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بـــــــــــازار و اقتصاد

سالسوم شماره 768

رئيس هيئت مديره كانون خبرگان كشاورزي استان تهران در گفتوگو با «سبزینه» مطرح کرد

اخبار

انتصابجديد
در وزارت جهاد كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي با صدور حكمي ،كاظم خاوازي ،معاون وزير و
رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،را بهعنوان دبير
ستاد ملي پشتيباني و ساماندهي مراكز جهاد كشاورزي منصوب كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،در بخشي از اين حكم آمده است:
نظر به لزوم توجه ويژه به مراكز جهاد كشاورزي دهستان بهعنوان
مهمترين سطح تشكيالتي وزارت متبوع در تعامل با بهرهبرداران و
توليدكنندگان بخش كشاورزي و در اجراي دستورالعمل پشتيباني
و ساماندهي مراكز جهاد كشاورزي دهستانها (موضوع ابالغيه شماره
 ۰۲۰/۳۳۹۰۳مورخ  )۹۴ /۱۱/۱۱بهعنوان دبير ستاد ملي پشتيباني
و ساماندهي مراكز جهاد كشاورزي منصوب ميشويد .براساس اين
گزارش ،در احكام جداگانهاي از سوي وزير جهاد كشاورزي ،حسين
جعفري ،رئيس سازمان جهادكشاورزي استان زنجان و علي خبيري،
مديركل دفتر ساماندهي مراكز جهاد كشاورزي و شبكه ترويج نيز
بهعنوان عضو ستاد ملي پشتيباني و ساماندهي مراكز جهاد كشاورزي
منصوبشدهاند.
مسعود بصیری:

ذخاير كاالهاي اساسي
در وضعيت بسيار خوبي است

مديركل برنامهريزي ،تنظيم بازار و ذخاير راهبردي وزارت جهاد
كشاورزي گفت :با افزايش  11/2درصدي تخصيص ارز براي واردات
برنج ،نگراني در اين زمينه بهويژه براي تنظيم بازار شب عيد وجود
ندارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از وزارت جهاد كشاورزي ،مسعود
بصيري ،مديركل دفتر برنامهريزي تأمين ،توزيع ،تنظيم بازار و ذخاير
راهبردي وزارتخانه گفت :ميزان كل ارز تخصيص يافته به برنج وارداتي
براي رفع كسري اين محصول در بازار مصرف كشور تاكنون بيش از كل
سال قبل است .وي اظهار داشت :براساس اطالعات اخذ شده از معاونت
امور توليدات زراعي ميزان توليد برنج كشور بين دو تا  2/2ميليون تن
است و نياز برنج وارداتي با احتساب سرانه مصرف  37/7كيلوگرم براي
هر نفر نزديك به  ۸۰۰هزار تا يكميليون و  ۱۰۰هزار تن برآورد شده
كه اين مقدار بهغير از ذخيره راهبردي است .وي افزود :با وجود اعمال
تحريمهاي ظالمانه ،خوشبختانه با برنامهريزيهايي كه از قبل صورت
گرفته در همه كاالهاي اساسي ازجمله برنج وضعيت ذخاير راهبردي
در وضعيت بسيار خوبي است و هر زمان بازار نياز به ورود دولت داشته
باشد ميتوانيم ورود پيدا كنيم .بصيري تصريح كرد :براي تخصيص ارز
دولتي به واردات برنج مورد نياز كشور هيچ مشكلي نداريم و تا تاريخ
 ۳۱تير  ۹۸به هر ميزان كه بازار نياز داشته باشد ميتوانيم نسبت به
تخصيص و واردات اقدام كنيم.

تا  ۱۵ديماه يكميليون و  ۱۱۷هزار تن برنج
وارد كشور شد

وي با بيان اينكه از ابتداي سال تا  ۱۵ديماه بالغبر يكميليون و
 ۱۱۷هزار تن برنج وارد كشور شده است ،اظهار داشت :در مدت مشابه
سال گذشته حدود يكميليون و  ۱۱۳هزار تن واردات اين محصول به
كشور صورت گرفت .مديركل دفتر برنامهريزي ،تأمين ،توزيع ،تنظيم
بازار و ذخاير راهبردي وزارت جهاد كشاورزي گفت :در برنامه واردات،
اولويت تخصيص ارز با كاالهايي است كه به بنادر و مبادي ورودي كشور
رسيدهاند و سپس كاالهايي كه در مسير هستند و بارنامه دارند .وي
ادامه داد :مسئوليت تأمين با وزارت جهاد كشاورزي است و واردات برنج
مورد نياز كشور نيز توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد؛ اما نظارت
بر توزيع در شبكههاي مويرگي اين محصول برعهده وزارت صنعت،
معدن و تجارت است .بصيري با اشاره به واردات برنج از كشورهاي هند،
پاكستان و تايلند اظهار داشت :سالمت و استانداردهاي اين برنجها از
سوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
تأييد ميشود .وي ادامه داد :براساس اطالعات گمرك ايران ،از اول آذر
تا  ۱۰ديماه امسال بالغبر  ۹۳هزار تن برنج وارد كشور شده است.

