22

بازار و اقتصاد
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اخبـــار

ابالغدستورالعملدرجقیمتتولیدکننده
بر روی کاالها

معاون وزیر صمت از ابالغ دســتورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی
کاالها خبر داد و گفت :متأســـفانه یکی از چالشهای اصلی در بازار ،درج
قیمتهای غیرقانونی و غیرواقعی بر روی کاالهاست.
بهگزارش «ســبزینه» بهنقل از شــاتا ،عباس تابش در حاشــیه بازدید
از واحدهــای تولیدی اســتان البــرز گفت :با توجه بــه مطالبه عمومی
و با هدف شفافســازی قیمتها و بهرهمنــدی قانونی و منطقی هر یک
از عوامــل زنجیره تولید ،توزیع و عرضه از ســودهای مصــوب قانونی و
اطالعرســانی مســتمر از قیمت انواع کاال و خدمات و همچنین کاهش
بهای پرداختی توســط مصرفکنندگان الزم است با تغییر در شیوه درج
قمیت کاال به عنوان الزام قانونی ،موجبات اســتیفای بیش از پیش حقوق
مصرفکنندگان فراهم شود.
رئیس ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد :در
شــرایط فعلی بهواســطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای تولیدی
برای بهدست آوردن ســهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر
برای شــبکه توزیع وجود دارد و عم ً
ال قیمت کمتر مبنای رقابت نیست،
میزان بهرهمندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیصیافته تعیینکننده
فروش است.
تابش ضمن بیان اینکه نظام اطالعرســانی قیمت باید بهگونهای تعریف
شود که رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت بین شبکههای مختلف توزیع
را ایجــاد نماید ،افزود :این پروژه به دنبــال ایجاد فضای رقابتی از طریق
اســتفاده از ظرفیتهای مصرفکنندگان بــرای خرید کاالی باکیفیت و
قیمت پایینتر تعریف شده است.

کاهش ارزش پول ملی ناشی از
بیسامانی بانکهاست نه تحریمها

یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت اگرچه تحریمها مشکالتی برای
کشور ایجاد کرده ،اما آنچه سبب کاهش ارزش پول ملی شده ،بیسامانی
بانکهاست و نه تحریمها.
بهگزارش «ســبزینه» بهنقل از مهــر ،عبدالحمید ثابت در خصوص نرخ
تنزیل و خلق پول در اقتصاد اســامی گفت :در بحث ســاختاری که در
ادامه مباحث بانکداری اســامی قرار میگیرد ،احســاس من این است
که باید طرحی نو در خصوص بانکداری ایجاد شــود و از شــرایط کنونی
عبور کنیم.
وی گفــت :با توجه به نظام بانکی موجود ،مشــکالتی کــه با آن مواجه
هســتیم بیش از نظام بانکداری غرب اســت ،چرا کــه ما حتی به اصول
بانکداری غرب هم پایبند نیستیم.
این کارشناس اقتصادی افزود :نفی ربا در بانکداری یک بحث صوری شده
و به صورت واقعی عملیاتی نشده است.
وی تصریحکرد :وضعیت دو کشور عراق و افغانستان را نگاه کنید .این دو
کشور تقریباً تمام مشکالت اقتصادی از قبیل تحریم ،جنگ ،بیثباتی و...
را دارند ،اما ثبات ارزش پول ملی آنها نقطه قوتشان است .در افغانستان
با وجود تغییر حکومت ،پول ملی افت نکرد ،در حالیکه پول ما در مقایسه
با افغانستان از ارزش کمتری برخوردار است.
ثابت ادامه داد :اگرچه تحریم برای کشــور مشــکالتی ایجاد کرده ،اما
آن چیزی که باعث شــده تا در مقایسه با کشورهای دیگر ارزش پول
کمتری داشــته باشــیم ،افزایش نقدینگی ناشــی از بیسامانی نظام
بانکی اســت .تا زمانی که خلق پول ادامه داشته باشد ،تورم هم وجود
خواهد داشت.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد :راه حل کشــور برای عبور از این
مشکل این است که بارها گفته شده نقدینگی باید به سمت تولید هدایت
شــود ،اما این امر مانند هدایت بهمن اســت .نقدینگی یک بهمن برای
اقتصاد کشور است که همه چیز را نابود خواهد کرد.
وی ادامــه داد :بنابراین تنها راه حل این اســت که این بهمن اص ً
ال ایجاد
نشــود و در حال حاضر باید به ســراغ حذف خلق پول بــا برنامهریزی
دقیق برویم.
این مدرس دانشگاه درباره راه حل کاهش خلق نقدینگی گفت :خلق پول
صرفاً باید در مواقــع اضطرار حکومتی صورت بگیرد .در غیر این صورت
باید اقتصاد جامعه بر اساس طبیعت خود پیش برود.
بــه گفته ثابت ،راه حــل اجرایی این روش در ســه عمل عمده خالصه
میشود؛ نخســت آنکه بانکهایی که سپردهپذیری دارند ،فقط باید به
ارائه خدمات بانکی بپردازند و مجاز به وامدهی نباشند.
وی افزود :دوم اینکه یکســری مؤسســات یا بانکهای سرمایهگذاری
که برخالف دسته قبل مجاز به ســپردهپذیری نیستند ،میتوانند اقدام
به وامدهی کنند یا تســهیالت بدهند .این نوع بانکها ،بانکهای تنزیل
نام دارند.
این مدرس دانشــگاه افزود :تعمیم و گســترش بنگاهها به مؤسســات
اعتباری و مالی برای ارائه خدمات و کاالها به شــکل ایجاد بدهی از دیگر
راهحلهای کاهش خلق نقدینگی است.

