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ارائه گزارش خسارتهای سیل به حوزه کشاورزی و دامداری

«جهانصنعت» -رییس کمیس��یون کشاورزی مجلس از گزارش جامع
خسارات وارده سیل به بخش کشاورزی و دامداری به انضمام تکالیف بر زمین
مانده دستگاههای اجرایی خبر داد .محمدجواد عسگری در تذکری شفاهی در
جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد :در چند روز گذشته شاهد بودیم
که س��یل خس��ارات زیاد مالی و جانی به ملت ایران وارد کرد .حضور به موقع
رییسجمهور و مدیران و مسووالن کشوری و نمایندگان مجلس باعث شد تا
امکانات برای مدیریت بحران بسیج شوند اما تکالیف بر زمین مانده از گذشته
باعث شد تا حجم خسارات باال رود .وی در ادامه اظهار کرد :خسارت زیادی به
کشاورزان و دامداران در اکثر استانها وارد شده است .وزارت جهاد کشاورزی
و بیمه مرکزی باید در راستای امهال وامها و ارائه تسهیالت اقدام کنند .شاهد
خسارات سنگینی در استان فارس به مردم بودیم.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس تصریح کرد :کمیسیون کشاورزی
با توجه به دستور رییس مجلس مصمم است که گزارش جامعی از میزان خسارت
وارده سیل اخیر به انضمام تکالیف بر زمین مانده دستگاههای متولی تهیه کند
و در اس��رع وقت در اختیار مجلس قرار دهد .تقاضا داریم که دولت و سازمان
برنامه و بودجه به مطالبات کشاورزان توجه داشته باشد.

گمرک زاهدان:

فعال کاال نفرستید؛ در غیر این صورت مسوولیت با ما نیست

«جهانصنعت» -به دنبال انباشت کاال در گمرک زاهدان و اتفاقات اخیر
لونقل اعالم کرده است که تا اطالع
پیش آمده ،گمرک به ش��رکتهای حم 
ثانوی و حل مشکل از اظهار کاالی ترانزیت داخلی به مقصد گمرک زاهدان
اکیدا خودداری شود.
در تازهتری��ن مکاتب��ه ص��ورت گرفت��ه بی��ن خاش��ی -ناظ��ر گمرکات
لونقل،
سیستانوبلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان -با کلیه شرکتهای حم 
موضوع عدم ورود کاالهای جدید به این گمرک مورد تاکید قرار گرفته است .وی
اعالم کرده با توجه به نبود فضای خالی در انبارهای گمرک زاهدان و همچنین
عدم تامین انبار از سوی مرجع تحویل گیرنده کاال (شرکت انبارهای عمومی)
تا اطالع ثانوی و حل مشکل از اظهار کاالهای ترانزیت داخلی به مقصد گمرک
زاهدان اکیدا خودداری و کاالها به مقاصد سایر گمرکات اظهار شود.
مدیرکل گمرک زاهدان در ادامه تاکید کرده است که در غیر این صورت
مس��وولیت توقف و هرگونه خسارت وارده برعهده شرکت اظهارکننده بوده و
گمرک در این خصوص هیچگونه مسوولیتی نداشته و ندارد .در هفته گذشته و
به دنبال بارندگی شدید در زاهدان ،گمرک این شهر دچار آبگرفتگی شد و طی آن
محمولههای برنج موجود در محوطه به دلیل شرایط نامناسب ،خسارت دید.
اخیرا گمرک ایران نیز در مکاتبهای با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) خواسته تا دیگر ثبت سفارشی به مقصد زاهدان
صادر نشود و محمولهها وارد گمرک دیگری شوند.

سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی صفر شد

«جهانصنعت» -طبق اعالم وزارت صمت مصوبه س��تاد تنظیم بازار
مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی ابالغ و
وعده داده شد که در پی این تصمیم قیمت روغن خوراکی کاهش مییابد.
علیرضا شهپرست مدیرکل صنایع غذا و دارو وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از ابالغ مصوبات ستاد تنظیم بازار مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات
روغن خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و سابقه در واردات
روغن خام خبر داد.
او همچنین وعده داده که قیمت روغن خوراکی در سراس��ر کشور کاهش
مییابد و گفته که در همین راستا هماهنگیهای الزم برای کاهش قیمت انواع
روغنهای خوراکی با تولیدکنندگان این حوزه انجام شده و با هر واحدی که
ط قانونی پیروی
حقوق مصرفکنندگان را رعایت نکند و از دستورالعملها و ضواب 
نکند ،برخورد خواهد شد.
پیشتر هم مهدی برادران معاون وزیر صمت در بازدید از یکی از کارخانههای
تولید روغن از کاهش  ۱۰تا  ۲۵درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور
خبر داده و تاکید کرده بود که این کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای
کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای روغن اعمال میشود و
هدف از این کار حمایت از مردم و مصرفکنندگان خواهد بود .همچنین همه
کارخانهها ملزم به کاهش قیمت هستند و با هر واحدی که از این دستورالعمل
پیروی نکند ،برخورد خواهد شد.

تکذیب عرضه مرغهای تلف شده در سیل به کشتارگاهها

«جهانصنعت» -در پی انتشار ویدئویی حاکی از ورود مرغهای تلف
ش��ده در سیلهای اخیر به بازار ،سازمان دامپزشکی در اطالعیهای ضمن
تکذیب این موضوع اعالم کرد که با هماهنگی و نظارت دامپزشکی ،مرغهای
زنده و سالم در واحدهای گرفتار سیالب از یکدیگر تفکیک و به کشتارگاه
ارسال میشوند.
اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که گفت ه میشود مرغهایی
که بر اثر سیل اخیر تلف شدهاند پس از ورود به کشتارگاه وارد بازار میشوند
و مطالبی در این خصوص منتشر شده که این مرغها قابل مصرف نیستند،
موضوعی که واکنش سازمان دامپزشکی را به دنبال داشت و این سازمان
در اطالعیهای اعالم کرد :به دنبال بارندگی شدید و جاری شدن سیالب در
برخی از استانها که منجر به بروز خسارت به برخی از واحدهای تولیدی
بخش کش��اورزی از جمله زنبورداری ،دامپروری ،مرغداری ،آبزیپروری و
باغات و مزارع شد ،قاعدتا تمام محصوالت در حوزه زراعی و باغی مشمول
آسیب و خسارت نشدهاند؛ کمااینکه در خصوص واحدهای دامی نیز تمام
دامه��ا و مرغهای واحدهای مرغداری تلف نش��دند .پیرو همین موضوع و
جهت مدیریت بهتر موضوع با نظارت و مس��اعدت همکاران دامپزشک در
واحدها ،طیور زنده از طیور غیرزنده داخل فارمها تفکیک شد و به فوریت
مبادرت به ارسال آنها به کشتارگاهها شد.
در این میان ،آنچه به عنوان کلیپی تقطیع شده از یک کشتارگاه در استان
ل ناشی از سیالب در فضای مجازی منتشر شده
اصفهان با مرغهای آغشته به ِگ 
و تصاویر عدم تحرک آنها در برش کوتاه ویدئو ،موجب بروز شبهه شده است؛
روند طبیعی ناشی از وارد کردن شوک به مرغها پیش از ذبح شرعی است و
الزم به ذکر است ذبح این مرغها در حضور ناظر شرعی مستقر در کشتارگاه
در حال انجام بوده است.
لذا هرگونه ادعایی مبنی بر عرضه مرغ ُمردار به کشتارگاه از اساس تکذیب
میش��ود؛ کمااینکه نگهداری مرغهای زنده گرفتار س��یالب در آن ش��رایط
غیرممکن و نگهداری در محیطی که تاسیسات آن آسیبدیده است ،به لحاظ
منطقی و اقتصادی و پرهیز از حیف و میل مرغهای زنده و س��الم واقعبینانه
نبوده و نیست.