ممنوعيت واردات برنج از  ۳۱مرداد سال ۹۸

مديركل دفتر برنامهريزي ،تأمين ،توزيع ،تنظيم بازار و ذخاير راهبردي
وزارت جهاد كشاورزي زمان ممنوعيت واردات برنج را از  ۳۱مرداد
سال  ۹۸اعالم كرد و گفت :تجار بايد قبل از اين تاريخ مقرر برنج خود را
وارد كشور كنند .وي اضافه كرد :وزارت جهاد كشاورزي هر سال از ۳۱
مرداد تا پايان آبانماه براي حمايت از توليدكنندگان در زمان برداشت،
واردات برنج را ممنوع ميكند و اين زمانبندي براساس شرايط كشور
گاهي جابهجا ميشود .بصيري افزود :با توجه به شرايط تحريم ،ضرورت
تأمين برنج به اندازه كافي در بازار ،رفع نگرانيها و جلوگيري از افزايش
قيمت براي مصرفكننده ،امسال ممنوعيت واردات برنج از ۳۱شهريور
تا اوايل آذر اعمال شد.
شافعي با اشاره به پيمانسپاري ارزي

راه براي صادركنندگان غيرحرفهاي
هموار شده است

رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است در صورتيكه برخي تغييرهاي
مورد نياز در بستهها و دستورالعملهاي ارزي بانك مركزي اتفاق
نيفتد ،شرايط براي صادركنندگان بزرگ دشوار خواهد شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایسنا ،غالمحسين شافعي اظهار كرد :يكي از
اصليترين مسائلي كه در شرايط فعلي كشور بايد به آن توجه كرد،
نقش مثبت و كليدي است كه صادرات ميتواند براي مديريت اوضاع
اقتصادي و كمك به آن ايفا كند .ما بايد سياستهاي خود را طوري
طراحي كنيم كه صادركنندگان با فراغ بال امكان نقشآفريني در
شرايط فعلي را داشته باشند .به گفته وي ،هرچند دولت و بانك مركزي
تالش كردهاند در ماههاي گذشته و بهدنبال باال رفتن نرخ ارز اوضاع
را مديريت كنند؛ اما با توجه به تجربه شكل گرفته در طول هفتههاي
گذشته ،به نظر ميرسد كه ميتوان به برخي تغييرات در دستورالعمل
ارزي بانك مركزي انديشيد .رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه
شرايط بهوجود آمده راه را براي صادركنندگان غيرحرفهاي باز كرده
است ،گفت :وقتي سياستهايي در نظر ميگيريم كه در جريان
ي مواجه شده؛ اما صادركننده
اجراي آن صادركنندگان بزرگ با دشوار 
كوچك ميتواند با استفاده از امكانات در نظر گرفته شده فعاليت كند،
شرايط براي حرفهايها و افرادي كه براي دوراني طوالني در اين بخش
حضور داشتهاند سخت ميشود .شافعي ادامه داد :امروز بسياري از
صادركنندگان بزرگ ما با توجه به شرايط دشوار اقتصاديشان امكان
صادرات پيدا نميكنند و اين در شرايطي است كه برخي افراد با خريد
كاالي همين افراد ،به شكل خرد كاالها را صادر ميكنند و به اين ترتيب
هم از مزيتهاي در نظر گرفته شده در دستورالعمل ارزي بهرهمند
ميشوند و هم بازار افراد اصلي را ميگيرند .وي خاطرنشان كرد :براي
حل اين مشكالت قبل از هرچيز يك مسأله بيشترين اهميت را دارد
و آن لزوم اعتماد ما به بخش خصوصي و صادركنندگان بزرگ است.
افرادي كه در تمام دهههاي گذشته بخشي از بار اقتصاد كشور را
به دوش كشيده و همواره نسبت به بازگشت ارز خود اقدام كردهاند
و از اين پس نيز با وجود تمام دشواريها بهجز اين فكر نميكنند.
پس از آغاز اجراي بسته جديد ارزي بانك مركزي در روزهاي پاياني
آبانماه ،تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به چگونگي اجراي اين
سياست اعتراض داشته و اجراي آن را براي صادركنندگان بزرگ
مشكلساز خواندند .در بسته جديد ارزي بانك مركزي ،صادركنندگان
تا سقف صادرات يكميليون يورو از ورود به سامانه نيما معاف هستند؛
اما پس از آن و بهشكل تصاعدي بايد بخشهاي بيشتري از سهم
صادرات خود را وارد اين سامانه كنند.