بهتر از دولت تحریمها را دور میزنیم!

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت :هرچند تأثیــر تحریمها بر اقتصاد
ایران گسترده بوده ،اما سیاستگذاریهای داخلی اشتباه عامل بخش
مهمی از مشکالت اقتصادی و تجاری کشور است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،غالمحسین شافعی اظهار کرد:
در سالهای گذشــته تحریمهای اقتصادی و محدودیتهایی که از
جانب اف ای تی اف برای اقتصاد ایران برای وجود آمده ،غیرقابل انکار
است و قطعاً تجار کشور نیز از این محل آسیب دیدهاند ،اما در عین
حال باید این سوال را پرسید که بخش خصوصی در این سالها و با
وجود این فشارها چه عملکردی را از خود به ثبت رسانده و دولت چه
کرده است؟
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای تجاری بخش خصوصی در سالهای
گذشــته ،بیان کرد :تجربه تمام این ســالها نشان داده که اگر دست
بخش خصوصی را باز بگذاریــم و اجازه دهیم کار خود را پیش ببرد،
حتی در دل تحریم و محدودیتها نیز همواره راهی پیدا خواهد کرد.
همانطور که در ســالهای گذشته بسیاری از فعالیتها متوقف شد،
اما صادرات بخش خصوصی ادامه پیدا کرد.
رئیــس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تأثیر سیاســتگذاریهای
غلط داخلی بعضاً از فشــار تحریمها نیز بیشتر بوده اســت ،گفت :ما
بارها تأکید کردهایم که باید به بخش خصوصی آزادی عمل داده شود
و جلوی بخشنامهها و مقرراتی که مانع از حرکت رو به جلوی اقتصاد
ایران میشود ،گرفته شود .معتقدیم که بخش خصوصی بهتر از دولت
راه فعالیت در دوران تحریم و دور زدن محدودیتها را میداند و تنها
باید در این بخش آزادی عمل الزم داده شود.
شــافعی با اشاره به وضعیت تجارت ایران در عراق ،توضیح داد :دولت
در سالهای گذشته به عراق برق و گاز صادر کرده ،اما هنوز نتوانسته
بخــش مهمی از ارز حاصــل از صادرات این محصوالت را به کشــور
بازگرداند ،این در حالی است که بخش خصوصی رقمی بسیار بزرگتر
از آن به عراق صادرات داشته و توانسته ارز را نیز به کشور بیاورد .این
نشــان میدهد که در صورت میدان دادن به بخش خصوصی میتوان
انتظار ثبت آمارهای بهتر را داشت.
وی خاطرنشــان کرد :دولت جدید در مرحله استقرار است و تا زمان
جابهجایی مدیران و معاونــان نمیتوان ارزیابی دقیقی از عملکرد آن
داشت .در حرف وعدههای بسیار خوبی به بخش خصوصی داده شده
و امیدواریم پس از اســتقرار کامل و رسیدن به دوره عمل به وعدهها
نیز شرایط طوری اصالح شود که با عبور از مشکالت گذشته ،راه برای
فعالیت بیشتر بخش خصوصی هموار شود.

