آبرساني روستاييبه تصويب مجلسبرسد،بايد
اذن رهبري در اين زمينه دريافت شود.