سبزینه

ضرورت تغییر در قوانین بانک مرکزی
نادیا صمدی

رئيس هيئت مديره كانون خبرگان كشاورزي
استان تهران اعالم كرد :عدم توان پراخت
تسهيالت ،عدم توان وصول مطالبات و ركود و
حبس سرمايههاي مالي بانكها مسيري است
كه بانك مركزي برای اقتصاد تولیدی کشور در
پيش گرفته و شمشير را بر روي منافع ملي
كشيده است .عليرضا الوندي در گفتوگو با
«سبزينه» با انتقاد از سياستهاي فعلي بانك
مركزي اظهار داشت :درحالحاضر نگران آينده
بخش صنعت و كشاورزي با اعمال سياستهاي
پيشرو توسط بانك مركزي هستيم و عنوان
ميكنيم كه اينگونه عملكردها در عدم پاسخ
به درخواست عمومي مردم كه در مصوبات
مجلس و توسط نمايندگان ملت تصويب
ميشود ،آينده نگرانكنندهاي را براي صنعت و
كشاورزي در كشور رقم خواهد زد .وي ادامه
داد :بهطور مثال ما از حدود هفت تا هشت سال
گذشته كه وارد ركود اقتصادي در كشور شديم،
نشانههاي آن از همان سالها بروز و ظهور كرد
و دقيقاً بانك مركزي از همان زمان سياستهاي
خود را از كاهش نرخ سود بانكي در زمينه
سپردهگذاري بهسمت افزايش نرخ سود بر روي
سپردهها تغيير داد .در نتيجه اين سياست باعث
افزايش بهره وامهاي توليدي كشور و تعطيلي
بيشتر واحدهاي توليدي شد؛ بهطوري كه
نتيجه آن منجر به وقوع وقايعي نظير مشكالت
سپردهگذاران كاسپين و تجمع طبقات مختلف
اجتماعي در كشور و جامعه شد و باعث
پرداخت 25هزار میلیارد تومان از جیب دولت
شد؛ یعنی تقریباً دوبرابر رقمی که دولت هر
سال برای خرید گندم مورد نیاز کشور باید به
کشاورزان کل کشور بپردازد .رئيس هيئت
مديره كانون خبرگان كشاورزي استان تهران،
خاطرنشان ساخت :سياستهاي اخير بانك
مركزي در بدنه برنامهريزي اقتصادي كشور
داراي حامياني است كه بهزودي كشور را
بهسمت گره غيرقابل حل خواهند كشاند.
همچنين اجراي اين سياستها كشور را
بهسمت نارضايتيهاي اجتماعي سوق ميدهد.
سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد نیز بهعلت
بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی
چشمشان را بر روی این عملکردها بستهاند و
در این وسط تولیدکنندگان بیحامی ماندهاند
و جز اکثر نمایندگان محترم مجلس که واقعاً
دلسوزانه در تالش برای حل مشکالت با
طرحها و قوانینی همانند بند «خ» تبصره  34و
بند «و» تبصره  16بودجه سال جاری برای
کمک به بحران رکودی و جلوگیری از تعطیلی
بیشتر واحدهای تولیدی و باال بردن اشتغال
جوانان کشور هستند دیگر حمایتی از تولید در
کشور بهصورت عملی دیده نشده و بقیه فقط
در حد حرف و سخن و ژست سیاسی است .وي
ادامه داد :از سويي ديگر سياستهاي اتخاذ
شده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد كه
بخش خصوصي در تصميمگيريهاي بانك
مركزي داراي هيچ قدرتي نيست و مديريت
بانك مركزي از واقعيتهاي توليدي كشور دور
بوده و در روياهاي بانكي خود غرق است؛ بهطور
مثال در شورای پول و اعتبار کشور که مهمترین
نهاد تصمیمساز کشور است فقط دو نفر آن هم
از اتاق صنعت ،معدن و بازرگانی و کشاورزی
اصطالحاً از بخش خصوصی هستند و بقیه
همگی به نوعی دولتی و شبهدولتی هستند؛
بعد انتظار داریم این سیاستگذاران پولی و
اعتباری دغدغه تولید کشور را داشته باشند.
الوندي يادآور شد :اينكه بانك مركزي به جاي
توجه به منافع ملي تنها به منافع بانكهاي
تحت نظر خود توجه دارد ،مانند مادري است
كه از شدت عالقه كودك خود را به مدرسه
نميفرستد تا از واقعيتهاي اجتماعي جامعه
آگاه نشود .صحنه تصمیمات بانک مرکزی
حیاط خلوت البیهای بانکهای خصوصی و
دولتی است که در صدد در شیشه کردن خون
تولیدکنندگان هستند ،این خود نوعی
بردهداری مدرن است که انگیزه را از
تولیدکنندگان گرفته است .در وضعیت فعلی

