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«سبزینه» چالشهای اجرای قانون رفع موانع توليد را بررسی میکند

اخبار

ساماندهیتولیدکنندگان
و بهرهبرداران دانههای روغنی
درقالبتعاونیهایمحصولی

تولیدکنندگان و بهرهبرداران دانههای روغنی در قالب تعاونیهای
محصولی در زنجیره تأمین ساماندهی میشوند .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از پایگاه اطالعرسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،
حسین شیرزاد گفت :براساس توافق بهعملآمده با مشاور وزیر و مجری
طرح ملی تعاونیهای روغنی مقرر شد تعاونیهای محصولی دانههای
روغنی با هدف ساماندهی تولیدکنندگان و بهرهبرداران این محصول
راهبردی تشکیل شود .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران در ادامه افزود :شش استان گلستان ،مازندران ،اردبیل ،خوزستان،
قزوین و کرمانشاه با توجه به استعداد مناسب سرزمینی و ظرفیتهای
تولید و سطح زیر کشت بهعنوان استانهای پایلوت در این طرح
انتخاب شدهاند و در هر استان یک اتحادیه با توجه به ظرفیتهای مثل:
انبار ،کارخانههای روغنکشی و اعضای فعال از سوی مدیریت تعاون
روستاییاستانبهستادمعرفیوبراساستصمیماتاتخاذشدهمدیران
عامل شرکت تعاونی یا اتحادیه طرح موردنظر با اعضا و کشاورزان تحت
پوشش ،تفاهمنامه یا قراردادی منعقد کنند مبنی بر اینکه وزارت
جهاد کشاورزی همه خدمات خود را از طریق این شرکت تعاونیها
و یا اتحادیه انجام دهند و شرکت تعاونی و اتحادیههای موردنظر نیز
متعهدشوند همه خدمات دریافتی را بین اعضا و کشاورزان توزیع
کنند .شیرزاد با اشاره به اینکه در اولویت قراردادن ارائه هر گونه کمک
فنی و اعتباری الزم برای ایجاد زیرساختها به مجری طرح از طریق
مدیریت زراعت استان صورت میپذیرد تصریح کرد :کارگروههای
استانی دانههای روغنی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در
سال جدید برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت موضوع سعی ما بر
این است در این حوزه تشکل قوی و هدفمند تشکیل دهیم .این مقام
مسئول گفت :سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان سال ۹۷
مبادرت به تشکیل اتحادیه سراسری گیاهان دارویی کرده و مجمع
این اتحادیه در تاریخ  22اسفند سال گذشته تعیین شده است .وی
خاطرنشان کرد :تشکیل زنجیره تأمین در حوزه محصوالت راهبردی
بهمنظور انسجامبخشی و ایجاد تشکلهای هدفمند در اولویت سازمان
مرکزی تعاون روستایی قرار دارد.

