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اخبار

«سبزینه»نظر کارشناسان را درباره ساماندهی بازار کاالهای اساسی  با کوپن بررسی میکند

مسعودخوانساري مطرح كرد

اختصاص  ۱۴ميليارد ارز
به واردات كاالهاي اساسي

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت :مجلس تصمیم گرفته ۱۴ميليارد ارز
به كاالهاي اساسي اختصاص دهد بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،مسعود خوانساري ،در آخرين نشست اتاق بازرگاني
ن خبر گفت :انتظار ميرود دولت مديريت قيمت ارز
تهران ،با بيان اي 
را بهنحوي انجام دهد كه واقعيتهاي بازار در نظر گرفته شود؛ ضمن
اينكه يارانه نقدي نيز به دهكهايي اختصاص يابد كه مستحق آن
باشند ،پس بايد در مجموع شرايطي را فراهم كرد كه اقتصاد سالمتر
باشد .وي با برشمردن چهار نرخ براي ارز در شرايط كنوني اقتصاد اظهار
كرد :زمزمه اختصاص  ۳۰هزار ميليارد تومان براي توليد يك ميليون
خودروي ارزان به گوش ميرسد كه جاي سؤال دارد .وي با اشاره به
تصميم دولت مبني بر ادغام پنج بانك در بانك سپه گفت :دولت بايد
درباره ترازنامه اين بانكها شفافسازي كند و اگر قرار است ضرر و زيان
آنها را در اين ادغام جبران كند كام ً
ال مشخص كنند كه از چه منبعي
اين هزينه را پرداخت خواهند كرد .چراكه ادغام بانكها نبايد همچون
ساماندهي مؤسساتاعتباريغيرمجاز وصندوقهايقرضالحسنهاز
جيب دولت پرداخت شود .رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد :از
دولت و بانك مركزي تقاضا داريم هرچه سريعتر تكنرخيكردن ارز
را انجام دهند و شرايط رانت و فساد را از بين ببرند .خوانساري با اشاره
به اينكه سال  ۹۸را سالي سخت براي اقتصاد ايران دانست و گفت:
با وجود اين سال سخت ،فعاالن اقتصادي نشان دادند كه سرنوشت و
آينده اقتصاد برايشان مهم است .ضمن اينكه حضور حداكثري آنها
در دوره نهم انتخابات اتاقهاي بازرگاني اين موضوع را ثابت كرده است.

بررسيآمارمصرفكشور
نخستينقدمبرايتنظيمبازار

مشاور كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران گفت :نياز مصرفي
جامعه بايد بررسي شود و با استفاده از اطالعات آن ،بازار را تنظيم
كرد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،شاهرخ
ظهيري ،مشاور كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني
تهران ،در برنامه اقتصادي راديو گفتوگو تصريح كرد :ساختار اقتصادي
كشور بامشكلمواجهاست،چراكهبامشاهداتدرسطحبازارميبينيم
هر روز از كمبود يك كاال گفته ميشود .نخستين كاري كه دولت در
راستاي تنظيم بازار بايد انجام دهد بررسي آمار مصرفي كشور است.
ظهيري افزود :نياز مصرفي جامعه بايد بررسي و آمار دقيق آن استخراج
شود .اين موضوع ميتواند كمك قابلتوجهي براي رفع نيازهاي بازار
باشد و با استفاده از اين اطالعات بازار را تنظيم كرد .مشاور كميسيون
كشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد :حدود ۱۱
ماه و  ۱۵روز تنظيم بازار در اختيار كسبه و مردم است .در  ۱۵روز
پاياني سال تشكالت و دولت تصميم به تنظيم بازار ميگيرند و در
آخر هم با كمبود كاال و افزايش قيمتها مواجه ميشويم .بازار بايد
آزاد باشد و صنفها و بخش خصوصي و مردم در كنار هم نيازهاي
خودشان را رفع كنند.

نبود تفكر سيستمي در مديريت
بهرهوري را كاهش داده است

علي توسطي ،نماينده اتاق اصناف ايران ،هم در خصوص مباحث
تنظيم بازار گفت :در دنيا تفكري بهنام تفكر سيستمي وجود دارد و
براي كارهاي مديريتي الزامي است؛ این تفکر در کشور ما وجود ندارد.
بهرهوري ،با تمام پتانسيلهاي موجود در كشور ،وجود ندارد .توسطي
افزود :اتاق اصناف با يك هدايت درست ميتواند با حاشيه كم ،منافع
خوبي را براي اقتصاد كشور و دولت به ارمغان آورد .نماينده اتاق اصناف
ايران اظهار كرد :حدود  ۲۸۵هزار واحد صنفي در پوشش  ۱۳۴اتحاديه
در تهران و حدود سهميليون واحد صنفي زيرنظر اتاق بازرگاني در كل
كشور در حال فعاليت هستند ،اما ارتباط بين دولت و اصناف ضعيف
است و حتي قيمتگذاريها و نظارت بر آن بهدست دولت صورت
ميگيرد و خود اين موضوع باعثبينظمي در بازار است.

