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رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
مطرح شد:

فرزاد فیضاللهی
عضو اتاق بازرگانی ایالم

ش��رایط صادرات در دول��ت تدبیر و امید
بهشدت سخت شد و صادرکنندگان نهتنها
ش��اهد گشایش��ی در فعالیته��ای تجاری
نبودن��د ،بلک��ه در تنگناه��ای عجیبی نیز
گرفتار شدند.
این درحالی اس��ت که بازارهای صادراتی
خوب��ی در کش��ورهای همس��ایه داری��م.
اگ��ر به ظرفیت ص��ادرات به این کش��ورها
توجه میکردیم میتوانس��تیم از این منبع
ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم که
متاسفانه با سختگیریهای به عمل آمده در
امر صادرات و وضع قوانین متعدد و ناگهانی
این فرصت از دست رفت.
در تش��ریح ای��ن فرصته��ای صادراتی
میت��وان ب��ه ظرفی��ت ص��ادرات خدمات
فنیمهندسی اشاره کرد.
همس��ایگان ما عموما کشورهایی هستند
ک��ه نیاز ب��ه بازس��ازی دارن��د و میتوانند
بهعنوان ظرفیته��ای بالفعل برای خدمات
فنیمهندس��ی ایران م��ورد اس��تفاده قرار
گیرند.
این درحالی اس��ت که در کمال تاسف و
در عین ناباوری ،سهم ایران از بازار صادراتی
کش��ورهای همسایه کمتر از  ۵درصد است.
صادرات��ی که امروزه به این کش��ورها انجام
میش��ود ،تنها دارای ارزش حجمی اس��ت،
چراک��ه کاالیی مانند کاش��ی و س��رامیک
عمده کاالهای صادراتی ما به این کش��ورها
هستند .اما از نظر ارزش تجاری نتوانستهایم
موفق عمل کنیم و از ظرفیتهای این بازار
به درستی بهره ببریم.
در مقاب��ل ،کش��ورهای رقی��ب نهتنه��ا
در ص��ادرات خدم��ات فنیمهندس��ی ب��ه
همس��ایگان م��ا موف��ق بودهان��د ،بلکه در
ص��ادرات کاالهایی مانند خودرو نیز س��هم
مناس��ب و قابلتوجهی را کسب کردهاند .به
عنوان مثال ،کش��ور ترکی��ه امروزه بیش از
 ۸۰درصد بازار صادراتی کش��ورهای هدف
ایران را به خود اختصاص داده است.
ب��رای موفقیت در امر صادرات باید عالوه
ب��ر حمای��ت از تولیدصادراتمح��ور ،تجار
و بازرگان��ان را در بازاریاب��ی و بازارس��ازی
محصوالت نیز یاری کرد.
متاس��فانه در کش��ور ما نه از تولیدکننده
و ن��ه از صادرکنن��ده درس��ت و هدفمندی
انجام نمیش��ود .در کش��ورهای پیش��رفته
و کش��ورهایی ک��ه در امر ص��ادرات موفق
بودهان��د ،یارانهه��ای بس��یار خوب��ی ب��ه
صادرکنندگان پرداخت میشود.
ب��ه عن��وان مث��ال ،صادرکنن��دگان در
ای��ن کش��ورها از مالیات معاف هس��تند و
تس��هیالت ارزانقیمت در اختی��ار آنها قرار
میگیرد .این موضوع در کوتاهمدت موجب
رونق گرفتن صادرات آنها خواهد ش��د و از
سویی اشتغالزایی و سرمایهگذاری باالیی را
نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در کش��ور ما
برعک��س برنامهه��ای حمایتی کش��ورهای
همس��ایه سیاس��تگذاری میش��ود .اخ��ذ
مالیات ،تس��هیالت گرانقیمت ،حملونقل
گ��ران و مواردی از این قبی��ل نیز از جمله
مش��کالت و موانع��ی اس��ت که بر س��ر راه
صادرکنندگان ما قرار دارد.
متاسفانه امروزه نرخ حملونقل در کشور
ما بیش از دو براب��ر و نرخ کاالها هزار برابر
شده است.
به عبارت��ی میتوان گفت ب��رای نمایش
می��زان افزای��ش ن��رخ کااله��ا ضریب��ی
باق��ی نمانده اس��ت .این امر نش��اندهنده
سیاس��تهای غلط و نادرس��تی است که تا
امروز اجرایی شدهاست .عالوه بر مشکالت
ایجادشده براثر سیاس��تهای ضدحمایتی
صادرات ،برخی تصمیمات و سیاس��تهای
کالن اقتص��ادی نی��ز مش��کالتی ب��رای
صادرکنندگان ایجاد کرده اس��ت .مانند ارز
 ۴۲۰۰تومانی که از تصمیمات اشتباه دولت
دوازدهم بود.
نتیج��ه این تصمیم را در ش��رایط کنونی
جامع��ه و وض��ع معیش��ت مردم مش��اهده
میکنیم .صادرکنندگان نیز از آس��یبهای
ارز  ۴۲۰۰تومان��ی در ام��ان نب��وده و این
مشکل همچنان ادامه دارد.

