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 مدیرکل دفتر مدیریت بحران
 و کاهش مخاطرات کشاورزی خبر داد:

خسارت سرمازدگی بخش 
کشاورزی؛ 10 هزارمیلیارد تومان

مدیرکل دفتــر مدیریــت بحــران و کاهش 
مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد: برآورد اولیه 
خسارت ناشی از ســرمازدگی به بخش کشاورزی 
24 استان کشور از ابتدای اردیبهشت تاکنون 10 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده است. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،»سید 
محمد موسوی« افزود: بر اثر افت دما و سرمازدگی 
در اردیبهشت امسال حدود 900هزار هکتار اراضی 
زراعی و باغی بین پنج تا 70درصد خســارت دیده 
اند. وی گفت: بر اساس آخرین گزارش ها 60 درصد 
اراضی زراعی و 40درصد اراضی باغی دچار خسارت 
شده است. موسوی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات 
اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل 
گل دهی و حســاس به لحاظ رویش و زایش بوده 
اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را تا منهای پنج 
درجه تجربه کرده اند. وی تصریــح کرد: از 10 هزار 
میلیارد تومان برآورد خســارت، 10 درصد مربوط 
به حوزه زراعت و 90 درصــد مربوط به بخش باغی 
اســت. مدیرکل دفتر مدیریت بحــران و کاهش 
مخاطرات بخش کشاورزی با بیان اینکه اعالم قطعی 
خسارات سرمازدگی زمان بر است و برآورد آن بر گل 
دهی و تولید محصول بستگی دارد، گفت: بیشترین 
خسارت ســرمازدگی در حوزه زراعت استان های 
آذربایجان شرقی، اردبیل و فارس و در حوزه باغبانی در 
استان های قزوین، فارس و آذربایجان شرقی مربوط 
می شود. وی درباره پرداخت خسارات سرمازدگی به 
بخش کشاورزی افزود: مسئولیت خسارت های ناشی 
از تغییرات اقلیمی در ســطح کشور بر عهده وزارت 
کشور است و از این رو ما با کمک سازمان های جهاد 
کشاورزی استان های درگیر سرمازدگی،  برآورد اولیه 
خسارات را داشتیم و در تاریخ یازدهم اردیبهشت 
امسال جمع بندی خسارات را طی نامه ای با امضای 
وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور ارسال کردیم و 
امیدواریم پس از تایید وزارت کشور، از طریق سازمان 
برنامه و بودجه و اخذ مصوبه از دولت، پرداخت شود. 
موسوی یادآور شد: بخشی از اراضی خسارت دیده 
از سرمازدگی، زیر پوشش بیمه کشاورزی هستند. 
ارزیابی های میدانی از طریق صندوق بیمه کشاورزی 
در این زمینه آغاز شده و غرامت ها توسط این صندوق 
پرداخت خواهد شد. وی گفت: کشاورزانی که بیمه 
نیستند در قالب پشتیبانی ما و پیشنهادهای وزارت 
جهاد کشاورزی به وزارت کشور و اخذ مصوبه دولت، 

مورد حمایت قرار می گیرند.
    