قيمتگذاري و كنترل قيمت
بايد زيرنظر نهاد تنظيم بازار باشد

فهيمه بهرامي ،عضو هيئتعلمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني وزارت صمت ،نیز گفت :نظام تصميمگيري بر تنظيم بازار
ماهيت شاخهمحور دارد و در آخر زنجيره تأمين قرار گرفته است .با توجه
به موقعيت اين نهاد در اقتصاد ،در حال حاضر نبايد توقع زيادي از آن
داشت؛ چراكه موقعيت اجرايي آن قدرت سروساماندادن به بازارهاي
مالي و ...را ندارد .بهرامي افزود :تنظيم بازار و تحقق اهداف آن ،نيازمند
شاخص مهمي بهاسم كنترل قيمت است كه در اين موضوع موفق نبوده
است و در بستري پر از چالش و بدون ابزار جلو ميرود .عضو هيئتعلمي
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صمت تصريح كرد:
يكي از فاكتورهاي اصلي در سياستگذاريهاي اقتصاد ،جمعآوري
آمار كشاورزي ،توليد ،اصناف و ...است .ارتباط بين آمارها بسيار مهم
و حياتي است و با بهدستآوردن اين اطالعات خيلي راحت ميتوان
بازار را مديريت و تنظيم كرد .وي ادامه داد :نكت ه مهم در اجراييكردن
تصميمی در بازار ،قيمت تمامشده كاالهاست كه در حيطه كاري نهاد
تنظيم بازار نيست و بايد اين ابزار بهدست اين نهاد باشد؛ چراكه كنترل
قيمت مهمترين فاكتور در بهبودبخشيدن بازار كاالهاي مختلف است.
كاردار سفارت سوريه در ايران:

تعرفهتجاريايرانوسوريه
به صفر ميرسد

كاردار سفارت سوريه در ايران گفت :سوريه نيازمند دهها ميليارد دالر
سرمايه براي بازسازي است ،لذا از تمام شركتهاي ايراني در فرآيند
بازسازيدعوتميكنيم.بهگزارش«سبزینه»بهنقلازایلنا،عليالسيد
احمد ،در جلسه همانديشي تجار سوريه با اعضاي اتاق تعاون ايران،
يـسوري و
اظهار كرد :همانطوركه ميدانيد ما بهعنوان جمهوري عرب 
جمهوري اسالمي ايران در بازسازي خسارتها شريكيم و خون شهداي
ما در سوريه با هم درآميخته است .وي تأكيد كرد :شايعات بهرهبرداران
پس از جنگ سوريه را قوياً تكذيب ميكنم .اين مسأله كه بهرهبرداران
از گروهها و كشورهايي هستند كه در جنگ تكفيري همپيمان داعش
بودهاند صحت ندارد .ما در تالشیم تا روابطمان با ايران را كه از ديرباز
و پيش از جنگ وجود داشته تحكيم كرده و از اين همكاري حمايت
ميكنيم .السيد احمد تصريح كرد :در حال حاضر سوريه نيازمند كمك
است و ما از شركتهاي ايراني در بخش دولتي و خصوصي براي فعاليت
دربازسازياينكشوردعوتميكنيم.سوريهنيازمنددههاميليارددالر
سرمايه براي بازسازي است .ما از تمام شركتهاي ايراني در فرآيند
بازسازي دعوت ميكنيم .وي افزود :امروز دوره سوم از گفتوگوهاي
تجاري سوريه با ايران است ،دوره اول آن در سال  2008و دوره دوم آن
در زمان سفر آقاي جهانگيري با تيم تجاري ايران به سوريه بود كه در
اين ديدار 18تفاهمنامه در دمشق امضاء شد كه يكي از اين توافقنامهها
در زمينه راهآهن بود كه با وزارت مسكن بسته شد .كاردار سفارت
سوريه در ايران خاطرنشان كرد :ما در حال بررسي تأسيس و ايجاد
راه دريايي و زميني هستيم .راه فعلي از راه عراق و اردن است .روابط
اقتصادي دو كشور در حد روابط سياسي آنها نيست و حجم اين روابط
بسيار كم است .وظيفه و نقش تجار دو كشور اين است كه اين روابط
را باالتر ببريد .وي افزود :مشكل تأمين مالي صادرات ،مشكلي جدياي
است ما بهدنبال گشايش بانكهاي مشترك براي تبادل ارزهاي محلي
براي تجارت هستيم تا با ريال ايراني و لير سوري تجارت كنيد .اين
حق ماست كه تبادل اقتصادي را طبق خواست خودمان انجام دهيم.