بانکها همانطور که بسیاری از مراجع تشیع
در کشور عنوان کردهاند عملیاتشان ربوی و
ویرانگر تولید است .اساساً وقتی سیاست بانکی
براساس کسب هزینههای بانکی از محل
عملیات بانکی است بهجای خدمات بانکی
وضعیت بانکها و کشور بهسمت چنین رکودی
هدایت میشود؛ زیرا بانکها میخواهند تمام
هزینههای بانکی و سود سپردهگذارانشان را از
محل پرداخت وامهایشان دربیاورند و این باعث
فشار به تولیدکننده میشود که یک تنه باید
هزینه سنگین این بانکهای پرهزینه و تنبل را
پرداخت کند .این در حالی است که تا طرحی
برای اصالح امور به مجلس محترم پیشنهاد
میشود بانک مرکزی صدایش درمیآید که
بانکها ورشکست میشوند و این نشان میدهد
بانک مرکزی در چندین سال گذشته دیدگاه
حمایتی از منافع ملی را نداشته و حیاط خلوت
البیهای بانکی بوده است و با عوض کردن
رئیس کل و چند مدیر نمیتوان بر این مافیای
پیچیده پیروز شد .قول میدهم در صورت ارائه
مجوز به یک بانک اروپای در کشور درب تمام
بانکهای ایرانی بسته میشود؛ زیرا بانکهای
ایران حکم پسر بچهای لوس و تنبل را در مقابل
جوانی نیرومند و قوی دارند؛ زیرا بانکهای
مرکزی کشورهای پیشرفته هرگز اجازه چنین
عملکردی را به بانکهایشان نمیدهند که تنها
از محل پرداخت وامهایشان  95درصد
هزینههایشان را پوشش دهند .در بسیاری از
کشورهای توسعهیافته بانکها موظف به
پوشش هزینههایشان تا  80درصد از طریق
ارائه خدمات بانکی هستند و در این کشورها
هرگز دیده نشده که وامهای تولیدی بیش از دو
تا سه درصد بهره از تولیدکنندگان بگیرند؛ زیرا
سخت کار میکنند و هزینههایشان را از محل
اخذ کارمزدهای خدمات بانکی از افرادی که از
این خدمات استفاده میکنند در میآورند .در
این شرایط فشاری بر دوش تولید و ایجاد
اشتغال نیست .میخواهم توجه مردم را به این
نکته جلب کنم که در کشور اسالمی ما و در
جای که اکثر مراجع عظام تشیع به اینگونه
عملکرد بانکها انتقاد کردهاند این البیهای
بانکی چه قدرتی دارند که بدون واهمه هنوز هم
بانک مرکزی را به حمایت از خود ترغیب
میکنند و هر روز از صداوسیما تبلیغ این
بانکها پخش میشود .واقعاً در عجبم که چرا
کسی از مسئوالن بهخصوص مسئوالن بانک
مرکزی به این فتواها توجه نمیکنند .الوندی
ادامه داد :از رئیس کل بانک مرکزی تقاضای
یک مناظره دارم در هر محلی که تعیین کند تا
اذهان عمومی به عملکرد بانک مرکزی در
سالهای گذشته در کشور آگاه شود و مشخص
شود که باعث ظهور تورم و رکود تورمی بوده یا
خیر و یا دادن سودهای بیحساب و کتاب به
سپردهگذاران در سالهای گذشته ناشی از چه
سیاستی در کشور بوده که نتیجهاش نابودی
تولید و تلههای بانکی است که برای کشور و

واحدهای تولیدی پیش آمده .وی بهجای دفاع
از عملکرد اشتباه گذشته بانک مرکزی بهتر
است به طرحها و قوانین رکودزایی که توسط
مجلس محترم که اعصاره ملت است توجه کند
و با حمایت از این طرحها باعث نجات بانکها و
تولید کشور شوند و دلشان را بر حذف چهار صفر
از پول ملی خوش نکند و بداند اگر در کشوری
همانند ترکیه این سیاست موثر بود علت آن
حمایت همزمان از تولید و اصالح نظام بانکی
بود؛ بهطوریکه بانکها با بهرههای بسیار
پایینتر از ایران بهدنبال تولیدکنندگان برای
حمایت از تولید ملی بودند و بانکهایی همانند
ایش بانک و زراعت با ایجاد هلدینگ تولید تا
صادرات خود همانند نقطه قوتی برای تولید و
صادرات محصوالت کشاورزی ترکیه عمل کرده
و اقتصاد این کشور را بدون اتکا به نفت قدرتمند
و چابک ساخته است؛ نه اینکه همانند بانک
مرکزی ما از رسالتش فقط حمایت بیحد و
حصر از عملیات ربوی بانکی را یاد گرفته باشد.
رئيس هيئت مديره كانون خبرگان كشاورزي
استان تهران ،در ادامه با تأكيد بر لزوم اصالح
سيستم بانكداري ايران يادآور شد :در حال
حاضر بايد سيستم بانكداري ايران اصالح شود و
از عمليات بانكي به خدمات بانكداري سوق پيدا
كند .الوندي در ادامه تأكيد كرد :در حال حاضر
صاحبنظران اقتصادي نتوانستند بانك مركزي
را كه در اثر عملكرد مافيايي فساد بانكي كه
منجر به ركود سيستم بانكي شده است به راه
درست هدايت كنند .اين در حالي است كه
اساتيد اقتصادي ازجمله مدیران بانکی و
همچنين مسئوالن بانك مركزي همت الزم را
براي خروج از ركود ندارند .رئيس هيئت مديره
کانون خبرگان كشاورزي استان تهران در ادامه
افزود :در حال حاضر رئيس كل بانك مركزي در
اجراي مصوبات مجلس ،مانند بند «خ» تبصره
 34و بند «و» تبصره  16قانون بودجه كه هر
كدام راهكاري براي خروج از وضعيت ركود است
مقاومت به خرج ميدهند .رئيس هيئتمديره
كانون خبرگان كشاورزي استان تهران ،از
مديران بانكهاي كشور درخواست كرد تا بند
«و» تبصره  16قانون مصوبه بودجه كشور را اجرا
كرده و با محاسبه اصل و سود وامهاي معوق
توليدكنندگان براساس پيمان اوليه ،نسبت به
خارج شدن كشور از ركود و احياي سرمايه
بانكها اقدام كنند و به قانون كشور احترام
بگذارند و از الگوی همچون ترکیه سرمشق
بگیرید که همزمان با حذف چهار صفر از پول
ملی بسیاری از بدهیهای بانکی بخش
کشاورزی را بخشید تا دوباره اقتصادش جان
بگیرد .وي ادامه داد :اينگونه خدمات ،دلگرمي
براي توليدكنندگان و كشاورزان محسوب
ميشود و با توجه به بحرانهاي اقتصادي اخير
نور اميدي بر دل اين قشر زحمتكش ميتاباند.
الوندي با انتقاد از سياستهاي بانك مركزي در
عدم اجراي مصوبات يادآور شد :بانك مركزي با
كمك عدهاي كه در توليد نقشي ندارند با