نسترن یوسفبکیان -هرچند با
گذش��ت یک سال از آغاز به کار ابراهیم
رییسی به عنوان رییسجمهور ،عملکرد
دولت س��یزدهم از ابعاد گوناگون قابل
بحث و بررسی است اما با توجه به اینکه
صنعت غذا و بازار کاالهای اساسی یکی
از حوزههایی بود که طی ماههای اخیر
با تحوالت قابلتوجهی روبهرو ش��د ،بد
نیست که در این مجال اندک ،عملکرد
دولت فعلی در این حوزه را مورد واکاوی
قرار دهیم .شواهد حاکی از آن است که با
وجود وعده وعیدهای دولتمردان در مورد
ع��دم افزایش قیمت کاالهای مورد نیاز
مردم و همچنین بهبود اوضاع معیشتی،
وضعیت به مراتب بدتر ش��ده به طوری
که به صراحت میتوان گفت اوج افزایش
قیمتها و تالطم در بازار کاالهای اساسی
در دولت س��یزدهم اتفاق افتاد .البته به
طور حتم حذف ارز ترجیحی منش��اء
این گرانیهای افسارگس��یخته در بازار
بود که به باور برخی از کارشناسان ،اقدام
شجاعانهای بود که از سوی دولت انجام
شد اما با توجه به اینکه این اقدام بدون در
نظرگرفتنشرایطبحرانیتولیدکنندگان
و آمادهسازی زیرساختهای الزم برای
جلوگیری از بیش��تر ش��دن مشکالت
معیشتی مردم و همچنین پررنگ شدن
چالش تامین مالی صنعتگران در دستور
کار قرار گرفت ،به شدت مورد انتقاد قرار
دارد .از دیگر موضوعاتی که مورد انتقاد
کارشناس��ان قرار دارد ،ناآگاهی مدیران
میانی ،ع��دم توجه آنها به مش��ورت و
تبادلنظر با تشکلهای بخش خصوصی
و همچنی��ن بیتوجهی به بخش تولید
است .به طور کلی صاحبنظران اقتصادی
اعالم میکنند که قیمتگذاری دستوری
در این دولت تشدید شده است در حالی
که اگر صنع��ت و تولید با حمایتهای
دولت همراه باشد ،قیمت تمامشده پایین
میآید و این موضوع به نفع مردم خواهد
بود .از س��وی دیگر وقتی مردم در رفاه
باش��ند ،مسلما دولت هم به هدف خود
که همان خدمتگزاری به مردم اس��ت،
خواهد رسید.
  استفاده از افرادی که ناکارآمدی
آنها ثابت شده بود
شواهد اما نشان میدهد که مسووالن
دولت س��یزدهم که عملکرد مسووالن
دولتهای یازدهم و دوازدهم را به شدت
به س��خره میگرفتند و مورد انتقاد قرار
یدادند ،دستکم در حوزه بازار و کاالهای
م
اساسیمردمنیزنتوانست هاندعملکردمثبتی
داشتهباشندبهطوریکهدرشرایطفعلی،
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان به
شدت نس��بت به عملکرد دولت انتقاد
دارند .در همین خصوص دبیر فدراسیون
تشکلهای صنایع غذایی با بیان اینکه ما
به دولت سیزدهم خیلی امیدوار بودیم ،به
«جهانصنعت» گفت :البته همین حاال
هم امیدواریم مشکالت این صنعت و بازار
کاالهای اساسی توسط دولت حل شود اما
متاسفانه با وجود تمام امیدواریها نسبت
به آغاز به کار دولت سیزدهم برای اصالح
امور ،به هر دری که زدیم نتوانستیم کاری
کنیمکهمشکالتموجوددرحوزهصنعت
و تولید کاهش پیدا کند.
محسننقاشی
با اش��اره به اینکه
حتیرییسجمهور
هم اعالم کرد که
بانی��ان وض��ع
موجود نباید سر
کار باشند ،افزود :یکی از مشکالتی که
در دولت س��یزدهم ایجاد شد ،همین
بود .ب��ه این معنا که افراد متخصص و
غیرسیاس��ی که برای کمک به بخش
تولید مفید بودند کنار گذاشته شدند اما
در مقابل بعضا افرادی که در دولتهای
گذشته هیچگاه کاری برای تولید انجام
ن��داده بودند و یا اینکه ذاتا و اساس��ا با
تولید مشکل داش��تند ،باقی ماندند و
مشکلآفرینی کردند.

