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برگزار ش�د با رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنن�دگان و رئی�س کمیس�یون کش�اورزی مجل�س به

گفتوگو نشس�تیم و نظ�ر آنها را درباره جوان�ب مختلف این
موضوع جویا ش�دیم .قیمتگ�ذاری ،تداخل و م�وازیکاری،

پرداخ�ت ارز مرجع و چرخه معی�وب توزیع ازجمله مهمترین
همراه باشید.
محورهای این میزگرد است .با

پرونده ارز دونرخی بسته شود

 علت اصلی فساد است

رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت :ش��اید
بتوان ادعا کرد تا امروز نخواستهایم این سیاست اجرایی
ش��ود .ما در دشت سیس��تان واقع در استان سیستان و
بلوچستان  ۴۶هزار هکتار اراضی داریم که با تاکید رهبر
معظم انقالب ،صندوق توس��عه ملی مبلغ  ۸۵۰میلیون
تومان اعتبار برای این منطقه در نظر گرفته است۵۵۰ .
هزار هکتار نیز اراضی در دو اس��تان خوزس��تان و ایالم
داری��م که در مجموع افزونب��ر  ۶۰۰هزار هکتار اراضی
هس��تند .بنابرای��ن ظرفیتها و قابلیته��ای زیادی در
حوزه تولید نهادههای کش��اورزی در کش��ور وجود دارد
ام��ا نمیتوانی��م این ظرفیت بالق��وه را به بالفعل تبدیل

 وضعیت بحرانی است

عسکری در تشریح بیش��تر موضوع خاطرنشان کرد:
در موضوع حملونقل نیز باید گفت که در بخش تولید
پروتئین سفید و قرمز در شرایط بحرانی قرار داریم .مواد
پروتئینی در بندر امام فقط با  ۸۰کامیون حمل میشد.
از متولی حملونقل استان خوزستان ،دلیل آن را جویا
شدم .در پاسخ گفت کامیونها به این بندر نمیآیند .در
همین راستا وزیر وقت کشور ،وزیر وقت جهاد کشاورزی
و معاونت حملونقل جادهای از وزارت راه و شهرسازی را
پای کار آوردهایم .از وزیر کشور خواستهایم تا استانداران
را پای کار بیاورد .از وزیر جهاد کشاورزی نیز خواستیم
تا روس��ای س��ازمانها را به خط کند و از معاون وزیر راه
و شهرس��ازی نیز خواس��تیم تا خود س��ر کار بیاید تا به
تناسب نیاز نهادهها هر کسی از حوزه خود کامیونهایی
را به بندر امام بفرس��تند تا نهادهها به مقاصد مورد نظر
ارسال شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود :پس از این
اق��دام ،تع��داد کامیونهای بندر ام��ام از  ۸۰به  ۳هزار
کامیون رس��یده است .رئیس راهآهن جمهوری اسالمی
ایران را نیز مکلف کردهایم که سیس��تم ریلی کشور زیر
بار برود و خوشبختانه این اتفاق رخ داده است .کشتیها
را نیز از بندر امام به س��مت بندر ش��هید رجایی هدایت

 پرداخت ارز مرجع فقط با کارت ملی

رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
در بخش بعدی س��خنان خود گفت :حال به این س��وال
میرس��یم که فس��اد چگونه به وجود میآید؟ در پاسخ
بای��د گفت یکی از اصلیترین دالیل برای ایجاد فس��اد،
ارز دونرخی است .به عبارت دیگر ،دو نرخی بودن ارز این
فضا را ایجاد میکند .به عقیده من ،باید دو اقدام اساسی
در ای��ن زمینه انجام دهیم .نخس��تین اق��دام مدیریت
درس��ت است .اگر مدیریت درستی در این زمینه لحاظ
ش��ود ،هیج مش��کلی در زمینه تامین نهادهها نخواهیم
داشت .نکته دیگر بانک مرکزی است .بانک مرکزی سال
 ،۹۸حدود  ۴۵۰میلیون دالر ارز برای واردات نهادههای
دامی پرداخت کرده اس��ت .وارداتی انجام نشده و معلوم
نیس��ت این ارزها کجا هستند .عملکرد بانک مرکزی در
زمینه اختصاص ارز منتقدان زیادی دارد.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس ضمن اش��اره
ب��ه این موضوع گفت :از س��وی دیگ��ر ،بانک هم در این
زمینه پاسخگو نیست .سال  ۹۹معادل همین مقدار ارز
دولتی از کش��ور خارج شده اما هیچ نهادهای وارد کشور
نش��ده اس��ت .بانک مرکزی در اقدام��ی عجیب ،تنها با
دریافت کارت ملی اقدام به ارائه ارز دولتی کرده اس��ت.
در کجای دنیا چنین اتفاقی رخ داده است؟ وقتی فساد
در حوزهه��ای مختل��ف نهادینه میش��ود ،این اتفاقات
رخ میده��د .در همین زمین��ه نهادهای نظارتی بهویژه
دستگاه قضا باید وارد عمل شوند .سیستمهای مربوطه
مانند وزارت جهادکش��اورزی نیز باید از مبادی ورودی