تفسيرهاي گوناگون ،سنگاندازيها و متوسل
شدن به نهادهاي نظارتي ،بر عدم اجراي قانون
مصوبه مجلس تأكيد دارد؛ بهطوري كه مقاومت
آنها در اجراي مصوبات در نهايت منجر به
تشديد ركود واحدهاي اقتصادي ميشود و
ضربه مهلك را به واحدهاي اقتصادي كشور وارد
ميكند .رئيس هيئت مديره كانون خبرگان
كشاورزي استان تهران با بيان اينكه بانك
مركزي براي اقتصاد كشور تصميمات ناگواري را
اتخاذ ميكند ،افزود :ازجمله این تصمیمات عدم
اجراي مصوبات مجلس در بندهاي مذكور است؛
بهطوري كه اين مسأله ما را به اين نتيجه
ميرساند كه براي رفع مشكالت بايد بدنه
كارشناسي بانك مركزي تغيير كند .وي در ادامه
يادآور شد :اميدوارم كه بانك مركزي به
سياستهاي اشتباه خود در سنوات گذشته
درباره توليد و كشاورزي پي برده و مسئوالن
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه از تصميمات
ركودآفرين كه نتيجه سياستهاي بانك مركزي
است ،دست بردارند .اين فعال بخش كشاورزي
در ادامه افزود :در حال حاضر ما براي شكوفايي
اقتصادي و رهايي از ركود تورمي نيازمند مديران
شجاع هستيم كه قادر به پرداخت هزينه براي
رسيدن به شكوفايي اقتصادي باشند .الوندي
يادآور شد :ما در شرايط فعلي بانکی و سودهای
مرکب قادر به ادامه تولید نيستيم؛ چراكه
تحريمها از تمام جوانب به ما فشار وارد ميكند؛
بنابراين ضروري است كه بانك مركزي در اين
شرايط به فرمایشات مقام معظم رهبری و
اقتصاد مقاومتي توجه ويژهاي داشته باشد.
رئيس هيئتمديره كانون خبرگان كشاورزي
استان تهران با تأكيد بر لزوم طرح بانكداري
علمي اجراي اين سياست را موجب خارج شدن
بانكهاي كشور از ركود عنوان كرد و افزود :با
وجود مشكالتي كه بر سر راه وامگيرندگان وجود
دارد ديگر كسي تمايل به گرفتن تسهيالت و
راهاندازی تولید و حتی ادامه تولید در کشور
ندارد .وي در ادامه افزود :در صورت اجرايي
شدن طرح بانكداري علمي؛ عدم اعتماد ايجاد
شده وامگيرندگان و سپردهگذاران برطرف
خواهد شد و بانكها دوباره رونق گذشته را
خواهند گرفت .رئيس هيئت مديره خبرگان
كشاورزي افزود :درصورتيكه رقابت سالم ميان
بانكها براي خدماتدهي بهتر ايجاد شود،
سطح بانكداري كشور ارتقاء يافته و همچنين
جذابيت اين نوع بانكها براي سپردهگذاران
بيشتر خواهد شد .الوندي ،با گاليه از عملكرد
برخی مسئوالن گذشته در بانک مرکزی و دولت
و حتی برخی کمیسیونهای اقتصادی مجلس
اظهار داشت :درصورتيكه مسئوالن و
نمایندگان ادوار گذشته اقتصادی مجلس
بهدرستي به وظايف خود عمل ميكردند و
نظارت كاملي برعملكرد و سياستهاي
اقتصادي بانک مرکزی ميداشتند ،امروز شاهد
چنين وضعيتي نبوديم و كشور اينچنين با
ركود تورمی اقتصادي مواجه نميشد.

