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اخبار

مديرعامل تعاوني سيب زمينيكاران گفت :هر سال كه 500
هزار تن مازاد سیبزمینی تولیدی با مشكل آفت و كاهش توليد
مواجه شود ،قيمت سيب زميني به يك قيمت عادالنه ميرسد.
ما اگر بتوانيم ميزان سطح كشت را مديريت كنيم ،ميتوانيم
محصول خود را با يك قيمت عادالنه و معقولتر به فروش
برسانيم .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،مجيد ريحاني،
مديرعامل تعاوني سيب زمينيكاران ،درباره توليد سيب زميني
در كشور اظهار كرد :توليد ساالنه كشور در توليد سيب زميني
حدود پنج ميليون تن است كه در سال زراعي  97-96كمي
با كاهش عملكرد در توليد مواجه شديم كه يكي از داليل آن
طوالني شدن بارندگيهاي بهاره بود كه باعث شد كشتهاي
بهاره با مشكل آفت و بيماري مواجه شوند و كشتهايي هم
كه در پايان بهار و ابتداي تابستان انجام ميشد ديرتر از موعد
عملياتي شود و با مشكل مواجه شويم .وي افزود :با پلمب شدن
برخي چاههاي غيرمجاز در كشور برخي كشاورزان با كمآبي
مواجه شدند .به عنوان مثال كشاورزي كه  20هكتار زمين را زير
كشت برده بود در زمان آبياري با مشكل مواجه شد و عملكرد
آن كاهش يافت .ريحاني در ادامه تصريح كرد :دليل ديگر كم
شدن ميزان توليد اين بود كه كشاورزان به خاطر خسارات وارد
شده به توليد توان ادامه كشت را نداشتند و از چرخه توليد
خارج شدند و استانهايي مانند لرستان با كشت سيبزميني
براي جلوگيري از خشكسالي مقابله كردند .در اين استان كاشت
محصوالتي مانند سيب زميني و هندوانه به عنوان محصوالت
پرآببر ممنوع شده است .البته در استان لرستان بيشتر
كشاورزاني كه از استانهايي مانند همدان به اين استان ميروند
اين محصوالت كشت ميشد اما ديگر اجازه اجاره دادن زمين
به اين كشاورزان داده نشد و اين مسائل باعث كاهش ميزان
توليد سيب زميني شد .مديرعامل تعاوني سيب زمينيكاران در
رابطه با كاهش سطح زير كشت گفت :يكي از مشكالت اصلي
ما در بخش كشاورزي اين است كه نميتوان به صورت دقيق
سطح زير كشت و ميزان توليد را برآرود كرد .امسال هم از نظر
ميزان سطح زير كشت و هم ميزان توليد در واحد سطح كاهش
داشتهايم .اما طبق آمار در كل ايران  180هزار هكتار سطح زير
كشت سيب زميني ثبت شده است اما توليد كمي از پنج ميليون
تن كمتر شده است .سطح زير كشت سيب زميني در استان
همدان هم  25هزار هكتار بوده است .ريحاني با اشاره به ميزان
صادرات در كشور تاكيد كرد :از آنجايي كه صادرات محصوالت
كشاورزي به صورت مستقيم انجام نميشود و به صورت
پيلهوري و واسطهگري از كشور خارج ميشود ميزان دقيقي
از صادرات آن در دست نيست .استان همدان مبدأ صادرات
سيب زميني است اما در گمرك آمار دقيقي به ثبت نرسيده
است .محصول به لب مرز فرستاده ميشود و از آنجا با واسطه و
پيلهوري از كشور خارج ميشود اما از يك ماه پيش كه مرز را
بستند ديگر صادراتي انجام نشد كه اين اشتباه بزرگي بود .وي
افزود :با اين توجيه كه صادرات باعث باال رفتن قيمت محصولي
مانند سيب زميني شده است ،صادرات آن متوقف شد اما اين
راهكار خوبي براي تنظيم بازار نيست .ميتوانستند با وضع
تعرفه ،خروج هدفمندتر صادرات داشته باشند اما راهكار دولت
هميشه تنها ممنوعيت يا رفع ممنوعيت است .مديرعامل تعاوني
سيب زمينيكاران درباره ميزان مصرف سيب زميني در كشور و
مازاد توليد تصريح كرد :ميزان مصرف سيب زميني هر ايراني در
سال  45كيلوگرم است كه با احتساب جمعيت به سه ميليون و
 600هزار تن ميرسد و حدود  500هزار تن هم صادرات داريم.
حدود  300هزار تن هم مصرف صنايع تبديلي است .وي ادامه
داد :حدود چهار ميليون و  500هزار تن سيب زميني در كشور
نياز داريم اما ميزان توليد ما بيش از نياز مصرفي و صادراتي
كشور است كه باعث مشكل ميشود و هر سال كه اين 500
هزار تن مازاد با مشكل آفت و كاهش توليد مواجه شود قيمت
سيب زميني به يك قيمت عادالنه ميرسد .ما اگر بتوانيم ميزان
سطح كشت را مديريت كنيم ميتوانيم محصول خود را با يك
قيمت عادالنه و معقولتر به فروش برسانيم.
محمد الهوتي مطرح كرد