« جهان صنعت» عملکرد یک ساله دولت در باره صنعت غذا و بازار کاالهای اساسی را بررسی کرد

تشدید قیمتگذاری دستوری
بخش خصوصی :از ناآگاهی مدیران میانی دولتی گلهمند هستیم

وی ادامه داد :شما مشاهده کردید که
برنامه قیمتگذاری دی ماه چه ضربهای
به تولیدکنندهها و م��ردم وارد کرد .به
عقیده ما یکی از دالیل اصلی گرانیها در
ماههای اخیر همین مساله قیمتگذاری
ب��ود .این در حالی اس��ت ک��ه امیدوار
بودیم در دولت سیزدهم قیمتگذاری
دستوری از بین برود اما متاسفانه با کاری
که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان در دی ماه گذشته انجام
داد ،معضل قیمتگذاری دستوری در
این دولت تشدید شد.
 همچن�ان ب�ر قیمتگ�ذاری
دستوری تاکید میشود
نقاشیبابیاناینکهسیاستگذاریهای
اخی��ر کاری ک��رد ک��ه قیمتگذاری
دستوری پررنگتر شد و در حال حاضر
نیز همچنان بر قیمتگذاری دستوری
تاکید میش��ود ،گفت :البته در مدت
یک س��الی ک��ه از آغاز ب��ه کار دولت
سیزدهم گذشت ،امیدوار بودیم که وزرا
و معاونان وزارتخانههای مرتبط با تولید و
سازمانهای مربوطه پای اظهارنظرهایی
که کردهاند بایستند و به عنوان مثال از
تش��کلهای بخش خصوصی حمایت
کنن��د .آن هم با توجه ب��ه اینکه وزرا
پیش از تایید صالحیت مجلس ،وعده
وعیدهای زیادی برای مشورت و تعامل
به فعاالن این بخش داده بودند اما چنین
اتفاقی رخ نداد .مشکل دیگر این است
کهمتاسفانهوزرایاقتصادیکابینهباهم
هماهنگ و همگن نیستند.
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی با بیان اینکه حتی یک دانشجوی
یداند که افزایش قیمت در
اقتصاد هم م 
بخشی از زنجیره تولید ،دیگر بخشها
را تحت تاثیر قرار میدهد ،اظهار کرد:
مگر میش��ود نرخ انرژی ،م��واد اولیه،
دس��تمزد نی��روی کار و ...افزایش پیدا
کند و تولیدکننده کاالی خود را با قیمت
ثابت به بازار عرضه کند .وی با بیان اینکه
برخی چالشها را مس��تقیما خود وزرا
ایجاد کردند ،افزود :درخواست ما از دولت
این است که وزرای اقتصادی حتما با هم
هماهنگ باشند و مشورتهای الزم را
انج��ام دهند چراکه این کار به نفع آن
وزارتخانهها و به طور کلی اقتصاد کشور
است .نقاشی همچنین با اشاره به اینکه
دولت میتواند با مشورت با فعاالن بخش
خصوصی لقمه حاضر و آماده اطالعات
و تجربه گرانبهای آنها را در زمینههای