ثبات قیمت انواع میوه و صیفی
در هفته جاری

رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران گفت :براساس
نرخنامه عمدهفروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه
و ترهبار تهران از  26فروردین تا اول اردیبهشتماه  98قیمت اقالم
میوه و صیفی نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ایرنا ،اسداهلل کارگر گفت :طبق نرخنامه هفته
جاری ،قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری بین ششهزار تا
هفتهزار و  500تومان ،سیبزمینی کهنه بین دوهزار و  500تا
چهارهزار تومان ،سیبزمینی نو بین سههزار و  500تا پنجهزار
تومان ،خیار رسمی بین سههزار تا پنجهازر و  700تومان ،خیار
گلخانهای بین سههزار و  500تا پنجهزار و  500تومان ،هویج بین
سههزار و  500تا چهارهزار و  500تومان ،گوجهفرنگی رسمی بین
دوهزار تا سههزار و  500تومان ،گوجهفرنگی گلخانه بین چهارتا
هفتهزار و  500تومان ،انواع کاهو بین دو تا چهارهزار تومان،
بادمجان قلمی و گلخانه ای بین سههزار و  500تا ششهزار و 500
تومان ،سیرخشک بین شش تا  13هزار تومان ،باقالی سبز بین دو
تا سههزار تومان و لوبیا سبز بین هفت تا  9هزار تومان بهفروش
میرسد .رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران درباره
نرخ انواع میوه در هفته جاری گفت :قیمت هر کیلوگرم انار بین پنج
تا  10هزارتومان ،آناناس کارتنی بین  120تا  170هزارتومان ،به بین
شش تا  11هزار تومان ،پرتقال تامسون شمال بین چهارهزار و 500
تا ششهزار و  500تومان ،پرتقال جنوب بین پنجهزار تا هفتهزار
و  500تومان ،پرتقال خونی جنوب بین پنجهزار تا هفتهزار و 500
تومان ،پرتقال خونی شمال بین چهارهزار تا هفتهزار و  500تومان،
پرتقال رسمی شمال بین چهار تا ششهزار تومان ،سیب لبنانی زرد
بین شش تا  11هزار تومان ،سیب لبنانی قرمز بین شش تا  10هزار
تومان ،کیوی بین پنج تا  9هزار تومان است .وی اظهار داشت :قیمت
هر کیلوگرم گریپفروت توسرخ بین سه تا پنجهزار تومان ،لیموترش
سنگی بین چهار تا پنجهزار و  500تومان ،لیموشیرین بین سههزار
تا پنجهزار و  500تومان ،نارنج بین دو تا سههزار تومان ،نارنگی تخم
پاکستانی بین شش تا  10هزار تومان ،موز بین  10هزار و  500تا
 11هزار و  500تومان ،ملون بین سههزار تا پنجهزار و  500تومان
و هندوانه بین یکهزار و  500تا چهارهزار تومان عرضه میشود.
بهگفته وی ،قیمت هر کیلوگرم سبزی جور بین دوهزار و  500تا
سههزار و  500و سبزی خوردن بین دو تا سههزار و  500تومان
و انواع فلفل دلمهای و سبز ریز بین پنج تا هشتهزار تومان است.
کارگر افزود :خردهفروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری میکنند
حداکثر میتوانند  35درصد سود دریافت کنند که بهتازگی بهدلیل
شرایط بازار و کاهش تقاضا  80درصد اعضاء سودی کمتر از  15تا
 20درصد روی میوه و صیفی اعمال میکنند .در هفتههای گذشته،
صادرات پیاز به کشورهای همسایه بهویژه عراق به یکی از دالیل
اصلی باالرفتن قیمت این محصول تبدیل شده بود ،به همین دلیل
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخلی ،صادرات
سیبزمینی و پیاز را از  15فروردین ماه امسال ممنوع اعالم کرد.
عالوهبراین در روزهای پایانی سال  97قیمت هر کیلوگرم پیاز هشت
تا  11هزار تومان بود که پس از مدتی به  13تا  15هزار تومان
افزایش یافت .براساس آمارهای موجود ،سالیانه بیش از  120میلیون
تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید میشود که بیش از
 22میلیون تن آن محصوالت باغی است .سیاست وزارت جهاد
کشاورزی بهمنظور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور،
از سال  1390سیاست ممنوعیت واردات انواع میوه بهجز نارگیل،
آناناس ،انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته است.

کاغذ هم  ۲نرخی شد

رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا میگوید قیمت این محصوالت
نیز در بازار دونرخی شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا،
در چند روز آینده قرار است نمایشگاه کتاب در تهران دایر شود
و بسیاری از ناشران و فعاالن این حوزه در تکاپوی آمادهسازی
برای حضور در نمایشگاه هستند .در این شرایط بسیاری از
ناشران معتقدند قیمت باالی کاغذ قیمت تمامشده کتاب را
بهشدت افزایش میدهد و عم ً
ال چاپ و توزیع کتاب از سوی افراد
با استقبال همراه نخواهد شد .رشد قیمت کاغذ همچون دیگر
بازارها بهواسطه رشد قیمت دالر از سال گذشته آغاز شد و در
مقطعی برای واردات کاغذ ارز چهارهزار و  200تومانی نیز در نظر
گرفته شد ،اما نکته قابلتوجه آن است که برخی افراد معتقدند
کاغذ ارز چهارهزار و  200تومانی دریافت کرده ،اما محصول نهایی
آن به بازار وارد نشده است .در این رابطه سید حسین میرباقری،
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا ،با بیان اینکه در واردات
کاغذ از ارز چهارهزار و  200تومانی استفاده شده ،گفت :وزارت
ارشاد توزیع کاغذ را در دست گرفته و تمام اقدامات در زمینه
عرضه و قیمتگذاری توسط این وزارتخانه در راستای ثبات قیمت
و دسترسی آسان ناشران به کاغذ انجام شده است .وی تأکید کرد:
بازار کاغذ از چند ماه گذشته در دست وزارت ارشاد است ،زیرا تمام
کاغذهای وارداتی که حتی تجار به کشور وارد میکنند در اختیار
این وزارتخانه قرار میگیرد و آن را توزیع آن میکند.