رشد ۱۳درصدي صادرات
در ۶ماهه امسال

رئيس كنفدراسيون صادرات گفت :در شش ماه ابتداي امسال،
صادرات  ۱۳درصد رشد داشته و به عبارتي تراز تجاري مثبت
شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،محمد الهوتي رئيس كنفدراسيون صادراتي اتاق
بازرگاني درباره آخرين وضعيت صادرات اظهار كرد :در شش
ماه ابتداي امسال ،صادرات  ۱۳درصد رشد داشته و به عبارتي
تراز تجاري مثبت شده است .وي ،با اشاره به سختگيريهاي
صورت گرفته در حوزه واردات ،گفت :اين امر تراز را مثبت
كرده است و ميتواند به نفع دولت باشد ،چرا كه دخل و خرج
را متناسب با درآمدها و هزينهها تنظيم ميكند .الهوتي با
بيان اينكه اشكاالت اجرايي در مراحل نهايي توليد مشخص
ميشود ،تصريح كرد :واردات ما ،كاالي واسطه توليد هستند
چرا كه سرمايهاي كه به توليد برميگردد نزديك به  ۸۰تا
 ۸۵درصد است و هرگونه اختالل و نارسايي در اين بخش،
بطور قطع در آينده در توليد ايجاد مشكل ميكند .وي بيان
كرد :دولت بايد درباره تامين مواد اوليه و ماشينآالت ،شرايط
ويژهاي را تدارك ببيند و اجازه ندهد كه واحدهاي توليدي با
كمبود مواد اوليه مواجه شوند ،با توجه به آنكه دستورالعملهاي
مختلفي كه در اين مدت صادر شده واردكننده و صادركننده
را رنج داده ،است .رئيس كنفدراسيون صادراتي اتاق بازرگاني
گفت :با توجه به آنكه دستورالعملهاي صادر شده كمتر از
 48ساعت دوباره اصالح شده است از اين رو اين امر محيط
كسب و كار را دستخوش تحوالتي قرار داده بطوريكه نگراني
از سرمايهگذاري را دوچندان كرده است .الهوتي در پايان به
تاثير تحريم بر صادرات كشور اشاره كرد و گفت :اين تحريمها
از سه ماه پيش يعني از زمان خروج آمريكا از برجام ،عمال
كليد خورده است و بانكهايي كه با ايران كار ميكردند ،اعالم
عدم همكاري كردند و اين در حالي است كه كشتيرانيها
و سرمايهگذاريهاي خارجي تعيين تكليف شدند و بعيد
ميدانم اتفاق جديدي رخ دهد.

بهارستان

وزير جهاد كشاورزي خبر داد

كشتفراسرزمينيايراندروسعت 300هزارهكتار

مديرعامل تعاوني سيبزمينيكاران:

جلوگيريازصادراتسيبزميني
به ضرر كشاورزان است

بـــــــــــازار و اقتصاد

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه بيش
از 300هزار هكتار زمين در خارج از كشور
براي كشت فراسرزميني در تملك ايران است،
گفت :اين زمينها با قراردادهاي  25تا 45
ساله در اختيار ايران قرار گرفته و در حدود دو
تا سه ميليون هكتار نيز در حال رايزني براي
بستن قرارداد است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايانا ،محمود حجتي در صبحانه كاري
در اتاق تعاون ايران با بيان اينكه راهي جز
ايجاد زنجيره توليد در بخش كشاورزي وجود
ندارد ،گفت :تعاونيها نظامي هستند كه در
بخش كشاورزي ميتوانند پاسخگو باشند .او
با بيان اينكه دنيا نيز به سمت توليد از مزرعه
تا سفره پيش ميرود ،افزود :نمونههاي موفق
زنجيره توليد در كشور ما نيز وجود دارد.
حجتي با تأكيد بر اينكه زنجيره توليد شامل
همه اقشار از توليدكننده حقيقي و حقوقي،
زارعين ،مصرفكننده ،مرغدار و سايرين
خواهد شد ،افزود :بخش عمدهاي نيز از اين
زنجيره نظام توزيع را شامل ميشود .او با
بيان اينكه بسياري از مشكالت مطرح شده
فعلي با زنجيره توليد حل خواهد شد ،افزود:
زنجيره توليد سبب توانمندي توليدكنندگان
نيز خواهد شد .او با بيان اينكه با زنجيره توليد
همچنين ميتوان فاصله توليد تا مصرف را
كاهش داد ،گفت :فسادپذيري محصوالت