مختلف و به صورت رایگان به دس��ت
بیاورد ،گفت :دولتمردان و سیاستگذاران
چرا باید بدون مشورت طوری عمل کنند
که با چالش مواجه ش��ویم و در نهایت
خودشان نیز بخشنامههای خودشان را
لغو کنند و نتوانند کارها را جلو ببرند.
 قیمتها باال برود ،تولیدکننده
بیشتر خسارت میبیند
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذاییادامهداد:تولیدکنندههاوتشکلها
همراه دولت هستند .در حال حاضر یکی
از خط مشیهای دولت ،کنترل قیمتها
و کاهش تورم اس��ت و درخواس��ت ما
به عنوان صنعتگ��ر و تولیدکننده نیز
همین است .ما نیز موافق این هستیم
که قیمتها ب��اال نرود چراکه اگر تورم
به صورت افسارگس��یخته رشد کند و
قیمتها هرچه بیشتر افزایش پیدا کند،
تولیدکننده خسارت بیشتری میبیند و
با توجه به کاهش هرچه بیشتر قدرت
خرید مردم ،نمیتواند اجناس تولیدی
خود را بفروشد.
نقاشی با بیان اینکه در حال حاضر
بس��یاری از واحدهای تولیدی کش��ور
ب��ا ظرفیت  30تا  40درصدی فعالیت
میکنند ،گفت :ما همچنان امیدواریم
که وزرای دولت از تشکلها نظرسنجی
کنن��د .در دولتهای گذش��ته یکی از
مواردی که ما نسبت به آن نقد داشتیم
و مطالبه میکردیم ،جلساتی با وزرا و
معاونان دولتها بود اما در حال حاضر
میتوانی��م بگوییم که جلس��ات ما با
مسووالن و دولتمردان به مراتب خیلی
بیشتر از شرایط کنونی بود.
وی با اشاره به اینکه عصاره مشکالت
و چالشهای بخ��ش تولید را در زمان
اندک میتوانن��د در اختیار دولت قرار
دهن��د ،افزود :یک س��اعت جلس��ه با
تش��کلها با هزاران س��اعت جلسات
مشترکی که بین مسووالن و دولتمردان
برگزار میشود ،برابری میکند .دلیل آن
هم این است که چون مسووالن دولتی
و مدیران میانیکنندگان کار نیستند،
تصمیماتی را اتخاذ میکنند که تمام
ابعاد آن به درس��تی سنجیده نشده و
مش��کل ایجاد میشود .نتیجه هم این
میشود که چند روز بعد این تصمیمات
تغییر میکند .این در حالی اس��ت که
بوکار
اگر از ابتدا طبق قانون محیط کس 
بیان با تشکلها و تولیدکنندهها مشورت
کنند ،به نفع خودشان خواهد بود.

  تصمیمگی�ری پش�ت درهای
بسته
این فعال بخش خصوصی با تاکید
بر اینکه ما توقع داریم مشکالت بخش
صنع��ت حل ش��ود ،ادام��ه داد :وقتی
صحبتدولتمردانومسووالنکشوراین
است که تولید میتواند اقتصاد را نجات
دهد و باید تمام هدفمان تولید باش��د،
چطور به تولید و اهالی این بخش اهمیت
داده نمیشود و تنها شعار میدهیم و باز
هم بدون مشورت و پشت درهای بسته
تصمیممیگیریم.
نقاشی اظهار کرد :قطعا این اقدامات
و سیاستها نتیجه نمیدهد .ما در دولت
جدی��د به وزارت اقتصاد خیلی امیدوار
بودیم که مالیات بر ارزشافزودهای که به
صنایع غذایی تحمیل شد را حذف کند.
این در حالی است که با وجود اثر قابل
توجه این موضوع بر کاهش قیمت کاالی
این حوزه ،این اقدام انجام نشد.
وی ادامه داد :منظور ما از حذف این
موضوع این نیس��ت که تولیدکنندهها
مالیات ندهند .همیش��ه این برداشت
اشتباه وجود داشته که تولیدکنندگان
عالقهای به پرداخت مالیات ندارند اما در
واقع اینطور نیست و وظیفه تولیدکننده
این است که مالیات پرداخت کند .این
در حالی است که اقتصاد کشور به مالیات
نیاز دارد اما مالیات باید عادالنه و متناسب
با شرایط موجود باشد.
 با فراری�ان مالیات�ی برخورد
نشد
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی با بیان اینکه یکی دیگر از انتظارات
ما از دولت سیزدهم این بود که با فراریان
مالیاتی برخورد کند ،گفت :ما بارها اعالم
کردیم که اگر دولت فراریان مالیاتی را
شناسایی کند و از آنها مالیات دریافت
کند ،این هزینه هزار برابر مالیاتی است
که تولیدکننده باید پرداخت کند .این
در حالی اس��ت که فرار مالیاتی هم به
تولیدکنن��ده و هم به کش��ور و دولت
ضربه میزند.
وی ادام��ه داد :فراری��ان مالیاتی به
وضوح س��ر دولت را کاله میگذارند و
دولت را دور میزنند ،مالیات و عوارض
نمیدهند ،اش��تغال ایجاد نمیکنند و
ح��ق بیمه هم نمیدهند اما به راحتی
سودهای کالنی را به دست میآورند و
به دولت هم سهمی پرداخت نمیکنند.
ام��ا در مقابل تولیدکنن��ده که با هزار