سبزینه

نادیا صمدی

توليد گرفتار موانع اجرايي

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خواستار
اجراي صحيح قانون رفع موانع توليد در
كشور شد و در اين خصوص گفت :اكنون
توليد ملي بيش از دريافت مشوقها نيازمند
رفع مشكالتش است ،بنابراين با حل اين
معضالت بهراحتي ميتوان از آن پشتيباني
كرد .محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو
با «سبزينه» با اشاره به ارجحيت رفع
مشكالت توليد بر اعطاي مشوقها افزود :اين
مشكالت بهمثابه قلوهسنگهايي پيش پاي
توليدكنندگان است و در اين ميان ميتوان
به تأمين مالي آنها اشاره كرد ،چراكه اعطاي
وام با سود باالي بانكي قدرت رقابتپذيري
توليدكنندگان داخلي را سلب ميكند .وي با
بيان اينكه اصالح نظام بانكي كشور بايد در
دستور كار قرار گيرد ،گفت :حدود سه سال
است كه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس
اقداماتي در راستاي اصالح قانون بانك مركزي
و نظام بانكداري انجام دادهاند و پيشبيني
ميشود اين اقدام تحولي در نظام ساختاري
بانكها ايجاد كند .رئيس كميسيون اقتصادي
مجلس ماليات بر ارزش افزوده را يكي از
مهمترين موانع توليد ملي برشمرد و افزود:
دولت بهاصرار نمايندگان مجلس اليحه اصالح
قانون ارزش افزوده را ارائه داد و پيشبيني
ميشود بهزودي در كميسيون مشكالت بخش
توليد بررسي و رفع شود .پورابراهيمي با بيان
اينكه رتبه ما در فضاي كسبوكار خوب
نيست ،گفت :ما بايد رتبه كسبوكار خود را
بهبود بخشيم و با اين ريلگذاريها بهمرور
زمان ميتوان از كاالي ايراني حمايت كرد.
عضو كميسيون اصل  ٤٤مجلس بيان كرد :اين
الحاقيه دربردارنده برخي اصالحات است كه
ضمانتنامه اجرايي را ميپذيرد ،عالوهبراين
موضوع وزن ساختاري كشور بايد تغيير يابد
و واگذاريها به بخش خصوصي انجام شود.
پورابراهيمي در پايان بيان كرد :نرخ سود
همواره از فضاي اقتصادي كشور تبعيت
ميكند ،بنابراين نحوه قراردادها متناسب با
شرايط جديد خواهد بود و مشكالت كام ً
ال
برطرف خواهد شد.

هنوز منابع مالي قانون رفع موانع
توليد تأمين نشده است

از سوي ديگر ،عضو كميسيون اقتصادي
مجلس نيز در گفتوگو با «سبزينه» درباره
وضعيت فعلي اجراي قانون مذكور اظهار
داشت :بعضي از مواد قانوني اجرايي نشده
يا با كندي روبهروست .احمد اناركي يادآور
شد :در حال حاضر يكي از مشكالتي كه در
اين بخش داريم مربوط به سرمايهگذاري
است ،يعني نتوانستهايم منابع مالي را تأمين
كنيم .عضو كميسيون اقتصادي مجلس ،با

چندي پيش وزارت جهاد كشاورزي به دولت
پيشنهاد داد كه گندم و جو در بورس عرضه
شود .كارشناسان بازار سرمايه در اين مورد
معتقدند عرضه محصوالتي همچون گندم
و جو در بورس به كاهش بار مالي دولت
كمك ميكند و اگر عرضه اين محصوالت
زياد شود ،نوسانات قيمتي شديد روي
اين محصوالت ناشي از رفتار واسطهها و
بازارهاي غيرشفاف به حداقل ميرسد .با
توجه به عرضه ذرت و جو توليدي در بورس
كاال طي چند سال اخير و اذعان مسئوالن
و كارشناسان مبنيبر موفقيتآميز بودن
عرضه اين محصوالت در بورس ،در سال
 ۱۳۹۷وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد
«تعيين كاالي ذرت و جو براي عرضه در
بورس كاال» را براي بررسي به دولت ارائه
كرد .براساس پيشنهاد مشترك وزارت جهاد
كشاورزي و بورس كاال ،سازمان برنامه و
بودجه موظف است مابهالتفاوت قيمت
تابلوي بورس با قيمت تضميني محصوالت
ذرت و جو را بهعالوه كارمزد معامله در
بورس ،به تفكيك از محل اعتبارات مصوب
قانون بودجه سال  ۱۳۹۸كل كشور تعيين
شده ،پرداخت كند .همچنين بانك مركزي
مكلف است از طريق بانكهاي عامل معادل
یکمیلیارد و  200میلیون تومان تسهيالت
بانكي براي سال  ۱۳۹۸در قالب خط
اعتباري بابت اجراي سياستهاي تنظيم
بازار و قيمت تضميني در اختيار شركت
سهامي پشتيباني امور دام قرار دهد و اين
شركت مجاز است با تأييد سازمان برنامه و
بودجهكشور،مابهالتفاوت قيمتتضميني با
قيمت معامله شده در بورس كاال را از محل
اعتبارات تعيين شده پرداخت كند .براساس
اين پيشنهاد ،بهمنظور تكميل ظرفيت
ذخاير راهبردي محصوالت استراتژيك،
شركت پشتيباني امور دام مجاز است تا
سقف ذخاير راهبردي خود نسبت به خريد
مستقيم از كشاورزان اقدام و مازاد بر آن را
حداكثر دو هفته پس از تحويلگيري ،در
بورس عرضه و در صورت عدم استقبال،