سبزینه

فاطمه ابراهیمی توچایی

کوپن یا کاالبرگ در ایران واژه ناآشنایی
نیست .این واژه یادگار اقتصاد ایران در
دوران جنگ تحمیلی است که به میزان
سن جوانان امروز کشور قدمت دارد .اگر
اولین یارانه نقدی در دیماه سال 1389
برای ایرانیان قابل برداشت شده است،
اولین کوپنهای سراسری نیز دیماه 1359
بهدست مردم رسید ،هدف از این کار این بود
که اگر کاالیی کمیاب یا گران شد ،از طریق
توزیع کوپنی بهدست مصرف کنندگان
برسد .هر چند اطالعات وسیعی درباره تعداد
کوپنها و شرایط توزیع کاالها با استفاده از
کوپن در این سالها در دست نیست ،اما
آنها که برگههایی به یادگار نگه داشتهاند،
میگویند روی هر کوپن تعداد افراد خانوار
درج میشد و رنگ کوپنهای شهری با
روستایی تفاوت داشت .شمارهها اعالم
میشد و بر اساس اعالم شماره و کاال بود که
کوپن اعالمی ارزش پیدا میکرد .روزنامهها
نیز خبر اعالم کوپن را در مهمترین بخش
صفحات خود میگذاشتند و اخبار سراسری
نیز آن سالها ،این خبر را پخش میکرد.
صفهای طویل برای دریافت کاالی
کوپنی ،خاطرات الینفک ایرانیها در دهه
شصت است ،اما پس از پایان جنگ شرایط
اقتصادی ایران تغییر کرد ،درحالیکه کوپن
هنوز باقی مانده بود 10 .قلم کاالیی که با
شیوه کوپنی توزیع میشد ،عبارت بود از:
روغن نباتی ،قند و شکر ،برنج ،پودر شوینده،
صابون ،پنیر ،کره ،مرغ ،تخممرغ و گوشت
قرمز .اکنون نیز ایران در جنگ اقتصادی
است و مقامات سیاسی هم این نکته را
در سخنرانیهای رسمی مورد اشاره قرار
میدهند و همچنین کارشناسان اقتصادی
و مسئوالن حوزه اقتصادی نیز این موضوع
را مدام یادآور میشوند .زمزمه بازگشت
کوپن ،البته در ساختار نوین الکترونیکی
مدتهاست به گوش میرسد ،در این راستا
نیز نمایندگان مجلس ،دولت را مکلف
به تخصیص  ۱۴میلیارد دالر ارز با نرخ
ترجیحی برای تأمین کاالهای اساسی از
طریق کاالبرگ الکترونیکی کردند .براساس
بند الحاقی یک و  2تبصره  7الیحه بودجه
سال  98کل کشور دولت مکلف است
در سال  ۱۳۹۸مبلغ  ۱۴میلیارد دالر از
منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را
صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین
مابهالتفاوت ارز برای تولید داخل کند بر
طبق این مصوبه دولت میتواند از کاالبرگ
الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی
مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیح یا پرداخت
نقدی استفاده کند .گفتنی است ،این طرح
دارای مخالفان و موافقانی است و بسیاری از
مخالفان بازگشت کوپن معتقدند که اقتصاد
کوپنی طرحی شکستخورده است.

بهجای برگرداندن کوپن
شبکه فساد کنترل شود

در این راستا یحیی آلاسحاق ،وزیر اسبق
بازرگانی ،اظهار داشت :در شرایطی که در
بسیاری از حوزههای اقتصادی ،یک فساد
سازمانیافته شکل گرفته سیاستهای
اقتصادی در نهایت برای رسیدن به
اهدافشان با مشکالت جدی مواجه خواهند
شد .آلاسحاق اظهار کرد :در طول ماههای
گذشته و با توجه به مشکالت جدیدی
که برای اقتصاد ایران به وجود آمد ،دولت
تالش کرد الاقل برای بخشی از این بازارها
راهحلهایی جدید ارائه کند که در این زمینه
سیاستهای توزیعی بخشی از برنامه بود .به
گفتهی وی ،براساس آمارهایی که دولت
ارائه کرده ،در سال جاری رقمی نزدیک به
 ۱۴میلیارد دالر ارز رسمی برای مدیریت
بازارها اختصاص یافته که متأسفانه بررسی
بازار کاالهای اساسی نشان میدهد بخش
قابلتوجهی از این برنامه به هدف خود دست
نیافته است .این عضو اتاق بازرگانی تهران با
بیان اینکه تا زمانیکه بهطور دقیق شرایط
اقتصادی کشور شفاف نشود نمیتوان انتظار
داشت که هدفگذاریهای این چنینی به
مرحله اجرا برسند ،توضیح داد :آنچه برای
بازار گوشت قرمز در ماههای گذشته رخ
داد ،بهترین نمونه برای بررسی شرایط
اقتصادی در اجرای سیاستهای توزیع
کاال یا سیاستهایی همچون کوپن است.
آلاسحاق ادامه داد :با وجود آنکه دولت
نزدیک به یکمیلیارد دالر ارز ارزانقیمت
برای مدیریت این بازار اختصاص داد؛ اما
در نتیجه میبینیم که نهتنها بازار آرام
نیافته که حتی روند افزایشی قیمتها نیز
حفظ شده است .به گفته وی ،باید بهطور
دقیق مشخص شود که ارز اختصاصیافته
از سوی چه افرادی دریافت شده و عملکرد
آنها چگونه بوده است .مسألهای که میتواند
به یک شبکه فساد اقتصادی در کشور
مربوط شود .این عضو اتاق بازرگانی تهران
خاطرنشان کرد :استفاده از تجارب دهههای
گذشته در سالهایی که محدودیتهای
ارزی قابلتوجهی داشتیم میتواند به دولت
کمک کند ،حتی در این زمینه طرحهایی نیز
به دولت ارائه شده است ،با وجود اسن اگر
نتوانیم شرایط شفاف اقتصادی را برگردانیم
احتماالً بسیاری از این هدفگذاریها راه به
جایی نخواهند برد.