زحمت و مش��کل ب��ه کار تولید ادامه
میدهد و منش��اء فعالیت او مشخص
است ،زیر فشار و ذرهبین دستگاههای
مالیاتی قرار دارد.
نقاش��ی با بیان اینکه وزارت دارایی
به راحتی میتوان��د فراریان مالیاتی را
شناس��ایی کند اما این کار اراده زیادی
میخواهد ،گفت :در مورد سازمان تامین
اجتماعی نیز توقع داش��تیم که دولت
اقدامات موثرتری انجام دهد.
  س�یگنال کاه�ش کیفیت به
تولیدکنندگان
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی گفت :در واقع با توجه به اینکه
دول��ت آقای رییس��ی دول��ت انقالبی
شناخته میش��ود ،ما تصور میکردیم
که خیل��ی اقدامات مثبت در ارتباط با
بخش تولید در دس��تور کار قرار گیرد.
به عبارتی ما توقع داش��تیم این دولت
سیاستهایی را در دستور کار قرار دهد
که هم به نفع تولیدکنندهها باشد و هم
به نفع کارگران ،اما دستمزدها به صورت
ناگهانی با افزایش  56درصدی روبهرو
شد و بس��یاری از کارفرمایان به دلیل
کمبود منابع مالی و شرایط دشوار تولید،
ناچار به تعدیل نیروهای خود شدند .در
واقع کسی برای این سوال پاسخ مناسبی
نداشت که چطور باید تولیدکننده از پس
این افزایش هزینهها برآید و در این میان
تحلیل سازمان حمایت نیز این باشد که
باید به قیمتهای قبل بازگردیم.
وی در ادامه افزود :مگر میشود که
حقوقها اضافه شود و هزینههای جانبی
تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده
قیمتها را باال نبرد .در واقع ما خودمان
ای��ن س��یگنال را ب��ه تولیدکنندگان
میدهی��م که کیفیت را فدا کنند و به
این وسیله هم که شده ،از افزایش قیمت
خودداری کنند.
  گله ما بیشتر از مدیران میانی
است
وی با بیان اینکه گله ما بیش��تر از
مدیران میانی است تا مدیران باالدستی
گفت :مدی��ران میانی اصال تولید را به
حساب نمیآورند .اگر واقعا قصد داریم
که اقتصاد را نجات دهیم و همانطور
ک��ه مقام معظم رهب��ری امر کردند از
تولید حمایت کنیم و با حل مشکالت
این بخش اش��تغالآفرینی کنیم ،باید
کاری کنی��م که افراد ب��دون اطالعات
کافی و تخصصی ،بدون رودربایس��تی

