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بهارستان

اخبار

علی ابراهیمی:

سيبزمينيیکهزارتومانارزانشد

قيمت عمدهفروشي هر كيلوگرم سيبزميني در ميدان مركزي
ميوه و ترهبار تهران یکهزار تومان كاهش يافت و از پنج تا
هفتهزار تومان به چهار تا ششهزار تومان رسيد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از تسنيم ،در ليست كشف قيمت
عمدهفروشي انواع محصوالت كشاورزي در ميدان مركزي آمده كه
ج و نرخ هر كيلوگرم
قيمت كف سيبزميني چهار ،سقف قيمت آن پن 
سيبزميني ممتاز ششهزار تومان است.
قيمت پياز اما در مقايسه باگذشته كاهش قيمت چشمگيري دارد،
بهطوريكه هر كيلوگرم پياز زرد یک تا دوهزار و  500تومان و پياز
شيري یکهزار و  500تا دوهزار و  500تومان به فروش ميرسد؛
درحاليكه قيمت پياز در ماههاي گذشته تا هر كيلوكرم 15هزار
تومان در سطح خردهفروشي افزايش يافته بود.
قيمت هر كيلوكرم كاهو رسمي یک تا دوهزار و  500و كاهو پيچ دو
تا چهارهزار و  ،500غوره آبگيري دوهزار و  500تا سههزار و ،500
هويج دوهزار و  500تا چهارهزار و  ،500سبزي جور یکهزار و 500
تا دوهزار و  500تومان است.
در ميان ميوهها اما قيمت عمدهفروشي هر كيلوگرم انگور عسکري تازه
به بازار آمده پنج تا  ،10انگور ياقوتي سه تا هشت ،آلبالو رسمي شش
تا  ،9آلو قطرهطال چهار تا هشت ،خيار رسمي یکهزار و  500تا چهار،
ج تا  ،14هلو چهار تا  12و سيبگالب شش تا  14هزار تومان
زردآلو پن 
است .قيمت عمدهفروشي هر كيلوگرم هندوانه  600تا یکهزار و ،500
طالبي یک تا دوهزار و  ،700ملون دو تا چهار و خربزه یکهزار و 500
تاسههزار و  500تومان است.

اولويتتخليهوترخيصكاالهاي
اساسي،بخشخصوصيرا
دچارمشكلكرد

حذف ارز دولتی
تأثیری در قیمت نهادهها ندارد

«سبزینه»موانعوراهكارهايتوسعهروستاييرادرگفتوگوباکارشناسانبررسیمیکند

دیدهنشدنحقوقروستادرسياستهايكالن
سبزینه

ياسمن بلوردي

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيتمدرس تهران
ت شناختن جايگاه
اظهار داشت :براي بهرسمي 
روستا و روستاييان در ايران ،اول بايد در سياستهاي
كالن کشور به حقوق روستا و روستايي توجه شود،
همچون ديگر كشورهاي دنيا .از سوي ديگر بايد
در سياستهاي آمايشي و برنامهريزي آمايشي به
جايگاه روستا همانند شهر و كاركردها و مزيتهاي
آن توجه كنيم.
عبدالرضا ركنالدين افتخاري در گفتوگو با
«سبزينه» گفت :يكي از مشكالت كنوني ما اين
است كه به آمايش روستايي در ايران چندان توجه
نميشود .وقتي ميگوييم آمايش بايد بعد از قانون
اساسي ،به آمايش توجه شود و درواقع برشي از
قانو ن اوليه قانون اساسي يا برش عملياتي نخستين
آمايش ايران شود .بهعبارت ديگر ،بايد حقوق
عضو هیئت علمی

دانشگاه تربیت مدرس :كاهش جمعيت
برخي روستاها بهدليل مهاجرت نيست.
بسياري از اين كاهش جمعيتها ناشي
از تبديلشدن روستا به شهر است كه