 حریق خطوط لوله 
در امیدیه به طور کامل مهار شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
اطفای کامل حریق خط لوله 12 اینچ انتقال مایعات 
گازی در حدفاصل امیدیه-اهــواز خبر داد و گفت: با 
توجه به خاموش شدن آتش خط لوله 42 اینچ انتقال 
نفت در 16 اردیبهشت، حریق در این منطقه به طور 
کامل مهار شده است. به گزارش ایلنا از وزارت نفت، 
خط لوله انتقال نفت میدان کرنج به سمت پاالیشگاه 
اصفهان روز گذشته )16 اردیبهشت ماه( بر اثر برخورد 
یک دستگاه بیل مکانیکی دچار نشت نفت و حریق شد 
و به دلیل نزدیکی خط 12 اینچ انتقال مایعات گازی با 
خط 42 اینچ، این خط لوله نیز آتش گرفت. پس از این 
حادثه، همکاران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اقدام های 
الزم را برای مهار نشــت نفت و حریق خطوط لوله و 
همچنین جلوگیری از گسترش ابعاد حادثه در دستور 
کار قرار دادند که با مجموع فعالیت های انجام شده، 
حریق اصلی که در خط لوله 42 اینچ انتقال نفت حادث 
شده بود، عصر روز دوشنبه )16 اردیبهشت( مهار شد 
و تالش ها برای مهار حریق خط 12 اینچ انتقال مایعات 
گازی ادامه یافت. احمد محمدی، مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب که هم اکنون در محل 
حادثه حضور دارد، در گفت وگو با خبرنگار شانا عنوان 
کرد: ساعتی پیش، حریق خط انتقال مایعات گازی 
نیز خاموش و به این ترتیب آتش ســوزی هر دو خط 

لوله به طور کامل مهار شد.

خبر اقتصادی
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توحید ورستان

حاال کــه توزیع کاالهای اساســی 
مردم با مشکل روبه رو است و سیاست 
تخصیص ارز4200 تومانی برای تهیه 
این کاالها نیز نتوانسته به اهداف موردنظر 
اصابت کند و از سویی حرکت به سمت 
نرخ نیمایی و افزایش یارانه نقدی می تواند 
پیامدهای تورمی داشته باشد؛ احتماال 
اســتفاده از کاالبرگ برای گذار از این 

شرایط بحرانی مناسب باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
یکی از مســائل موردبحــث در میان 
مکاتب مختلف اقتصادی، وزن و اندازه 
دولت در اقتصاد یک کشــور است. آدام 
اســمیت، بنیان گذار مکتب کالسیک 
کــه از او به عنوان پدر علــم اقتصاد نیز 
یاد می شــود، یکی از اصول اساســی 
این مکتب را حضــور حداقلی دولت و 
محدود بــه حوزه های خــاص اقتصاد 
بیان می کند. به عبارت دیگر اســمیت 
براساس هســته مرکزی اندیشه خود 
یعنی »دســت نامرئی« بــاور دارد که 
پیگیری نفع شخصی درنهایت به نفع 
مجموعه افراد آن جامعه خواهد بود. این 
همان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است که 
تاکید ویژه به عنصر فرد و نقش حداقلی 
به دولت دارد. اما در نقطه مقابل دیدگاه 
اســمیت دیدگاه های سوسیالیستی 
و مارکسیســتی قرار دارد کــه با طرح 
مباحثی مانند استعمار طبقاتی سعی 
می کنند نقش محوری بــرای دولت و 
برنامه ریــزی متمرکز قائل شــوند. اما 
تجربه یک قرن اخیر نشــان داده که در 
اقتصاد، دیدگاه های حدی، ارتدوکسی 

و افراطی دست آخر نتایج مثبتی نداشته 
است. بحران اقتصادی سال 1929 نشان 
داد که در شرایطی بازار توانایی برقراری 
تعادل های تاکید شده در اقتصاد مبتنی 
بر بازار آزاد یا رقابتــی را ندارد. از همین 
روی جان مینارد کینز ایــن بحران را 
حاصل نارسایی کارکرد بازار می داند و 
مداخله دولت جهــت تحریک تقاضا را 
راه حل موثر معرفی می کند. در ســوی 
دیگر تجربه کشورهای سوسیالیستی 
و کمونیستی مانند شوروی سابق و کره 
شمالی کنونی نشان داده و می دهد که 
نادیده گرفتن نیروهای بازار چه تبعات 
و پیامدهایی می تواند داشــته باشد. اما 
یکی از مفاهیمی که در توضیح نارسایی 
کارکرد بازار اســتفاده می شود مفهوم 
شکست بازار است که حاکی از شرایط 
عدم تخصیص بهینــه کاال و خدمات 
توسط بازار است و تجربه ماه های اخیر 
نظام توزیع کشــور به خوبی می تواند 
مفهوم شکســت بازار را توضیح دهد. 
اما دولت برای اینکه بتواند این شرایط 
را تعدیل کند و کاالهای اساســی را به 
صورت مناسب در اختیار آحاد جامعه 
قرار دهد به اجرای سیاست تخصیص 
ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای 
25 قلم کاالی اساسی وارداتی روی آورد 
که براساس آمارها نزدیک به 14 میلیارد 
دالر در سال گذشته به این امر اختصاص 
یافت؛ اما کارکرد نظام توزیع کشور و فساد 
موجود در فرآیند تخصیص ارز و واردات 
کاالها موجب شد تا این سیاست برای 
برخی کاالها به اهداف موردنظر اصابت 
نکند هرچند که برای برخی اقالم مانند 

