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بازار و اقتصاد
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اخبـــار
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

زمانصدورمجوزهایکسبوکار
از  ۵۵به  4روز کاهش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش زمان صدور مجوزها از  ۵۵روز در
تیرماه  ۱۳۹۸به چهار روز در اردیبهشت  ۱۳۹۹در درگاه ملی مجوزهای
کش��ور خبر داد و گفت :ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزهای شروع
کسب و کار در این زمینه موثر بوده است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،فرهاد دژپس��ند در نود و ششمین
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه یکی از
مباحث بسیار مهمی که باید بهطور متمرکز به آن پرداخته شود ،بهبود
فضای کس��ب و کار است ،ادامه داد :خوش��بختانه با پیگیریهای انجام
شده در این زمینه اقدامات مهم و ارزشمندی انجام شده است.
وی افزود :ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای ش��روع کسب و کار یکی
از ای��ن اقدامات بود که طول زمان فرآیند ص��دور مجوزها را از  72/5به
س��ه روز کاهش داد .دژپس��ند تأکید کرد :در حال حاضر در درگاه ملی
مجوزه��ای کش��ور زمان صدور مجوزه��ا از  ۵۵روز در تیر ماه  ۱۳۹۸به
چهار روز در اردیبهشت  ۱۳۹۹کاهش یافته است که این دستاورد بسیار
خیرهکننده و تحولی اساسی محسوب میشود.
وی گف��ت :ضمن تبریک روز مل��ی صنعت و معدن به فعاالن این عرصه
راهبردی ،امیدوارم روزی فرا رس��د که عزیزان فعال در این بخش بدون
دغدغه فعالیت کنند و جامعه ایران نیز از برکات آن بهرهمند شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد :گمرک از طریق تس��هیل فرآیند تجارت خارجی
هم محرک تولید در کشور و هم روانساز صادرات و واردات است.
وی با اشاره به تالشهای صورت گرفته توسط گمرک جمهوری اسالمی
ایران در راس��تای تسهیل تجارت خارجی،گفت :گمرک عملکرد خوبی
در حذف کنترلهای فیزیکی و مزاحم داشته است.

 25درصد واردات افغانستان از ایران است

سخنگوی گمرک با بیان اینکه  ۲۵درصد کل واردات افغانستان از ایران
است ،گفت :قیمتهای ما برای کشورهای مختلف مزیت دارد و میتواند
برای مشتریان جدید در حوزه بینالملل جاذبه داشته باشد.
بهگ��زارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،س��ید روحاله��ر لطیفی در مورد
صادرات کش��ورمان به افغانس��تان گفت :در دو ماه نخست سال جاری،
ی��ک میلی��ون و  ۶۷هزار و  ۳۵۰تن کاال ب��ه ارزش  ۳۴۱میلیون دالر به
افغانس��تان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ
وزنی بیش از  3/5درصد و از لحاظ ارزش به دالر نزدیک به هشت درصد
افزایش داشته است.
لطیف��ی افزود :عم��ده کاالهای صادرات��ی در  ۹۴۷کد تعرف��های و در
گروهه��ای میوه و ترهب��ار ،مواد غذایی ،کاالهای صنعتی و س��اختمانی
بوده اس��ت که در این میان گوجهفرنگی ب��ا بیش از  ۲۶میلیون دالر در
صدر کاالهای صادراتی به این کشور قرار دارد .شیرینی و شکالت با ۱۰
میلیون و  ۲۰۰هزار دالر ،خامه با هفت میلیون و  ۶۷۲هزار دالر ،اوره با
هفت میلیون و  ۶۰۰هزار دالر ،انواع آبمیوه با شش میلیون و ۵۰۰هزار
دالر ،هندوانه با حدود شش میلیون دالر و سیب با حدود پنج میلیون و
 ۸۰۰هزار دالر در ردههای بعدی صادرات محصوالت کش��اورزی به این
کشور قرار دارند .این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا این حجم
از صادرات به کش��وری مانند افغانس��تان که مرز مشترک با آنها داریم
قابل قبول اس��ت یا خیر ،اظهار داشت :افغانستان سال گذشته میالدی
 7/5میلیارد دالر واردات داش��ته که از این مقدار س��هم ایران  ۲۵درصد
بوده اس��ت؛ بنابراین ایران شریک اول این کشور محسوب میشود و بعد
از ما چین و سپس پاکستان قرار دارند.
لطیف��ی افزود :وقتی از کل واردات یک کش��ور یک چهارم متعلق به ما
باش��د ،نشان از مناس��بات خوب تجاری دو کشور ،تناسب ذائقه کاالیی
کش��ور مقصد و ارزانی کاالهای ایرانی و مطابقت آن با درآمدهای ساالنه
مردم افغانس��تان دارد .وی با تأکید بر اینکه در خصوص بازار افغانستان
باید مراقب رقبای خود مانند پاکس��تان باشیم و بازارمان را حفظ کنیم،
افزود :در س��الهای گذشته ما تا سه میلیارد دالر صادرات به افغانستان
داشتهایم ،اما االن روند کاهش داشته است.