دولت با تشدید نظارتها طوری عملکند که ارز ترجیحی تخصیصی بهکاالهای اساسی درست هزينه شود

تشدید انتظارات تورمی با حذف ارز دولتی

سبزینه زهرا عباسي

موضوع حذف ارز ترجيحي چهار هزار و 200توماني ديدگاههاي
مختلفي را در ميان کارشناسان برانگيخته است.
نگاهــي به سرنوشــت ارز چهار هزار و 200توماني هم نشــان
ميدهد که با مشــخص شدن ناکارآمدي اين نوع ارز ،به تدريج
ارز چهــار هزار و 200توماني در کاالهاي مختلف حذف شــد،
بهطوريکه اکنون به برخي اقالم اساســي خاص و دارو محدود
شــده اســت .حتي مهدي طغياني ،عضو کميسيون اقتصادي
مجلس ،اعالم کرده است که در سال  1401چيزي تحت عنوان
ارز چهار هزار و 200توماني نخواهيم داشت.
محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ،در
اين زمينه با بيان اينکــه دولت با مجلس براي حذف ارز چهار
هزار و 200توماني همنظر اســت ،اعالم کــرد :ارز چهار هزار و
 200توماني چيزي به جز رانت و فساد به همراه نداشته است.
وي خاطرنشان کرد :نزديک به هشت ميليارد دالر در سال به آن
اختصاص يافته و تفاوت آن با نرخ ارز نيمايي 160هزار ميليارد
تومان است ،اما سوال اينجاســت که چند درصد آن به دست
مردم رسيده است؟
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه
تصميمات از هميــن آغاز کار دولت ســيزدهم بايد به صورت
کارشناسي شده باشد ،گفت :ادامه نرخ ارز ترجيحي حتي براي
يک روز هم به صالح اقتصاد کشور نيست.
در نخستين روزهاي هفته جاري محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس
کميســيون اقتصادي مجلس از پيشنهاد بهارستانيها به دولت
براي اختصاص «کارتهاي اعتباري» به مردم به جاي ارز چهار
هــزار و 200توماني خبر داد و گفت :البتــه اگر دولت بتواند با
سياستهاي نظارتي قيمتها را پايين بياورد ،ما مانع تخصيص
ارز چهار هزار و 200توماني نخواهيم شد ،با اين کار مابهالتفاوت
ارز ترجيحي کاالهاي اساسي در قالب کارتهاي اعتباري خريد
به مردم اختصاص مييابد.
وي افــزود :نتيجه ارزيابيهاي ميداني ما نشــان ميدهد که از
ســال  97به بعد با تخصيص ايــن ارز به تدريج قيمت کاالهاي
اساســي از نرخ ارز ترجيحي چهار هــزار و 200توماني فاصله
گرفت و افزايــش قيمتها در ماههاي پايانــي دولت دوازدهم
صعودي شــد .پورابراهيمي ادامه داد :تأکيد مجلس اين اســت
کــه بايد به جاي هدررفت منابع ارزي چهار هزار و 200توماني،
تخصيص ارز ترجيحي در کشور تعيين تکليف شود ،چرا که تنها
بخش جزئي آن به مردم ميرسد و بخش عمده آن به دليل عدم
نظارتها ،به فســاد و رانت در اقتصاد کشور تبديل ميشود ،لذا
پيشنهاد ما به دولت ســيزدهم اين است که به جاي حذف ارز
چهار هزار و 200توماني روش اعمال آن را تغيير دهيم و به جاي
اختصاص به واردات ،به مصرف ارز ترجيحي دهيم.
ياسر موهبتي ،اســتاد پيشين دانشــگاه ،در مورد حذفشدن
يا حذفنشــدن ارز ترجيحي بــه ایرنا گفــت :ارز چهار هزار و
200توماني نبايد در شرايط حال ،حذف شود ،اما نظارت در اين
زمينه بايد دقيق باشــد که ارز اختصاص يافته براي همان کاال
هزينه شود .دولت بايد به وارد کننده فشار بياورد که حق هزينه
ارز چهار هزار و 200توماني در غير از کاالي مورد نظر را نداشته
باشــد .اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه مردم واقعاً
تحت فشار هســتند ،گفت :حذف ارز چهار هزار و 200توماني
باعث وارد شدن فشار اقتصادي بيشتر به مردم ميشود.
دولت بايد در نظارت بر تخصيص ارز ترجيحي