دارو موثر بوده است.

بنابراین بــا در نظــر گرفتن این 
موضوع و تشدید شــرایط اقتصادی 
ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا 
کــه ورود کاال و ارز به کشــور را دچار 
مشــکل کرده، اتخاذ سیاست جدید 
اجتناب ناپذیر است. البته در ماه های 
اخیر سخن از جایگزینی نرخ نیمایی 
به جای ارز 4200تومانی برای کاهش 
فساد بوده اســت، اما به باور بسیاری 
از اقتصاددانــان کشــور این موضوع 
می تواند پیامدهای تورمی باالیی را به 

کشور تحمیل کند. 
بنابراین تعدادی از کارشناســان و 
کنشــگران اقتصادی با در نظر گرفتن 
شرایط کنونی اقتصاد کشور پیشنهاد 
اســتفاده از کاالبرگ بــرای تخصیص 
بهینه کاالهای اساسی مردم را داده اند. 
سیاستی که در دوران جنگ تحمیلی 
هشت ساله توانست تاحدودی نیازهای 
کاالیی مردم را برطرف کند. اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
نیز در روزهای اخیر استفاده از سیاست 
ســهمیه بندی و افزایش یارانه نقدی 
را دو راهــکار پیش روی سیاســتگذار 
عنوان کرده اســت که به نظر می رسد 
سهمیه بندی و استفاده از ابزار کاالبرگ 

شانس بیشتری برای اجرا داشته باشد.
 مشروط به استفاده 

از ابزارهای نوین 
البته بــه نظر می رســد در صورت 
استفاده از کاالبرگ، دیگر از روش های 
ســنتی مانند کاغذ اســتفاد نشــود 
و از ابزارهــای نوین بهره گرفته شــود. 
به طوری که حســین میرشــجاعیان، 
معاون ســابق و مشــاور کنونی وزیر 

اقتصــاد در گفت وگــو با ایلنــا در این 
مورد گفت: »اســتفاده از کاالبرگ یک 
سیستم تجربه شده است که مشکالت 
و مزیت های خاص خــود را دارد و اگر 
بتوانیــم آن را با ابزارهــای نوین مانند 
کارت های بانکی ترکیب و روی کاالهای 
مشــخص هدف گذاری کنیم به نظر 
نظام خوبی باشــد. در مورد استفاده از 
کاالبرگ مکانیسم های مختلفی طراحی 
و پیشنهاد شده است مثال تخصیص به 
کارت ها یا فروشنده ها پس از استفاده 
و خرید صورت بگیرد یعنــی انتقال از 
خزانه به حســاب پس از خرید صورت 
بگیرد تا از رســوب پول در کارت ها نیز 

اجتناب شود.«
همان طور که ذکر شــد استفاده از 
کاالبرگ در دوران جنگ هشت ساله نیز 
تجربه شده است از همین روی می توان 
از تجربه افرادی که در آن زمان دستی در 
آتش داشتند بهره جست که یکی از آنها 
وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس است. 
حسن عابدی جعفری که موافق اجرای 