در دنيا اص ً
ال چنين چيزي وجود ندارد.
درواقع حق نداريم هر روز يك روستا

اگرچه رسوب كاالهاي اساسي در بنادر ظرف ماههاي گذشته كاهش
يافته ،اما در اولويت قرار گرفتن تخليه و ترخيص كاالهاي اساسي دولتي،
بخش خصوصي را دچار مشكل كرده و هزينه دموراژ آنها را افزايش
داده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،ترخيص كاالهاي اساسي طي
هفتههاي گذشته از سرعت بيشتري برخوردار شده و آنگونه كه آمار
رسمي ميگويند طي دو ماه نخست امسال ،از يك ركورد بيسابقه
برخوردار بوده است .آنگونه كه آمار رسمي منتشر شده نشان ميدهد،
تعداد شناورهاي ورودي حامل كاالهاي اساسي به بندر امام خميني(ره)
طي دو ماه نخست امسال ،ركورد جديدي را ثبت كرده و به حدود ۶۲۵
هزار و  ۹۴۰تن رسيده كه در شرايط تحريمهاي اقتصادي ،خبر خوبي
براي كشور محسوب ميشود؛ اما از طرفي امكانات اين بندر جوابگوي
پذيرش اين ميزان از شناورها نيست ،بهطوري كه نوبت كشتيها براي
پهلو گرفتن در اسكله بعضاً تا دو هفته نيز به طول ميانجامد و هزينه
دموراژ مضاعفي را به محمولههاي وارداتي تحميل ميكند.
در اين ميان ،فعاالن اقتصادي ميگويند كه هزينه دموراژ كشتيها تا ۲۰
هزار دالر در روز نيز اعالم و برآورد شده است.
سعيد محمدي ،يكي از فعاالن اقتصادي ،در اين رابطه ميگويد:
ورودي بيش از ظرفيت كاالهاي اساسي اين روزها بندر امام
خميني(ره) را با مشكالت عديدهاي روبهرو كرده است؛ به نحويكه
گنجايش انبارهاي سرپوشيده بندر قادر به پاسخگويي به اين حجم از
ورودي كاال نيستند و در روزهاي گذشته قسمتي از كاالها به انبارهاي
روباز منتقل شدهاند كه اين مسأله امكان افت كاال و افزايش اسيديته
دانههاي روغني را افزايش ميدهد.
وي ميافزايد :از سوي ديگر تأخير در خروج كاالهاي اساسي از بندر امام
خميني(ره) نيز به رسوب اين كاالها در بندر دامن زده است ،چالشي كه
از طرفي به ضعف سيستم حملونقل و از سوي ديگر به شروع فصل گرما
باز ميگردد .افزايش نرخ كرايه حمل انگيزه كاميونداران براي حمل كاال
در هواي گرم را كاهش داده ،چراكه كاميونداران اين روزها مبالغي اضافه
بر نرخ مصوب طلب ميكنند.
عيسي تجريشي ،يكي ديگر از ترخيصكاران ،گفت :از طرف ديگر بعد
مسافت ديگر بنادر كشور ازجمله بندر شهيد رجايي تا بازار مصرف نسبت
به بندر امامخميني(ره) طوالنيتر بوده و شبكه ريلي نيز از توانمندي الزم
براي حمل كاالهاي ورودي برخوردار نيست ،چراكه وجود گردنههاي
صعبالعبور امكان توسعه را از شبكه ريلي سلب كرده است .از طرفي
كرايه حمل ريلي از بندر شهيد رجايي با كرايه حمل جادهاي از بندر
امام خميني(ره) برابري ميكند و از اين منظر برتري نسبت به آن ندارد.
نكته اما اينجاست كه دولت نهتنها براي حل اين مشكل چارهانديشي
نكرده ،بلكه با اولويت قائل شدن براي كشتيهاي متعلق به شركتهاي
دولتي چون شركت پشتيباني امور دام و بازرگاني دولتي ايران،
بارگيري كشتيهاي خصوصي در مقاطعي توسط سازمان پايانهها
ممنوع اعالم شده است.
در عين حال ،عامل ديگر كه تخليه و خروج بار كاالهاي اساسي در
بندر امام خميني(ره) را با تأخير مواجه كرده است عدم تكافوي
امكانات تخليهاي اين بندر است كه جوابگوي حجم باالي ورودي بار
به اين بندر نيست ،بهطوريكه مدت زمان تخليهبار در برخي موارد
آنقدر طوالني است كه كشتيها با هزينه دموراژ مواجه ميشوند،
درحاليكه در بسياري ديگر از بنادر عمليات تخليه در زماني كمتر از
مدت زمان تعيين شده ،صورت ميگيرد.
خروج كاال از بنادر كشور توسط سازمانهاي متعددي كنترل ميشود كه
گمرك ايران يكي از آنهاست؛ محدوديتهاي ايجاد شده براي ترخيص
كاالها از گمرك ،چون رد كردن پتههاي حملبار نيز ازجمله عواملي
است كه مانع خروج پيوسته بار از گمرك شده و بر پس زدن بار به
گمركات كشور دامن زده است.
مجموع اين عوامل سبب اشباع بندر امام خميني(ره) از كاالهاي اساسي
و ايجاد وضعيتي نابهسامان در اين بندر شده است .عدم برنامهريزي و
فشارهاي دولت براي خروج كاالهاي شركتهاي دولتي نيز مشكلي بر
مشكالت اين بندر افزوده است ،چراكه دولت برخالف اصل  ۴۴قانون
اساسي با ايجاد شرايط نابرابر با شركتهاي خصوصي به رقابت ميپردازد
و درحاليكه شركتهاي خصوصي در صف اخذ مجوزها هستند ،براي
ورود شركتهاي دولتي فرش قرمز پهن ميشود.