دقت کند
موهبتي تصريــح کرد :دولت بايد در نظــارت بر تخصيص اين
ارز به کاالهاي اساســي دقت کند؛ مث ً
ال کســي که ميخواهد
لبنيات توليــد کند ،برخي از اجناس اوليــه را با ارز چهار هزار
و 200تومانــی وارد ميکند ،اما وارد کنندههــا ،لزوماً ارز چهار
هــزار و 200توماني را در اين زمينه هزينه نميکنند و به همين
دليل مشــاهده ميکنيد که به عنوان مثال شرکتهاي لبنياتي
قيمت شــير را افزايش ميدهند .آيا ميتوان به مردم گفت شير
و پنير نخوريد؟
ايــن اقتصاددان گفت :اگــر ارز ترجيحي حذف شــود ،قيمت
کاالهاي اساسي که اکنون رشــدي کمتر از ساير کاالها دارند،
به اعتقاد من بســيار افزايش مييابد و بنابراين اگر ارز ترجيحي
را حــذف کنند ،قيمت کاالهاي اساســي ممکن اســت چند
برابر شود.

وي اضافــه کرد :در حال حاضر يک ســري جامعه آماري يارانه
ميگيرند و به نظر ميرســد اين جامعه بايد اصالح شــود ،چرا
که بعضاً کساني هم که نياز به دريافت يارانه ندارند ،هنوز يارانه
دريافت ميکننــد؛ بنابراين در اين زمينه بايد بررســي مجدد
صورت گيرد.
نميتوانيم دهکهاي باالي جامعه را

بهدرستي شناسايي کنيم
به گفتــه وي ،اطالعات ما از جامعه آماري دچار ضعف اســت
و هنوز نتوانســتهايم دهکهــاي باالي جامعه را به درســتي
شناسايي کنيم.

به محض اعالم حذف ارز چهار هزار
و 200توماني ،خود به خود انتظارات
تورمي ايجاد می شود ،زيرا اين تصور
ايجاد ميشود که ارز چهار هزار
و 200توماني از کاالهاي اساسي ،دارو
و کاالهاي مورد نياز زندگي برداشته شده
و قيمت به يکباره افزايش خواهد يافت
موهبتي در مــورد اينکه برخي نمايندگان مجلس گفتهاند که
دولت بايد صرفهجويي را شروع و از افزايش حقوقها جلوگيري
کند ،اظهار داشت :شما اگر حقوق را افزايش ندهيد ،به چه کسي
فشــار وارد ميشــود؟ کارمندان دولت و کسي که حقوق بگير
است ،اما فردي که شــغل آزاد دارد ،به عنوان مثال من صاحب
سوپرمارکت باشم ،وقتي قيمت کااليي افزايش يابد ،در سود من
تفاوتي ندارد ،من هم قيمت کاال را افزايش ميدهم و ســود من
نيز محفوظ ميماند.
اين اقتصاددان گفت :اما فردي که در اين کشــور بيکار اســت،
متضرر ميشــود و ما آمار دقيقي از شمار بيکاران نداريم .البته
تعريــف جامعه آماري ايران ،نياز به اصــاح دارد ،چرا که طبق
اين تعريف فردي که يک ســاعت در هفته شــاغل باشد ،بيکار
به شمار نميرود.
موهبتــي ادامه داد :مجلس ميبايســت قانون را به درســتي
اصالح کنــد و پس از اصالح قانون ،ميتــوان جامعه آماري را
به درســتي شناسايي کرد؛ به عنوان مثال دسترسي به حساب
جامعه آماري را حذف کردهاند .برخي ســاالنه ميلياردها تومان
گردش مالي دارند ،اما يارانه نيــز دريافت ميکنند .اين موارد
نقطه ضعف اســت و مجلس بايد با قانونگذاري خود اين نقاط
ضعف را اصالح کند.
این کارشناس مســائل اقتصادي ادامه داد :داليل موافقان
حذف ارز ترجيحي اين است که ميگويند وقتي شما ارز را
چند نرخي ميکنيد ،براي صادرات و واردات دچار مشــکل
ميشــويم .ميگويند ارز چهار هــزار و 200تومانی بيهوده
تخصيص داده ميشــود ،چرا که دريافتکنندگان ،اين ارز
را در بازار آزاد ميفروشــند و لبنيــات و کاالهاي ديگر را
بــا قيمت آزاد به مردم ارائــه ميدهند .در واقع براي آنها

تفاوتي ندارد که ارز چهار هزار و 200توماني دريافت کنند
يا ارز 20هزار توماني.
حذف ارز ترجيحي ،باعث انتظارات تورمي ميشود