دوباره این سیاســت در کشور است، به 
ایلنا گفت: »در حــال حاضر در جنگ 
اقتصادی قرار داریم و ویژگی این شرایط 
همانند دوران هشت سال جنگ نظامی 
محدودیت در ورود ارز به کشور است که 
باعث می شود عرضه و تقاضا در تعادل 
نباشند، بنابراین دولت باید تالش کند تا 
از طرق گوناگون اساسی ترین کاالهای 

مورد نیاز مردم را تامین کند.«
وی ادامه داد: »بایــد برای کاالهای 
اساسی، ضروری و اســتراتژیک مردم 
یک سیستم توزیع منظم، دقیق و بدون 
درز در نظــر گرفته شــود، این همانند 
لوله کشی یک خانه است و باید مطمئن 
شد که از ابتدا تا انتهای مسیر هیچ درز 
و شــکافی وجود ندارد. پس مهمترین 
راه تضمین ســبد کاال در حوزه  توزیع، 
کاربســت کاالبرگ برای اقالم اساسی 
اســت و اگر ما واقعیت اقتصاد ایران را 
بپذیریم در استفاده از آن لحظه ای درنگ 

نخواهیم کرد«.
عابدی جعفری تصریــح کرد: »اگر 
در این روند تاخیر شود اوال عدالت اجرا 
نخواهد شــد و ثانیا عده ای سودجو از 
این مسیر سوءاستفاده خواهند کرد، از 
همین روی دولت باید با اطمینان کامل 
 و قوت قلب اقدام کنــد و نباید به دنبال 
راهکارهای دیگر باشــد. البته به مرور و 
بهتر شدن شــرایط می توان به تدریج 
کاالها را وارد چرخــه اقتصاد رقابتی و 
کاالبرگ را حذف کــرد همانطور که در 
زمان جنگ نیز همین کار صورت گرفت 
و با فراوانی، کاالها بدون هیچ مشــکلی 
از سیســتم کاالبرگ خارج شدند. در 
مجموع تضمین عدالت، حفظ بیت المال 
و جلوگیری از رانت موکول به استفاده از 

سیستم توزیع کامال منظم است.«
وی با مقایسه دو راهکار پیشنهادی 
از سوی معاون اول گفت: »توزیع کاال از 
طریق افزایش عرضه باعث کنترل تورم 
و مانع رشد قیمت هاست، در حالی که 
توزیع نقدی پول عکس این اثر را دارد و با 
افزایش تقاضا، تورم را افزایش می دهد.«

زحمات زیادی کشیده ایم تا از 
سیستم کوپنی خارج شویم

امــا ایــن سیاســت منتقدانی نیز 
دارد، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران، 
در گفت وگو با ایلنا در مورد پیشــنهاد 
استفاده از سیاســت کوپنی گفت: ما 
زحمات زیادی کشیده ایم تا از سیستم 
کوپنی خارج شویم، بنابراین بازگشت به 
این سیستم برای کشور توصیه نمی شود 
چون این سیاست برای دوران جنگ و 

کمبود شدید کاال تجویز می شود.«
تیمور رحمانی ادامه داد: »باید توجه 
داشــت که افزایش قیمــت کاالهای 
اساسی مربوط به کمبود عرضه نیست 
که از سیاست کوپنی اســتفاده شود. 
در این شرایط بهتر اســت که به جای 

این سیاســت مابه التفــاوت افزایش 
قیمت کاالها را در قالــب یارانه نقدی 
بــه دهک هــای فرودســت جامعه و 
تهی دستان اضافه کنیم تا فشار روی این 

دهک ها کاهش یابد.«
رحمانی گفت: »سیاســت کوپنی 
هزینه های جانبی را افزایش می دهد، در 
حالی که در روش اضافه کردن به یارانه ها 

این هزینه ها کمتر است«.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهران 
تصریح کرد: »روش حمایت از اقشــار 
فرودست باید قاعده مند و متمرکز روی 
یارانه ها باشد تا از پراکندگی موردی هم 