را به شهر تبديل كنيم؛ درعوض بايد

روستا را براي زيست آمادهتر كنيم و اين
وظيفه دولت است

روستاها همانند ساير سكونتگاههای شهروندان
ايراني بهرسميت شناخته شود و بهتبع بايد توليد،
ميراثفرهنگيوميراثطبيعيروستانيزبهرسميت
شناخته شود .اگر چنين شود ،خود روستاييان درپي
درآمد و سرمايهگذاري خواهند بود كه اين بهمعناي
مداخله كمتر دولت است .ركنالدين افتخاري با
بيان اينكه كاهش جمعيت برخي روستاها بهدليل
مهاجرت نيست ،افزود :بسياري از اين كاهش
جمعيتها ناشي از تبديلشدن روستا به شهر است
كه در دنيا اص ً
ال چنين چيزي وجود ندارد .درواقع
حق نداريم هر روز يك روستا را به شهر تبديل كنيم؛
درعوض بايد روستا را براي زيست آمادهتر كنيم و اين
وظيفه دولت است.
وي تصريح كرد :با توجه به وضعيتي كه در
كالنشهرها وجود دارد ،امروزه شاهديم كه ساكنان
اين كالنشهرها به روستاهاي اطراف مهاجرت
ميكنند؛ بنابراين ساماندهي خانههاي دوم در
روستاها بسيار مهم است و اگر با يك برنامهريزي
مشاركتي توسط خود مردم بتوانيم اين ساماندهي
را انجام بدهيم ،مثل بسياري از كشورهاي پيشرفته
جهان ،روستاهاي ما هم ضمن اينكه فرهنگ
توليدگري ،ميراثفرهنگي و تمدن ايراني در
آن حفظ ميشود ،از طريق سرمايهگذاريهاي
روستاييان و حمايتهاي دولتي درآمدزاييهايي
براي روستاييان ايجاد و تثبيت ميشود.

حضور نماينده سازماني
توسعه روستايي در كابينه دولت
ضروري است

اين كارشناس توسعه روستايي درباره پيامدهاي

تعدد متوليان امر توسعه روستايي نيز گفت :اگرچه
در معاونت رياستجمهوري رئيس توسعه روستايي
و عشايري داريم ،اما در كنار آن چندين نهاد ديگر هم
بهلحاظ قانوني متولي هستند كه اين امر مشكلساز
است؛ بنابراين يكپارچهكردن متوليان و همچنين
حضور نماينده سازماني توسعه روستايي در كابينه
يك ضرورت است و به رشد همافزايي كمك خواهد
كرد .از سوي ديگر از تباهشدن سرمايهها جلوگيري
میکند و در مناطق مختلف برحسب نيازهاي
روستاييان سرمايهگذاري و بهعبارت ديگر عدالت
فضايي يا آمايشي سرزميني رعايت ميشود.
ركنالدين افتخاري در مقايسه توسعه روستايي
ايران با ديگر كشورها گفت :اگر ايران را با كشورهاي
اروپايي مقايسه كنيم ،چون حقوق زمين ،انسان و
مكان زيست در اين كشورها بهرسميت شناخته
شده ،بسيار عقبيم و فاصله زيادي با آنها داريم ،اما
اگر خودمان را با كشورهاي همسايه ايران مقايسه
كنيم ،بايد گفت بهلحاظ كالبدي پيشرفتهاي
خوبي انجام شده ،بهويژه در دو سال گذشته كه در
زمينه اشتغال روستايي سرمايهگذاريهاي خوبي
صورت گرفته است.