موهبتي توضيح داد :اگر به فرض اين استدالل درست باشد ،به
محض اعالم حذف ارز چهار هــزار و 200توماني ،خود به خود
انتظارات تورمي ايجاد ميکند ،زيرا اين تصور ايجاد ميشود که
ارز چهار هزار و 200توماني از کاالهاي اساسي ،دارو و کاالهاي
مورد نياز زندگي برداشــته شــده و قيمت بــه يکباره افزايش
خواهد يافت.
وي بــا بيان اينکــه يک مانع ديگر هم داريم کــه ربطي به ارز
ندارد ،افزود :اينکه انقباضــي عمل کنيم و حقوقها را افزايش
ندهيم ،ســخن درستي است .افزايش ندادن حقوقها از يک سو
خوب اســت زيرا دولت بودجه ندارد .بايد به بودجه و هرم سِ ني
کشــور توجه کرد ،زيرا جامعه ما به ســمت پير شدن ميرود و
شمار بازنشســتهها در حال افزايش است؛ بنابراين بايد جامعه
شــاغل و فعال جامعه توليد پول و حقوق عمده بازنشستهها را
پرداخت کند.
يک روز بايد ارز 4هزار و 200تومانی حذف شود

اين کارشناس مســائل اقتصادي ادامه داد :از سوي ديگر دولت
نميتواند نيرو اســتخدام کند ،زيرا محدوديت بودجهاي دارد،
اگر هم اســتخدام کند ،قادر به پرداخت حقوق نيست؛ بنابراين
مجبور است سياســتهاي انقباضي را اعمال کند .قطعاً حذف
ارز چهار هزار و 200توماني اکنون کار پرچالشــي اســت؛ البته
اين را نيز بگويم که چارهاي هم نداريم ،چون دولت با کســري
بودجه مواجه است.
موهبتي تأکيد کــرد :قاعدتاً بايد نرخ ارز را افزايش دهيم و يک
روزي بايد ارز ترجيحي حذف شود ،اما قطعاً حذف شدن آن در
شرايط حال ،منجر به تورم و نارضايتي ميشود.
گفتنی است آيتاهلل رئيســي ،رئيس جمهور کشور ،در دومين
گفتوگوي تلويزيوني خود در پاســخ به اين ســوال که با توجه
بــه ايجاد اجماع نظر تقريبي در کشــور به ضــرورت حذف ارز
ترجيحي ،آيا دولت ارز چهار هزار و 200توماني را حذف ميکند،
گفت :در اين باره جلســات و گفتوگوهاي متعددي در ســتاد
اقتصادي دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشــتهايم .همه
واقف هستند که اين منابع تاکنون به جاي اينکه به سفره مردم
برود ،به دست چند دالل رسيده است.
آيتاهلل رئيســي گفت :همه قبول دارند کــه بايد اين رويه را
اصالح کنيم ،به نحوي که اين پول وارد ســفره مردم شــود.
ايــن کار ضــرورت دارد ،اما حتمــاً اين کار را بــا غافلگيري
انجــام نخواهيم داد .مردم را بياطالع نخواهيم گذاشــت و با
ســنجيدن همه جوانب قضيه ،به اقتصاد و بازار شــوک وارد
نخواهيــم کرد .رئيس جمهور گفت :مــردم و بازار را در جريان
تصميمــات قــرار خواهيــم داد ،اما اصالح ايــن موضوع ،جزو
برنامههــاي دولت اســت و در وقت مناســب ،به مــردم عزيز
اطالعرســاني ميکنيم ،چرا که از نظر دولت ســيزدهم شرط
موفقيت اقدامات ،مشارکت و همراهي مردم است.
رئيســي گفت :مردم عزيز بدانند مطابق وعــدهاي که کرديم،
اجراي عدالت ،محوريترين بخش اقدامات دولت است.