جلوگیری شود.«
وی بــا اشــاره به ضــرورت حذف 
دهک های بــاالی جامعــه از دریافت 
یارانه گفت: »طبیعی است در شرایطی 
که اقتصاد و بودجه کشــور تحت فشار 
اســت باید دهک های باالی جامعه که 
به نظر مــن پنج دهک باالیی اســت از 
دریافت یارانه حذف شــوند تا حمایت 
بهتری از دهک های فرودست صورت 
بگیرد. در این راستا نظام اطالعاتی کشور 
می تواند نقش مهمی داشته باشد و به 
نظر می رسد در شناســایی این اقشار 

توانمند باشد.«
مهرداد الهوتــی، نماینده مجلس 
نیز در اســفند ماه سال گذشته و زمانی 
که دوباره اســتفاده از کاالبرگ مطرح 
بود ضمن مخالفت با ایــن ابزار گفت: 
»کوپنی کردن یعنی چه؟ مگر در سال 
5۸ هستیم؟ آن زمان ها کوپن کاغذی 
بود حاال هم یک کارت دست مردم بدهیم 
و بگوییم در صف بایستید روغن و گوشت 
بگیرید! این کار منطقی نیست و فساد 

ایجاد می کند.«
در مجموع می تــوان گفت حاال که 
توزیع کاالهای اساسی مردم با مشکل 
روبه رو ست و سیاست 4200 تومانی نیز 
نتوانسته به اهداف موردنظر اصابت کند 
و از سویی حرکت به سمت نرخ نیمایی و 
افزایش یارانه نقدی می تواند پیامدهای 
تورمی داشته باشد، احتماال استفاده از 
کاالبرگ برای گذار از این شرایط بحرانی 
مناسب باشد تا دوباره مسیر اقتصادی 

کشور هموار شود.

جهانگیری از موافقان و مخالفان خواست در خصوص کاالبرگ  اعالم نظر کنند

بازگشت به گذشته یا  پلی  برای عبور از  بحران؟

وزیر بازرگانی دوران 
دفاع مقدس: »باید برای 

کاالهای اساسی، ضروری 
و استراتژیک مردم یک 

سیستم توزیع منظم، 
دقیق در نظر گرفته شود 

و مهمترین راه تضمین 
سبد کاال در حوزه  توزیع، 

کاربست کاالبرگ برای 
اقالم اساسی است«

نماینده مجلس: »کوپنی 
کردن یعنی چه؟ مگر 

در سال ۵۸ هستیم؟ آن 
زمان ها کوپن کاغذی بود 
حاال هم یک کارت دست 

مردم بدهیم و بگوییم 
در صف بایستید روغن و 
گوشت بگیرید! این کار 

منطقی نیست و فساد ایجاد 
می کند«

گفتگوی خبری

 دبیر انجمن تولیدکنندگان کنسرو ایران گفت: 
صیادان هنگامی که فهمیدند دیگر ارز دولتی به 
ماهی داده نمی شود و واردکنندگان دیگر اقدام به 
واردات نمی کنند قیمت خود را به صورت پلکانی 
افزایش دادند به طوری که هر هفته ما شاهد یک 

قیمت هستیم.
ســیدمحمد میررضوی در گفت وگو با ایلنا، 
درخصوص افزایش قیمت کنسرو تن ماهی گفت: 
علت افزایش این کاال به دلیل باال رفتن قیمت ماهی 
است که ما این موضوع را هفته ها قبل به دولت و 
وزارتخانه های جهاد و صمت اطالع داده بودیم اما 
آقایان تصمیم گرفتند به سیاست خود ادامه دهند 
و در نتیجه شاهد افزایش چند صد درصدی قیمت 

کنسرو تن ماهی بودیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان کنسرو ایران ادامه 
داد: تا پیش از این قیمت ماهــی وارداتی با دالر 
4200 تومانی محاسبه می شد، اما اکنون دیگر 
این کاال جزو ردیف یک نیست و باید برای واردات، 