بهارستان
نورمحمد تربتينژاد خبر داد

خسارترساندن سيلبهيكميليون
هكتار از اراضي كشاورزي

سخنگوي كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست
مجلس شوراي اسالمي گفت :براثر سيل اخير در كشور محصول
يكميليون هكتار از اراضي كشاورزي بين  ۱۰تا  ۱۰۰درصد آسيب
ديدهاند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،نورمحمد تربتينژاد
در تشريح نشست روز يكشنبه  25فروردينماه كميسيون با حضور
وزير جهاد كشاورزي ،گفت :موضوع اين نشست كميسيون كشاورزي
در زمينه پيامدهاي سيل اخير و راهكارهاي جبران خسارات ناشي
از آن بود.

خسارت سنگين سيل به بخش كشاورزي

نماينده مردم گرگان و آققال در مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينكه براثر سيل اخير در كشور محصول يكميليون هكتار از اراضي
كشاورزي بين  10تا  100درصد آسيب ديدهاند ،گفت :گفتني است
 150هزار هكتار باغ 28 ،هزار رأس دام سبك 500 ،هزار دام سنگين،
 51هزار كلني زنبور عسل ،يكهزار و  500دستگاه ايستگاه پمپاژ،
يكهزار و  200حلقه چاه ،يكهزار و  400رشته قنات 604 ،واحد
مرغداري 33 ،واحد صنايع تبديلي و پنج مجموعه كشت و صنعت براثر
سيلهاي اخير خسارت ديدهاند.
اشاره به تورم قوانين در كشور ،افزود :آنچه
بيشتر در كشور اهميت دارد ،حسن اجراي
قوانين و نوع اجراي قوانين است ،زيرا گاهی
قوانيني كه نوشته شده است ،آييننامه ندارد،
اما گاهي نيز آييننامه دارد ،اما ابالغ نميشود.
البته ممكن است برخي قوانين به اصالح
نياز داشته باشد كه بديهي است تا زماني
ن را اصالح
كه قوانين اجرا نشود نميتوان آ 
كرد .نماينده مردم رفسنجان افزود :با وضعيت
ركودي كه در كشور ايجاد شد ،سرمايهگذاري
صدمه زیادی دید .البته مجلس در حال انجام
اقداماتي است تا اطالعات كارشناسيشده
درباره ميزان اجراييشدن قانون رفع موانع
توليد را بهدست بياوريم .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تصريح
کرد :وقتي نتوانيم تسهيالت ارزانقيمت را
در اختيار توليدكنندگان قرار دهيم قطعاً
با منابع مالي آزاد ،هزينهها نيز افزايش پيدا
ميكند و به همين دليل يكي از معضالت و
موانع در اجراييشدن قانون رفع موانع توليد
بانكها هستند.

اجراي قانون رفع موانع توليد
با خريد محصوالت داخلي

حيدرعلي عابدي ،نماينده مردم اصفهان در
مجلس شوراي اسالمي ،نیز گفت :اگر همه
دستگاهها در جهت رفع موانع توليد تالش
كنند و مشكالت را جدي بگيرند ،شعار حمايت
از توليد ملي كارساز خواهد بود .عضو كميسيون
بهداشت مجلس شوراي اسالمي ،در گفتوگو با
«سبزينه» تصريح كرد :بايد به بخش خصوصي
توصيه شود كيفيت كاالهاي توليدي درجه
يك باشد تا خريداران از خريد خود پشيمان
نشوند .عابدي ،در ارتباط با قانون رفع موانع
توليد ،خاطرنشان كرد :در اين قانون نحوه

برخورد اداره دارايي ،وزارت صنعت و معدن
و استانداريها با مصرفكنندگان ،اهميت
چشمگیری دارد و اگر همه دستگاهها در جهت
رفع موانع توليد تالش كنند و مشكالت را جدي
بگيرند ،اين قانون كارساز خواهد بود.

