سال بیست و ششم

شماره  7445چهارشنبه  26شهریور  27 1399محرم 16 Sep 2020 1442

رئیس کل بانک مرکزی آمارهای مقدماتی رشد اقتصادی بهار را اعالم کرد

کشاورزی و صنعت؛ دو پیشران اقتصاد
صفحه 15

امروز مجلس درباره نهاد تصمیمگیر قیمتگذاری کاالهای کشاورزی تصمیم میگیرد

اندر مزایای شرکتهای سهامی عام
و پروژه محور

سهیال یادگاری
خبرنگار

عکس :تسنیم

گزارش

تأثیــر روانــی بــر افزایش هزینههــای تولیــد دارد.
امســال هم تحریم و هــم کرونا ،افزایش هزینهها
را بیشتر کرده است .بنابراین توقع کشاورزان برای
تعیین قیمتی مناسب ،انتظاری بیهوده نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی افزود :اگر بهخاطر
کاهش کشــت مجبور بــه واردات گنــدم مصرفی
باشیم ،با ارز حدود  20هزار تومان قیمت هر کیلو
گندم وارداتی بیشــتر از  6هزار تومان خواهد بود،
بنابرایــن بــه نظر میرســد قیمــت  4600تومانی
وزارت جهــاد برای خریــد تضمینی گندم قیمتی
منصفانه باشد.
آن طــور کــه مــورد نظــر نماینــدگان مجلــس
است ،در صورت تصویب طرح مجلس و تشکیل
این شورا ،شورای اقتصاد در تعیین و ابالغ قیمت
خرید تضمینی محصوالت اساســی دیگر نقشــی
نخواهــد داشــت .رئیس کمیســیون کشــاورزی در
مــورد نظــر دولت در مــورد طرح مجلــس گفت:
دولــت تاکنــون مخالفتی نکرده اســت .امروز هم
هنــگام رأیگیــری نماینــده دولــت در مجلــس
حضــور خواهــد داشــت و حتماً نظــرات دولت از
طرف او اعالم میشود.
ëëواردات به صرفه نیست
علــی کیانی راد ،رئیس مؤسســه پژوهشهای
برنامهریزی و اقتصاد کشــاورزی نیــز در گفتوگو
با «ایران» در مورد تعیین قیمت خرید تضمینی

گندم گفت :وزارت جهاد کشــاورزی معتقد است
قیمت کمتر از  4500تا  4600تومان اصالً منطقی
نیست و برای کشاورز هم به صرفه نیست.
وی در مــورد این نظــرات که با توجه به قیمت
جهانــی گندم ،واردات به صرفهتر از تولید خواهد
بــود ،گفــت :واردات هر کیلــو گندم بــا ارز نیمایی
بیش از  8هزار تومان و بین  8200تا  8500تومان
است .اگر هم قرار باشد گندم با ارز یارانهای 4200
تومانــی وارد شــود خــب منطقیتر این اســت که
این یارانه به کشــاورز پرداخت و گندم مورد نیاز از
داخل تأمین شود .قیمت پیشنهادی وزارت جهاد
بــرای قیمت خرید تضمینی گنــدم 4600 ،تومان
اســت اما تشــکلهای خصوصــی معتقدنــد این
قیمت هــم کفاف هزینههــا را نمیدهد و حداقل
قیمت خرید تضمینی  6هزار تومان باشد.
در ایــن خصــوص مســعود اســدی ،رئیــس
مجمــع تشــکلهای کشــاورزی بــه فــارس گفت:
قیمت تمام شده گندم با افزایش هزینهها بیشتر
شــده است .در چنین شرایطی زمزمههای دولت
برای تعیین قیمت کیلویی  3800تا  4000تومان
برای خرید گندم اســت که این رقم بســیار پایینی
اســت .قیمت کمتــر از  6هزار تومان بــرای خرید
تضمینی گندم باعث خواهد شــد کشــاورزان این
محصول اســتراتژیک را نکارند و امنیت غذایی و
متعاقب آن امنیت ملی به خطر میافتد.

صفحه  14را بخوانید

چشمانداز بهبود تقاضای نفت دور
و دورتر میشود

 3ماه و نیم دیگر سال  2020میالدی به پایان میرسد .سالی پر از اتفاقات
پیشبینــی نشــده کــه یکــی از آنهــا تجربــه قیمتهــای منفی نفــت برای
نخســتین بــار در تاریخ بــود 2020 .میــادی با نفــت  63دالر در هر بشــکه
شــروع شد و تا زیر  20دالر در بشکه برای شاخص برنت و منفی  40دالر در
بشکه برای شاخص  WTIپیش رفت .چراکه خانهنشینی مردم و تعطیلی
بنگاههــای اقتصــادی به ســبب همهگیری ویروس کرونــا موجب تضعیف
تقاضا برای نفت شد و هنوز هم تقاضا کمتر از میانگین سال  2019است.
صفحه  14را بخوانید