كاال برگ الكترونيكي
تاكتيك مناسبي براي توزيع
كاالهاي اساسي است

این درحالی است که محمد حسينی ،عضو
كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس

نوستالژیکوپن

شورای اسالمی ،معتقد است از آنجايي كه
در كارت الكترونيكي قابليت رصد وجود دارد
تا حدودي چالشهاي روش كوپني و رانتها
برطرف ميشود .عضو كميسيون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس ،با اشاره به مصوبه
مجلس براي تهيه كاالهاي اساسي در سال
 98در سند مالي سال آينده ،گفت :با توجه
به شرايط و تجربهاي كه در سال  97داشتيم
و با وجود اينكه كاالهاي اساسي را با ارز
چهارهزار و  200تومان تهيه كرديم؛ اما
بهعلت عدم جامع و كامل بودن شبكه
توزيع كاالهاي اساسي به قيمت مناسب در
دسترس جامعه هدف قرار نگرفت .حسينی
ادامه داد :بنابراين مجلس در مصوبه خود
دولت را مكلف كرد ابتدا كاالهاي اساسي با
ارز ترجيحي تهيه كند و در خصوص شبكه
توزيع هم توصيه كرد از كاال برگ يا كارت
الكترونيكي استفاده كند .نماينده مردم
تفرش ،آشتيان و فراهان در مجلس دهم
شوراي اسالمي با اشاره به متن مصوب
مجلس ،اظهار داشت :اگر در متن مصوبه
دقت كنيم به دولت هم اجازه پرداخت نقدي
يارانه داده شده و هم اينكه به دولت گفته
شده كه ميتواند بهصورت غيرنقدي كاال را
در اختيار مصرفكننده قرار دهد؛ بنابراين
كارت الكترونيكي ميتواند براي پرداخت
نقدي يا غيرنقدي يارانه خاص كاالي
اساسي باشد .عضو كميسيون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شورای اسالمی تأكيد
كرد :كاال برگ اين اطمينان را ميدهد كه
تمام مردم كاالهاي اساسي خود را با قيمت
مناسب تهيه كنند ،كارت الكترونيكي چيز
جديدي نيست ،بلكه همان پرداختهاي
نقدي يا اجازه خريد مانند كارت هديهاي
است كه به نوعي قابليت رصد دارد ،امروز با
توجه به استفاده از تكنولوژي ،اين كارتها ما
امكان ميدهد آمار دقيقي داشته باشيم كه
چه سهمي از كاالها توسط مصرفكنندگان
نهايي مورد استفاده قرار گرفته است.
حسيني در ادامه با اشاره به چالشهاي
كوپن در گذشته که باعث ايجاد رانت شده
است ،اظهار داشت :در كارت الكترونيكي چه
نقدي چه غيرنقدي از آنجايي كه قابليت
رصد وجود دارد تا حدودي چالشها و
رانتها برطرف ميشود ،اما بهصورت 100
درصدي عيبهاي گذشته برطرف نشده؛ اما
يقين بدانيد كمتر خواهد شد .اين نماينده
مجلس در خصوص مبلغ كاالبرگ و توزيع
آن بين دهكهاي مختلف جامعه گفت:
اين نكات ازجمله مواردي است كه دولت
در آييننامه اجرايي خود براي آن تصميم
ميگيرد و هنوز مشخص نيست مبلغ و نحوه
توزيع كاال برگهاي كاالي اساسي به چه
نحوي خواهد بود .عضو كميسيون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس بيان داشت:
موضوع كاال برگ و كارت الكترونيك تنها
براي يكسال است ،در حال حاضر با توجه
به شرايط اقتصادي چنين حاكمي داريم
تالش داريم از اين مرحله خارج شويم و در
سالهاي آتي براي افزايش رفاه اجتماعي
مردم اقدام كنيم.

كاالبرگهاي الكترونيكي بهترين
راه براي فرار از تالطمهاي بازار است

محسن كوهكنريزي ،عضو كميسيون
صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی ،نیز
با اشاره به افزایش قیمتها در سال  97بر
ضرورت ايجاد زيرساختهاي موردنياز براي
استفاده از كاالبرگ الكترونيكي ،تأکید کرد
و گفت :افزايش قيمت كاالها در سال جاري
ِ
قيمت بيشتر كاالها و از آن
و بحراني شدن
فراتر ،ناياب شدن برخي اقالم ،نمايندگان
مجلس را مجاب كرد براي پايان دادن به
اين وضعيت و كمك به تأمين معيشت
قشرهاي كمدرآمد ،طرح توزيع كاالبرگ را
در بررسي بودجه سال  98مطرح كرده و آن
را به سرانجام برسانند .نماينده مردم لنجان
در مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينكه
بحث توزيع كاالبرگ ،يك الزام و ضرورت
است ،افزود :در شرايط كنوني استفاده از
كاالبرگهاي الكترونيكي بهترين راه ممكن
براي فرار از تالطمهاي هر روزه و گاه هر
ساعته بازار است و دولت نيز زمان زيادي
براي آماده كردن زيرساختهاي اجراي
طرح كاالبرگ الكترونيكي دارد .عضو
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالمي ،تصريح كرد :زماني كه موضوع
كاالبرگ الكترونيكي در كميسيون تلفيق