کنار بروند .دبیر فدراسیون تشکلهای
صنایع غذایی با بیان اینکه میدانیم که
چطور باید قیمتها و تورم کاهش پیدا
کند ،افزود :اما متاسفانه دولت با تشکلها
همکاری ندارد .ما از رییسجمهور و وزرا
خواستار این هستیم که مدیران میانی
خود را توجیه کنن��د .وقتی با مدیران
طراز اول و وزرا صحبت میشود ،حرف
را بهتر درک میکنند اما در بخشهای
دیگر ساختار تغییر میکند و شرایط به
کلی فرق میکند.
وی اظه��ار کرد :باید مجلس قانون
حمایت از تولید را تصویب کند و شرایط
اینطورنباشدکههرادارهایبابخشنامهها
و قوانین خودش پیش برود چراکه با این
روال کارها به درستی پیش نمیرود.
نقاش��ی ادامه داد :در گذشته ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید هر مصوبهای
را که تصویب میکرد ،باید تمامی ادارات
اجرایی و استانداریها نسبت به اجرایی
کردن آن اق��دام میکردند اما در حال
حاضر چرا نباید مصوبات این ستاد در
استانها اجرایی شود ؟
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی با تاکید بر اینکه باید همه مطیع
دستورات ستاد تسهیل باشند ،گفت:
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم
ام��ا گویا س��ازمانهای دارایی و تامین
اجتماعی تصور میکنن��د که در یک
شرایطبسیارمتعادلومناسبهستیمو
قصددارندبندبهبندتمامبخشنامههایی
را که در گذشته داشتند اجرا کنند.
وی با بیان اینکه برای این سازمانها
اهمیتی ندارد که واحد تولیدی تعطیل
ش��ود یا اشتغال از بین برود ،ادامه داد:
در ارتباط با بانکها نیز با این مش��کل
مواجه هس��تیم .بزرگترین مشکلی
که امروز اقتصاد کش��ور ب��ا آن درگیر
است ،تس��هیالتی است که به ظاهر با
بازپرداخت  18درصد همراه اس��ت اما
درصد اقس��اط این تس��هیالت به 24
درصد هم میرسد.
 سایز فونت برند واحد تولیدی
مشکلساز شده؟
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی اظهار کرد :همانطور که تالش
دولتمردان در ردههای باال این است که
وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بهبود
پیدا کند ،باید مدیران میانی را هم توجیه
کنند تا آنها به این واقعیت اذعان داشته
باشندکهاقتصادبدونتولیدرشدنخواهد
کرد .وی با بیان اینکه ما از مدیران میانی
به جد گلهمند هستیم ،افزود :هر ساعت
از س��وی این مدی��ران یک قانون وضع
میشود .به تازگی نیز شاهد این هستیم
که سازمان ملی استاندارد برای واحدهای
تولیدی مشکل ایجاد کرده است .نقاشی
بیان کرد :این سازمان بیمقدمه و بدون
هیچ برنامه قبلی اعالم کرده است که باید
فونتبرندراکوچککنید.حالموضوعی
که به ش��دت باعث تامل ما ش��ده این
است که در حال حاضر تمام مشکالت
اقتصادی کشور حل شده و تنها این یک
قلممشکلایجادکردهوباقیماندهاست؟
کوچک کردن فونت برند تولیدکنندهای
که س��الها خون دل خورده و زحمت
کشیده چه منطقی دارد؟ وی افزود :تا
جایی که ما میدانیم ،اساسنامه سازمان
استاندارد برمبنای کنترل کیفیت است.
حال اینکه فونت برند تولیدی کوچک یا
بزرگ شود ،به محتوای درون محصول
چه ارتباط��ی دارد؟ دبیر فدراس��یون
تشکلهای صنایع غذایی بار دیگر تاکید
کرد که ما تشکلها بسیار بیشتر از دولت
میتوانیمبهحلمشکالتکمککنیمو
همراهدولتباشیم.اگربتوانیمقیمتتمام
شده را پایین بیاوریم ،مسلما به نفع مردم
خواهد بود و وقتی مردم در رفاه باشند،
مسلما دولت هم به هدف خود خواهد
رسید،چراکهدولتخدمتگزارمردماست
و به دنبال تامین رفاه آنها است.

جوابیه

پاسخ وزارت کشاورزی به گزارش روزنامه «جهانصنعت»
به دنبال مطلب منتشر شده این روزنامه مورخ  1401/04/12با عنوان «جهش
تورم خوراکیها» ،دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی برای روشنگری افکار
ن رویداد
عمومی جوابیهای را ارسال کرد که در ادامه میآید :در سال اخیر چندی 
در اقتصاد داخلی و جهانی رخ داده که به تبع آن بازار داخلی محصوالت اساسی
را با تغییرات اساسی مواجه ساخته است .بنابراین ،به نظر میرسد مقایسه قیمت
با مدت مش��ابه س��ال قبل ،بدون اشاره به این تغییر و تحوالت (که در ادامه بدان
پرداخته خواهد شد) ،صحیح نباشد:
اجرای طرح مردمیس��ازی یارانهها طبق جزء ( )1بند الحاقی ( )1تبصره ()1
ماده واحده قانون بودجه سال  .1401در  22اردیبهشت  1401طبیعی است که با
حذف ارز ترجیحی ،قیمت نهادهها افزایش و به تبع آن هزینههای تولید نیز افزایش
یافته است و در نهایت قیمت نهایی مصرفکننده نیز افزایش مییابد .اما تا زمان
فراهم شدن زیرساختهای کاالبرگ الکترونیکی و امکان خرید محصوالت اساسی
به قیمت شهریور  ،1400دولت با پرداخت یارانه نقدی تالش میکند تا هزینههای
افزایش یافته خانوار را جبران نماید.
اصالح توزیع یارانه آرد به منظور جلوگیری از فس��اد و قاچاق ،دولت با اجرای
طرح کاالبرگ الکترونیکی (برای نان) ،دسترس��ی مردم کش��ور را به نان یارانهای
فراهم نموده است.
افزایش شدید و بیسابقه قیمتهای جهانی در پی تنش میان کشورهای روسیه
و اوکراین .براساس گزارش فائو ،شاخص قیمت غذا در ماه مارس  2022به باالترین
مقدار خود ( )159/7رس��یده که در  30س��ال گذشته بیسابقه بوده است .در ماه