خبــــر

بر اساس اعالم قبلی ،قرار بود شورای اقتصاد در
نشست روز دوشنبه ،قیمت خرید تضمینی گندم
را بــرای ســال زراعــی آینده مشــخص کنــد ،اما با
توجــه به اینکه امــروز در مجلس مصوبهای برای
واگذاری تعیین قیمت خرید تضمینی از شــورای
اقتصاد به «شورای قیمتگذاری کاالهای اساسی
کشــاورزی» به رأی گذاشــته میشــود ،تعیین این
نرخ به هفته آینده موکول شد.
نــرخ خرید تضمینی ،مطابق قانون ،هر ســال
باید اوایل شهریور مشخص و به کشاورزان اطالع
داده شــود ،اما معموالً به خاطــر اختالف نظرها،
اعــام نرخ ،با تأخیر اســت .امســال هم بــا اینکه
بــه آغــاز فصــل کشــت نزدیــک میشــویم ،هنوز
قیمتهــای تضمینــی محصــوالت کشــاورزی
نرخگذاری نشــده اســت .به گفته متولیان بخش
تولید ،امســال بیشــترین اختالف نظرها در مورد
تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم اســت.
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم ،در ســال زراعی
جاری هر کیلو  2500تومان بود اما بهرهبرداران و
متولیان بخش تولید میگویند با توجه به افزایش
هزینههای تولید ،قیمت خرید تضمینی امســال
نباید طوری باشــد که کشاورزان سود مناسب را از
کشت گندم کسب نکنند.
ëëمجلس به دنبال قیمتگذاری
با اینکه شــورای اقتصاد مسئول تصمیمگیری
در مورد نرخ خرید تضمینی محصوالت اساســی
کشــاورزی اســت ،اما مجلس با تصویب طرح دو
فوریتــی بــه دنبال آن اســت که نــرخ گــذاری را از
دســت شورای اقتصاد خارج و به شورای جدیدی
به نام «شــورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستها
برای کاالهای اساسی کشاورزی» واگذار کند.
ســید جــواد ســاداتینژاد ،رئیــس کمیســیون
کشــاورزی مجلس ،در گفتوگو با «ایران» از ارائه
طرح مجلس درصحن علنی روز چهارشنبه خبر
داد .به گفته ساداتی نژاد ،اگر طرح در صحن رأی
بیاورد و شورای نگهبان آن را تأیید کند ،بالفاصله
قیمتگــذاری خریــد تضمینی به شــورای جدید
واگذار میشود.

او در پاســخ به این ســؤال که آیا شــورای مورد
نظــر مجلــس ،زمــان الزم بــرای تعییــن قیمــت
خریــد تضمینــی بــرای امســال را دارد ،گفت :اگر
طرح در مجلس رأی بیاورد و شــورای نگهبان آن
را تأییــد کنــد ،هفته آینده نشســت تعیین قیمت
خریــد تضمینــی برگــزار و قیمتهــا بــرای ســال
زراعــی  1399-1400اعــام میشــود .او هــدف از
طرح مجلــس را ،تعیین قیمتــی «واقعی» برای
گنــدم عنوان کرد و گفــت :قیمت خرید تضمینی
گندم باید برای کشــاورزان جذابیت داشــته باشد
تا اقدام به کشــت کنند .تولید به امنیت غذایی ما
گره خورده است .اگر قیمت خرید تضمینی برای
کشــاورز و تولیدکننده سود مناسب نداشته باشد،
ممکــن اســت مجبور باشــیم گنــدم را بــا قیمت
بیشتری از قیمت خرید تضمینی وارد کنیم.
ســاداتی نژاد مهمترین بخــش طرح مجلس
را حضــور کشــاورزان در تصمیمگیری دانســت و
گفت :در طرح دو فوریتی مجلس ،پیشنهاد شده
یک شــورا متولی تعیین قیمت گندم شود .پیش
از ایــن کشــاورزان در زمینــه تعییــن قیمت خرید
تضمینی نقشــی نداشتند اما پیشنهاد شده که در
این شــورا سه کشاورز خبره حضور داشته باشند و
نظرات خود را اعالم کنند .نمایندگان تشــکلها،
نماینــدگان مجلس به عنوان ناظــر و نمایندگان
دولت هم قرار اســت در این شــورا حضور داشته
باشــند .پیشــنهاد شــده کــه این شــورا متشــکل از
بخــش دولتی (وزیر جهاد ،وزیــر اقتصاد و رئیس
سازمان برنامه و بودجه) ،نمایندگان تشکلهای
کشــاورزی ،ســه کشــاورز خبره و دو نماینــده ناظر
مجلــس باشــد که قیمــت محصوالت اساســی را
بررســی و اعــام کننــد و در نهایت ایــن قیمتها
توسط وزیر جهاد تأیید و برای اجرا ابالغ شود.
ســاداتی نژاد گفت:قیمت پیشــنهادی وزارت
جهــاد کشــاورزی بــرای قیمــت خریــد تضمینی
گنــدم 4600،تومــان اســت امــا دولــت بــا قیمت
 3200تــا  3700تومان موافق اســت که به نظر ما
قیمت پایینی است.
او بــه افزایــش قیمــت کــود و بذر اشــاره کرد و
گفت :درســت اســت که دولت یارانه زیادی برای
کشــاورزی پرداخت میکند اما افزایش قیمتها