رئيس هيئت مديره اتحاديه تعاونيهاي توزيع و فروش محصوالت غذايي مطرح كرد

افزايش مصرف حبوب به دليل گرانی مرغ و گوشت

رئيس هيئت مديره اتحاديه تعاونيهاي توزيع
و فروش محصوالت غذايي گفت :مصرف سرانه
حبوب در كشورمان نيز به دليل كاهش قدرت
خريد مردم براي مرغ و گوشت افزايش پيدا كرده
است .مهدي كريمي تفرشي گفت :ايران داراي
مزاياي فراواني در توليد بسياري از محصوالت
بهويژه محصوالت كشاورزي است كه توليد آنها
در ايران نسبتاً ارزانتر از بسياري از كشورهاي
همسايه است .اين موضوع باالخص درباره
محصوالت كشاورزي خام قابل توجه است.
رئيس هيئت مديره اتحاديه تعاونيهاي توزيع و
فروش محصوالت غذايي افزود :حبوب از جمله
محصوالتي است كه امكان توليد آن در كشور
فراهم است و متأسفانه واردات غيرضروري اين
محصوالت با ارز دولتي باعث خروج ميليونها
دالر از ثروت ملي كشور ميشود .تفرشي اظهار
داشت :ايران پتانسيل و ظرفيت توليدي كافي و
الزم را براي رسيدن به خودكفايي در توليد حبوب
دارد ،اما آمار و ارقام وزارت جهادكشاورزي نشان
ميدهد كه حجم واردات برخي از اقالم حبوب
به كشور هر ساله افزايش پيدا ميكند ،بهطوري
كه در حال حاضر ايران يكي از بزرگترين
واردكنندگان حبوب در دنياست؛ چرا اين قبيل
محصوالت نبايد از كشاورزان كشور خريداري
شود و اگر كمبودي در زمينه كشت و توليد آن
هست ،چرا نبايد در صدد رفع آن برآييم و امكانات
كافي در اختيار كشاورز قرار گيرد؟

وي ادامه داد :كرمانشاه ،لرستان و خوزستان
از جمله استانهايي هستند كه قابليت بسيار
زيادي براي كشت و توليد حبوب دارند .هرچند
در سالهاي اخير بروز خشكساليهاي متعدد
آسيبهاي زيادي را به كشاورزان وارد كرده و
نيز مصرف سرانه حبوب در كشورمان نيز به دليل
كاهش قدرت خريد مردم براي مرغ و گوشت
افزايش پيدا كرده است .رئيس هيئت مديره خانه
صنعت ،معدن وتجارت جوانان تهران گفت :در
ماههاي اخير با موجي از هجوم تجار كشورهاي
همسايهبهمرزهايايرانجهتخريداريكاالهاي
ايراني باالخص محصوالت غذايي و كشاورزي
بهدليل قيمت پايينتر اين محصوالت مواجه
بودهايم .آمارها نشان ميدهد در هفت ماه نخست
امسال حدود دو ميليون شهروند عراقي از مرزهاي
ايران عبور كردهاند كه عمدتاً به قصد خريد
وارد شهرهاي مرزي ايران ميشوند .وي گفت:
آمارهاي پنج ماهه حاكي از اين است که پس از
عراق ،شهروندان جمهوري آذربايجان با ۶۱۹هزار
و  ۵۷۰نفر ،افغانستان با حدود  ۴۰۰هزار نفر و
تركيه با  ۳۳۰هزار نفر به ترتيب در جايگاههاي
دوم تا چهارم مبادي نخست سفر به ايران بودهاند.
اين ارقام همچنين نشان ميدهد كمي بيش از
۸۳درصد از سفرهاي ورودي به ايران در پنج ماه
نخست سال جاري به همسايگان ايران تعلق دارد
كه اغلب به قصد خريد محصوالت ايراني وارد
ايران شدهاند .كريمي تفرشي گفت :اين موضوع

هر چند به صادرات كشور كمك شايان توجهي
میکند ،اما برخي از استانهاي كشور بهويژه
استانهاي مرزي را با كمبود مواجه كرده است.
همين امر سبب شد تا قيمت بسياري از كاالهاي
داخلي كه مواد اوليه وارداتي هم ندارند ،افزايش
پيدا كند .بهعالوه بسياري از صادركنندگان از
عرضه ارز حاصل صادرات با قيمتهاي تعيين
شده در سامانه نيما خودداري ورزيده و با نرخ آزاد
و غيرواقعي به عرضه و فروش اين ارز پرداختند كه
اين خود به نوعي گسترش فساد در بازار با سوداي
سودآوري بيشتر است .وي افزود :نكته قابل تأمل
ديگر اين است كه صادرات محصوالت ايراني به
عراق عمدتاً با استفاده از ارزهاي دو كشور صورت
ميگرفت ،تا آنجا كه حتي فشارهاي دولت براي
تعهدسپاري ارزي صادركنندگان كاال به عراق ،با
اين ايراد مواجه شد كه در اين ميان دالر يا ساير
ارزهاي جهاني به كشور وارد نميشوند .رياست
هيئت مديره تعاوني توليدكنندگان محصوالت
غذايي گفت :اتخاذ سياستهاي ممنوعيت
صادرات توسط متوليان تجارت كشور هر چند
كه با هدف تنتظيم بازار داخلي صورت گرفته
است ،اما بايد توجه شود كه در شرايط فعلي كه
اقتصاد كشور بهشدت به رشد و توسعه صادرات
نياز مبرم دارد و تكيه بر صادرات غيرنفتي راهكار
اساسي خروج از بحران اقتصادي شناخته شد،
اين سياستگذاريها به اقتصاد كشور لطمه وارد
نكند .ايجاد مانع بر سر راه صادركنندگان بر خالف

