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نقش بیمه های بازرگانی 
در اقتصاد کشور

مجید صفدری
کارشناس ارشد اقتصادی

صنعت بیمه با ایجاد امنیت 
گســترش  زمینــه  اطمینــان،  و 
فعالیت هــای تولیــدی و خدماتــی 
را فراهــم می کنــد. به بیــان دیگر، 
شــرکت های بیمــه بــا ایجــاد ثبات 
راه  از  را  اضطــراب  جامعــه،  در 
جبران خســارت کاهش می دهند. همچنین شرکت های 
بیمه جانشــین خوبی بــرای برنامه هــای تامین اجتماعی 

دولت ها هستند. 
امــروزه در اقتصــاد کشــورهای دنیــا )اعــم از توســعه یافته 
یــا در حــال توســعه( یکــی از حلقه هــای اساســی و اصلــی 
اســت.  بازرگانــی  بیمه هــای  بــه  توجــه  توســعه یافتگی 
بیمه های بازرگانی در کشــور ما با اینکه 80 ســال قدمت 
دارد، اکنــون وضــع مناســب و شایســته ای وجــود نــدارد 
و اثــر گــذاری مطلوبــی ایجــاد نشــده اســت. دولــت نقش 
توســعه یافتگی  در  اصلــی 
بیمه های بازرگانی دارد اما 
دولتمردان ما توجه ویژه ای 

به این بخش ندارند. 
نقــش بیمه هــای بازرگانی، 
سرمایه گذاری در بازار های 
مالی و واسطه گری مالی،  
آرامــش  و  امنیــت  ایجــاد 
بــرای فعــاالن اقتصــادی و 
مردم، جمع آوری خطرات و ریسک از تولید، کشاورزی، 
خدمــات،  صنعــت و زندگــی عمــوم،  ایجــاد منابــع مالی 
مناســب و شایســته بــرای جبــران خســارات در حــوادث 
ایجاد شــده، فراهــم کــردن تامیــن مالی آحــاد جامعه در 

دوران مورد نیاز از طریق بیمه های عمر است.
صنعــت بیمه هــای بازرگانــی یــک پدیــده وارداتــی اســت؛ 
ولــی مــا آن طــور کــه بایــد و شــاید از علــم روز دنیــا )مثل 
بازاریابی و راه های فروش جدید( اســتفاده نمی کنیم که 
ایــن از علــل عقب ماندگی صنعت بیمه در کشــور اســت. 
مــا بایــد بازارســازی و پشتوانه ســازی مدیریتــی کــرده و 

نیازمندی های بیمه ای مردم را مورد توجه قرار دهیم
 بیمه های بازرگانی همانند یک سرمایه مالی قوی 
نوعــی تضمیــن و پشــتوانه اقتصــاد هســتند و ریســک و 
خطرات را از فعاالن اقتصادی دور و آرامش خاطر برای 
فعاالن اقتصادی و آحاد جامعه ایجاد می کنند. بسیاری 
هنوز بیمه های عمر و ســرمایه گذاری را نمی شناســند و 
باید فرهنگ بیمه را از طریق تیزر تبلیغاتی و فیلم های 
متناســب، آمــوزش در کتــب درســی دانــش آمــوزان و 
دانشجویان گسترش دهیم. یک دولت توسعه گرا برای 
اصــاح نظــام بیمه ای کشــور باید نظارت داشــته باشــد، 
هوشمندســازی و اقتصــاد دیجیتــال در بیمــه بازرگانــی 
راه انــدازی کنــد و همچنیــن  بیمه مرکــزی آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها را وضع و بر اجرای آن نظارت کند و یک 
بخش هماهنگ کننده باشد. ما باید با تحول دیجیتال 