تمركز توسعه روستايي بر بهبود
زيرساختها و خدمات بدون توجه
به اقتصاد روستا

يك مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه روستايي هم
در تعريف توسعه گفت :توسعه درواقع تغيير وضع
موجود به وضع مطلوب است و بهعبارت سادهتر
توسعهروستايي فرآيندبهبود مستمر شرايط زيست
در يك سكونتگاه روستايي است .البته شرايط زيست
از ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي مورد
توجه است و اين ابعاد بايد در فرآيند متعادلي توسعه
يابد .ياسر رمضاننژاد در گفتوگو با «سبزينه»
گفت :توسعه روستايي بحث جديدي نيست و در
دولتهاي مختلف هميشه مطرح بوده است ،اما
اصوالً نگاه دولتها به بحث توسعه روستايي با آنچه
كه علم دنبال ميكند و بهصورت آكادميك مطرح
شده ،فاصله و تفاوت دارد.
رمضاننژاد در پاسخ به اين سوال كه چه موانعي
بر سرراه دستيابي به توسعه روستايي در كشور
وجود دارد ،تصريح كرد :عقبماندگي يا آهنگ
كند توسعه روستايي در كشور معلول علل مختلفي
است ،اما بهطوركلي ميتوان گفت سه عامل اصلي
سطح توسعه پايين روستاها در كشور با ساختار
نظام سياستگذاري ،برنامهريزي و مديريت توسعه
روستايي در سطوح كالن در ارتباط است.
وي ادامه داد :درواقع تصميماتي كه دولتها در
سطح كالن در ارتباط با روستا ميگيرند ،به عنوان
سياستهاي توسعه روستايي مطرح است و بهطور
مستقيم در بلندمدت از طريق فعاليت سازمانهاي
مختلف در فرآيند توسعه روستايي تأثير ميگذارد.
بهطوركليسياستگذاريدرزمينهتوسعهروستايي
در چهار دهه اخير ،بر بهبود زيرساخت و خدمات
بدون توجه به اقتصاد روستا متمركز بوده كه نتيجه
آن در طول زمان كمشدن فرصتهاي شغلي،
مهاجرت به كالنشهرها و تخليهشدن بسياري از
روستاهاست.
رمضاننژاد تأكيد كرد :سياست بهبود زيرساخت و
خدمات در روستاها در ظاهر براي روستاييان بوده،
اما در عمل منافع شهرها را تأمين ميكرده و آن
حفظ جمعيت در روستاها براي توليد غذا و انتقال
سريع آن ازطريق زيرساختها به شهر است؛ يعني
روستا در اين نظام سياستگذاري ،تأمين كننده

امنيت غذايي براي شهرهاست و بدينمنظور به
سياست عدم تغيير كاربري اراضي زراعي توجه شده
تا توليد غذا براي شهرها تداوم يابد.
وي تصريح كرد :اين سياست در تضاد با توسعه است
كه در آن حق انتخاب مطرح است؛ يعني كشاورز
حق دارد انتخاب كند چه استفادهاي از زمين
خود كند .همانطوركه در شهرها اگر شهروندان
كاربري ملك خود را تغيير دهند ،متخلف شناخته
شده و ملزم به پرداخت مالي ميشوند ،در روستا
نيز درصورت ارتكاب ساكنان به همين امر ،مجرم
خواهند بود كه اين نابرابري در سياستها ،نشانه
شهروند درجه دوم بودن روستايي است.

توسعه روستايي در كشور
متولي ندارد

اين پژوهشگر توسعه روستايي افزود :از ديگر موانع
پيش روي توسعه روستايي در كشور ما نظام
برنامهريزي است .بهطور كلي نظام برنامهريزي
توسعه روستايي در كشور متمركز و از باال به پايين
است .درواقع اين رويكرد متخصصمحور است و
برنامهريزي براساس شناخت و درك متخصصان
از روستاها انجام ميشود و در نهايت يك نسخه
براي همه روستاهاي كشور تجويز ميشود؛
درصورتيكه مسائل و مشكالت روستاهاي يك
استان با استانهاي ديگر و حتي درون استانها هم
متفاوتاست.
وي خاطرنشان كرد :اصوالً بهدليل عدم شناخت از
همه زواياي حيات روستايي ،خروجي برنامهريزي
نميتواند به توسعه روستايي بهمعناي واقعي
منجرشود.
رمضاننژاد در ادامه به مانع بعدي توسعه روستايي
پرداخت و گفت :عامل ديگري كه مانع توسعه
روستايي ميشود ،مديريت توسعه روستايي است،
كارشناس توسعه

روستايي :راهكار مناسب برای توسعه

روستاها اصالح ساختار سياستگذاري
برنامهريزي و مديريت توسعه

روستايي است .بهعبارت ديگر ،در امر
سياستگذاري ضروري است نگاه

به روستا تغيير يابد و روستا به عنوان

بخشي از سيستم كشور ،به جايگاه واقعي
خود برسد و نگاه بهرهكشانه از روی
روستاها برچيده شود

چراكه توسعه روستايي در كشور متولي خاصي ندارد
و در فرآيند توسعه روستايي دستگاههاي مختلفي
ازجمله وزارت جهاد كشاورزي ،بنياد مسكن ،وزارت
نيرو ،وزارت نیرو و ...درگيرند كه بهصورت بخشي
دنبال ميشود .بهعبارت سادهتر اين سازمانها
بهدليل عدم برخورداري از ظرفيت سازماني موثر،
توان ارتباط و همكاري با يكديگر را ندارند و نتيجه
آن موازيكاري و تضاد منافع است.
اين كارشناس توسعه روستايي در پاسخ به اين سوال
كه راهكارهاي توسعه روستايي شامل چه مواردي
است ،گفت :با برشمردن موانع توسعه روستايي در
كشور ميتوان گفت راهكار مناسب ،اصالح ساختار
سياستگذاري ،برنامهريزي و مديريت توسعه
روستايياست.بهعبارتديگر،درامرسياستگذاري
ضروري است نگاه به روستا تغيير يابد و روستا به