سياستهاي مشوق صادراتي است .وي ادامه
داد :براي تنظيم بازار داخل و كنترل قيمتها
قطعاً راهكارهاي ديگري هم وجود دارد كه
سياستگذاران و متوليان امر بايد با بررسيهاي
كارشناسانه و مدبرانه به بررسي اين راهكارها
بپردازند .مهدي كريمي تفرشي گفت :استفاده از
برخي اهرمهاي تجاري مانند افزايش تعرفههاي
صادراتي براي كاالهايي كه قيمت آنها در بازار
داخل افزايش داشته است ،يكي از اين راهكارهاي
جايگزين است .نایب رئيس هيئت مديره انجمن
علوم و فناوري غالت ايران افزود :متأسفانه فساد
و رانت در اين نابهساماني بازار و چند نرخي بودن
ارز و عدم نظارت دقيق و جدي عامل اصلي
افزايش سرسام قيمتهاي داخلي است و تنها
راه كنترل اين اوضاع نابهسامان كنترل شديد و
نظارت جدي دولت با ابزارهايي است كه در اختيار
دارد؛ مانند ابزار ماليات بر ارزش افزوده ،كنترل
قاچاق و ابزارهاي مرتبط با صادرات و واردات و
بهويژه نظارت كامل بر پتروشيميها كه قطب
اصلي تغذيه بازار داخلي هستند و نقش بسيار
تعيينكنندهاي دارند .كريمي خاطرنشان كرد:
بايد تدابيري اتخاذ شود تا شرايط براي كشاورزي
كه محصول را در داخل كشور عرضه ميكند،
تسهيل شود و هزينههايي مثل بستهبندي
محصول ،جعبه ،كرايهبار و حقالعمل كاري كه
براي كشاورز هزينه زيادي دارد ،تعديل شود تا
براي عرضه محصول در داخل تشويق شود.

بهارستان
نماينده مردم تنكابن و رامسر:

تخصيصاعتباربهبرخيبخشها
بيش از بودجه مصوب است

عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي در مجلس شوراي اسالمي
گفت :بسياري از بودجهها مانند كشاورزي ممكن است داراي رديف
در برنامه بودجه نباشند ،اما در طول سال بودجه بيشتري به آنها
تخصيص داده خواهد شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،شمساهلل
شريعتنژاد ،نماينده مردم تنكابن و رامسر و عضو كميسيون كشاورزي،
آب و منابع طبيعي در مجلس شوراي اسالمي ،درباره ميزان اختصاص
بودجه به وزارت جهاد كشاورزي در طرح بودجه  98اظهار كرد :كاهش
بودجه ،مخصوصاً بودجه عمراني ،در همه بخشها وجود دارد .پيشبيني
ميشود ما در سال  98به آن ميزان از افزايش درآمد كه مدنظرمان است
دسترسي پيدا نكنيم .ما به درآمد و بودجه بخش كشاورزي اعتراض
داشتهايم ،اما هنوز بهصورت جزوبهجزو به بحث بودجه وارد نشدهایم.
شریعتنژاد با اشاره به اين نكته كه بسياري از بخشها داراي رديف
اعتباري در بودجه نيستند ،تصريح كرد :البته بسياري از بودجهها مانند
كشاورزي ممكن است داراي رديف در برنامه بودجه نباشند ،اما در طول
سال بودجه بيشتري به آن تخصيص پيدا خواهد كرد .وي افزود :خريد
برنج ،رديفي در بودجه ندارد ،اما دولت در زمان خريد به آن بودجه
اختصاص ميدهد و خريد تضميني محصوالت كشاورزي هم هنوز عدد
و رقمي ندارد .اگر بخشي در بودجه لحاظ نشود ،جاي نگراني نيست
و در طول سال چندين برابر بودجه مصوب به آن اختصاص خواهد
يافت .شريعتنژاد اذعان داشت :دولت در هر شرايطي گندم و محصوالت
كشاورزي را خريداري كرده و بهانه نبود بودجه را تاكنون نياورده است.
دولت تعهد كرده و به آن پايبند است .وي گفت :دولت براي جبران
خسارات حوادث و سرمازدگيها بيش از بودجه هم تاكنون اعتبار
تخصيص داده است.

قيمتیکهزارو 700تومانيگندم
درپيچوخمتأييدوتكذيب

با وجود اعالم برخي نمايندگان مجلس مبني بر تعيين قيمت یکهزار
و  700توماني براي خريد تضميني هر كيلوگرم گندم براي سال زراعي
جاري ،سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود را با اين قيمت اعالم کرده
است .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،هفته گذشته جلسه چهارنفره
وزير جهاد كشاورزي ،رئيس مجلس شورای اسالمی ،رئيس سازمان برنامه
و بودجه و رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شورای اسالمی براي تعيين
قيمت خريد تضميني گندم برگزار شد .بهگفته سید راضی نوري ،عضو
كميسيون كشاورزي مجلس ،قرار است نرخ خريد تضميني گندم در
بودجه امسال كيلويي یکهزار و  700تومان منظور شود .اما انكار و
اعالم بياطالعي از افزايش دوباره قيمت گندم به یکهزار و  700تومان
كماكان ادامه دارد ،بهطوريکه یزدان سيف ،مديرعامل شركت بازرگاني
دولتي ايران ،در نشست خبري اخير خود گفت كه چنين چيزي به ما
ابالغ نشده است.