بودجه سال  ۹۸مطرح شد دولت موانع
اجرايي شدن اين طرح را بيان نكرد ،بلكه
بهصورت كلي مشكالت آن را برشمرد .وي
اظهار كرد :در سالهاي گذشته مشكالت
بسياري در مسير سهميهبندي بنزين
وجود داشت؛ چراكه بيش از سههزار پمپ
بنزين در مناطق دور افتاده ،امكانات الزم
براي اجرايي كردن طرح سهميهبندي
بنزين را نداشتند؛ اما با تالش و همت
مشكالت موجود رفع شد ،بنابراين انگيزه
و همت كليد اجرايي شدن طرح كاالبرگ
الكترونيكي است .اين نماينده مردم در
مجلس دهم ،با بيان اينكه در گذشته
وزارت بازرگاني مسئول توزيع كاال از طريق
كوپن بود ،خاطرنشان كرد :به نظر ميرسد
در سال آينده وزارت صنعت ،معدن و تجارت
متولي اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي
شود؛ چراكه اين وزارتخانه مسئول توزيع
كاال و ساماندهي بازار است .عضو كميسيون
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي،
با بيان اينكه نمايندگان با ارائه طرحي
بهدنبال تفكيك وزارت صنعت از بازرگاني
هستند ،ادامه داد :در صورت تحقق اين
مهم مجلس گامي در جهت خواسته دولت
برداشته است تا از اين طريق توزيع كاال
در بازار ساماندهي شود .وي تصريح كرد:
در صورت تفكيك وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به احتمال زياد توزيع كاالبرگهاي
الكترونيك برعهده وزارت بازرگاني است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينكه سازكار
نحوه استفاده از كاالبرگهاي الكترونيك
توسط دولت تعيين ميشود ،تأكيد كرد:
بايد براي توزيع اين كاالبرگها شرايطي در
نظر گرفته شود كه مردم بهراحتي كاالهاي
مورد نياز خود را تأمين كنند و دچار
مشکل نشوند.

 2سياست يارانه نقدي يا كوپن
الكترونيكي پيشنهاد شده است

احمد ميدري  ،معاون امور رفاهي وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،نیز در این رابطه
گفت :بهمنظور رفع مشكالت دهكهاي
پايين جامعه از سوي كارشناسان دو طرح
پرداخت يارانه نقدي و كوپن الكترونيك،
پيشنهاد و بررسي شده است .ميدري اظهار
داشت :سومين دستور جلسه شوراي عالي
بيمه مربوط به سياست حمايتي و ارز دولتي
كاالهاي خوراكي است كه در اين خصوص
 ۹ميليارد و  ۳۰۰ميليون دالر ارز دولتي
اختصاص داده شده است .وي با اشاره به
اينكه طي سال گذشته قيمت گوشت
 ۸۷درصد رشد داشته است ،گفت :طي
سال گذشته تخممرغ  ۲۲درصد ،گوشت
گوسفند  ۹۸درصد ،گوشت گوساله ۸۸
درصد ،روغن مايع  ۴۳درصد ،شكر ۲۹
درصد و برنج خارجي نيز  ۳۵درصد افزايش
قيمت داشته است كه البته تا حدودي اين
افزايشها مربوط به اختالف ارزسههزار
و  200با چهار هزار و  200تومان بوده
است .معاون امور رفاهي وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي همچنين با تأكيد بر
اينكه دو سياست يارانه نقدي يا كوپن
الكترونيكي پيشنهاد شده است ،افزود:
برخي صاحبنظران به اين اجماع رسيدهاند
كه يارانه نقدي بهتر است ،اما خطر بزرگ
اين است كه تقاضاي سوداگري را دامن
ميزند و در چنين شرايطي با افزايش قيمت
مواجه خواهيم شد .ميدري با تأكيد بر
اينكه اين سياستها را در چند قلم كاالي
اساسي بررسي كردهايم ،گفت :پنج كانال
اساسي وجود دارد كه احتمال ميرود ارز
دولتي چهار هزار و  200توماني از طريق
آن ،به خارج از مسير تعيين شده برود و
هر جايي كه تفاوت نرخ دولتي ارز چهار تا
 ۱۴هزار توماني وجود داشته باشد ،امكان
سوءاستفاده است .وي گفت :در بازار طال
و ارز ،از ابزاري به نام فاكتور الكترونيكي
استفاده نميكنيم ،درحاليكه مورد نياز
بخش خصوصي و دولتي است .معاون امور
رفاهي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
با اشاره به اينكه فاكتور الكترونيكي قرار
بود از سال  ۹۲ايجاد شود ،افزود :اين
فاكتور براي بخش پتروشيمي ايجاد شد؛
اما در ساير موارد وجود ندارد ،درحاليكه
در برخي از كشورها مانند نروژ ،سوئد،
هلند ،اسپانيا و ...از اين فاكتورها استفاده
ميكنند .ميدري با اشاره به اينكه فاكتور