جای خالی مدافع حقوق مصرفکننده در شورای قیمتگذاری
در ادام��ه میزگ��رد رئیس س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان اظهارکرد :متاس��فانه از سازمان حمایت برای حضور
در شورای قیمتگذاری کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت نشده
اس��ت .به عبارتی میتوان گفت حق مصرفکنندگان در آن نادیده
گرفته ش��ده اس��ت .بنابراین در همین جلس��ه از رئیس کمیسیون
کش��اورزی مجلس درخواس��ت میکنیم نماینده سازمان حمایت
نیز به عنوان نماینده مصرفکنندگان در این ش��ورا حضور داش��ته
باشد .قانون انتزاع تصریح میکند که وزارت جهادکشاورزی باید به
گونهای عمل کند که از حجم ارز موردنیاز برای واردات کاسته شود.
س��والی که پیش میآید این است که آیا امروزه تمام مشکالت حل
شده است؟ خیر؛ بنابراین دوباره به صحبت اولیه خود باز میگردم.
ممکن است که در شرایط امروزی تمرکز تصمیمگیری وجود داشته
باش��د اما یادمان باش��د که اصل فراوانی تولید را نباید هیچگاه از یاد
ببری��م .اگر جوجهریزی به میزان  ۱۴۰میلیون قطعه انجام نش��ود،

م��رغ موردنیاز ب��رای  ۸۰میلیون ایرانی را نخواهیم داش��ت .تابش
گفت :امروزه با دو نوع تنظیم بازار روبهرو هستیم .تنظیم بازار بخش
کش��اورزی و همچنین بخش صنعت ،مع��دن و معدن .نمیتوانیم
مدعی باشیم که در شرایط کنونی ،نرخ موز بر نرخ تیرآهن تاثیرگذار
نیس��ت .در همین راستا پیشنهاد دادهایم یک کارگروه عالی تنظیم
بازار تش��کیل ش��ود تا دو بخش تنظیم بازار در یک مکان تبادلنظر
کنند تا مباحث مربوط به تنظیم بازار در آنجا مطرح ش��ود .رئیس
س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جمعبندی
سخنان خود اظهارکرد :قیمت از دستور تبعیت نمیکند .نرخ حاصل
جمع برخورد منحنی عرضه با منحنی تقاضاست .اگر هرکدام از این
منحنیه��ا افزایش پیدا کند بر منحنی دیگر تاثیرگذار خواهد بود.
امروزه هر اتفاقی در کف بازار افتاده بدونشک سازمان حمایت ماهها
قبل ،نامهای به متولی تولید آن کاال ارسال کرده و پیرامون اتفاقات
آینده هشدارهای الزم را داده است.