لطیفی تصریح کرد :از س��وی دیگر ایران نی��ز میتواند بازار خوبی برای
تولیدات افغانس��تان باشد؛ البته به ش��رطی که قابلیت رقابت و کیفیت
الزم را داشته باشد.
وی در ادام��ه به بحث تحریمها و تأثیرش بر کاهش صادرات پرداخت و
گفت :اگرچه در ش��رایط تحریم هستیم و لیست کاالهای های ما هرروز
منقبضتر میشود ،اما بازارچههای مرزی ما بعضاً برای تبادل این کاالها
مهیا اس��ت و کاالهای مجاز صادراتی در این بازارچهها میتوانند تبادل
ش��وند .سخنگوی گمرک در پاس��خ به این سوال که پیشبینی شما در
مورد حجم صادرات به این کشور در سال جاری چیست ،گفت :در مورد
ص��ادرات به افغانس��تان چند موضوع مهم مطرح اس��ت؛ از جمله بحث
سیاستهای ممانعت از قاچاق و قاچاق معکوس و یک بخشی نیز بحث
سیاستهایی است که در راستای تولید ملی مطرح است .در واقع رونق
جهش تولید در جهش صادرات اس��ت که به دلیل تفاوت ارزش ریال و
دالر و بهای تمامشده تولید در کشور ،ایران در حال حاضر دارای مزیت
صادراتی است؛ یعنی اگر هر کاالیی را نسبت به دالر قیمت گذاری کنیم
و اگر با شاخص دالر ببینیم ،االن اغلب کاالهای ایرانی نسبت به قبل از
افزایش قیمت دالر ،ارزانتر شده است.

وارداتانبهازپاکستانافزایشمییابد

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و پاکس��تان اظهار داشت :هرچند
که به طور رس��می اعالم ش��ده مرزهای دو کشور بازگشایی شدهاند ،اما
هنوز برخی از رانندگان و صادرکنندگان از عدم بازگشایی کامل مرزها و
طوالنیشدن پروسه رفتوآمد گلهمند هستند.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،محمود تهیدست گفت :باید توجه
داشت که اگر کوتاهی از جانب طرف پاکستانی باشد ،باید با رایزنی آن را
برطرف کرد تا اوضاع به روال گذشته بازگردد.
عضو هیئت رئیس��ه اتاق بازرگان��ی ایران و پاکس��تان در مورد افزایش
ص��ادرات محصوالت کش��اورزی پاکس��تان مانند انبه به ای��ران گفت:
پاکستان همیشه به دنبال فروش محصوالت کشاورزی خود به ویژه برنج
و انبه به ایران بوده اس��ت ،چون یکی از پتانس��یلهای باالی این کشور
تولید میوههای گرمسیری است؛ البته هنوز واردات برنج به ایران ممنوع
است که در راستای تولید داخل و سیاستهای کالن اقتصادی است.
وی ادام��ه داد :از همی��ن روی پاکس��تان به دنبال ف��روش محصوالت
اس��تراتژیک خود اس��ت و اعمال برخی محدودیتها برای صادرات نیز
در همین راستا است ،اما صادرات ما هرچند کند به پاکستان ادامه دارد.
تهیدس��ت تصریح کرد :براس��اس پیشبینیها ،اپیدمی آینده کرونا در
هند و پاکستان است که اگر اینگونه باشد ،صادرات ما با مشکل روبهرو
خواهد ش��د؛ البته امیدواریم این بیماری کنترل شود تا بتوانیم صادرات
یک میلیارد دالری به پاکستان را حفظ کنیم.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود:
حذف ارز دولتی ،قیمت کود و سم وارداتی را
 ۵برابر میکند