عنوان بخشي از سيستم كشور ،به جايگاه واقعي
خود برسد و نگاه بهرهكشانه از روستاها برچيده شود.
درواقع بايد شهروندان روستايي همانند شهروندان
شهري حق انتخاب داشته باشند و به توسعه در ابعاد
اقتصاد ،اجتماعي و محيطزيستي روستا بهصورت
متعادل در سياستها توجه شود.

شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي
و محيطزيستي توسعه روستايي

رمضاننژاد با بيان اينكه متمركزبودن نظام
برنامهريزي توسعه روستايي عاملي در جهت
اثربخشنبودن برنامههاي توسعه روستايي است،
افزود :در اين خصوص توجه به رويكرد غيرمتمركز
ميتواندراهكارمناسبيباشدتابرنامهريزيمتناسب
با شرايط موجود در روستا و براساس ظرفيتهاي
روستاها انجام شود؛ در اين صورت برنامهريزي دقيق
خواهد بود و ميتوان به اهداف آن دست يافت .در
حقيقت با حاكميت رويكرد غيرمتمركز بهنوعي
توازن قدرت بين دولت و مردم در برنامهريزي
ايجاد ميشود و مردم در فرآيند برنامهريزي سهم
خواهندداشت.
وي ادامه داد :با اصالح اين دو مانع ،مانع سوم كه
بهنوعي عامل اجراكننده سياستها و برنامههاست،
مديريت توسعه روستايي است .همانطوركه
گفته شد ،مديريت توسعه روستايي بهصورت
بخشي دنبال ميشود و اين بخشها نتوانستهاند
با يكديگر ارتباط و همكاري موثري داشته باشد؛
لذا راهكار مناسب در اين ارتباط نهادسازي است؛
يعني ضرورت دارد سازماني ايجاد شود تا متولي
توسعه روستايي باشد و نقش هماهنگكنندگي
داشته باشد تا بتواند بخشهاي مختلف درگير در
توسعه روستايي را در زير يك چتر گرد هم آورد و
زمينه هماهنگي و همكاري بخشها را براي اجراي
سياستهاوبرنامههايتوسعهروستاييفراهمسازد.
اين پژوهشگر درباره شاخصهاي توسعه روستايي
نيز گفت :مساله توسعه روستايي را ميتوان از ابعاد
اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي بررسي كرد.
درواقع شاخصهاي اقتصادي شامل درآمد سرانه
روستا ،درآمد خانوار ،نرخ اشتغال روستاییان ،نرخ
اشتغال زنان ،نرخ اشتغال در بخش كشاورزي ،نرخ
اشتغال در بخش خدمات ،نرخ اشتغال در بخش
صنعت ،نرخ توليد و نرخ بهرهوري است .شاخصهاي
اجتماعي نيز شامل نرخ باسوادي ،نرخ سواد زنان،
اميد به زندگي ،دسترسي به خدمات اجتماعي،
نرخ مرگومير در كودكان و نرخ مهاجرت است.
همچنينشاخصهايمحيطزيستيشاملمواردي
همچون نرخ برخورداري از سيستم دفع فاضالب،
نرخ برخورداري از سيستم جمعآوري زباله ،سرانه
توليد زباله ،ميزان استفاده از كود و سم ،آلودگي
آب و خاك ،تنوع زيستي ،نرخ مصرف آب در بخش
كشاورزي و نرخ برخورداري از سيستمهاي آبياري
نوين در بخش كشاورزي است.
بهگزارش «سبزينه» ،توسعه روستايي ازجمله
مقولههايي است كه طي سالهاي اخير
مورد توجه بيشتري قرار گرفته ،اما بهگفته
كارشناسان ،توسعه روستايي در كشور ما عمدتاً
معطوف به بهبود زيرساخت و خدمات بوده ،بدون
اينكه به اقتصاد روستا توجه شود كه اين امر با
استانداردهاي جهاني توسعه روستايي فاصله
دارد .از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند در
راستاي تحقق اهداف توسعه روستايي بايد حقوق
روستاييان همانند ساير سكونتگاههاي شهروندان
ايراني بهرسميت شناخته شود.