پرونده
ارز مرجع را
ببندیم
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ظرفیتها و چالشهای پیشروی صنایع غذایی کش�ور کدام
است؟ چگونه میتوان مس�یر فعالیت تولیدکنندگان این حوزه

مهم را هموار کرد؟ بدون شک فعالیت بهینه کارخانجات صنایع
غذایی ،نهتنها به رونق این اقتصاد مهم ،اش�تغالآفرین و ارزآور

کمک میکند ،بلکه زمینه رضایت مصرفکنندگان را هم فراهم
میآورد .در میزگردی که در محل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی

کسب همزمان رضایت جامعه تولیدکننده و مصرفکننده

عباس تابش:
برخی بر
این باورند
که کاالهای
یارانهای،
مشمول
قیمتگذاری
تثبیتی هستند.
اگر این ادعا به
استناد مصوبه
سران مطرح
میشود باید
گفت مهلت آن
مصوبه به پایان
رسیده است.
اگر هم طرح آن
بر مبنای قانون
است باید گفت
دولت هنوز
دستورالعمل
مربوطه را ابالغ
نکرده است

کس��ب رضای��ت همزم��ان جامع��ه تولیدکننده و
مصرفکننده ،کار آس��انی نیس��ت و معموال بهدست
نمیآی��د .عب��اس تاب��ش ،رئی��س س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تش��ریح بیش��تر
این موضوع ،اظهارکرد :تولیدکنندگان مدعی هستند
سازمان به آنها اجاره نمیدهد نرخ موردنظر خود را روی
محصوالت اعمال کنند .از س��وی دیگر ،مصرفکننده
نی��ز نظارهگر افزای��ش مداوم قیمتهاس��ت .بنابراین
این س��وال پیش میآید که سازمان حمایت ،طرفدار
مصرفکننده است یا تولیدکننده؟ چندی پیش وزیر
جهادکشاورزی اعالم کرد تولیدکننده به مصرفکننده
یارانهبده نیست .مخاطب اصلی این صحبت وزیر ،من
بودم .ایش��ان بهطور غیرمس��تقیم گفتند که سازمان
حمایت اج��ازه نمیدهد تولیدکننده ،محصوالت خود
را به نرخ روز بفروشد و ازآنجاکه قیمتها پایین است
بخشی از درآمد تولیدکننده به مصرفکننده میرسد.
رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان در ادامه گفت :من عکس این موضوع
را به مس��ئوالن وزارتخانه منعکس کردم .قرار نیست
از جیب مصرفکننده ،نیازه��ای تولیدکننده برطرف
ش��ود .اساس��ا س��وال این اس��ت که م��رز حمایت از
مصرفکننده و تولیدکننده کجاست؟ جایی است که
حقی از تولیدکننده به جیب مصرفکننده و همچنین
حق��ی از مصرفکننده به جیب تولیدکننده س��رازیر
نش��ود .اینجا خط حمایت از حقوق تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان است.
از س��وی دیگر باید پرس��ید که در حالحاضر ابزار
س��ازمان برای حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده
چیس��ت؟ اب��زار حمایتی این س��ازمان در حالحاضر
اساسنامه و قوانین باالدستی است.