بهــارستان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد

ضرورتگسترشسطحپوششبیمه
محصوالتکشاورزی

افزایش۲۰درصدیقیمتمحصوالت
با حذف ارز دولتی واردات کود و سم
سبزینه

مژده حسنوند

س��االنه حدود  30هزار تن کود و سم در کشور
مصرف میش��ود که نزدیک ب��ه  ۲۵درصد آن
وارداتی اس��ت و حذف ارز دولتی واردات آنها
بیشک کش��اورزان را با مشکل مواجه خواهد
کرد .اکنون حدود هفت ماه است که واردات سم
و کود به کشور با مشکل مواجه شده و ارز دولتی
دیگر به این کاالها تخصیص داده نمیش��ود و
این نهادهها با ارز نیمایی وارد میشوند .با تغییر
ن��رخ ارز دولت��ی واردات کود و س��م به نیمایی
قیمت این نهادهها تا پن��ج برابر گرانتر و توان
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای واردات
و خرید یکپنجم خواهد شد؛ یعنی  ۲۰درصد
و در این صورت کشاورزان هم دیگر توان خرید
نخواهند داش��ت .همچنین قیمت محصوالت
کشاورزی  ۱۵تا  ۲۰درصد بیشتر خواهد شد.
قیمت سم و کود  2برابر شده است

س��م و کود  100در صد گران شده است؛ یعنی
کودی که کش��اورز تا دی��روز  100هزار تومان
میخرید ،در حال حاضر  200هزار تومان بابت
آن هزینه میکند .اینها گفتههای محمدشفیع
ملکزاده ،رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع
طبیعی کشور ،است.
او در ادامه به «سبزینه» میگوید :برآورد ما این
است که قیمت سم و کود  100درصد افزایش
خواهد داش��ت ،زی��را ارز دولت��ی واردات آنها
برداشتهشده و این محصوالت را با ارز نیمایی در
اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند .هرچند که
 ۷۰درصد تولیدات ما داخلی است و  ۳۰درصد
مواد اولیه وارد میش��ود و در این صورت نباید
افزایش قیمت چشمگیری داشته باشیم.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی
کشور میافزاید :متأسفانه چون نظارت درستی
صورت نمیگی��رد ،در کش��ور قیمتها ثبات
ندارد .در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته
و کس��ی اعالم نکرده افزایش قیمت داریم ،ولی
وقتی کش��اورزان برای دریافت سموم مراجعه
میکنند ،میگویند سم نداریم یا آن را با قیمت
بسیار زیاد به کشاورز میفروشند .دالالن سمها
را انب��ار کردهاند و س��می را که ت��ا دیروز 100
هزار تومان بوده ،به کش��اورز  200هزار تومان
میفروشند .در این شرایط کشاورزان مجبور به
خرید هستند ،زیرا اگر سموم مورد نیاز خود را
تهیه نکنند ،محصوالتشان دچار آفت میشود و
از بین میرود.
او ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر کش��اورزان اعتراضی
داشته باشند به انجمنها میگویند و آنها هم
مشکالت را به گوش دولت میرسانند ،میگوید:
ولی صدای کشاورزان مظلوم بهجایی نمیرسد.
ملکزاده ادامه میدهد :بسیاری از کشاورزان به
علت عدم توان خرید منصرف میشوند و مبارزه
خود با آف��ات را رها میکنند و بخش عظیمی
از محصوالتش��ان از بین میرود و زیان زیادی
متحملمیشوند.
او در م��ورد تبعات افزایش قیمت س��م و کود
میگوید :در این ش��رایط هزینه تولید کشاورز
بس��یار باال میرود ،زیرا باید برای محصوالتش
هزین��ه بیشت��ری کن��د و قیمت تمامش��ده
محصوالتش هم بیشتر خواهد شد ،ولی شاید
این محصول تقاضای زیادی نداشته باشد و باز
هم کش��اورز باید از جیب خود این خسارت را
بده��د .ملکزاده ادامه میده��د :موضوع دیگر
امنی��ت غذایی اس��ت ک��ه با نب��ود آن صدمه