بخش كشاورزي در بخش پايداري كاال
سبب شده تا  70درصد فاصله بين قيمت
توليدكننده و مصرفكننده ايجاد شود.
حجتي با بيان اينكه طي چند سال گذشته
تحول جدي در بخش كشاورزي داشتهايم،
افزود :در كشت فراسرزميني با توجه به نياز
كشور ،كشت فراسرزميني گزين ه مناسبي
براي كشور ما بوده است .او با اشاره به اينكه
تاكنون بيش از 300هزار هكتار در تملك و
قراردادهاي  25تا  45ساله ايران در خارج از
كشور است ،گفت :در حدود دو تا سه ميليون

هكتار نيز در حال رايزني براي بستن قرارداد
است .او كشورهاي هدف كشت فراسرزميني را
روسيه ،قزاقستان ،آذربايجان ،اوكراين و برزيل
عنوان كرد و ادامه داد :در كشور غنا نيز قرارداد
بسته شده ،ولي در حال حاضر حضور عملياتي
ما آغاز نشده است.

 8تا  10درصد
افزايش توليد شيرخام

حجتي با تأكيد بر اينكه توليد پايدار سبب
صرفه اقتصادي براي توليدكنندگان خواهد

شد ،گفت :در حال حاضر بهطور متوسط
هشت تا  10درصد افزايش توليد شيرخام
در كشور وجود داشته و بحثهاي مربوط
به كمبود شير در لبنيات به دليل تضاد
منابع و سود حاصله است .او با بيان اينكه
در سالهاي گذشته قاچاق شيرخشك به
كشور انجام ميشده و كارخانجات از اين
شيرخشكها استفاده ميكردهاند ،گفت :در
حال حاضر اين محصول به صورت قاچاق
وارد كشور نميشود و شيرخشكهاي توليد
داخل نيز به خارج از كشور صادر ميشود
و يكي از داليل اصلي گله توليدكنندگان
لبنيات نيز همين موضوع است .او درباره
تحريم كشورمان نيز گفت :براي تحريمها
راهكار داريم و در بحث تأمين محصوالت
كشاورزي مشكلي وجود ندارد؛ البته
نارساييهايي وجود داشته است .او با بيان
اينكه پيمانسپاري ارزي تضميني براي
بازگشت سرمايه كشور است و در شرايط
فعلي بايد ثروت كشور را افزايش دهيم ،گفت:
در شوراي پول و اعتبار نيز تأكيد بر بازگشت
پول به كشور شده است .او با بيان اينكه
ممكن است شكل ،نوع و چگونگي آن مورد
بحث باشد ،افزود :در شرايطي كه بدخواهان
كشور منتظر ايستادهاند ،بايد سرمايه را به
كشور بازگردانيم.

«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد اعالمنشدن بهموقع نرخ خرید تضمینی گندم بررسی میکند

سبزینه

مهدی احمدی لفورکی

تکرار یک تخلف

تعييننرخپايينبرايگندم
به قاچاق منجر ميشود

قيمت یکهزار و 580توماني خريد
تضميني گندم ظلم به كشاورز است

عباس پاپيزاده نیز گفت :وزارت جهاد كشاورزي
قيمت پيشنهادي خريد تضميني گندم براي
سال  ۹۸را یکهزار و  580تومان اعالم كرده
كه نمايندگان مجلس به پايين بودن اين قيمت
اعتراض كردند .پاپيزاده اظهار داشت :قيمت
پيشنهادي خريد تضميني گندم براي سال ۹۸

كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعالم شده،
یکهزار و  580تومان و در مقايسه با تورم بسيار
پايين است .عضو كميسيون كشاورزي مجلس با
بيان اينكه اعضاي كميسيون کشاورزی به اين
قيمت پايين اعتراض كردند ،گفت :در حالي كه
پيش بيني ميشود تورم كشور تا سال آينده به
 ۴۰درصد برسد ،قيمت پيشنهادي یکهزار و
 580تومانی ظلم به كشاورز است.پاپيزاده ادامه
داد :براساس قانون خريد تضميني ميزان افزايش
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي بايد
براساس ميزان تورم باشد .وي گفت :دولت در
سالهاي گذشته هم قانون خريد تضميني را نقض
كرد و عالوه بر اينكه قيمت محصوالت كشاورزي
را در زمان خودش اعالم نكرد ،بلكه نرخ آن را نيز با
ميزان تورم جامعه محاسبه نكرد .عضو كميسيون
كشاورزي مجلس گفت :دولت بايد بداند كه ارزش
توليد داخل چقدر براي كشور باارزش است ،چرا
كه اگر بخواهيم محصولي مانند گندم را وارد
كنيم ،با ارز نيمايي حدود دو هزار و  600تومان
براي كشور تمام ميشود .چرا دولت حاضر نيست
حداقل كيلويي دو هزار تومان تومان به كشاورز
بپردازد!؟ پاپيزاده همچنين تأكيد كرد :كشور ۹۵
درصد دانههاي روغني مورد نياز را وارد ميكند،
همچنين در تأمين نهادههاي دامي نظير ذرت نيز
بهشدت وابستهايم .اگر حمايت از كشاورز صورت
گيرد و نرخهاي خريد تضميني به موقع و مناسب
اعالم شود ،يعني حداقل قانون رعايت شود ،بخش
زيادي از آن در داخل توليد خواهد شد و نيازی
به واردات و خروج ارز از كشور به ويژه در شرايط
تحريمنخواهدبود.

قيمت گندم بايد بر اساس نرخ رسمي
تورم بانك مركزي افزايش يابد

عطااهلل هاشمي ،رئيس بنياد ملي گندمكاران
كشور ،با تأكيد بر اينكه مهمترين بخش در اقتصاد
مقاومتي ،بخش كشاورزي است ،اظهار داشت:

تنها بخشي كه در دوران تحريمها با مشكلي
مواجه نشد ،بخش كشاورزي بود كه حتي كسري
تجاري ايران را در دوران تحريم جبران كرد ،چراكه
كشاورزي كمترين ميزان وابستگي به خارج را
دارد .وي با بيان اينكه بايد نگاه ويژهای از سوي
حاكميت و قوا به بخش كشاورزي وجود داشته
باشد ،افزود ۹۰ :درصد كشاورزان كل كشور ،در
توليد گندم مشاركت دارند ،چرا كه گندم جزو
محصوالت استراتژيك و قوت غالب مردم است و
بايد توجه ويژه به اين بخش صورت گيرد .رئيس
بنياد ملي گندمكاران كشور با اشاره به اينكه بر
اساس قانون بايد دولت و شوراي عالي اقتصاد تا
پايان شهريور ،قيمت خريد تضميني سال زراعي
آينده را تعيين و اعالم كند ،گفت :تعيين قيمت
هم بايد بر اساس نرخ رسمي تورم بانك مركزي
افزايش يابد .هاشمي دير اعالم كردن قيمت گندم
و زير سوال بردن خودكفايي گندم را يك موضوع
سياسي براي تأمين منافع عدهاي خاص عنوان كرد
و ابراز داشت :هنوز تا پايان شهريور قيمت اعالم
نشده و زمزمههايي از ادامه روال گذشته براي
ثابت ماندن قيمت گندم نسبت به سال گذشته از
سوي دولت ،شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و
برنامهريزي به گوش ميرسد .وي با اشاره به اينكه
عدم افزايش قيمت براي گندم كام ً
ال غيرمنطقي
است ،تصريح كرد :قيمت خريد تضميني گندم در
سال زراعي  ۹7-۹6رقم یکهزار و  350تومان بود
و احتماالً امروز قيمت گندم سال زراعي ۹8-۹7
اعالم ميشود و در همین راستا نبايد تصميمي
گرفته شود كه سطح زير كشت گندم كاهش يابد
و كشاورزان متضرر شوند .رئيس بنياد ملي گندم
كاران كشور با بيان اينكه سطح زير كشت گندم
در كشور شش ميليون هكتار است ،ابراز داشت:
چهار ميليون هكتار ديم و دو ميليون هكتار گندم
آبي در كشور توليد ميشود .وي نياز داخلي مصرف
گندم كشور را  ۱۱ميليون تن با صنايع وابسته
عنوان كرد و گفت :با خودكفايي پايدار ،از واردات