 تنها مرجع قیمتگذاری محصوالت

نوس��ان نرخ در حوزههایی مانند لوازم خانگی بسیار
زیاد اس��ت .آی��ا س��ازمان حمایت نمیتوان��د در این
حوزهه��ا ،موثرتر عمل کند؟ رئیس س��ازمان حمایت
در این زمینه خاطرنش��ان کرد :آی��ا بازار لوازمخانگی
مشمول قیمتگذاری است؟ خیر؛ براساس اساسنامه،
سازمان حمایت تنها نهاد کارشناسی قیمت در کشور
است .اما متاسفانه سازمانها و نهادهای مختلف برای
خ��ود قوانین متع��ددی را ایجاد کردهان��د .به عنوان
مثال ،ش��ورایعالی هواپیمایی ،نرخ بلیت را مشخص
میکند .شورای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی،
تنها شورایی است که این محصوالت را قیمتگذاری
میکن��د اما بر خ�لاف قانون ،نماین��ده مصرفکننده
در ای��ن ش��ورا عضو حضور ندارد .این ش��ورا نیز خود
را موظ��ف ب��ه قیمتگ��ذاری میبیند .ش��ورایعالی
اس��تاندارد ،ش��ورایعالی آموزشوپ��رورش و دهه��ا
شورایعالی دیگر مشغول به قیمتگذاری هستند اما
همانطور که پیشتر عنوان ش��د تنها نهادکارشناسی
قیمت در کشور سازمان حمایت است.
تابش در تش��ریح بیش��تر موضوع گفت :براس��اس
مصوبه سران در  ۷مرداد  ۹۷که به تایید رهبر معظم
انقالب نیز رس��یده ب��ود ،همه ابزارهای کارشناس��ی
قیمت ،باید در س��ازمان حمایت کارشناسی میشد و
پس از آن س��تاد تنظیم بازار آن ابزار را ابالغ میکرد.
م��دت مصوبه یک س��ال بود .در آن زم��ان که دوران
خ��روج امریکا از برجام و اعمال تحریمهای ش��دیدتر

علی��ه ایران بود ،تمام بخشه��ا و نهادهای
گوناگ��ون را با یکدیگ��ر هماهنگ کردیم و
امور را به خوبی پی��ش بردیم .بعد از پایان
یک س��ال مهلت مصوبه با س��ختی بسیار
زیاد موفق ش��دیم آن را ب��رای  ۶ماه دیگر
تمدید کنیم .متاس��فانه از اوایل س��ال ۹۹
تاکنون حتی نمیدانیم فالن کاال مش��مول
قیمتگذاری میشود یا نه؟
تاب��ش تصریح کرد :ما ام��روز قانونی بهنام ماده ۲۱
قانون الحاق بخش��ی از مقررات مالی داریم؛ این قانون
دولت را مکلف کرده دس��تورالعملی را تدوین کند تا
براس��اس آن کاالها به کاالهای انحص��اری ،عمومی،
حس��اس ،ضروری ،اساس��ی و خدمات تقس��یمبندی
ش��وند .ما در س��ازمان حمایت این دس��تورالعمل را
تدوین و به دولت ارس��ال کردهایم .نکته اینجاست که
هن��وز دولت مصوبهای در این زمینه به س��ازمان ارائه
نکرده؛ بنابراین هنوز نمیدانیم کدام کاالها مش��مول
قیمتگ��ذاری هس��تند و کدامیک مش��مول این امر
نمیشوند.

 شورای رقابت حق قیمتگذاری ندارد

برخ��ی از کااله��ا مانند مرغ ،گوش��ت و دیگر اقالم
ض��روری مردم جزو کاالهای ضروری مردم هس��تند؛
بنابرای��ن باید مش��مول قیمتگ��ذاری ق��رار گیرند.
آیا ش��ما برای ای��ن کاالها هم منتظ��ر مصوبه دولت
هس��تید؟ رئیس س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان در پاس��خ این سوال گفت :در شرایط
کنونی مردم براس��اس قوانین س��ابق ،انتظاراتی از ما
دارن��د .اما نبای��د فراموش کرد که ام��روزه آن قوانین
ساقط شدهاند.
برخی بر این باورند که کاالهای یارانهای ،مش��مول
قیمتگذاری تثبیتی هس��تند .اگر این ادعا به استناد
مصوبه س��ران مطرح میشود باید گفت که مهلت آن
مصوبه به پایان رس��یده است .اگر هم بر مبنای قانون
مطرح میشود باید گفت که دولت هنوز دستورالعمل
مربوطه را ابالغ نکرده است.
وی اف��زود :قانون درباره ش��ورای رقابت به صراحت
میگوید که این شورا مکلف است کاالهای انحصاری
را تشخیص دهد و برای آن دستورالعمل قیمتگذاری
تدوین و به سازمان حمایت ارائه کند .بنابراین شورای
رقاب��ت حق قیمتگذاری ندارد ،بلکه حق تش��خیص
و صدور دس��تورالعمل دارد .اما ام��روزه میبینیم که
ش��ورای رقابت مشغول قیمتگذاری اس��ت .این امر
خالف نص صحیح قانون اس��ت .در ش��رایط امروزی
مش��خص نیست که این ش��ورا آنالیز قیمتی که برای
برخی خودروها در نظر گرفته را بر چه اساس��ی انجام
داده است؟