مخالفت اعضاي ۴كميسيون مجلس با طرح تشكيل وزارت بازرگاني

اكثريت اعضاي چهار كميسيون كشاورزي ،صنايع
و معادن ،اقتصادي و اجتماعي مجلس مخالف
تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني هستند.
افزايش واردات غذاي اساسي و لزوم مديريت واحد
توليد و تجارت ازجمله مهمترين داليل مخالفت
ايننمايندگاناست.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از فارس ،براساس
دستوركار مجلس شوراي اسالمي طرح تشكيل
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در هفته جاري
در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد
گرفت و تكليف آن مشخص خواهد شد .اين
طرح اسفندماه سال گذشته و پس از اصرارهاي
مكرر رئيسجمهور ،توسط برخي از نمايندگان
مجلس آماده و به هيئت رئيسه مجلس تقديم
شد .بهموجب اين طرح در صورت تشكيل وزارت
بازرگاني ،تمامی وظايف بازرگاني از وزارتخانههاي
توليدي (جهاد كشاورزي ،صنعت و )...تفكيك و به
وزارت بازرگاني منتقل خواهد شد .اين طرح پس
اعالم وصول توسط هيئت رئيسه مجلس براي
بررسي بيشتر به كميسيون اجتماعي مجلس
ارجاع داده شد و در نهايت بهدليل فشار دولت و
با برگزاري تنها دو جلسه به تصويب كميسيون

اجتماعي بهعنوان كميسيون اصلي داشت ،رسيد.
عالوهبر آن كميسيون صنايع و معادن مجلس هم
طرح مذكور را در يك جلسه مورد بررسي و در
نهايتبهتصويبرساند.ازبينسايركميسيونهاي
فرعيمشخصشدهبراياينطرح،كميسيونهاي
كشاورزي و حمايت از توليد ملي با انتشار
گزارشهايی به مخالفت با طرح تشكيل وزارت
بازرگاني پرداختند .ديگر كميسيونهاي فرعي هم
نظر مشخصي در اين خصوص ارائه نكردند.
بیترديد مهمترين و جنجاليترين بخش طرح
تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني ،لغو
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش
كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي همزمان با
احياي وزارت بازرگاني است .در ادامه اين گزارش،
ديدگاه برخي از اعضاي چهار كميسيون كشاورزي،
صنايعومعادن،اقتصاديواجتماعيمجلسدرباره
اين موضوع در گفتوگو با رسانهها آمده است.

افزايش واردات غذاي اساسي
با تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني

بعد از سال  ۹۲به واسطه ادغام وزارت صمت و
تصويب قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش

كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي (قانون تمركز)
شاهد كاهش پنجميليارد دالري واردات محصوالت
كشاورزي بوديم .بههمين دليل اكثريت اعضاي
كميسيون كشاورزي مجلس معتقدند با تصويب
طرح تشكيل وزارت بازرگاني ،ميزان واردات غذاي
اساسي به كشور افزايش مييابد و بهشدت مخالف
تصويب اين طرح هستند.

توليد و تجارت نيازمند مديريت
واحد و يكپارچه است

بسياري از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس
مدافع تمركز توليد و تجارت در يك وزارتخانه
هستند .به اعتقاد آنها ادغام چند سال پيش
وزارت صمت داراي توجيه و استداللهاي
كارشناسي بوده و نتايج مثبتي را هم بههمراه
داشته است .به اعتقاد اعضاي اين كميسيون،
تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت كمكي به بهبود شرايط اقتصادي
كشور نخواهد كرد و حتي مشكالت اضافهتر هم
ميشود؛ زيرا تفكيك اين وزارتخانه هزينههاي
زيادي را متحمل كشور ميكند و زمان زيادي
را هم از دولت ميگيرد.

تشكيل وزارت بازرگاني
هزينههاي زيادي دارد

اعضاي كميسيون صناي ع و معادن مجلس
معتقدند تشكيل وزارت بازرگاني مغاير با اسناد
باالدستي و در راستاي افزايش حاكميت دولتي
است و هزينههاي زيادي را متوجه دولت ميكند.
به اعتقاد اين نمايندگان ،ضعف مديريت توليد و
تجارت ربطي به تشكيل يا حذف وزارت بازرگاني
ندارد و از طريق ايجاد سامانههاي اطالعاتي و رصد
دقيق بازار ميتوان بهراحتي بسياري از مشكالت
را كاهش داد.