 قيمت گندم یکهزار و  700تومان ميشود؟

احمدعلی كيخا ،رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شورای اسالمی،
درباره قیمت گندم گفته است كه با پيگيريهاي ما در اين مورد دولت
كمي عقبنشيني كرد و در فاز اول قيمت از یکهزار و  470تومان به
یکهزار و  600تومان افزايش پيدا كرد .اخيرا ً هم توافق كرديم كه
حداقل به یکهزار و  700تومان افزايش پيدا كند و در بودجه هم با
حمايت رئيس مجلس و دولت بايد موارد آن ديده شود .با وجود اين،
سازمان برنامه و بودجه اين نرخ را تكذيب کرده و قيمت خريد تضميني
گندم در سال زراعي آينده همان یکهزار و  600تومان خواهد بود .در
همين راستا برخي مسئوالن سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود را با
قيمت یکهزار و  700توماني گندم اعالم كرده و به هيچوجه راضي به
تغيير قيمت اين محصول نيستند .عبداهلل حاتميان ،عضو كميسيون
كشاورزي مجلس ،نيز گفت :براساس توافق صورتگرفته با وزير جهاد
كشاورزي درباره نرخ خريد تضميني گندم ،قرار است قيمت جديد
خريد تضميني گندم در كارگروهي متشكل از دولت و مجلس براساس
هزينههاي توليد بررسي و تعيين شود .وي افزود :قرار است براي بودجه
سال آينده عدد جديدي براي نرخ خريد تضميني گندم اختصاص داده
شود تا نرخ آن برای مثال به یکهزار  730تومان يا یکهزار و 830
تومان براي هر كيلوكرم گندم افزايش يابد .وي تصريح كرد :قرار است
گروه كارشناسي متشكل از دولت و مجلس قيمت خريد تضميني گندم
را براساس هزينههاي توليد تعيين كند تا سود معقولي براي كشاورزان
از توليد اين محصول باقي بماند .حاتميان در پاسخ به اينكه چه
زماني نرخ جديد خريد تضميني گندم اعالم ميشود گفت :بحثي در
ي گروه
كميسيون كشاورزي مجلس بود ،اما قرار است براساس بررس 
كارشناسي نرخي اعالمشود .بررسيها نشان ميدهد نواقص موجود
در قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي ،به زيان آنها طي
سالهاي اخير منجر شده است .بنابراين ضروري است مجلس براي
جلوگيري از مشكالت اينچنيني ،زمينه را براي اصالح قانون تضمين
خريد محصوالت اساسي كشاورزي فراهم کرده و ضمانت اجرايي قانون
را افزايش دهد.
معصومه آقاپور عليشاهي خبر داد

نصب باركدهاي ويژه
روي كاالهاي اساسي

نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس ،از تعريف سازكاري خبر
داد كه بر اين اساس كاالهايي كه برمبناي دالر چهار هزار و ۲۰۰
توماني وارد كشور ميشوند ،باركد مخصوصي دريافت ميكنند تا
با همان قيمت بهدست مصرفكننده برسند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از خانه ملت ،معصومه آقاپور عليشاهي با اشاره به پيشبيني
افزايش حقوق  20درصدي بودجه سال  ،98گفت :مجلس تأكيد
دارد كه ميزان افزايش حقوق در سال آينده بيش از  20درصد
نباشد ،زیرا افزايش حجم نقدينگي در جامعه ،تورم افسارگسيخته
ايجاد ميكند .وی با بيان اينكه مجلس با دولت هماهنگيهاي
الزم را انجام داده تا با بستههاي غيرنقدي به خانوارها و سفرههاي
آنها كمك شود ،افزود :كارتهايي تعبيه شده است تا بتوان با
اين كارتها در فروشگاههاي خاص ارزاقي كه كدهايي ثبتشده
دارند در اختيار كاركنان دولت ،كارگران ،عشاير و روستاييان قرار
داد .وي با اشاره به اينكه در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
اطالعات تمامي افرادي كه بيمه تأمين اجتماعي كارگري داشته
يا عضو صندوق بازنشستگي ،عشاير و روستاييان هستند درج شده
است ،ادامه داد :با ارائه بستههاي حمايتي و كارتهاي اعتباري
خريد كاال ،تورم جبران ميشود؛ لذا نبايد ميزان حقوق كاركنان
را بيش از  20درصد افزایش داد ،زیرا افزايش بيش از اين رقم
حجم نقدينگي در كشور را افزايش ميدهد .نماينده مردم شبستر
در مجلس شوراي اسالمي ،از تعريف سازكاري خبر داد كه
برايناساس كاالهايي كه با دالر چهار هزار و  200توماني وارد
كشور ميشوند باركد مخصوصي دريافت ميكنند تا با همان
قيمت بهدست مصرفكننده برسند .وي افزود :كاالهايي كه با
ارز چهار هزار و  200توماني وارد كشور شده از طريق باركدهاي
ن باركدها در كارتهاي
مخصوص وارد فروشگاهها ميشود و اي 
اعتباري كه در اختيار مردم قرار ميگيرد ،تعريف ميشود تا
خانوارها بتوانند از اين كاالها استفاده كنند .آقاپور علیشاهی ،با
اشاره به افزايش قيمت پروتئين در كشور ،تصريح كرد :دولت براي
پروتئين ،اعم از گوشت مرغ و گوشت قرمز ،نيز سهميه در نظر
ميگيرد تا خوراك و سفره خانوار كوچك نشود.