بانكها بيشتر كارخانهها را
با اجرائيه به تملك خود درآوردهاند

يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز
گفت :بانكها بيشتر كارخانهها را زمانيكه
كارخانهدار نتوانسته بهموقع بدهي خود را
پرداخت كند ،با اجراييه ،تملك كرده و ضربه
سنگيني به توليد و صنعت كشور وارد كردهاند.
سيدناصر موسوي الرگاني در گفتوگو با
«سبزينه» ،با اشاره به تأكيدات قانون رفع
موانع توليد براي كاهش بنگاهداري بانكها،
گفت :چهار سال قبل قانون رفع موانع توليد در
مجلس تصويب شد كه براساس ماده  ۲۱اين
قانون بانكها بايد بنگاهداري را رها كرده و به
رسالت بانكداري خود بپردازند .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ،با بيان
اينكه براساس ماده  21قانون رفع موانع توليد،
بانكها وظيفه داشتند ظرف سه سال از زماني
كه قانون مصوب ميشود تمامي بنگاههاي
خود را واگذار كنند ،افزود :متأسفانه بيشتر
بانكها زير بار اجراي اين قانون نرفته و وقتی
بازخواست شدهاند كه چرا هنوز بنگاهداري
ميكنند ،ميگويند چندینبار فالن شركت و
كارخانهاي را كه در اختيار ما قرار داشته براي
فروش و مناقصه گذاشتهايم ،اما مشتري ندارد.

بانكها بهدنبال خريد زمين
و ساختمان هستند

وي ادامه داد :بانكها تالش ميكنند تسهيالت
را به كارخانهها و شركتهاي خود ارائه دهند

راهكار گران نشدن گندم و جو

رأسا نسبت به خريد و پرداخت بهاي ذرت بر
مبناي تابلوي بورس اقدام كند.

حمايت از كشاورزان
با مكانيزم بورس

به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،مصطفي
محمدباقري،كارشناسبازارهايكااليي،درباره
اين موضوع گفت :اجراي ماده ۳۳قانون افزايش
بهرهوري بخش كشاورزي بهمنظور جايگزيني
سياستقيمتتضمينيبهجايخريدتضميني
از سال  ۱۳۹۴در بورس كاال روي محصول جو
و ذرت اجرا شده و اثرات بسيار مثبتي را در
مبادالت اين دو محصول و حمايت از كشاورزان
داشته است .وي ادامه داد :از مزاياي عرضه ذرت
و جو در بورس كاال در چارچوب سياست قيمت
تضميني اين است كه كشاورزان طي سه روز
كاري وجوه حاصل از فروش محصول خود در
بورس را دريافت ميكنند و مابهالتفاوت قيمت
كشف شده در بورس با قيمت تضميني نيز از
سوي دولت به كشاورزان پرداخت ميشود .از
ديگر مزاياي اجراي سياست مذكور اين است
كه در بورس كاال كشف قيمت واقعي اتفاق
ميافتدوكشاورزانباقيمتعادالنهكااليخود
راميفروشند.

كاهش بار مالي دولت
در صورت عرضه محصوالت
با روش قيمت تضميني

اين كارشناس افزود :همچنين كاهش
بار مالي دولت از ديگر مزاياي اجراي اين
سياست است؛ به اين صورت كه هنگام
عرضه ذرت و جو در بورس ،دولت فقط در
صورتيكه محصول با قيمت كمتر از قيمت
تضميني فروخته شود ،مابهالتفاوت قيمت
كشف شده با قيمت تضميني را پرداخت
خواهد كرد و ديگر نيازي به پرداخت كل
وجه محصوالت نيست.