ژوئن ،عدد شاخص مذکور  154/2بوده است .با توجه به وابستگی باالی کشور به
واردات نهادههای دامی ،طبیعی است که افزایش قیمتهای جهانی ،بازار محصوالت
داخلی را نیز متاثر میسازد.
مشاهدات میدانی در شهر تهران و اعالم قیمتهای  ۸۰-۱۰۰هزار تومان برای
ش��انه تخممرغ و  ۶۶هزار تومان برای گوشت مرغ (بیشتر از قیمتهای مصوب)
ش��ده اس��ت .آنچه که باید بدان توجه کرد ،در شهر تهران قیمتهای محصوالت
در مناطق مختلف (حتی در یک منطقه) بس��یار متفاوت است .بدیهی است که
قیمت در منطقه  ۱تهران کامال متفاوت و باالتر از قیمت در منطقه  ۱۸میباشد.
بنابراین ،مشاهدات میدانی در تهران نمیتواند مرجع مناسبی برای مقایسه قیمت
بازار با قیمت مصوب و س��نجش عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی در تنظیم بازار
باشد .ضمن آنکه امکان دارد ،مشاهدات میدانی در یک شهر کوچک در یک استان
دیگر ،بسیار متفاوت با مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران باشد از سویی
دیگر در شرایط تورمی افزایش قیمت کاالها طبیعی است و نمیتوان انتظار داشت
که محصوالت کشاورزی از این قاعده مستثنی باشد .ضمن آنکه بسیاری از عوامل
تاثیرگذار بر قیمت محصوالت کشاورزی متاثر از متغیرهای اقتصاد کالن بوده که
مدیریت آن خارج از بخش کش��اورزی میباشد .مانند افزایش نرخ دستمزد (۵۷
لونقل ( ۳۵درصد) که هزینههای تولید و توزیع
درصد) و افزایش هزینههای حم 
محصوالت کشاورزی را طی زنجیره ارزش افزایش خواهد داد .بر اساس اطالعات
س��ازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دفتر بازرسی و نظارت بر
کاالهای اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی ،در هفته اول تیرماه قیمت محصوالت
پروتئینی ،روغن و لبنیات مطابق جدول زیر بوده که هنوز تا قیمت مصوب ستاد
تنظیم بازار فاصله دارد.

کاالهای اساسی

واحد

قیمت در هفته اول
سقفقیمت
تیرماه منتهی به 10
مصوب
تیرماه

گوشت مرغ

تومان به کیلوگرم

59800

56725

تخممرغ

تومان به کیلوگرم

39800

37152

شیر کمچرب

تومان به بطری  1لیتری

1800

18999

پنیر uf

تومان به بسته  400گرمی

37000

37475

ماست دبهای کمچرب

تومان به دبه  2/5کیلویی

49800

50495

گوشت گوسفند

تومان به کیلوگرم

-

173262

گوشت گوساله

تومان به کیلوگرم

-

183120

63000

63692

روغن مایع آفتابگردان تومان به بطری  810گرمی

به هر حال تمام کارشناس��ان اقتص��ادی ارز  ۴۲۰۰تومانی را در کوتاهمدت و
بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور میدانستند و مفسدههایی در این ارز وجود داشت
که دولت سیزدهم با تدبیر ،برنامه و شجاعت تصمیم به حذف این ارز و مدیریت
منابع ارزی گرفت .طبیعی است که با این تصمیم قیمت برخی کاالها افزایش یابد
اما هر چه قدر که زمان بگذرد تخلیه تورمی آن انجام یابد به یک تعادل قیمتی
خواهیم رسید.