 پیامدهای نگاه دوگانه به اقتصاد

به گفته تابش این ش��ورا مدعی اس��ت ضوابط سال
 ۷۲س��ازمان حمایت را داراس��ت .بعد از به روز کردن
ضوابط ،نرخ تورم را از بانک مرکزی استعالم و سپس
اقدام به قیمتگذاری میکند .امروز ،این شورا بخشی
از خودروه��ا را به صورت تثبیتی و برخی از آنها را به
صورت آزاد قیمتگذاری میکند .آیا خودروهایی که
به صورت آزاد قیمتگذاری میشوند رقابتی هستند؟
با این تفاس��یر باید گفت یک آنارشی خاص در کشور
اتفاق افتاده است.

رئی��س رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ،بزرگتری��ن
مش��کل در کش��ور را نگاه دوگانه به اقتصاد
دانس��ت و گفت :بعضی از سیاس��تگذاران
کش��ور اقتصاد ما را رقابت��ی میبینند و نگاه
ص��رف رقابت��ی به اقتص��اد دارند .از س��وی
برخ��ی دیگر از مس��ئوالن اقتصاد کش��ور را
اقتص��ادی قابل مدیریت میبینند .ب��ه اعتقاد من در
ش��رایط تحریم ،اقتصاد باید مدیریت شود .اگر از روند
با ثبات تامی��ن کاال اطمینان نداریم باید اقتصاد خود
را مدیری��ت کنیم .اگر اقتصاد خود را رقابتی کنیم به
ط��ور حتم ،قیمتها را به ق��دری باال خواهند برد که
مصرفکننده حتما با مشکالت فراوانی روبهرو خواهد
ش��د .پس در گام نخست باید یک نگاه ثابت در کشور
ایجاد کنیم.

 قیمت تمامشده مالک است

وی گفت :برخی س��وال میکنند که چ��را از نظام
قیمتگ��ذاری در عرضه محصوالت در ب��ازار پیروی
میکنیم و چرا تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا
در بازار نمیسپاریم؟
برخ��ی دیگ��ر از اصطالح��ی غل��ط ب��ا عن��وان
«قیمتگ��ذاری دس��توری» در این فرآیند اس��تفاده
میکنند .این درحالی اس��ت که هیچجا قیمتگذاری
دس��توری نداری��م .م��ا در س��ازمان حمای��ت ،بهای
تمامشده کاال را محاسبه میکنیم .در فرآیند محاسبه
بهای تمامش��ده کاال تمام هزینهه��ای مربوط به کاال
و همچنین حاش��یه سود منطقی تولیدکننده در نظر
گرفته میش��ود .قیمتگذاری دستوری به این معنی
اس��ت که فارغ از اینکه هزینهها و س��ود تولیدکننده
در نظر گرفته ش��ود ،نرخ مشخصی را برای کاالها در
نظ��ر بگیریم .این در حالی اس��ت که ما در س��ازمان
حمای��ت تمام هزینهه��ای تولیدکنن��ده را با یکدیگر
جمع میکنیم و س��ود منطقی تولیدکننده را در نظر
میگیریم.
عباس تابش تصریح کرد :باید توجه داش��ت که این
کار ،قیمتگذاری دس��توری نیس��ت ،بلکه حمایت از
تولیدکننده اس��ت .ما امروز به واسطه نداشتن اختیار
تجمیع نظارت بر قیمتها و ورود سازمانها و نهادهای
مختلف به فرآیند قیمتگذاری با چالشهای مختلفی
روبهرو هستیم .اصطالح جدیدی که این روزها مطرح
ش��ده و بیش��تر در قانون انتزاع بخش کش��اورزی به
گ��وش میخورد این اس��ت که اگر تم��ام زنجیره در
اختیار یک نهاد باشد بهتر مدیریت خواهد شد.