گندم بينياز هستيم ،ولي احتماالً با روند فعلي اين
خودكفايي با تهديد مواجه ميشود .هاشمي قيمت
عادالنه خريد تضميني گندم را با برآورد بنياد ملي
گندم از شروع مرحله كاشت و داشت تا تحويل
به مراكز خريد ،یکهزار و  900تومان براي گندم
ديم و یکهزار و  700تومان براي گندم آبي عنوان
كرد و گفت :پيشنهاد ما به صورت ميانگين خريد
تضميني یکهزار و  800تومان است ،در حالي
كه قيمت جهاني گندم با ارز هشتهزار و 400
توماني ،حدود دو هزار و  400تومان است .وي
افزود :دولت بهشدت گندم را در انحصار خود دارد
و حتي اجازه صادرات را نميدهد؛ لذا بايد دولت
هزينه انحصار خود را پرداخت كند و اگر ميخواهد
در سال جديد گندم خريداري كند ،يارانه را به
كشاورز داخلي پرداخت كند .اين مسئول حوزه
كشاورزي و گندمكاري ،تأثير افزايش قيمت گندم
را در افزايش احتمالي قيمت نان مورد اشاره قرار داد
و گفت :دولت كه قب ً
ال با ارز يارانهدار ،گندم خارجي
خريده و يارانه را به كشاورز خارجي ميداد ،امروز
بايد براي حفظ خودكفايي به كشاورز داخلي
يارانه پرداخت كند و اجازه افزايش قيمت نان را
ندهد .وي با تأكيد بر اينكه بنياد ملي گندمكاران
عالوه بر تأمين منافع كشاورزان ،منافع ملي را هم
مورد توجه دارد ،ابراز داشت :امروزه بهازاي توليد
هر هكتار گندم پنج هزار متر مكعب آب مصرف
ميشود كه توليد متوسط گندم آبي در كشور
به چهار تن هم نميرسد؛ لذا منابع آبي بهشدت
تحليل ميرود و بايد در اين حوزه هم فرهنگسازي
و افزايش بهرهوري را انجام دهيم .هاشمي در پاسخ
به سوالي مبني بر توليد محصوالت تراريخته گندم،
ابراز داشت :محصوالت تراريخته سالهاست در
دنيا توليد ميشود و در ايران هم آقاي قره ياضي
كه اهل شبستر است ،مجري اين موضوع است؛ اما
بايد عرض كنم كه با وجود پدید آمدن مشكالت
سالمتي براي مردم در محصوالت تراريخته ،در
جهان سوم مجبور به استفاده از تراريخته هستيم.

افزايش فشارها همچنان بر گرده توليدات صنعتي
مركز آمار تورم توليدكننده در حوزههاي توليدي
و خدماتي را براي تابستان امسال منتشر كرده
است كه بررسي جزييات آن نشان ميدهد
كه بخش توليد صنعتي كشور كماكان فشار
بيشتري را نسبت به ديگر حوزههاي خدماتي
تحمل ميكند .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ايسنا ،بر اساس برآوردهاي مركز آمار شاخص
قيمت توليدكننده يا تورم توليد در بخش صنعت
در فصل تابستان  ١٣٩٧به عدد 340/3رسيد كه
نسبت به شاخص فصل قبل (17/7 ،)289/0

درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل
( 52/8 ،)222/8درصد افزايش داشته است .اما
اين افزايش چشمگير نرخ تورم در هزينههاي
توليد حوزه توليدات صنعتي در حالي است كه
شاخصكلقيمتتوليدكننده(تورمتوليدكننده)
در بخشهاي خدمات (بر مبناي)١٣٩٠=١٠٠
در فصل تابستان  ١٣٩٧عدد  285/1بوده است
كه بر اساس آن تورم توليدكننده هم نسبت به
فصل قبل  8/7درصد و نسبت به فصل مشابه
سال قبل  19/7درصد افزايش يافته است .در

بخش توليدات صنعتي بيشترين نرخ تورم نقطه
به نقطه توليد مربوط به حوزههاي محصوالت
دخاني مشتق از توتون و تنباكو سيگار با 156/4
درصد ،توليد كاغذ و محصوالت كاغذي با 119/4
درصد ،ماشينآالت و دستگاههاي مولد و انتقال
برق  94/5درصد و توليد محصوالت الستيكي و
پالستيكي با  85/8درصد بوده است .با اين بخش
خدمات شيب تورمي بسيار كمتري را نسبت به
حوزه توليدات صنعتي طي كرده است بطوريكه در
بخش خدمات بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه

نميتوانيمتحريمهاراانكاركنيم

يك عضو كميسيون كشاورزي درباره رد « »CFTاز سوي شوراي
نگهبان گفت :مجلس روي مصوبه خود تأكيد دارد و از طرفي هم
بايد نيم نگاهي به اروپا داشته باشيم ،زيرا اگر شفافيت مالي نداشته
باشيم ،حتي كشورهاي همسايه هم با ما همكاري نخواهند داشت
و نبايد بگذاريم كشورها از مسير مخالفت با آمريكا خارج شوند .يك
عضو كميسيون كشاورزي تاكيد كرد :اگر شفافيت مالي نداشته
باشيم حتي كشورهاي همسايه هم با ما همكاري نخواهند داشت
و نبايد بگذاريم كشورها از مسير مخالفت با آمريكا خارج شوند.
جالل محمودزاده ،درباره اثر تحريمهاي جديدي كه از سوي
آمريكا عليه كشورمان اعمال شده است ،گفت :نميتوانيم تحريمها
را انكار و صورت مساله را پاك كنيم و بگوئيم كه اثري ندارد؛ خير
چنين چيزي درست نيست .اين عضو كميسيون كشاورزي ،آب و
منابع طبيعي تاكيد كرد :بايد ارتباط خود را با اتحاديه اروپا تحكيم
ببخشيم و افزايش دهيم ،همچنين تنشها را با همسايگانمان كم
كنيم و از سوي ديگر بر اساس اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد
داخلي برنامهريزي كنيم .وي خاطرنشان كرد :در بخش كشاورزي
ما بايد برنامهريزي دقيق و منظمي داشته باشيم تا مجبور به
واردات محصوالت استراتژيك نباشيم و در مقابل به صادرات
محصوالت كشاورزي اهتمام ورزيم زيرا اين امر ميتواند افزايش
درآمد ارزي را در بر داشته باشد .نماينده مردم مهاباد در مجلس
شوراي اسالمي تاكيد كرد :بايد از فرصت استفاده و برنامهريزي
كنيم تا عالوه بر محصوالت كشاورزي ،محصوالت صنعتي و معدني
هم صادر كنيم كه عالوه بر درآمد ارزي باعث رونق ،ايجاد اشتغال
و فضاي كسب و كار ميشود .وي افزود :بايد در سياست خارجي
خود تجديدنظر و از اعتراض اروپا نسبت به آمريكا درباره تشديد
تحريمها در قبال كشورمان استفاده كنيم و از فرصت پيش آمده به
خاطر غلط اياالت متحده استفاده كنيم و اجازه و بهانه ندهيم كه
اروپاييها به دنبال آمريكا راه بيفتند .وي تاكيد كرد :اگر شفافيت
مالي نداشته باشيم قطعا بانكهاي اروپايي با ما همكاري نخواهند
داست بنابراين بايد براي اينكه مراودات بانكي داشته باشيم ،لوايح
« »FATFتصويب شود.

ادامه یادداشت از صفحه اول

پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از فصل
كشت ،هنوز نرخهاي تضميني خريد محصوالت
كشاورزي تصويب و ابالغ نشده است كه البته
به گفته مسئوالن وزارت جهادكشاورزي افزايش
قيمت در سال جاري قطعي بوده و به زودي
اين نرخها ابالغ ميشود .براساس تبصره  6قانون
تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي،
دولت موظف است نرخ خريد تضميني محصوالت
اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هر سال
زراعي را پيش از شروع فصل كشت (تا پايان
شهريورماه) و به گونهاي تعيين كند كه ميزان
افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعالم شده از
سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در
همان سال كمتر نباشد .اين در حالي است كه
امسال هم مانند سالهاي گذشته نرخهاي خريد
تضميني محصوالت كشاورزي تاکنون تصويب و
ابالغ نشده است.