وی افزود :امروزه دام مولد کش��ور بنا به دالیل متعدد
در حال از بین رفتن اس��ت .همه میدانیم که این اتفاق
فاجعهای بزرگ را در پی دارد .در ابتدای انقالب ،وزارت
جهادس��ازندگی طی یک حرکت ژنتیکی دام هلشتاین
را ب��ا دام بوم��ی ترکیب کرد .امروزه دامهای کش��ور ما
بیش��تر از میانگین جهای شیر میدهند .براساس آمار،
میانگین جهانی در ازای هر راس گاو شیرده  ۴۲کیلوگرم
اس��ت اما این مقدار در کشور ما  ۴۸کیلوگرم است .این
موضوع نش��ان میدهد ظرفیت کشور ما ظرفیتی بسیار
ارزشمندی اس��ت .بنابراین اگر همه نهادها در راستای
ماموری��ت خود ب��ه بهترین نحو ایفای نقش کنند حتما
اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
در دو دولت گذشته برخی وظایف مربوط به نهادههای
دامی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و برخی به وزارت
جهاد کش��اورزی مربوط میشد .این موضوع باعث بروز
برخی چالشها و مش��کالت در سطح تولید و بازار شده
بود .خوش��بختانه با وضع قانون انتزاع تمام مسئولیتها
به وزارت جهاد کشاورزی موکول شد تا دیگر جای هیچ
بهانهای باقی نماند .وی تصریح کرد :به عقیده من ،قانون
کم نداریم .البته ایراداتی در حوزه قوانین وجود دارد که
قابلاصالح هس��تند .در کنار قوانین باید نظارت دقیق،
ظریف و ش��فاف نیز وجود داشته باشد تا مشکالت یکی
پس از دیگری حل شوند .درباره طرح امنیت غذایی نیز
باید گفت ،متولی این طرح کمیسیون کشاورزی مجلس
بود .در  ۱۴ماده تمام کاستیها ،ایرادات و نارساییهایی
که در حوزه کشاورزی کشور وجود داشته شناسایی شده
و در قالب قانون رفع خواهد شد .این قانون بعد از تایید
شورای نگهبان به زودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است بس��یاری از بروکراسیها و دستاندازهای
اداری با وجود این قانون حذف خواهد شد.
وی افزود :کمیسیون کشاورزی شورای قیمتگذاری
را راهاندازی کرده است .این شورا از وزیر جهاد کشاورزی،
وزی��ر اقتصاد ،معاون رئیسجمهوری و رئیس س��ازمان
برنامه و بودجه ،دو نفر از اعضای کمیس��یون کشاورزی
مجلس و مابقی که در مجموع  ۱۱نفر هستند ،تشکیل
شده است.

بستن شیرهاینفت درصورتمدیریت درست
در پای��ان رئیس کمیس��یون کش��اورزی
مجلس شورای اسالمی نیز اظهارکرد :مسئله
امنیت غذایی مس��ئله بسیار مهم و حساس
و سرنوشتس��ازی برای هر کش��وری است.
امروزه دنیا بهدنبال این است که امنیت غذایی
م��ردم خود را تامین کند .ما نیز به تناس��ب
ظرفیتها و قابلیتهای خود در حوزه تولید
محصوالت غذایی ،باید در راستای نقشه راه
مشخصی حرکت کنیم .ضمن اینکه به دلیل
اقلیم و ظرفیت آب و خاکی که داریم ش��اید
جزو معدود کشورهایی باشیم که به راحتی
میتوانی��م نیاز خود در ای��ن حوزه را تامین
و حتی ص��ادر کنیم .جمعیت ۶۰۰میلیونی
کشورهای همسایه ما عالقهمند به استفاده

از محص��والت کش��اورزی ما هس��تند .چرا
تاکنون نتوانس��تهایم فضایی را ایجاد کنیم
تا بتوانیم از این بازار بزرگ نهایت استفاده را
ببریم ؟ به عقیده من در حوزه امنیت غذایی،
اگ��ر با دقت پیش بروی��م و فضایی را ایجاد
کنیم که دغدغههای کش��اورزان را برطرف
کنیم حتما به نتایج مطلوب دس��ت خواهیم
یافت .اگر ارادهای برای حل مش��کالت حوزه
کش��اورزی وجود داشته باش��د در آیندهای
نزدیک تمام شیرهای نفت را خواهیم بست،
چراکه میتوانیم ارزآوری بسیار گستردهای
از ص��ادرات محصوالت کش��اورزی و غذایی
خود داشته باشیم تا کشور را از فروش نفت
بینیاز کنیم.
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محمدجواد عس��کری ،رئیس کمیس��یون کشاورزی
مجل��س یازدهم درباره اجرای سیاس��ت ارز تک نرخی
گف��ت :آنچ��ه امروزه در فضای م��واد پروتئینی (بهویژه
پروتئینه��ای س��فید و قرمز) اتف��اق میافتد ،موضوع
سوءمدیریت است .یکی از اشکاالت اصلی که وجود دارد
این است که ارز تخصیص دادهشده برای واردات نهادهها
دوقیمتی اس��ت .مادامیکه این فضا وجود داشته باشد،
موضوع رانت و فساد نیز بهطور قطع وجود خواهد داشت.
در موضوع نیاز پروتئینی ،کشور ما به نهادههای دامی که
از  3قلم کاالی ذرت ،سویا و جو تشکیل میشود ،وابسته
اس��ت .در مجموع در کش��ور به حدود  ۲۰میلیون تن از
این نهادهها نیاز داریم که حدود  ۱۰میلیون تن آن ،نیاز
به ذرت است که حدود  ۳میلیون تن از این محصول در
کش��ور تولید و مابقی از خارج از کش��ور تامین میشود.
عس��کری در تشریح بیشتر این موضوع گفت :همچنین
 ۴.۳میلیون تن س��ویا نیاز داری��م ۳۰۰ .هزار تن از این
مقدار در داخل کش��ور تامین میشود و مابقی وارداتی
اس��ت ۶.۶ .میلی��ون تن هم جو نیاز داریم .در ش��رایط
اقلیم مناس��ب در داخل کش��ور ۵۰ ،درصد از نیاز ما در
کشور و  ۵۰درصد از طریق سایر کشورها تامین میشود.
سالهاس��ت فساد در فضای واردات کشور نهادینه شده
اس��ت .این جمله به این معنی اس��ت که عده خاصی در
کشور متولی واردات نهادهها هستند .اگر مدیریت خوبی
لحاظ شود و با برنامهریزی پیش برویم ،هم میتوان این
نهادهه��ا را در داخ��ل تولید و هم در این زمینه ،دغدغه
و نگرانی تولیدکننده و مصرفکننده را برطرف کرد.