رئیس انجمن واردکنندگان سم و
کود :با تغییر نرخ ارز دولتی
به نیمایی قیمت سم و کود پنج
برابر و توان تجار و مصرفکنندگان
برای واردات و خرید یکپنجم
خواهد شد؛ یعنی  ۲۰درصد
و در این صورت کشاورزان توان
خرید ندارند .بهعالوه قیمت
محصوالت کشاورزی هم
 ۱۵تا  ۲۰درصد بیشتر خواهد شد

قیمت سم و کود  ۵برابر و توان خرید یکپنجم شده است
رئیس انجمن واردکنندگان س��م و کود کش��ور و عضو
کمیس��یون کش��اورزی اتاق ایران در خصوص وضعیت
فعلی واردات سم و کود میگوید :در حال حاضر شرایط
واردات خوب نیست ،زیرا ارز دولتی واردات را به نیمایی
تبدیل کردهاند و قیمت س��مومی که به دست کشاورز
میرسد ،پنج برابر شده است.
مهدی حس��ینی یزدی در رابطه با تولید س��م و کود در
کشور به «سبزینه» میگوید :ساالنه  27هزار تن سم و
کود در کش��ور مصرف میشود که نزدیک به  ۲۵درصد
آن وارداتی است.
ب��ه گفته او  ۷۵درصد س��موم در داخل ایران بهصورت
فرموله درمیآید و در این صورت افزایش قیمت تعجببرانگیز است.
حسینی یزدی با بیان اینکه شش ماه است که هیچ ارزی را برای واردات سم و کود تخصیص
ندادهاند ،میگوید :اگر هم ارزی تخصیص بیاید ،چهار تا پنج ماه طول میکشد تا به دست ما
برسد و در کل  ۱۳ماه است که کشور از تأمین سموم عقبافتاده است.
او تأکی��د میکند :بانک مرکزی بهس��ختی و خیلی دی��ر ارز اختصاص میدهد و این موضوع
به کش��اورز و تولیدکننده ضرر میزند ،درحالیکه ارز دولتی به نفع تولیدکننده ،واردکننده و
کشاورز است.
او میافزای��د :ب��ا تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی قیمت س��م و کود پنج براب��ر و توان تجار و
مصرفکنندگان برای واردات و خرید یکپنجم خواهد شد؛ یعنی  ۲۰درصد و در این صورت
کشاورزان توان خرید ندارند .بهعالوه قیمت محصوالت کشاورزی هم  ۱۵تا  ۲۰درصد بیشتر
خواهد شد.
حس��ینی یزدی میگوید :اگر مواد اولیه س��م و کود وارد نش��ود ،کشاورز محصوالت خوبی را
نمیتواند کشت کند ،زیرا مواد اولیه در کشور ما مرغوبیت خوبی ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان تأکید میکند :حرف دولت مبنی بر اینکه باید
بخش خصوصی وارد کار ش��ود ،ش��عار اس��ت ،زیرا این حرف را اجرایی نمیکند .در اصل ۴۴
قانون اساس��ی هم گفتهش��ده که باید امور به بخش خصوصی واگذار شود ،ولی  40سال است
این کار انجامنشده.

زیادی به کش��ور وارد میشود ،زیرا در بعضی از
محصوالت باید به خودکفایی برس��یم و همین
امر باعث کمشدن عملکرد میشود و مجبوریم
محصول را وارد و ارز بس��یار زیادی را از کش��ور
خارج کنیم.
از دیدگاه رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع
طبیعی کش��ور ب��ا افزایش قیمت کود و س��م
بس��یاری از کشاورزان اص ً
ال توان خرید ندارند و
فروش سموم کمتر میشود .به گفته ملکزاده،
از تولید تا مص��رف فاصله قیمتی زیادی وجود
دارد ،زی��را تنظیم بازار ما مدیریت نمیش��ود
و واس��طهها و داللهای زیادی که در کش��ور
هستند ،همهچیز را به هم میریزند.
او در مورد مش��کالت کشاورزان ادامه میدهد:
اگر کشاورزی محصول خود را سم نزند ،نهتنها
ضرر به خودش میخورد ،بلکه آفت به باغهای
اطراف هم س��رایت میکند و باغ��داران دیگر
ت میش��ود و باید
هم محصوالتش��ان دچار آف 
مجددا ً محصوالت خود را سمپاش��ی کنند و در
کل قیمت تمامش��ده محصول بیشتر و توان
مصرفکننده برای تهیه کمتر میشود و کشاورز
مجبور است به محصوالت بیکیفیت چینی و
هندی که به درختان آسیب وارد میکنند ،روی
آورد .به گفته او ،محص��والت وارداتی خوب از
هند ،آلمان ،س��وئیس و فرانس��ه ژاپن میآمد،
ول��ی در حال حاضر به عل��ت تحریمها واردات
کم شده است.
مل��کزاده راهکاری برای حل این موضوع ارائه
میده��د و میگوید :دولت باید مابهالتفاوت ارز
دولت��ی و نیمایی را بهصورت یارانه بهحس��اب
تولیدکننده بریزد تا یارانه به دس��ت کس��انی
که واجب ش��رایط هستند برس��د تا کشاورزان
و تولیدکنندگان محص��والت خود را باکیفیت
بهت��ر و قیم��ت تمامش��ده کمت��ر به دس��ت
مصرفکنندهبرسانند.