در همین راستا نايبرئيس اول كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي
اسالمي گفت :تعيين قيمت پايين براي خريد
تضميني گندم به قاچاق اين محصول استراتژيك
منجر ميشودجالل محمودزاده افزود :قيمت
جهاني هر كيلوگرم گندم با توجه به افزايش
نرخ ارز  ۲۵هزار ريال است كه از قيمت داخلي
آن بيش از  ۱۰هزار ريال باالتر است .وي ادامه
داد :اين اختالف قيمت موجب سوءاستفاده دالالن
و ايجاد زمينه قاچاق از طريق مبادي غيرقانوني
ميشود و در نهايت تأمين اين محصول را خطر
مياندازد .محمودزاده اضافه كرد :اگر طي سال
جاري نيز در زمينه تعيين مناسب قيمت گندم
كوتاهي شود ،اين محصول با نرخ بسيار بيشتر از
قيمت خريد تضميني وارد خواهد شد .وي گفت:
ميانگينقيمتهركيلوگرمگندمبراساسافزايش
قيمت ماشينآالت كشاورزي ،تعمير ،دستمزد و
ساير هزينههاي كاشت ،داشت و برداشت بيش از
 ۱۷هزار ريال تخمين زده ميشود .نايبرئيس اول
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
شوراي اسالمي افزود :كاهش توليد اين محصول
استراتژيك و مورد نياز كشور و گرايش كشاورزان
به كاشت محصوالت پرآببر از ديگر مشكالت
تعيين قيمت غيرمنطقي گندم است .محمودزاده
همچنين با اشاره به تأخير در اعالم اين نرخ ،اظهار
داشت :فصل كشت در حال به پايان رسيدن است،
اما قيمت خريد تضميني گندم اعالم نشده و اين
موضوعمشكالتيرابرايكشاورزانگندمكارايجاد
كرده است.

جالل محمودزاده :

مربوط به حوزههاي حمل و نقل ،ارتباطات با30/2
درصد ،واسطهگريهاي مالي (بيمه)  22/3درصد،
بهداشت و مددكاري اجتماعي  20/5درصد ،هتل
و رستوران با  18/1تورم بوده است .بيشترين نرخ
تورم فصلي براي حوزه صنعت هم به ترتيب مربوط
به توليد كاغذ و محصوالت كاغذي با  87/6درصد،
محصوالت دخاني مشتق از توتون و تنباكو سيگار
 73/9درصد ،محصوالت الستيكي و پالستيكي
 55/6درصد و توليد ابزار پزشكي ،اپتيكي ،ابزار
دقيق و انواع ساعت با  51/4درصد بوده است.