مزاياي سياست
قيمت تضميني چيست؟

حميد ميرمعيني ،كارشناس بازار سرمايه،

اظهار كرد :بورس داراي فضايي است
كه منجر به شفافيت قيمتي ميشود؛
بهطوريكه اگر كااليي در بورس كاال
معامله شود ،قيمتها براساس واقعيت
بازارها كشف ميشود و اين محصوالت
ميتواند شامل تمامي موارد ازجمله
محصوالت كشاورزي ،صنعتي و
پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي باشد.
وي با تأكيد بر لزوم تقويت بورس در
اقتصاد كشور ،اظهار كرد :به هر ميزان كه
عرضه محصوالت مختلف در بورس كاال
افزايش يابد ،زمينه رانت و سوءاستفاده
از آن بازارها كاهش مييابد و شفافيت
در مبادالت برقرار ميشود .اين كارشناس
بازار سرمايه با اشاره به بازار محصوالت
كشاورزي گفت :در بورسهاي كااليي دنيا
شاهد رونق معامالت محصوالت كشاورزي
هستيم و بورس كاال نيز در چند سال
اخير با ورود به اين حوزه ،زمينه عرضه
كاالهاي كشاورزي را فراهم كرده است.
به اين ترتيب اگر به مرور شاهد حضور
حداكثري توليدكنندگان و كشاورزان در
بورس كاال و در نتيجه كشف قيمت درست
محصوالت كشاورزي باشيم ،نوسانات
قيمتي شديد ناشي از رفتار واسطهها و
بازارهاي غيرشفاف به حداقل ميرسد.
وي در جايگزيني سياست قيمت تضميني
محصوالت كشاورزي در بورس كاال با
سياست خريد تضميني گفت :ساختارهاي
اقتصادي موجود در كشور از ريشه نياز به
اصالحاتي دارد كه جز با همت دولتمردان و
مسئوالن امكانپذير نيست؛ بهطوريكه با
اجراي سياست قيمت تضميني محصوالت
كشاورزي ازجمله ذرت در بورس كاال،
شاهد چندين مزيت همزمان ازجمله
حمايت از كشاورز ،رشد كمي و كيفي
محصوالت ،ساماندهي اقتصاد كشاورزي و
در نهايت كاهش بار مالي دولت خواهيم
بود كه از اين رو اميدواريم در سال رونق
توليد قدمهاي مثبتي در اين زمينه
برداشته شود .ميرمعيني با تأكيد بر اينكه

تا نتيجه و سود متوجه خودشان شود .نماينده
مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي،
با بيان اينكه بانكها بهدنبال خريد زمين و
ساختمان هستند ،اظهار داشت :بانكها قيمت
بنگاهها و امالك خود را بهقدري زیاد اعالم
ميكنند تا كسي اين امالك را خريداري نكند.

بانكها بهجاي بنگاهداري بايد
رسالت بانكداري را اجرايي كنند

وي با اشاره به اينكه بانكها از وظيفه اصلي
خود خارج شده و بهدنبال سود و درآمد بيشتر
هستند ،افزود :بارها تأكيد شده كه بانكها
بهجاي بنگاهداري بايد رسالت بانكداري خود
را كه اعطاي تسهيالت به بنگاههاي توليدي
و صنعت براي اشتغال بوده اجرايي كنند ،اما
هنوز آن جديتي كه بايد در اين زمينه داشته
باشند ،ديده نشده است .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد:
بانكها به بخشنامههايي كه براي حمايت
از توليد ،پرداخت تسهيالت به صنعتگران
و تأمين سرمايه در گردش صادر ميشود
توجهي نكرده و تمكين نميكنند و بنگاهداري
آنها مخالف با قانون است.
به گزارش «سبزینه» قانون رفع موانع توليد
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور كه براي
رونق فعاليتهاي حوزه اقتصاد ،رقابتپذيري
در بازار و همچنين ارتقاي نظام مالي كشور
تصويب شده بود ،سالهاست همچنان معطل
مانده .در اين قانون كه جامعيت آن از نظر
كارشناسان اقتصادي مورد تأييد است ،تكليف
همه بخشها و حتي دستگاهها در حوزههاي
مختلف بهوضوح مشخص شده و ساماندهي
نظام مالي بانكها ،بحث مالياتها و تسهيل
قوانين تأمين اجتماعي نيز در آن گنجانده
شده است .برای مثال ،در اين قانون بانكها
موظف شدهاند درخواستهاي استفاده از
تسهيالت ارزي و ريالي موردنياز طرحهاي
داراي توجيه فني ،اقتصادي و مالي را همزمان
بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و
متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت
کنند .اما بهگفته نمايندگان مجلس هنوز ردپا
و گام ملموسي از سوي بانكها و دستگاههاي
دولتي براي رونق بخش توليد و صنعت
برداشته نشده كه دولت بايد در اين زمينه
طرحی جامع يا پيوستی الزامآور براي اجراي
اين قانون ارائه دهد.