نرخ31هزار توماني مرغ در حال بررسي است
مشــاور ارشــد اتحاديه مرغداران گوشتي
گفــت :برآوردها حاکــي از آن اســت که
جوجهريــزي آبان به  117تــا 120ميليون
قطعه برسد.
بهگــزارش «ســبزينه» بهنقل از باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،محمدعلــي کمالــي
سروستاني درباره آخرين وضعيت بازار مرغ
اظهار کرد :برآوردها حاکي از آن اســت که
رونــد جوجهريزي در آبان بهتــر از مهرماه
خواهد بود.
وي افزود :هماکنون عرضه مرغ بهواســطه
آنکــه مرغــداران منتظــر اعالم رســمي
قيمت هســتند ،بــا تأخير در حــال انجام
است که اميدواريم هرچه سريعتر قيمتها
اعالم شود.
کمالي سروســتاني با اشاره به اينکه قيمت
31هزار تومانــي مرغ گرم در دســتور کار

اســت ،بيان کرد :قيمت 31هزار توماني به
ازاي فروش هر کيلو مرغ در حال بحث است،
اما ابالغ نشــده که اميدواريم هرچه سريعتر
تکليف مرغ زنده و گرم مشخص شود.
مشاور ارشد اتحاديه مرغداران گوشتي ادامه
داد :گرچه قيمت مصــوب فعلي به ازاي هر
کيلو مرغ زنده 17هــزار و 100تومان و مرغ
گرم 24هزار و 900تومان است ،اما کارگروه
تنظيم بازار اســتانها تصميماتي متناسب
با اســتانهاي خــود اتخاذ کردنــد که اين
تصميمات در بازار تهران بيتأثير نيست.
به گفته وي ،اگر کارگروه تنظيم بازار هرچه
ســريعتر به تصميم واحدي برسند و قيمت
جديد را اعالم کنند تا عرضه مرغ در شــبکه
صــورت بگيرد ،التهابات قيمــت در بازار به
پايان ميرسد.
کمالي سروســتاني قيمت هر قطعه جوجه

يکروزه را هشــت هزار تومــان اعالم کرد و
گفت :جوجه يــکروزه کماکان باالتر از نرخ
مصوب بهدست مرغدار ميرسد.
وي درباره آخرين وضعيــت جوجهريزيها
بيان کرد :بنا بر آمار در مهرماه 106ميليون
قطعه جوجهريزي صورت گرفته و پيشبيني
ميشــود که جوجهريزي آبان بــه  117تا
120ميليون قطعه برسد.
مشــاور ارشــد اتحاديه مرغداران گوشتي
بــا اشــاره به اينکــه کمبــودي در عرضه
مرغ تهــران نداريم ،گفــت :در حال حاضر
عرضه مرغ خارج از شــبکه زياد است که با
اصالح قيمت از عرضه مرغ خارج از شــبکه
جلوگيري ميشود.
وي درباره آخرين وضعيت تأمين نهادههاي
دامي بيــان کرد :دولت بيــش از 40درصد
هزينههــاي توليد مرغ را بهصــورت يارانه

مســتقيم ميدهــد و مابقي از بــازار آزاد
تأمين ميشــود کــه با اين وجــود تمامي
اين مسائل قيمت تمامشــده را تحت تأثير
قرار ميدهد.
کمالي سروســتاني ادامه داد :گرچه سامانه
بازارگاه ســهميه توليدکنندگان را بهموقع
اعالم ميکنــد ،اما نهاده با تأخير بهدســت
مرغدار ميرسد که تمامي اين مسائل هزينه
تمامشده توليد را افزايش ميدهد.
مشــاور ارشــد اتحاديه مرغداران گوشتي
در پايان با اشــاره به داليل ایجاد صفهاي
طوالني خريد مرغ با نــرخ مصوب تصريح
کرد :مرغ بعد از کشــتارگاه در سايه ضعف
در نظــارت به درســتي در شــبکه توزيع
نميشود که در نهايت افزايش عرضه خارج
از شبکه منجر به تشکيل صفهاي طوالني
خريد ميشود.

مجمع عمومی انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی برگزار شد

انتخابــات مجمــع عمومی انجمــن پرورشدهنــدگان قارچ
خوراکی برگــزار و طی آن اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس
انتخاب شدند.
بهگزارش «سبزینه» ،در این مجمع که با رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی و با حضور و نظارت نماینده وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی برگزار شــد ،از  200عضو فعال انجمن 32عضو واجد
شــرایط رأی دادن بودنــد که تمام 32عضــو در مجمع حاضر
شــدند .همچنین 12کاندیدا برای عضویــت در هیئت مدیره و
یک بازرس وجود داشــت .در ابتدای جلسه ،نیما باغبانی ،دبیر
انجمــن پرورشدهندگان قارچ خوراکی ،گزارشــی از عملکرد
هیئت مدیــره و نیز گزارش مالی انجمــن قرائت کرد که مورد
تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.
ســپس انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور قرار گرفت که