بهارستان
بهرام پارسايي:

نبودهماهنگيونظارتنهادهاينظارتي
از داليل بروز گرانيهاي اخير است

الكترونيكي يكي از ابزارهاي مبارزه با فساد و
مقدمه آزادسازي يارانه نقدي است ،تصريح
كرد :نكتهاي كه وجود دارد ،اين است كه
باوجود تخصيص  ۹ميليارد دالر ارز دولتي،
كنترل قيمت بر روي برخي اقالم خوراكي
بوده است و عليرغم اينكه ارز تخصيص
داده شده ،نتوانستهايم زندگي دهكهاي
پايين را حفظ كنيم .وي با تأكيد بر اينكه
گزارش انجام شده ،تصوير اين سياستها
را بر روي دهكها مورد مطالعه قرار
ميدهد ،اظهار داشت :چنانچه بخواهيم
يارانه نقدي پرداخت كنيم ،بهجز دهك ۱۰
توصيه ميشود اين يارانه جايگزين كوپن
الكترونيكي شود .معاون امور رفاهي وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به راهكارهاي
الزم نيز اشاره كرد و گفت :بايد مسير
نقدينگي و ارز را بهسمت بنگاهها و بازارهاي
مالي تحت كنترل سوق دهيم ،اين يكي از
راهكارهايي است كه ميتوان در نظر گرفت.
ميدري خاطرنشان كرد :بايد انضباط مالي
را بهعنوان مطالبه در شوراي عالي رفاه
تأكيد كنيم و بخواهيم موانع توليد كاهش
پيدا كند.

ارائه کاالبرگ
بازگشت به عقب نیست

همچنین محمد صادقالحسینی ،اقتصاددان ،با
بیان اینکه ارائه کاالبرگ الکترونیکی بازگشت
بهعقب نیست ،گفت :اگر قرار بر تداوم مسیر
ارز چهارهزار و  200تومانی است ،بهترین کار
در شرایط موجود پرداخت مابهالتفاوت این
ارز به مردم است .صادقالحسینی در رابطه
با کاالبرگ الکترونیکی اظهار داشت :متأسفانه
در ابتدای سال جاری دولت اقدام به استفاده از
ارز چهار هزار و  200تومانی کرد که حداقل
 ۱۰هزار تومان با ارز بازار تفاوت داشت،
این مسأله منجر به بروز رانت گسترده
و فساد آن هم در شرایط تحریمی شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه ارز چهار
هزار و  200تومانی مبنای جعلی دارد و
باید حذف میشد ،گفت :اگر قرار نیست
که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود،
بهتر است مابهالتفاوت آن بهصورت نقدی
و یا همان کاالبرگ به مردم پرداخت
شود .صادقالحسینی افزود :البته ارائه
کاالبرگ الکترونیکی با این پیشفرض
است که هیچ راهی جز ادامه ارز چهار
هزار و  200تومانی وجود ندارد و دولت
مجبور به تداوم مسیر ارز چهار هزار و 200
تومانی است .این اقتصاددان با بیان اینکه
ارائه کاالبرگ روش پیشرفتهای در دنیا
محسوب میشود ،گفت :اینکه عدهای در
رابطه با این سیاست از لفظهایی همچون
«بازگشت کوپن»« ،بازگشت به عقب» و
غیره یاد کردند درست نیست ،حتی در
آمریکا که اقتصاد بزرگ دنیا است این
کار انجام میشود .وی توضیح داد :در
آمریکا  ۱۵طرح حمایت غذایی وجود
دارد که یکی از این طرحها ،برنامهای بهنام
 food stampاست که در واقع کارآیی
سبد کاالی ما را دارد .در حال حاضر این
سبد با بودجه حدود  ۶۵میلیارد دالری به
 ۴۴میلیون خانواده پرداخت میشود که
البته رقم این سبد در بحرانها بهشدت
افزایش یافت و بهعنوان مثال در بحران
 ۲۰۰۸از  ۳۰به  ۶۰میلیارد دالر رسید.
صادقالحسینی افزود :در این برنامه،
متوسط پرداختی هر نفر حدود  ۱۲۶دالر
است که بهوسیله آن میتواند مواد غذایی
بخرد .در این طرح  ۱۴درصد آمریکاییها
( ۴۴میلیون) عضو هستند؛ درحالیکه
برخی محاسبات معتبر از وجو د ۱۰۰
میلیون فقیر در آمریکا ( ۳۰درصد)
حکایت دارد .وی گفت :در یک تحقیق
نشان داده شده که هر یک دالر خرج در
برنامه حمایت غذایی  food stampدر
آمریکا بین سه تا هشت دالر در هزینههای
درمانی صرفهجویی میکند و هر دالری
که در این برنامه خرج میشود  1/73دالر
به تولید ناخالص داخلی اضافه میکند.
این مسأله نشان از موفقیت اجرای این
دست طرحها دارد .به گزارش «سبزینه»
به نظر میرسد در شرایط فعلی و با توجه
به کارآمد نبودن شیوههای توزیع کنونی،
عرضه کاالهای اساسی با کاالبرگ گامی
است در جهت توزیع هدفمند که اقشار
جامعه میتوانند از آن بهترین بهره
را ببرند.