ارز نیمایی تهیه شود که در ظاهر قیمت آن 9 هزار 
تومان است. درنهایت با هزینه های دور زدن تحریم 
و تبدیل ارز قیمت آن 12 هزار تومان می شــود 
آن هم در صورتی که ارز توســط بانک مرکزی به 

واردکنندگان تخصیص داده شود.
وی افزود: ما قبل از عید به وزارت صنایع نامه 
نوشتیم که در صورت حذف ماهی از ردیف یک، 
قیمت آن بیش از دو برابر خواهد شد ما هفته قبل هر 
کیلو ماهی را از صیاد 1۸ هزار تومان می خریدیم، 
اما امروز قیمت آن 22 هزار تومان شده است و این 

روند افزایشی همچنان ادامه خواهد داشت.
رضوی در خصوص علت گران شــدن ماهی 
داخلی گفت: صیادان هنگامی که فهمیدند دیگر 
ارز دولتی به ماهی داده نمی شود و واردکنندگان 
دیگر اقدام به واردات نمی کنند قیمت خود را به 
صورت پلکانی افزایش دادند به طوری که هر هفته 
ما شاهد یک قیمت هســتیم تا پیش از این ما هر 
ماهی را کیلویی هشت هزار تومان می خریدیم اما 

به محض باخبر شدن صیادان از عدم واردات قیمت 
آن 14 هزار تومان شد هفته بعد از آن 1۸ و اکنون 
22 هزار تومان است و در صورت اینکه اقدام خاصی 
نشود هفته بعد باید منتظر قیمت 30 هزار تومانی 
باشیم البته رئیس انجمن به همراه آقای گلشادی 
معاون سازمان شیالت به سیستان و بلوچستان 
سفر کردند تا با رئیس اتحادیه صیادان صحبت 

کنند تا جلوی این افزایش قیمت گرفته شود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که از 14 تا 
15 روز دیگر فصل صید تمام می شود و صیادان 
از اقیانوس برمی گردند و تا مهرماه دیگر صیدی 
نخواهیم داشت. پس باید هر چه سریعتر تکلیف 
قیمت نهایی مشخص شود اما آن چیزی که واضح 
است این است که قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد 
و کماکان کنسرو تن ماهی همان 16 هزار تومان 
خواهد بود. تمام تالش ما این اســت که نگذاریم 

بیشتر از این قیمت آن افزایش پیدا نکند.
رضوی درخصوص ســهم واردات در تامین 

ماهی کشور گفت: 50 درصد مصرف کارخانجات 
تولید تن ماهی وارداتی اســت که عمدتا از کره 
جنوبــی، تایلند و اســپانیا وارد می شــود که با 
تحریم های اخیر این کشورها تغییر پیدا کرده و 

واردکننده از هر جا بتواند وارد می کند.
وی تصریح کــرد: از بیــن 150 قلم کاالی 
کنســروی که ما داریم تن ماهی از هیچ افزودنی 
استفاده نمی کند و خوراک قشر متوسط و ضعیف 
محسوب می شــود اما با وضعیت فعلی با شدت 
گرفتن تحریم ها و محدودیت واردات این کاال نیز 

از سفره بخش زیادی از مردم حذف خواهد شد.

رضــوی گفــت: بــا کاهــش فــروش به 
تولیدکننــدگان و فعــاالن این صنف فشــار 
خواهد آمد. اکنون یک واحــد بزرگ تولیدی 
تن ماهی که با 500 نفر در چابهار مشغول به کار 
است تالش می کنند تا نیروهای خود را تعدیل 
نکنند اما این مقاومت تا جایی جواب می دهد 
و اگر تغییری حاصل نشــود مجبور به کاهش 
کارگران خواهد بود تنهــا راه نجات واحدهای 
تولیــدی و کاهش فشــار بــه مصرف کننده 
 بازگشــت ماهی بــه ردیف یــک و اعطای ارز

4200 تومانی است!

دبیر انجمن تولیدکنندگان کنسرو ایران در گفت وگو با ایلنا:

 تن ماهی ارزان نمی شود 