ابتدا توسط باغبانی کاندیداهای هیئت مدیره معرفی شدند و به
دنبال آن رأیگیری انجام شــد و در نهایت نفرات ذیل بهعنوان

اعضای هیئت مدیره دور جدید به مدت سه سال انتخاب شدند:
 -1مهدی رجبی25 ،رأی
 -2محمدرضا میرزاده22 ،رأی
 -3شهرام جناقی21 ،رأی
 -4غالمعلی اسالمیزاده19 ،رأی
 -5حسین مظاهری15 ،رأی
 -۶محمود توسلی14 ،رأی
 -۷شهریار کمالی13 ،رأی
همچنین آقایان عبــداهلل تفرشــی (13رأی) ،علی صدیقپناه
(9رأی) و غالمرضا کشــورپژوه (9رأی) هــم بهعنوان اعضای
علیالبدل اول تا ســوم هیئت مدیره انتخاب شــدند .بر اساس
این گزارش ،دستور بعدی جلسه انتخاب بازرس انجمن بود که
جوادرضا اکبری با 27رأی به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.

بهارستان
عضو کميسيون کشاورزي مجلس:

قيمتخريدتضمينيگندم
بایدافزایشیابد

نماينده مردم عليآباد کتول و عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي
اســامي نســبت به قيمت خريد تضميني گندم در کشور انتقاد کرد و
گفت :اين رقم بايد افزايش يابد.
بهگزارش «سبزينه» بهنقل از مهر ،رحمتاهلل نوروزي در خصوص کشت
قراردادي گندم در کشــور اظهار کرد :مســأله گندم به امنيت غذايي ما
برميگردد و بايد کشاورزي را متحول کنيم تا بتوانيم خودکفا شويم.
نماينده عليآباد کتول در مجلس شــوراي اســامي افزود :کشت گندم
در کشــور ما به صورت سنتي انجام ميشــود و عملکرد برداشت در هر
هکتار بهطور متوسط سه الي چهار تن است که عملکرد مناسبي نيست
و الزم اســت با همت نيروهاي متخصص و جوان کشور راندمان توليد را
باال ببريم.
وي با بيان اينکه شش تا هشت ميليون تن گندم به کشور وارد ميکنيم،
افزود :از هرجاي دنيا که به کشور گندم وارد کنيم ،بيش از 10هزار تومان
در هر کيلوگرم هزينه خواهد داشت و اين در حالي است که قيمت خريد
تضميني گندم در کشــور هفت هزار و  500تومان است و معتقد هستم
قيمت بايد بيشتر باشد.
نوروزي ادامه داد :هرچند قيمت خريد تضميني گندم نســبت به سال
گذشته که پنج هزار تومان بود افزايش داشته ،اما با توجه به هزينههاي
کاشت ،داشت و برداشت و تورم جامعه قيمت خريد کم است.
نماينده علي آبادکتول در مجلس شــوراي اســامي با تأکيد بر اينکه
بودجه بخش کشاورزي در چند سال اخير به خوبي بسته شده ،گفت :اين
امر حاصل خرد جمعي و استفاده از يافتههاي علمي متخصصان است.
وي افزود :تــا امروز 20درصد اين بودجه تخصيــص يافته و اميدواريم
مابقي آن محقق شود.
نماينده مردم سبزوار در مجلس:

ضمنحمايتازتوليدداخل
بايد نظارت دقيق بر بازار صورت گيرد

نماينده مردم ســبزوار در مجلس شوراي اســامي گفت :بايد اجازه
دهيــم توليدکننــده داخلي قدرت خــود را در بــازاري که براي او
ايجاد شــده بــه نمايش بگذارد ،اما اين کار بايــد با کنترل و نظارت
دقيــق صورت گيــرد تا امکان سوءاســتفاده پيدا نکنــد و قيمتها
افزايش نيابد.
بهگزارش «ســبزينه» بهنقل از ايسنا ،علياصغر عنابستاني در رابطه
با ممنوعيت ورود کاالهاي خارجي در جهت حمايت از توليد داخل،
بيان کرد :قاعدتا اينگونه اســت که ما بايد سياســت کلي کشور را
بر ايــن مبنا بگذاريم که وقتي کااليي در داخــل قابليت توليد دارد
و ميتوانــد نياز داخلي را برطرف کنــد ،بنابراين واردات آن کاال به
کشور نبايد راحت باشد.
وي در ادامه افزود :اين سياســت عمومي دنيا است و همه کشورهاي
دنيا نگاهشــان به توليد داخل اســت ،مگر اينکه در مواردي اعالم
شــود که توليد داخل کيفيت مناســب را ندارد و براي اينکه رقابت
مناســب ايجاد کنيم ،اجازه دهيم که کاالهاي ديگر وارد شود.
ايــن عضو کميســيون اجتماعي مجلس شــوراي اســامي تصريح
کرد :رقابت نقطه حســاس مســأله و همانجايي اســت که بايد به
توليدکننده داخلي اجازه دهيم که در زمان و پروسه مشخص بتواند
ســطح کيفيت خــود را باال ببرد .قاعدتاً اگر اجــازه ندهيم و درهاي
کشــور را باز کنيم ،ســيل صادرات کشــورهايي که ممکن است به
لحاظ تکنولوژي پيشــرفتهتر بوده و قيمت تمام شده کاالهايشان به
دليل بهتر بودن تکنولوژي پايينتر باشــد ،به سوي کشورمان روانه
شــود که در اين صورت موجب ميشــود توليدکننده داخلي نتواند
با آنها رقابت کند.
عنابســتاني در ادامه تأکيد کرد :باالخره ما بايد از جايي شروع کنيم
و اين اصل و قانون هم هســت کــه کااليي که در داخل امکان توليد
دارد و نياز داخل کشــور را کام ً
ال بــرآورده ميکند ،واردات اينگونه
کاالها بايد ســخت و غيرممکن باشــد و برعکس آن هم بايد تالش
کنيم کااليي کــه نياز داخلي را تأمين ميکند را صادر کنيم که اين
به معناي اقتصاد مقاومتي است.
اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد درونزاي بروننگر

وي با اشاره به اينکه معناي اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد درونزاي
بروننگر اســت ،گفت :بايد کاري کنيم کــه از درون توليد کنيم که
اين مســأله موجب به کار افتادن دانــش دروني و نيروي کار دروني
اســت و همچنين به معني نيروي انســاني و استفاده از ظرفيتهاي
دروني کشور است که موجب رونق ميشود.
نماينده مردم ســبزوار در مجلس شــوراي اسالمي خاطرنشان کرد:
تا توليد نداشــته باشيم رونق شکل نميگيرد و تا توليد نباشد ،تورم
کاهش پيدا نميکند .توليد اســت که ميتواند رونق و اشتغال ايجاد
کنــد و تورم را کاهش دهد .بيترديد نبايــد وقتي کااليي در داخل
توليد ميشود ،به نمونه خارجي آن اجازه ورود داد و يا اينکه آنقدر
عوارض گمرکي را ســخت کنيم تــا واردات آن کاال براي واردکننده
صرف نکند.
عنابســتاني در ادامــه در رابطه با اخباري مبني بــر افزايش قيمت
توســط برخي توليدکنندگان لوازم خانگي پــس از ممنوعيت ورود
کاالهاي خارجي ،بيان کرد :نقطه حساســي که مطرح شــد همين
مســأله اســت .دولت بايد در اين مورد دخالت کند و اجازه ندهد که
انحصار در بازار به وجود آيد.
وي افزود :البته بازار لوازم خانگي بازار انحصاري نيســت و برخالف
بازار خودرو که در دســت دو -سه شرکت محدود است ،اين انحصار
در بــازار لوازم خانگي وجود ندارد و صدها شــرکت لوازم خانگي در
کشــور وجود دارد و بنابراين بازار انحصاري نيست ،اما اگر قرار باشد
که برخيها سوءاســتفاده کنند ،اينجا نقطه دخالت دولت است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تأکيد کرد :دولت در ساختار توليد
و بازار نبايد وارد شــود ،اما جاهايي الزم است که دخالت کند؛ يعني
بايد از توليدکننده داخلي حمايت کنيم تا کااليي که نمونه مشــابه
در داخل دارد وارد نشــود؛ به طور مثال لوازم خانگي در کشــور در
حال توليد اســت و البته ممکن است در برخي موارد کيفيت آخرين
مدلهاي روز دنيا را نداشته باشد.
وي در پايــان تأکيد کرد :بايد اجازه دهيم کــه توليدکننده داخلي
قدرت خود را در بازاري که براي او ايجاد شده به نمايش بگذارد ،اما
حق سوءاســتفاده ندارد و بايد کنترل و نظارت دقيق صورت گيرد تا
امکان ســوء استفاده پيدا نکند و قيمتها افزايش نيابد.