ساختارهاي اقتصادي بههم وابسته است
و نميتوان آنها را از هم جدا كرد ،گفت:
هرچه فضاي اقتصادی غيرشفافتر باشد،
رانت و سوءاستفاده و نوسانات قيمتي نيز
در آن بيشتر ميشود؛ از اين رو بايد بتوانيم
معامالت كاالها را در بورس كاال توسعه
دهيم تا بازار رقابتي كامل و با حضور بخش
خصوصي فعال و موفق را شاهد باشيم.
براساس اين گزارش ،بازار محصوالت
صنعتي و كشاورزي در ايران همواره با
محدوديتها و دشواريهاي ساختاري
زيادي روبهرو بوده و بخش عمدهاي از
اين مشكالت مربوط به عدم استفاده از
ابزارهاي نوين اقتصادي و ساختار نامناسب
و ناكارآمدي بازار برميگردد .در اين راستا
و در جهت كاهش ناكارآمديهاي بازار
محصوالت كشاورزي ،در دنيا از ابزارهاي
مختلف بورسهاي كااليي بهره گرفتهاند.
در اين راستا و با هدف شفافسازي قيمت
محصوالت كشاورزي و كاهش دخالت
دولت در بازار محصوالت كشاورزي ،بورس
كاالي ايران بهطور رسمي از سال ۱۳۸۶
شروع بهكار كرده است و در طول اين
سالها محصوالت بخش كشاورزي ازجمله
گندم ،جو دامي ،ذرت ،كنجاله سويا ،شكر،
مرغ ،جوجه يكروزه ،خرما ،زعفران و غيره
در آن مورد معامله قرار ميگيرد .ذرت يكي
از اصليترين كاالهايي است كه معامله آن
در بورس كاال رونق خوبي داشته و عرضه
و تقاضا آن صورت مداوم بوده است .طبق
آمارها از سال  ۱۳۹۴تا پايان سال ۱۳۹۷
در بورس كاالي ايران بيش از يكميليون و
 ۴۸۶هزار تن ذرت دانهاي توسط  ۴۷هزار
و  ۹۲۳كشاورز مورد معامله قرار گرفته
است .بهطوري كه از اين ميزان محصول
 ۷۴درصد بهصورت گواهي سپرده كااليي
و  ۲۶درصد بهصورت فيزيكي معامله
شده و شركت پشتيباني امور دام و توابع،
اتحاديههاي تعاون روستايي ،صندوقهاي
حمايتي و نيز بخش خصوصي خريدار اين
ميزان محصول بودهاند.

نوع بيمه بخش كشاورزي تجاري است

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه
راهكارهايي براي جبران خسارات واردشده به بخش كشاورزي نيز در
اين نشست بررسي شد ،ادامه داد :وزير جهاد كشاورزي پيشنهاد داد
كه در بلندمدت بايد به بيمه بخش كشاورزي اهميت داده شود .در
حال حاضر نوع بيمه بخش كشاورزي تجاري است.

 20تا  25درصد از هزينه بيمه محصوالت كشاورزي
از كشاورزان دريافت شود

وي با تأكيد بر اينكه كشاورزان ايراني بايد  100درصد هزينه بيمه
محصوالت كشاورزي خود را پرداخت كنند درحاليكه در بيشتر
كشورهاي موفق در بخش كشاورزي بيمهها حمايتي هستند و
دولتها كشاورزان را كمك ميكنند ،عنوان كرد :پيشنهاد شده
است كه در كشور ما نيز حدود  20تا  25درصد از هزينههاي
بيمه محصوالت كشاورزي از كشاورزان دريافت شود .سخنگوي
كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه يكي از راهكارهاي پيشگيرانه
از سيل حمايت از طرحهاي آبخيزداري است ،ادامه داد :طرحهاي
آبخيزداري از سيل جلوگيري ميكند و موجب افزايش ذخاير
آبهاي زيرزميني ميشود .اين نماينده مردم در مجلس شوراي
اسالمي با بيان اينكه اليروبي رودخانهها ،آبراهها و كانالها كه در
مسير سدها قرار دارند نيز بررسي شد ،تصريح كرد :جبران خسارات
به كشاورزان سيلزده بايد بهنحوي باشد كه بتوانند ادامه فعاليت
بدهند ،زيرا آنها قادر به جبران بخشي از خسارتها نيستند .وي
با تأكيد بر اينكه كشاورزان بايد در كشت بهاره حمايت شوند و
بذر مورد نيازها تأمين شود ،عنوان كرد :در حال حاضر كشاورزان
گلستاني با كمبود بذر پنبه مواجه هستند كه وزير جهاد كشاورزي
قول مساعدت در اين زمينه را داد .سخنگوي كميسيون كشاورزي،
آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس شوراي اسالمي در پايان
خاطرنشان كرد :گروههاي جهادي و امدادي بعد از فروكشكردن
سيلها در مناطق سيلزده بمانند و به مردم خسارتديدهخدمات
الزم را ارائه دهند.
علياكبر كريمي:

واردات گوشت با ارز نيمايي
خالف قانون است

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس خطاب به رئيس سازمان
برنامه و بودجه گفت ۱۴ :ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي اعتبار
گذاشتهايم كه اين مبلغ با ارز چهارهزار و  200تومان بوده است.
اينكه دولت ميخواهد بهصورت تدريجي نرخ چهارهزار و 200
تومان را افزايش دهد خالف قانون است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از ايسنا ،علياكبر كريمي در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي در
تذكري شفاهي درمورد مطالبات فرهنگيان گفت :به آنها قول داده
شده است كه تا پايان سال مطالباتشان پرداخت شود .بيش از هفت
يا هشت ماه است كه مطالبات اين عزيزان پرداخت نشده است .مبلغ
ناچيزي كه به حقوق يك معلم حقالتدريس اختصاص مييابد در
مقايسه با تورم موجود هيچ است .اين مبلغ پس از اين تأخير ارزش
خود را از دست داده است .انتظار اين است كه به قول مساعدي كه
براي پرداخت اين مطالبات دادهاند پايبند باشند .نماينده مردم اراك
در مجلس خطاب به وزير ارتباطات گفت :رسيدگي جدي به وضعيت
كارگزاران شاغل در دفاتر مخابراتي روستايي احساس ميشود .بهرغم
اينكه اين عزيزان سالهاي طوالني در اين دفاتر سابقه خدمت دارند،
هماكنون بالتكليف شده و در آستانه بيكاري و ازدستدادن شغلشان
هستند .انتظار داريم به اين موضوع رسيدگي كنيد .تعداد اين عزيزان
در سطح كشور كم نيست .اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در
پايان تذكر خود خطاب به نوبخت گفت :شما اخيرا ً در مصاحبهاي
گفتهايد كه قرار است واردات گوشت با ارز نيمايي انجام شود.
استحضار داريد كه در بند «ز» تبصره  ۷قانون بودجه  ۱۴ميليارد
دالر براي كاالهاي اساسي اعتبار گذاشتهايم .اين مبلغ با ارز چهارهزار
و  200تومان بوده است .اينكه دولت ميخواهد بهصورت تدريجي
نرخ چهارهزار و  200تومان را افزايش دهد خالف قانون است.

انتقاد نماينده ورامين
از قيمت خريد تضميني گندم

نماينده مردم ورامين در مجلس در تذكري به قيمت خريد تضميني
گندم انتقاد كرد .بهگزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،سيدحسين نقوي
حسيني در جلسه علني مجلس شورای اسالمی در تذكري شفاهي
گفت :قبل از سيل حدود  ۲۰۰نفر از نمايندگان به رئيسجمهور نامه
نوشتند و طي آن درخواست كردند كه قيمت خريد تضميني گندم
حداقل دوهزار تومان تعيين شود ،متأسفانه دولت به اين نامه توجهي
نكرد و قيمت یکهزار و  700تومان را تعيين كرد .نماينده مردم
ورامين در مجلس با بيان اينكه «ما بايد براي كاالهاي اساسي مردم
تضمينهاي اساسي داشته باشيم» گفت :با توجه به اينكه به بخشي
از كشتزارها و گندمزارهاي ما از طريق سيل آسيب رسيده ،هماكنون
دالالن و سلفخرها گندم را بهقيمت كيلويي دو تا سههزار تومان
پيشخريد ميكنند .اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس با تأكيد بر معيشت كشاورزان گفت :كشاورز ممكن است ۱۰۰
تا  ۲۰۰تومان اختالف را تحمل و گندم را به دولت واگذار كند ،اما
وقتي اختالف زيادي پيش ميآيد مجبور ميشود براي تأمين معيشت
خود گندم را به سلفخر و دالالن بفروشد .نقوي حسيني تصريح كرد:
فرداروز که ما دچار مشكل ميشويم ،دولت مجبور است همين گندم را
با قيمت سههزار تومان وارد و به همين قيمت از دالالن خريداري كند.
درخواست من اين است كه هيئترئيسه مجلس و كميسيون كشاورزي
اين موضوع را بررسي كنند .آرد و نان يك كاالي استراتژيك است.
مسعود پزشكيان در واكنش به اين تذكر خطاب به حسينعلي اميري،
معاون پارلماني رئيسجمهور ،گفت :اين تذكر را جدي بگيريد .دغدغه
درمورد گندم وجود دارد .اگر مديريت نشود به مشكل برميخوريد.
حتماً اين مشكل را در هيئتدولت مطرح كنيد.