کنیم .علت اصلی این موضوع نیز وجود فساد
است .من در روزهای گذشته بازدیدی از بندر
ام��ام خمینی به عم��ل آوردم .در این بازدید
متوجه ش��دم حدود  ۳میلیون تن نهاده دپو
شده و حدود  ۳۰۰هزار تن در حال بارگیری
از کشتی بود .حدود یک میلیون تن نهاده نیز
در لنگرگاه روی کشتی بود .جالب اینجاست
که در این بندر با یک پالک ۱۰ ،کامیون خارج میشد.
کامیونها ،نهادهها را در ش��هر اهواز با خاک اره مخلوط
و به تولیدکننده میفروختند .در بندر امام  ۹۰باسکول
وج��ود داش��ت که فقط  ۳۰ع��دد از آنها فع��ال بودند.
نکته اینجاس��ت که این باس��کولها نیز به سامانه وصل
نبودند .در این بندر در راستای ترخیص نهادهها بهویژه
نهادههای دامی ،ناهماهنگی بین دامپزش��کی ،سازمان
تات ،اس��تاندارد و بهداشت به طرز محسوسی به چشم
میآمد.

کردهای��م تا بارگیری بهطور مس��تقیم انجام
شود .در بحث بندر شهید رجایی نیز تدابیری
در نظر گرفتیم تا نهادهها بهطور مس��تقیم از
کش��تیها وارد کامیونها شوند و دپویی در
کار نباش��د .ایراداتی در سامانه بازارگاه وجود
داشته که آنها را شناسایی کردهایم .بهعنوان
مثال ،یکی از تولیدکنندگان در استان بوشهر
که از طریق سامانه بازارگاه ثبت سفارش کرده بود باید
نهاده موردنیاز خود را از بندر امیرآباد تهیه میکرد .این
ناهماهنگیها و بیبرنامگیهاست که موجب بروز برخی
مشکالت و دغدغ ه برای تولیدکنندگان کشور میشود.
در درون همه این ناهمانگیها فساد نهادینه شده است.

نهادهها تا محل تخلیه را کنترل کنند.