بايد بپذيريم كه در سياستگذاري بسيار ضعيف و ناتوانيم .ناتواني
در بهرهبرداري از قابليتهاي بازارهاي سرمايه و چالش در تأمين
مالي ،مفاهيمي مانند بهرهوري در صرفههاي ناشي از مقياس توليد
را بياثر ساخته ،كاهش قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي و
توانايي تأثيرگذاري در بازارهاي جهاني و نهايتاً عنصر رقابت را
به حداقل تقليل داده است .ساختار توليد در بخش كشاورزي،
جزايري پراكنده و فاقد هم افزايي مالي -تكنيكي هستند .عقالنيت
ما در سياستگذاري اتحاديههاي ملي ،عقالنيتي ابزاري ،انفعالي،
شتابزده و حسب اقتضاء است و چون عقالنيتي راهبردي و
آيندهسازنيست ،مهمترين دستاورد اتحاديههاي ملي ما طي سه
دهه گذشته منتهي به خريد دو كشت و صنعت جيرفت و شهيد
رجايي و بنگاههاي ورشكسته حمل و نقل و باربري شده كه هر روز
با مشكالت ريز و درشت آن دست به گريبانيم .چرا در حالي كه
شركاي كشور همسايه و اتحاديههاي تعاوني آنها در جستوجوي
خريد مهمترين كارخانه پتروشيمي توليد كود فسفات در كشور
ما بودند ،ما همچون «گنگ خواب ديده» در تكاپوي خريد كشت
و صنعتهاي زيان ده و رو به استهالك بوديم؟ جواب اين سوال
ساده است! چون اوالً تفكر سياستگذاري راهبردي در اتحاديههاي
ملي كشاورزي و روستايي ما جايي ندارد ،ثانياً ضرورت و الزام
قرار گرفتن در زنجيره تامين و ارزش را يا نميفهميم يا كمتر
توانايي درك آن را داريم .به نظر من ،امروز زمان چرخشهاي
عقاليي اتحاديههاي ملي به سمت سياستگذاريهاي صحيح
و منطقي است .فصل خريد كشت و صنعتهاي زيانده به اميد
سودآور کردن آنها گذشته و اتحاديههاي تعاون روستايي بايد با
منابع درآمدي حاصل از فروش آنها در زنجيره پسين و پيشين
بخش كشاورزي ورود جدي داشته باشند .در اين راستا ،خريد
شركت خدمات حمايتي و خريد يكي از پتروشيميهاي با پيشرفت
فيزيكي باالي  95درصد توسط اتحاديه مركزي تعاونيهاي
روستايي و كشاورزي كشور سياست درستي است در راستاي
مدخليت اتحاديههاي ملي به زنجيرههاي كالن توليد در بخش
كشاورزي كشور محسوب ميگردد؛ بايد به گونهاي مناسب،
اتحاديههاي ملي را به بازارهاي سرمايه در بستر زنجيرههاي پرسود
بخش كشاورزي سوق داد و چالش استهالك شديد داراييها و
«فقدان انباشت سرمايه جريانساز» در بخش كشاورزي را درمان
کرد .در ايتاليا و استراليا اتحاديههاي ملي كشاورزي پيوندهاي
قوي از طريق ارتباط با بازار پول و اعتبار از طريق خريد سهام
بانكها ،فروشگاههاي زنجيرهاي و هايپر ماركتها و مآال ،ابتياع
سريع سرمايه در گردش مناسب براي واحدهاي تعاوني برقرار
نمودهاند .در اياالت متحده و هلند ،اتحاديههاي ملي كشاورزي
بخش قابل مالحظهاي از سهام شركتهاي تامينكننده كود ،سم
و بذر را در اختيار دارند در تعاونيهاي كانادا سهام قابل توجهي
از شركتهاي توليدكننده ماشينآالت كشاورزي نزد اتحاديههاي
مركزي تعاونيهاي كشاورزي است و اتحاديههاي ملي از امكانات و
پتانسيلها و ظرفيتهاي بازار سرمايه به خوبي بهره ميبرند .امروزه
بايد ،حضور در فرا بورس را به اتحاديههاي استاني و شهرستاني
بسپاريم و از ظرفيتهاي محلي و منطقهاي شركتهاي در حال
واگذاري جهت قرار گرفتن در زنجيره صنايع تبديلي ،تكميلي،
فرآوري و نگهداري استفاده كنيم .از خاطر نبريم ،بروز و ظهور
مدرنيته در بخش كشاورزي تنها باال بردن توان اسب بخار و
استفاده از ظرفيتهاي مكانيزاسيون در بخش كشاورزي وبهره
بردن از بذور پربازده و سموم موثرتر نيست .اينها ظواهر نوسازي
در بخش كشاورزي محسوب ميشوند ،مشكل اصلي كهنگي نهادها
و ساختارهاي توليد در بخش كشاورزي است كه با جان سختي
مقاومت كرده و با صرف هزينههاي بسيار در شرايط آنتروپيك (بي
نظمي حاد) ،رو به احتضار به حيات خود ادامه ميدهند .عالوه
بر همه آنچه گفته شد ،در حال حاضر بيشتر بازار داراييهاي
بخش كشاورزي ،بازار نيروي كار بخش كشاورزي ،بازار مالي و
مبادله (خريد و فروشها) در بخش كشاورزي در حوزه فعاليتها
و بازارهاي غير رسمي كشور قرار دارد .بسياري از اراضي زراعي
فاقد سند مالكيتاند ،بسياري از ابنيه روستايي فاقد اسناد مثبته
ثبتياند و الجرم در عداد وثايق مورد قبول سيستم بانكي كشور
قرار نميگيرند .نيروي كار فعال در بخش كشاورزي فاقد چتر
ايمني ،تاميني و بيمههاي عمر ،بازنشستگي و از كار افتادگي كلي و
جزيي است .بايد به فعاليت زنان در بازار كار كشاورزي رسميت داد.
نظام صنفي بخش كشاورزي هويت زا نيست .تشكلها و تعاونيهاي
توليد كشاورزي و روستايي ما جايگاهي در نظام واردات و صادرات
نهادههاي مورد نياز بخش و حتي جايي در ميادين ميوه و تره بار
كالنشهرهاي كشور نيز ندارند .نظام باراندازهاي ما سنتي است .بايد
بپذيريم كه نياز به اميد و پويش نوسازي مستمر در ساختارتوليد
كشاورزي كشور داريم .ضرورتي تاريخي الزام دارد تا اتحاديههاي ملي
به كمك همه اعضاء ،اتحاديههاي استاني و شهرستاني در يك كمپين
ملي بزرگ ،براي رسيدن يه يك آينده درخشان؛ تابو شكني كرده،
طرح تازهاي در افكنده ،نهادها و تفكرات كهنه و نخ نماي گذشته را
با ورود به عرصههاي جديدي از زنجيرههاي تأمين و ارزش در بخش
كشاورزي اصالح کنند.
   معاون وزیر جهاد کشاورزی