 ابزار قیمت ،کافی نیست

در ادامه از رئیس س��ازمان حمایت س��وال کردیم:
بنابراین میتوان ادعا کرد اگر سازمان حمایت بهعنوان
تنها مرجع قانونی قیمتگذاری در کش��ور این وظیفه
مه��م را انجام ده��د و دیگر نهاده��ا در قیمتگذاری
نقش��ی نداشته باش��ند میتوان امیدوار بود که شاهد
تحولی اساسی در قیمتگذاریها باشیم؟
رئیس س��ازمان حمایت در پاس��خ این سوال گفت:
نگاه��ی وج��ود دارد که فرض را ب��ر آن قرار میدهد
ک��ه فقط ب��ا ابزار نرخ میت��وان ب��ازار را تنظیم کرد.
این دیدگاه اشتباه محض اس��ت .ما در قیمتگذاری
تثبیتی که به اس��تناد مصوبه س��ران انجام میدادیم،
بس��یاری از کاالها را باالتر از نرخ مصوبی که سازمان

حمایت به آن رس��یده بود قیمتگذاری میکردیم تا
چرخ تولید کش��ور متوقف نش��ود .تجربه ثابت کرده
هرزمان دولت چنین حمایتهای��ی را از تولیدکننده
انجام داده تا مقطعی ،حرف خود را پیش برده اما این
قیمت ،پلهای برای نرخ بعدی بوده اس��ت .بنابراین به
این نتیجه میرسیم که نگاه صرف تاثیر نرخ بر تنظیم
بازار نباید داشته باشیم.
وی اف��زود :تنظیم بازار فاکتوره��ای متعددی دارد.
نخس��تین فاکتور تنظیم ب��ازار فراوانی تولید و عرضه
کافی اس��ت .هر جا عرضه به اندازه نیاز وجود داشت،
نی��ازی به قیمتگذاری نخواهیم داش��ت ،زیرا در این
صورت رقابت ایجاد میش��ود و در ای��ن فرآیند ،نرخ
منطقی به خودی خود پیدا خواهد شد.

 چرخه معیوب توزیع نهاده

رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنندگان در پاس��خ این س��وال ک��ه آیا میتوان
گفت در ای��ن زمینه بازار م��رغ میتواند مثال خوبی
باشد؟ بسیاری از مرغداران بر این باورند که بینیاز از
هر نوع دخالت در حوزه تولید مرغ هس��تند ،زیرا بازار
مرغ بازاری بس��یار رقابتی اس��ت؟ تصریح کرد :خیر؛
حاکمیت بر این باور است که اگر ماهانه  ۱۴۰میلیون
جوجهریزی انجام شود ،نیاز کشور تامین خواهد شد.
در همین راستا بیش��تر از حجم موردنیاز ،نهاده وارد
شده است.
از س��ویی سیستم قادر به تخصیص درست نهادهها
به مرغداریهای س��طح کشور نیست و بخشی از این
نهاد ه در بازار آزاد به فروش میرود؛ بنابراین نهاده به
اندازه کافی وجود دارد و مش��کل به توزیع آن مربوط
نمیشود.

 موافق ارز مرجع هستم

وی در ادامه افزود :ش��اید برای برخی س��وال باشد
ک��ه رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنندگان موافق اختص��اص ارز دولتی به برخی
کاالهاس��ت ی��ا خیر؟ به عقی��ده من اگ��ر ارز ۴۲۰۰
تومانی حذف ش��ود ،اوضاع کش��ور  ۱۰۰۰برابر بهتر
از ش��رایط کنونی خواهد شد .س��ازمان حمایت سال
گذشته بهای تمامشده کاالها را با ارز نیمایی محاسبه
کرد .نرخ مرغ در س��ال گذشته با احتساب حذف ارز
 ۴۲۰۰تومان��ی از نرخ کنونی ارزانتر ب��ود .اما بنا به
هر دلیلی که تشخیص آن به سازمان حمایت مربوط
نیست ،ارز دولتی حذف نشد .سازمان حمایت مجری
سیاستهای موجود است.
حاکمی��ت نباید دو بار چوب بخ��ورد؛ حاکمیت در
ش��رایط کنونی هم چوب نرخ را میخورد و هم چوب
عرضه نامناسب را .امروزه قیمتگذاری مرغ به وزارت
جهاد کش��اورزی محول شده اما به عقیده من اگر در
این ش��رایط ،مرغ قیمتگذاری نش��ود و از س��ویی با
ش��رایط عرضه نهادهها در بازار ،آنارشی خاصی اتفاق
رخ خواه��د داد و قیمتها به هیچ عنوان در بازار قابل
کنترل نخواهد بود.
مجلس ش��ورای اس�لامی در اسفند س��ال گذشته
مصوب کرد ارز  ۴۲۰۰تومانی کنار گذاش��ته شود اما
تا امروز که حدود نیمی از سال نیز گذشته این اتفاق
رخ نداده اس��ت .آیا مجلس قصد ندارد به این موضوع
ورود کرده و تکلیف ارز دولتی را یکبار برای همیشه
مشخص کند؟