محمد بازرگان ،مشاور نظام صنفی کشاورزی
و منابع طبیعی کشور هم با اشاره به اینکه وزارت
جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهادههای
تولید از جمله ســموم و کودهای شــیمیایی ،نرخ
 4500تومــان را برای خرید هــر کیلوگرم گندم به
شــورای اقتصاد پیشــنهاد داده بود کــه با افزایش
قیمــت نهادههــا ،ایــن رقــم را بــه  5484تومــان
تغییــر داده اســت .قیمــت پیشــنهادی نظــام
صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم
شــیمیایی  5092تومان بوده ولــی در حال حاضر
ایــن رقــم بــر اســاس بررســیهای انجــام شــده،
حــدود  6هزار تومان اســت .اما شــنیده میشــود
نظــر دولت بــرای قیمــت گنــدم در ســال زراعی
جدید  3800تومان اســت .امســال بــا افزایش ۳
تا  ۵برابری قیمت ســموم و کودهای شــیمیایی،
افزایش اجاره بهای ماشــین آالت کاشت ،داشت
و برداشــت ،افزایــش حقــوق و دســتمزد کارگــر،
افزایش سرســامآور هزینههای استهالک ،تعمیر
و نگهــداری تأسیســات و ...نیــز مواجــه هســتیم.
بنابرایــن نباید این افزایش قیمتها را در تعیین
قیمت خرید تضمینی نادیده بگیریم.
با توجه به تصمیمگیری امروز مجلس و اینکه
شــورای اقتصــاد تاکنــون قیمت خریــد تضمینی
گنــدم را اعــام نکــرده اســت ،یکــی از مســئوالن
وزارت جهــاد کشــاورزی در گفتوگــو بــا «ایران»
گفــت :اگــر طــرح مجلــس رأی نیــاورد ،شــورای
اقتصــاد هفته آینــده را برای اعــام قیمت خرید
تضمینی گندم در نظر گرفته اســت .به گفته این
مســئول در وزارت جهاد کشاورزی ،در هر صورت
قیمــت خریــد تضمینــی تــا آخــر شــهریور قطعاً
اعالم میشود.
البته بسیاری از کشاورزان منتظر اعالم قیمت
خریــد تضمینی محصوالت دیگر مانند دانههای
روغنــی هــم هســتند .دانههــای روغنــی هــم از
جمله محصوالت اســتراتژیکی اســت که در چند
ســال اخیر دولت تــاش زیادی بــرای حمایت از
تولید آن داشــتته اســت تا از وابستگی بیش از 90
درصدی واردات آن کاســته شود .به همین دلیل
تعیین قیمت خریــد تضمینی این محصول هم
برای ادامه تولید باال اهمیت زیادی دارد.

یادداشت

سلب اختیار از شورای اقتصاد؟

در حــال حاضــر بزرگترین مشــکلی که دولت
دارد در رابطــه بــا کنتــرل نقدینگــی و هدایت
به ســمت فعالیتهای تولیدی و جلوگیری از
نوسانات شدیدی است که در بازار ارز و بورس
بــه وجــود آمــده اســت .در حــال حاضرتقریباً
بهمن آرمان
معاون پیشین
تعداد افرادی که زندگیشان متأثر از چگونگی
بورس تهران
روند بورس اوراق بهادار است از  15میلیون کد
فراتر رفته اســت و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم چیزی حدود 60
میلیون نفر از مردم ایران زندگیشان تحت تأثیر بورس است ،یعنی حدود
 80درصــد جمعیــت ایــران؛ با توجــه به اتفاقــات یک ماه اخیــر در بورس
مناســبترین کار شــامل ایــن موارد اســت :کاهش مالیات بر شــرکتهای
پذیرفته شــده در بــورس از  22درصد فعلی به  15درصــد و حتی کم تر که
این برابر است با میانگین نرخ مالیات بر شرکتها در اتحادیه اروپا.

کاهش  ۶۰۰هزار تومانی اقساط
وام ودیعه مستأجران

بــر اســاس مصوبــه اخیــر ســتاد ملــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا ،زمان
بازپرداخــت وام ۵۰میلیــون تومانی ودیعه مســکن به  ۵ســال افزایش
یافته که به تبع آن میزان اقساط ماهانه این وام  ۶۰۰هزار تومان کاهش
مییابد.
بــر اســاس مصوبــه جدید ســتاد ملــی مبــارزه با ویــروس کرونــا وام
ودیعه مســکن با نرخ ســود  12درصد و تقســیط 36ماهه (برای حداکثر
تســهیالت تا  30میلیون تومانی) و برای تســهیالت بیــش از 30میلیون
تومــان با تقســیط 60ماهه اســت کــه البته در صــورت تمایــل متقاضی
مدت بازپرداخت تسهیالت میتواند کاهش یابد /.تسنیم