وضعيت آشفته بازار
دليل قابلقبولي براي تشكيل
وزارت بازرگاني نيست

با وجود تصويب كليات طرح تشكيل وزارت تجارت
و خدمات بازرگاني در كميسيون اجتماعي مجلس
برخي از اعضاي اين كميسيون مخالف تصويب طرح
مذكوربودند.بهاعتقادايننمايندگان،وضعيتآشفته
بازار دليل قابلقبولي براي تشكيل وزارت بازرگاني
نيست و وزارت بازرگاني بهتنهايي هيچ كارآيي ندارد و
وضعيت بازار را با مديريت ميتوان كنترل كرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :اگر تمامی یارانههای تولید
گوشت مرغ حذف شود ،همچنان ذرت و سویا با قیمت دو و چهار هزار
تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد .به گزارش «سبزینه» بهنقل
از خانه ملت ،علی ابراهیمی درخصوص تخصیص ارز به واردات نهادهها و در
اختیار نبودن نهادههای وارداتی با قیمت مناسب گفت :دولت نباید ارتباطی
با موضوع قیمتگذاری محصوالت تولیدی بخش کشاورزی و دامی داشته
باشد و قیمت تمامی محصوالت را باید عرضه و تقاضا در بازار مشخص کند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :امیدواریم هرچه
زودتر توزیع نهادههای دولتی در بازار متوقف شود ،زیرا ارز تولیدی به منشأ
رانت و فساد تبدیل شده است .این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه در صورت آزاد شدن قیمت نهادهها مورد نیاز نهایتاً قیمت
گوشت مرغ بین 16تا  17هزار تومان تعیین میشود ،ادامه داد :در صورت آزاد
شدن قیمتها از خروج حجم زیادی ارز از کشور بهمنظور واردات نهادههای
مورد نیاز تولید گوشت مرغ جلوگیری میشود .وی با بیان اینکه ذرت با
قیمت دولتی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد ،اما پاسخگوی نیاز
آنها نیست ،تصریح کرد :مقدار محدودی ذرت و سویا در اختیار تمامی
واحدهای تولید مرغ قرار میگیرد؛ اما این موضوع بهمعنای کفایت آن برای
تولید گوشت نیست .سخنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی
و محیطزیست مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :در هیچ
دورهای دولتها در زمینه تخصیص ارز بهمنظور تأمین نهادههای مورد نیاز
تولیدکنندگانموفقنبودهاند.
مهرداد بائوجالهوتی:

ارزدولتیبهجایوارداتبرنجپاکستانی
به مردم پرداخت شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس معتقد است دولت باید بهجای اختصاص
ارز دولتی به واردات برنج بیکیفیت هندی و پاکستانی یارانه مردم را با
هدف خرید برنج ایرانی افزایش دهد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه
ملت ،مهرداد بائوج الهوتی با انتقاد از واردات برنج پاکستانی و هندی گفت:
برای کشوری که در تمامی حوزهها مورد هجوم قرار گرفته ،عدم حمایت از
کشاورزان مایه تأسف است؛ چراکه با این رویکرد کشاورزی در ایران نابود
میشود .نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی افزود :درحالحاضر
با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و تبدیل آنها به ویال و آپارتمان
کشاورزی نابود شده و تولید برنج ایرانی روزبهروز کاهش پیدا میکند .برخی
افراد در دستگاههای دولتی بهازای واردات برنج پاکستانی سودهای کالنی
ش هستند زمینه واردات را افزایش
بهدست میآورند بههمین دلیل در تال 
دهند .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد :ایران
نیازی به واردات برنج ندارد در نتیجه دولت میتواند ارز را بهجای واردات این
محصول بهعنوان یارانه به مردم پرداخت کند تا اقشار کمدرآمد و ضعیف نیز
بتوانند برنج خریداری کنند .این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:
ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنیبر اینکه تولید داخل توان تأمین برنج
موردنیاز کشور را ندارد غلط است؛ چراکه براساس آمارها هر فرد ساالنه
 36کیلوگرم برنج مصرف میکند ،درحالیکه با افزایش قیمتها این میزان
کاهش پیدا کرد .الهوتی بیان کرد :ایران ساالنه به دومیلیون و 800هزار تُن
برنج نیاز دارد و از آنجایی که کشور دومیلیون و  400هزار تُن تولید ساالنه
دارد میتواند  400هزار تُن کمبود را با برنامهریزیهای دقیق و با تکیه بر توان
داخل تأمین کند .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تصریح
کرد :دولت باید بهجای واردات برنج بیکیفیت هندی و پاکستانی ،یارانه مردم
را برای خرید برنج که جزو کاالهای اساسی است ،افزایش دهد.
عالءالدين بروجردی:

شركتهايآمريكايي
ميتوانندواردبازارايرانشوند

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است آمريكا
پيش از اينكه ايران را تحريم كند ،شركتهاي آمريكايي را تحريم كرده است
و درصورتيكه اين شركتها تمايل داشته باشند ميتوانند روابط تجاري با
ايران را از سربگيرند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،عالءالدين
بروجردي گفت :تحريمهاي دور قبلي آمريكا و اروپا باعث شد ،حجم ارتباطات
و مبادالت تجاري ايران با روسيه ،چين و ساير كشورها چندين برابر شود .اگر
شركتهاي آمريكايي و اروپايي جرأت كرده و در مقابل تحريمهاي ترامپ
ايستاده و خواستار ورود به بازار ايران شوند ،ما مشكلي در برقراري مبادالت
تجاري و اقتصادي با آنها نداريم .عضو كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ايران با مردم آمريكا مشكلي
ندارد ،بلكه مشكل ايران سياستهاي ترامپ و دولت آمريكا است ،خاطرنشان
كرد :درصورتيكه شركتهاي اقتصادي آمريكا جرأت همكاري با ايران را
داشته باشند ما آن را يك ظرفيت ميدانيم .شركتهاي آمريكايي ميتوانند
وارد بازار ايران شوند و درهاي ايران به روي آنها باز است .عضو كميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد :ايران در ارتباطات
تجاري و اقتصادي تنها رژيم جعلي صهيونيستي را مستثني ميداند و از
سرمايهگذاري تمام كشورها در ايران و فعاليتهاي اقتصادي و تجاري آنها،
استقبالميكند.گفتنیاست،محمدجوادظريفدرمصاحبهباشبكهخبري
انبيسي آمريكا مطرح كرد :آمريكا خود را از بازار ايران محروم كرده است و
بازار ايران به روي شركتهاي آمريكايي باز است.
سيدحسن حسينيشاهرودي عنوان کرد

تالش سوداگران براي رشد نرخ دالر

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه شخص
رئيسجمهور اعالم كرد رقم واقعي دالر زير  ۱۰هزار تومان است ،گفت:
بازار ارز بهسمت پيدا كردن قيمت واقعي خود حركت ميكند و اگر بازار
متشكل ارزي شكل بگيرد و با شفافيت در عرضه و تقاضا همراه باشد قطعاً
شاهد اُفت شديدتر قيمت ارز در بازار خواهيم بود.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،سيدحسن حسينيشاهرودي
با اشاره به ورود دالر به كانال  11هزار توماني گفت :تمامي كارشناسان
اقتصادي ميدانند كه قيمت واقعي دالر نرخ كنوني نيست و جا دارد
بيش از اين كاهش يابد و مسئوالن اقتصادي دولت نيز اين موضوع را
اعالم كردهاند .نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسالمي
افزود:چالشهاياقتصادي،تصميمگيريهايخلقالساعه،بخشنامههاي
مكرر و عدم ثبات در وضعيت حوزههاي اقتصادي دولت ازجمله بانك
مركزي سبب اين چالشها طي دو سال اخير شد .وي با اشاره به تالش
سوداگران براي ممانعت از ريزش قيمت دالر ادامه داد :اخيرا ً شاهد ثبات
در سياستهاي بانك مركزي بوديم ،چراكه حركاتي كه در جهت شناور
كردن نرخ ارز و بازار متشكل ارزي صورت گرفته توانسته ثبات ايجاد
كند .حسينيشاهرودي با بيان اينكه دولت هنوز سوار بر بازار متشكل
ارزي نشده تا بتواند ارز را از طريق اين بازار عرضه كند ،تأكيد كرد :ارزي
كه از سوي بانك مركزي به بازار تزريق و همچنين ارزي كه از سوي
صادركنندگان خرد و كالن در بازار متشكل ارزي عرضه ميشود در
قيمتها تأثيرگذار است و هر توليدكننده و مصرفكننده دالر ديگري
ميتوانند در بازار متشكل ارزي فعال باشند .وي با تأكيد بر اينكه
مذاكرات اوليه براي تشكيل بازار متشكل ارزي صورت گرفته وسازكار
آن در حال فراهم شدن است ،افزود :درحالحاضر بازار ارز بهسمت ثبات
و پيدا كردن قيمت واقعي خود حركت ميكند و استنباط ما اين است كه
اگر اين بازار شكل بگيرد و با شفافيت در عرضه و تقاضا همراه باشد قطعاً
شاهد اُفت شديدتر قيمت ارز در بازار خواهيم بود.
سخنگويكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميتصريحكرد:شايد
قيمت ارز تا حدي اُفت كند كه بر اين اساس حتي نياز باشد بانك مركزي
ورود و مداخله كند و از اُفت شديدي كه ممكن است به حوزه توليد و
صادرات آسيب برساند جلوگيري كند و نگذارد نرخ واقعي ارز از قيمت
معقول كمتر شود.