 ۷ماه است که سم وارد کشور نشده

رئیس هیئتمدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان
س��موم کشور نیز در مورد وضعیت فعلی تولید
سم در کش��ور میگوید :حدود هفت ماه است
که سموم مورد نیاز وارد کشور نشده است .بانک
مرکزی از اوایل سال  ۹۹اولویت تخصیص ارز را
قطع و ارز ترجیحی را به ارز نیمایی تبدیل کرد
و متأس��فانه تابهحال هیچگونه ارزی تخصیص
داده نشده.
مسعود گیـلآبادی
ب��ه «س��بــزینه»
میگویـ��د :مصرف
س��ـاالنه س��م در
کش��ور  ۳۰هزار تن
است که حدود ۸۵
درصد آن در داخل
کش��ور تولید و باقی آن از خارج وارد میش��ود؛
البته سال گذشته  ۷۵درصد تولید داخل بود و
 ۲۵درصد واردات داشتیم و تقریباً کل سمومی
که در کشور مصرف میشود 30 ،هزار تن است.
او تأکید میکند :قابلیت تولید بیش از  ۱۸۰قلم
سم در کشور را داریم.
گیلآب��ادی با بی��ان اینک��ه ارز نیمایی را هم
خیلی دی��ر تخصیص میدهند ،میگوید :یکی
از مش��کالت اصلی ما این اس��ت ک��ه از طرف
بانک مرکزی ارز دیر تخصیص داده میش��ود و
در حال حاضر که ارز نیمایی ش��ده است ،دیگر
باید تخصیص ارزها را خیلی س��ریعتر کنند تا
بتوانیم بهموقع واردات داشته باشیم ،زیرا سموم
کشاورزی فصل مصرف خاصی دارند.
ب��ه گفت��ه رئی��س هیئتمدی��ره انجم��ن
تولیدکنندگان س��موم کش��ور ،اگ��ر بهموقع
واردات انجام نشود و س��موم بهموقع به دست
تولیدکننده نرسد ،محصوالت از بین میرود.
او ادام��ه میدهد :دولت در بدترین ش��رایط و