 پایان ابهام با وضع قانون انتزاع

ش��واهد حاک��ی از آن اس��ت که ایران ب��ا وجود
ظرفیتهای صادراتی باال در تجاریس��ازی صنعتی
موفقیت چندانی نداشته اس��ت .در شرایط امروزی
چن��د عام��ل در ناکام��ی م��ا در رش��د صنعتی و
تجاریس��ازی دخالت دارند ک��ه مهمترین آنها جدا
مان��دن اقتصاد ای��ران از اقتصاد جهان اس��ت و به
همی��ن دلیل نمیتوانیم ص��ادرات و واردات راحتی
داشته باشیم.
رش��د ش��دید نقدینگی و تورم ب��اال و فزاینده در
کش��ور نیز از دیگر عوام��ل مه��م در ناکامی ما در
تجاریسازی و رشد صنعتی کشور است .این مشکل
موجب میش��ود تمام فعالیتها و تالشهای فعاالن
اقتصادی ،تجاری و صنعتگران کشور بینتیجه بماند.
س��ومین عامل ،نداشتن برنامه استراتژیک توسعه
اقتص��ادی و نبود مدیریت در اقتصاد کالن کش��ور
است .تمام این عوامل دست بهدست یکدیگر دادهاند
تا تولیدکنندگان و فعاالن تجاری اقتصادی کش��ور
موفق به رش��د صنعتی و تجاریس��ازی محصوالت
ساخت داخل نشوند.
امروزه به واس��طه سرمایهگذاری با اولویت دولتی
از میزان س��رمایهگذاریها در کشور کاسته شده و
نرخ س��رمایهگذاری کاهش پیدا کردهاس��ت .نباید
فرام��وش کرد س��رمایهگذاریهای دولتی فقط باید
در زمین��ه زیرس��اختهای اساس��ی انجام ش��ود و
مابقی س��رمایهگذاریها باید از خارج وارد ش��ود اما
بن��ا بهدالیلی ک��ه پیشتر عنوان ش��د و از آنجا که
فعاالن تجاری و اقتصادی دنیا ایران را به رس��میت
نمیشناس��ند؛ باوج��ود ظرفی��ت باالی کش��ور در
زمینههای مختلف ،هیچ سرمایهگذار عاقلی مایل به
سرمایهگذاری در کشور نیست .سرمایهگذار داخلی
نیز از آنجا که میداند بازخوردی برای سرمایهگذاری
خود نخواهد داشت مایل به سرمایهگذاری در کشور
نیست .بنابراین گاهی شاهد خروج سرمایه و نیروی
انس��انی متخصص از کشور هس��تیم .امید است که
دولت س��یزدهم مس��یر را برای پیوند اقتصاد کشور
ب��ه اقتصاد دنیا آماده کند تا به زودی ش��اهد بهبود
وضعیت معیش��ت مردم و همچنین تجارت کش��ور
باشیم.

سیاوش غیبیپور
کارشناس اقتصاد

تنظیم و هدایت سیاستهای پولی یکی از ارکان
مهم در توسعه اقتصاد به شمار میرود .برای تنظیم
و هدای��ت سیاس��تهای پول��ی نیز بررس��ی رابطه
بین ت��ورم و رش��د اقتصادی دارای اهمیت اس��ت.
در نظریهه��ای اقتصادی و نتای��ج مطالعات تجربی
انجامشده در کش��ورهای گوناگون درباره چگونگی
تاثیرپذی��ری رش��د از ت��ورم اتفاقنظ��ر کلی وجود
نداش��ته و به نتایج متناقض��ی (رابطه خطی مثبت/
منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست
یافتهاند .تورم به شکل س��نتی دو ریشه دارد؛ یکی
فشار ناشی از تقاضاست و دیگری کمبود یا تغییرات
در عرضه اس��ت که این دو ریش��ه در سطح جهانی
مطرح است .اما در کشور ما ریشهای دیگر نیز وجود
دارد و آن تاثیر اقتصاد بر تورم س��نتی است ،یعنی
وجود تورمی که سالهاس��ت در کشور ما جا خوش
کرده است.
اگر بخواهیم این عوامل را از س��ر راه کنار بزنیم،
از نظر منطقی و کارکردی نیازمند تغییرات اساسی
هس��تیم .اول اینکه تولید را بای��د با مصرف همگام
کنیم .دوم اینکه رش��د اقتصادیمان باید یک رشد
قابلتوجه باش��د نه رش��دی درح��د  3 ،2درصد تا
بتوانیم ادعا کنیم که روی تورم کار کردهایم .سومین
عامل درباره تسهیالتی است که بانکها به واحدهای
تولیدی میدهند.
این تس��هیالت بای��د بهگونهای باش��د که جاذبه
داش��ته باشد؛ یعنی ش��هروند عادی به این موضوع
دس��ت یابد که آیا با نرخ س��ود  ۱۵درصد بهصرفه
خواه��د بود ک��ه در بخش تولی��د ورود کند یا وارد
بخش خدمات شود.
ضم��ن اینکه اگر میخواهیم ت��ورم را مهار کنیم
ی کنیم .به عالوه
باید در روابط خارجیمان نیز بازبین 
اینکه از وضع هرگونه قانونی که مانع جذب سرمایه
ش��ود نیز باید دوری ک��رد .برای خ��روج اقتصاد از
بحران و فرار از تورم نیاز است قبل از هر چیز توجه
ویژه به بخش سرمایهگذاری در کشور داشته باشیم.
ناگفته نماند تا تورم هست ما مشکالت متعددی در
اقتصاد کالن کشور خواهیم داشت.