سخنگوي كميسيون اصل  ۹۰مجلس شوراي اسالمي نبود هماهنگي و
جديت در حل مشكالت مردم را يكي از عوامل گرانيهاي اخير دانست و
گفت :شايد  ۵۰درصد عامل گرانيها تحريمها باشد ،اما  ۵۰درصد ديگر
از ناهماهنگيهاي داخلي و نبود نظارت از سوي نهادهاي نظارتي نشأت
ميگيرد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،بهرام پارسايي در تبيين
داليل گرانيهاي اخير بهخصوص گراني گوشت ،اظهار كرد :همه مسئوالن
در مقابل مردم مسئولند .اين بدان معناست كه بهانههايي همچون تحريم،
رانت و فساد براي حل مشكالت مردم پذيرفتني نيست .اگر كسي نميتواند
در شرايط فعلي كاري انجام دهد بايد مسئوليت را واگذار كند .وي تأكيد
كرد :همه مسئوالن ،از رده كارشناسان تا مديران ارشد ،اگر در مبارزه با فساد
و حل مشكالت اقتصادي جديت نداشته باشند كار پيش نميرود .ما هم
معتقديم تحريم اثر گذاشته است ،اما در موارد متعدد تحريم بهانه است .آب
گلآلودي بهوجود آمده كه رانتخواران و فاسدان با عنايت به تجربه قبلي
خود بهراحتي از آن سوءاستفاده ميكنند و برخوردي هم با آنها نميشود.
نمونه بارز آن درمورد گوشت است .اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه
داد :واردكنندگان گوشت مشخص هستند كه بهراحتي ميتوان بر آنها
نظارت داشت .نمونه ديگر درباره خودروسازي است كه ما تنها دو شركت
خودروسازي داريم ،اما برخوردها بهگونهاي شده كه اين شركتها بُعدهاي
نظارتي و قضايي را برنميتابند و كارشان را انجام ميدهند .قطعاً اگر عزم و
اراده وجود داشته باشد ميتوان جلوي  ۵۰درصد گراني و تورم و بهدنبال
آن فشار بر مردم را گرفت .پارسايي با تأكيد بر لزوم وجود اقتدار و جديت
بخشهاي نظارتي ،اظهار كرد :شرايط كشور ايجاب ميكند كه نهادهاي
نظارتي جديتر ورود کرده و قبل از آنكه مشكلي در بين مردم ايجاد شود،
به اين مسائل رسيدگي كنند .اين عضو فراكسيون اميد توضيح داد :اينكه
دايماً برخي بگويند وضعيت خوب است كار را مشكلتر ميكنند .از طرف
ديگر هجمه به دولت درست نيست .همه ميدانند كه شروع شرايط موجود
از خروج آمريكا و ترامپ از برجام رخ داد ،اما ناهماهنگيها و نبود جديت در
حل مشكالت مردم و در مجموعه قوا و مسئوالن باعث تشديد فشارها شد.

پیشخوان

حداکثرنرخهرکیلوآجیلچهارمغز
 ۱۷۰هزار تومان است

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت :طی روزهای اخیر استقبال
مردم از خرید آجیل و خشکبار در غرفههای نمایشگاه تهران بسیار مطلوب
بوده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،مصطفی
احمدی با اشاره به اینکه قیمت مصوبی برای آجیل و خشکبار در بازار وجود
ندارد ،اظهار کرد :قیمت آجیل و خشکبار تابع عرضه و تقاضا و میزان تولید
است و نمیتوان نرخ مشخصی برای آن اعالم کرد .وی استقبال مردم از خرید
آجیل و خشکبار در غرفههای نمایشگاه بهاره تهران را مطلوب دانست و افزود:
هماکنون هر کیلو آجیل شور با نرخ ۶۵تا ۱۱۰هزار و آجیل چهارمغز  ۱۵۰تا
 ۱۷۰هزار تومان در نمایشگاه تهران عرضه میشود .احمدی ادامه داد :طبق
روال همهساله پیشبینی میشود که قیمت اقالم آجیل و خشکبار بهسبب
نیاز واحدهای صنفی به نقدینگی ،از  ۲۰اسفند با سیر نزولی در بازار روبهرو
شود ،اما از آنجا که عمده خرید مردم از  ۲۵اسفند آغاز میشود ،بنابراین در
آن زمان میتوان اظهارنظر دقیقی راجع به بازار داشت .رئیس اتحادیه آجیل
و خشکبار تهران با اشاره به اینکه حباب کاذب قیمت اقالم آجیل و خشکبار
در حال رفعشدن است ،بیان کرد :با توجه به آنکه تاجر ،تولیدکننده و
فروشنده نیاز به نقدینگی دارد ،ازاینرو قیمت اقالمی نظیر پسته و مغز فندق
در حال واقعیشدن است .وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه آجیل و
خشکبار وجود ندارد ،بیان کرد :بنا بر آمار تا بهمنماه ،میزان فروش آجیل
و خشکبار بهسبب افزایش چشمگیر قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوار
نسبت بهمدت مشابه سال قبل یکپنجم کاهش یافته است .احمدی کاهش
تولید براثر سرمازدگی امسال را دلیل اصلی افزایش ۸۰درصدی قیمت آجیل
و خشکبار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار اعالم کرد .رئیس اتحادیه
خشکبار و آجیل ،تولید پسته امسال را ۷۰هزار تن اعالم کرد و گفت :با توجه
به کاهش چشمگیر تولید پسته ،نتوانستیم بخشی از درخواست مشتریان
بازارهای هدف را تأمین کنیم .وی از کاهش  ۷۰تا  ۸۰درصدی تولید پسته،
گردو ،بادام و فندق خبر داد و افزود :حدود  ۳۰درصد از گرانی این محصوالت
ناشی از افزایش قیمت ارز و مابقی سرمازدگی باغها بوده است.