در فصل مصرف س��م که اوایل بهار اس��ت ،ارز
دولت��ی واردات را به نیمایی تغیی��ر داد و ارزی
هم تخصیص نداد که ای��ن امر ضربه زیادی به
تولیدکنندگان و کش��اورزان وارد کرد و دالالن
هم سوءاس��تفاده زیادی کردند .علتش هم این
اس��ت که وقتی بعد از چندین ماه ارز تخصیص
ندادند ،مسلماً تقاضا خیلی بیشتر خواهد شد
که این امر ضررهای زیادی به بخش کشاورزی
وارد میکند.
گیلآبادی با اعت��راض به نحوه تصمیمگیری
دولت میگوی��د :تبدیل ارز دولت��ی واردات به
نیمای��ی باید در آخر فص��ل زراعی یعنی اواخر
ش��هریورماه انجام میش��د که  ۸۵درصد سم
استفادهشده بود ،نه در آغاز سال زراعی.
رئیس هیئتمدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان
سموم کش��ور در مورد تبعات حذف ارز دولتی
از واردات ک��ود و س��م میگوی��د :ب��ا این کار
محصوالت کش��اورزی با افزایش قیمت زیادی
به دست مصرفکننده میرسد .با محاسبات ما
قیم��ت هر کیلوگرم گندم ب��ا دالر چهار هزار و
 200تومانی چیزی حدود  ۳۶۰تومان افزایش
قیم��ت پیدا میکن��د و خطری که ب��ه وجود
میآید ،این اس��ت که کشاورزان به دلیل گران
بودن سم از اس��تفاده آن خودداری میکنند و
وقتی آفتکش را اس��تفاده نکنند ،آفت خسارت
بسیار سنگینی میزند؛ یعنی چیزی در حدود
 ۷۰درص��د محصول را از بین میبرد و از طرفی
خیل��ی از آف��ات جایگزینی برای مب��ارزه جز
سموم ش��یمیایی ندارد؛ مانند حمله ملخها که
در جنوب کشور ضررهای زیادی به کشاورزان
زد .اگر س��موم کش��اورزی نبود ،وزارت جهاد
نمیتوانست با این آفت مبارزه کند.
به گفته گیلآبادی ،وقتی جنس��ی گران شود،
مطمئناً اعتراضی هم در بردارد ،اما کش��اورزان
اجب��ار به خری��د دارند و توان خریدش��ان کم
اس��ت .وقتی محصول باغی مانند پس��ته را که
س��ودآوری زیادی دارد ،سم میزنند ،برایشان
مقرون بهصرفه اس��ت که س��م را با هر قیمتی
تهیه کنند ،اما برای محصوالت زراعی مانند جو
و گندم اس��تفاده از سم مقرون بهصرفه نیست
و عدم اس��تفاده از س��موم هم ضررهای زیادی
را در پی دارد.
او ادامه میده��د :در حال حاضر تخصیص ارز
و مش��کل تحریم بانکه��ای چینی و هندی و
کش��تیرانی و حمل و نقل کار را دش��وار کرده
است .در گذش��ته حمل از مبدأ چین  ۱۸روزه
صورت میگرفت ،ول��ی در حال حاضر  ۴۵روز
زم��ان میبرد .نکته دیگر اینکه فقط ظرف ۱۴
روز مجاز هس��تیم که بار را از گمرک ترخیص
کنیم ،درحالیکه قطعی سیستمهای گمرکی و
بررسی آن گاهی بیش از یک ماه طول میکشد
که باید بابت ترخیص دیرهنگام کاالها دیرکرد
بپردازیم که از مشکالت بزرگ واردات است.
رئیس هیئتمدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان
سموم کشور در پایان میگوید :دولت راهی جز
اینک��ه نظرات انجمنها را در نظر بگیرد ندارد.
اینکه کارشناس��ی بدون آگاه��ی و اطالعات
پش��ت میزی مینشیند و راجع به تولیدکننده
تصمیم میگیرد ،مشکالت ما را حل نمیکند.
بای��د تصمیمگیریه��ا ب��ا نظر گرفت��ن آرای
انجمنها و تش��کلها باش��د .اگر س��م نباشد،
دول��ت باید میلیارده��ا دالر م��واد غذایی وارد
کشور کند ،درحالیکه با  150میلیون دالر ارز
دولتی میتوانس��ت تولید محصوالت داخلی را
تضمین کند.

رئیس هیئتمدیره انجمن
تولیدکنندگان سم :دولت
در بدترین شرایط و در فصل مصرف
سم که اوایل بهار است ،ارز دولتی
واردات را به نیمایی تغییر داد
و ارزی هم تخصیص نداد
که این امر ضربه زیادی
به تولیدکنندگان و کشاورزان
وارد کرد و دالالن هم سوءاستفاده
زیادی کردند

عضو کمیس��یون کش��اورزی با تأکید بر اهمیت ترویج بیمه محصوالت
کش��اورزی و رفع نواقص این مس��یر گفت :بیمه محصوالت کشاورزی
جزو موضوعات مهم است که هماکنون در اولویت کمیسیون کشاورزی
مجلس قرار دارد .متأس��فانه درحالحاضر ش��اهدیم که بیمه کشاورزی
همه محصوالت را در برابر حوادث غیرمترقبه چون سیل ،تگرگزدگی،
سرمازدگی ،نوسانات قیمت و ...پوشش نمیدهد.
معینالدین س��عیدی در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت :باید بیمه
محصوالت استراتژیک در اولویت قرار بگیرد ،اما گاهی تعریف مسئوالن
مربوطه ب��ا تعریف کش��اورزان از این محصوالت اس��تراتژیک متفاوت
اس��ت که باعث شده سطح پوش��ش بیمهای محصوالت محدود باشد و
پاسخگوی نیاز امروز کشور نباشد؛ بنابراین باید گسترش سطح پوشش
بیمه محصوالت کشاورزی بهطور جدی پیگیری شود.
وی به حضور وزیر کشاورزی در مجلس اشاره کرد و گفت :در دیداری هم
که با وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون داشتیم ،بر ترویج فرهنگ بیمه
محصوالت کش��اورزی تأکید شد که این موضوع به کمک ما ،رسانهها و
دولت نیاز دارد.
س��عیدی به تفاوت میان غرامت پرداختی و میزان خس��ارت کشاورزان
در زمان بروز حادثه پرداخت و توضیح داد :هماکنون  ١٥٤قلم محصول
کش��اورزی و دامی تحت پوش��ش بیمه قرار دارد که مطمئناً این میزان
کم اس��ت .از س��وی دیگر باید برای میزان غرامت پرداختی بیمهها هم
فکری کرد ،زیرا در برخی موارد عدم تناسب میان خسارت وارده و غرامت
پرداختی موجب دلسردی کشاورزان شده است .در صورت بروز خسارت
و زیان به کشاورزان باید شرکتهای بیمه در صدد جبران کامل خسارت
برآیند و اگر اینگونه نش��ود ،تالش برای اس��تقبال کش��اورزان از بیمه
محصوالت موفق نخواهد بود.
ای��ن نماین��ده مجلس وجود بیم�� ه محصوالت کش��اورزی را یک اصل
پذیرفتهش��ده در کشورهای توسعهیافته بیان کرد و افزود :در دنیا ،بیمه
محصوالت کش��اورزی یک امر مهم و درحالاجراس��ت .به همین دلیل
تروی��ج این موضوع باید مورد اهتمام مس��ئوالن قرار بگیرد ،بهخصوص
که ش��رایط اقلیمی کش��ور ما بهگونهای اس��ت که ان��واع حوادث چون
خشکسالی ،گرمازدگی ،س��رمازدگی و آفتهای دیگر ،شرایط کاشت،
ل پیشبینی کردهاست؛ بنابراین گسترش
داش��ت و برداش��ت را غیرقاب 
سطح بیمه و ترغیب کشاورزان برای بهرهمندی از خدمات بیمهای مورد
حمایت نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی بوده و است.
سعیدی در پاسخ به این سوال که بودجه صندوق بیمه کشاورزان دوهزار
و  ١٥٠میلیارد تومان تعیین ش��ده اس��ت که با توجه به ریس��ک باالی
فعالیت کشاورزان در مرحله اجرا ،پاسخگوی نیاز نیست ،آیا نمایندگان
مجلس یازده��م دغدغه حفظ امنیت غذایی در ش��رایط فعلی را دارند
و رویکرد بهارس��تانیها نس��بت به حمایت از این صن��دوق و در نهایت
حمایت از کش��اورزان چگونه است ،گفت :در اینکه بودجه محدود است
حرفی نیس��ت ،اما مس��أله این اس��ت که در کل دولت با کسری بودجه
دس��تبهگریبان اس��ت و برای رفع حداقل کسری بودجه در بحث بیمه
محصوالت کش��اورزی باید بررس��یها و پژوهشهای الزم انجام شود و
ما هم از طریق کمیسیون تلفیق سعی میکنیم موضوع را پیش ببریم.
ای��ن نماین��ده مجلس در رابطه با اس��تفاده از فناوریه��ای نوین و قرار
گرفتن کلیه خدمات و فعالیتهای صندوق بیمه کش��اورزی بر بس��تر
سامانه دیجیتالی و تأثیر آن بر رغبت کشاورزان برای بهرهمندی از بیمه
کشاورزی نیز خاطرنشان کرد :استفاده از فناوریهای نوین امر مطلوبی
اس��ت و مورد حمایت م��ا قرار دارد .ارائه خدم��ات با کمک فناوریهای
نوین برقراری عدالت را راحتتر و از اعمال سلیقه جلوگیری میکند ،اما
نهادینهشدن این فرهنگ زمانبر است.
وی در ادامه افزود :اصل موضوع اس��تفاده از خدمات دیجیتالی بس��یار
مطلوب و مورد حمایت اس��ت ،اما باید سرعت و کیفیت خدماتدهی را
افزایش داد و در این راستا نیازمند بسترهای اجرایی آن هستیم .بههرحال
بخشی از محصوالت کشارزی توسط کشاورزان سنتی ما تولید میشود
که آنها با ارتباط با کارشناس��ان بیمهای امکان اس��تفاده از خدمات را
دارند؛ بنابراین با گس��ترش خدم��ات در فضای دیجیتالی باید بر ارتباط
کارشناسان مراکز خدماتدهی با روستاییان نیز تأکید شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد

نقشموثربیمهکشاورزی
در جذب سرمایهگذاران به بخش کشاورزی

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس با تأکید بر نقش گس��ترش بیمه
کش��اورزی در جذب س��رمایهگذاری در کش��اورزی گفت :بیمه نقش
بس��یار مهمی در جذب س��رمایهگذاری در بخش کش��اورزی دارد .ما
نتوانستهایم بهخوبی در جذب کشاورزان عمل کنیم .واقعیت این است
که کش��اورزان رغبتی به بیمه محصوالت خ��ود ندارند و این امر مهم
برایشان جا نیفتاده است.

رحمتاهلل نوروزی با اش��اره بر آفتخیز بودن اقلیم ایران در گفتوگو با
«سبزینه» توضیح داد :کشور ما آفتخیز است و سرما ،گرما ،سیل و انواع
بالیای طبیعی امرار معاش کشاورزان را با خطر مواجه میکند ،بنابراین
توجه به گسترش بیمه محصوالت کشاورزی اجتنابناپذیر است و باید
در اولویت قراربگیرد.
نوروزی با انتقاد از عدم پوش��ش بیمه برای همه محصوالت کش��اورزی
خاطرنشان کرد :در این رابطه باید کار اساسی انجام دهیم؛ برای مثال ،در
سند آمایش محصوالت کشاورزی در استان گلستان  ٧٢محصول کشت
میشود که باید در فصل زراعت هماهنگی الزم با وزارت جهاد کشاورزی
برای مدیریت محصوالت با کار میدانی انجام شود .وقتی خدماتدهی عالی
باشد ،کشاورز با رغبت بهسمت بیمه میرود .پشتیبانی از کشاورز در زمان
حادثه بهترین انگیزه برای ترغیب و گسترش خدمات بیمهای است .این
در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا حمایت و پوشش بیمهای
برای همه محصوالت کش��اورزی وجود دارد ،اما در ایران اینگونه نیست.
وی در ادام��ه افزود :برای رس��یدن به وضعیت مطلوب هم ما نمایندگان
مجلس باید کمک کنیم و هم دولت و هم خود کشاورزان ،زیرا برای تأمین
امنیت غذایی نیاز به خودکفایی داریم و در این روزهای سخت تحریمهای
ظالمانه آمریکا رونق تولیدات کشاورزی بسیار نقشآفرین است.
ن��وروزی در توضیح ای��ن موضوع که با توجه به ش��رایط امروز ایران که
نیازمند اصالح ساختار کش��اورزی و حمایت از کشاورزان برای افزایش
تولید هس��تیم ،سامانه جامع بیمه کشاورزی فعال است تا کلیه خدمات
بیمهای در این حوزه به سهولت در اختیار کشاورزان قرار گیرد؛ آیا این امر
در ترغیب استفاده از بیمه کشاورزی مفید خواهد بود ،گفت :وقتی سخن
از استفاده از فناوریهای نوین است ،باید بحث بومیسازی این خدمات و
تکنولوژیها هم مطرح شود .وقتی در مجلس نهم بودم ،در سفر به هند
و چین ش��اهد بودم چقدر بحث استفاده از فناوریها و بیمه محصوالت
کش��اورزی در رونق تولیدات نقشآفرین بوده است؛ بنابراین با توجه به
امکانات روستاها باید در تهیه بسترهای الزم برای بهرهمندی کشاورزان
از این خدمات تالش شود.