دولتدرقيمتتضمينيگندم
تجديدنظركند

رئيس كميسيون كشاورزي ،صنايع غذايي و منابع طبيعي اتاق بازرگاني
بيرجند گفت :دولت در قيمت تضميني گندم تجديدنظر كند؛ اين قيمت
نسبت به ديگر كشورها كمتر است و تقاضا داريم در اين خصوص تجديدنظر
شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،سيد حسين خيريه در نشست
فعاالن اقتصادي خراسان جنوبي اظهار كرد :خراسان جنوبي محصوالت
استراتژيك عناب ،زعفران و زرشك را دارد و يكي از مشكالت اصلي براي
توليد اين محصوالت آب است .وي با بيان اينكه براي توليد بيشتر نياز به
اجازهگرفتن براي برداشت از آبهاي منطقه مرزي هستيم ،گفت :خراسان
جنوبي بهرغم خشكساليهاي پياپي مقام دوم بخش كشاورزي در كشور را
به خود اختصاص داده است.

ادامه یادداشت از صفحه اول
سيستم مديريتي در بخش كشاورزي اجزای بههم پيوسته بيشماري دارد،
در واقع زنجيرهاي است كه كمبود يك حلقه آن تأثير منفی بسیاری را در
عملياتسيستميبرجامیگذاردومجموعهعملكرداجراييسرمايهگذاري
شده طوالنيمدت را گاه  100درصد غيراقتصادي میکند و برعكس اگر
برنامهريزي زنجيره توليد و بازرگاني كشاورزي محاسبه شده و دقيق باشد
پايداري و بازدهي مستمر بهسوي تكامل خواهد داشت كه بهسادگي و
حتي با وقوع جنگ و خشكسالي ريشهدار خواهد ماند (بهطور مثال
كشاورزي ايران در  40ساله انقالب با وجود خشكسالي ،جنگ و تخريب
اكثر زيرساختهاي منابع طبيعي ،شامل آب و خاك ،بهويژه سوءمديريت
ِ
مديريت تكاملي
همچنان قابليت توسعه بسياري دارد) امروزه در عرصه
بخش كشاورزي با تحقيقات علمي و اجرايي فراوان اثبات شده است که
جوامع با سيستم تجميع توليد و بازرگاني كشاورزي  100درصد و بهيقين
با توجه به محدوديتهاي منابع سرمايهاي ،به حداكثر بهرهوري اقتصادي
خواهند رسيد ،حال چرا بهجاي حل مسائل تجميع توليد و بازرگاني
كشاورزي كه مدت اندكي از عم ِر آن ميگذرد و اقدامي بسيار سنجيده
و علمی برای رسيدن به تكامل و ماندگاري اثربخش در عرصه اقتصاد
كل مسأله را پاك ميكنند!
كشاورزي است دفعتاً با غرايض صرفاً سياسي ِ
این اقدام خطاي كام ً
ال استراتژيك در راستاي عقبگرد به كشاورزي سنتي
وغيرعلمياست.بهعنواناستراتژيستاقتصاديبهويژهدرعرصهكشاورزي
تصميم بر انتزاع بازرگاني كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي از سوي
كميسيون اجتماعي مجلس را غيراصولي و مغاير با علم و تخصص مديريتي
در بخش توسعه كشاورزي پايدار ميدانم .حركت رو به جلوي وزارت جهاد
كشاورزي اجراي سيستم كشاورزي قراردادي با زنجيره توليد و فرآوري
با بازرگاني كشاورزي است كه منجر به شكلگيري صادرات محصوالت
كشاورزي و تقويت توليدات داخلي خواهد شد .ضروريست بهجاي انتزاع
بخش بازرگاني كشاورزي عاقالنه با حضور متخصصان و نمايندگان محترم
ضعفهاي مديريتي حاكم بر ساختار و سيستم تجميع توليد و بازرگاني
كشاورزي شناسايي ،اصالح و تقويت شود .به اميد موفقيت و سرافرازي
ملت شريف بهويژه كشاورزان سختكوش ايران با تصميمات خردمندانه و
حكيمانهمسئوالنباالدستينظام.
تحليلگر توسعه اقتصادي و برنامهريزي كشاورزي