و فناوری ابری بتوانیم صنعت بیمه را دگرگون کنیم.
 برای تشخیص تاثیر بیمه های بازرگانی در اقتصاد 
کشــوراز شــاخص یا پارامتری تحت عنوان ضریب نفوذ 
بیمه اســتفاده می شــود. ضریب نفوذ بیمه یک تعریف 
استاندارد در ادبیات اقتصادی کشورها دارد، که عبارت 
اســت از حــق بیمه هــای دریافتــی بــه تولیــد ناخالــص 
داخلــی. این عدد نشــان می دهد بیمه هــای بازرگانی در 
اقتصاد کشــور چقدر موثر اســت. ضریب نفوذ بیمه در 
کشــور ما هم اکنون برابر با 2.3درصد اســت؛ در حالی 
کــه ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــورهای همســایه ما مثل 
ترکیــه برابــر بــا 3.1درصــد یــا در امــارات 3 درصد اســت 
و  در کشــورهایی ماننــد ژاپــن، کــره، آمریــکا، کانــادا و 

انگلستان بین 7 تا 7.5درصد است.
اقتصــاد  اگــر  کــه  گفــت  می تــوان  قطعیــت  بــه 
در  باشــد،  داشــته  قــوی  بازرگانــی  بیمه هــای  کشــوری 
معــرض خطرهــای بــزرگ و جبران ناپذیــر قــرار نمی گیرد 
و در صــورت نداشــتن  بیمه هــای بازرگانی قوی در زمان 
حوادثی چون زلزله، آتش سوزی و… خیلی از خانواده ها 
متاســفانه دچــار مشــکل مــی شــوند. در کشــور مــا هــم 
اکنــون 32 شــرکت بیمــه ای وجــود دارد کــه زیــر نظــر 
بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران فعالیت می کنند.. 
بیمه هــای بازرگانــی دو وظیفه اصلــی دارند: یکی فنی و 
بیمــه گــری )صــدور بیمه نامــه و پرداخت خســارت و ….( 
و بخش دیگر بخش ســرمایه گذاری اســت. بخش مالی 
و ســرمایه گذاری بســیار مهــم اســت. بــا حــق بیمه هایی 
کــه جمــع آوری می شــود می تــوان افــزون بــر مشــارکت 
در طرح هــای اقتصــادی، در بــورس و فرابــورس ســرمایه 
گذاری کرد. بنابراین پول و منابعی که شرکت های بیمه 
می تواننــد در بخش های مالی تزریق کنند نقش موثری 

در رشد و شکوفایی کارخانه، تولید و خدمات دارند.
ســهم بیمه هــای بازرگانــی در اقتصــاد کشــور مــا 
متاســفانه رقــم 0.2 درصــد اســت امــا در کشــوری مثــل 
ژاپن سهم بیمه های بازرگانی در اقتصاد این کشور 37 
درصــد ســهم اســت. اگــر صنعت بیمــه ما قــوی و توانگر 
باشــد و بتواند منابع مالی خوب ایجاد و ســرمایه گذاری 

کند ، توسعه اتفاق خواهد افتاد.
 اکنــون  در ایــران پانــزده هــزار میلیــارد دالر اموال 
و دارایــی، اعــم از کارخانه هــا، ســاختمان، پــول، ســد، 
نیــروگاه و... وجــود دارد کــه از این مبلغ متاســفاته تنها 
3 هــزار میلیــارد دالر دارای پوشــش بیمــه ای اســت. در 
کشــور مــا کــه دهمیــن کشــور حادثه خیــز دنیاســت هم 
هســتند.  بیمــه  دارای  ســاختمان ها  درصــد   11 اکنــون 
همچنین 5 میلیون خودرو در کشور ما تردد می کند که 
هیچ نوع بیمه نامه ای ندارند از جمله بیمه شخص ثالث 
که اجباری اســت. متاســفانه بیمه ایران که تنها شرکت 
بیمــه دولتــی در کشــور ماســت، دارای کســری ذخایــر و 
زیــان انباشــت در ترازنامــه مالــی خود به مبلــغ 10 هزار 
میلیارد تومان است؛ یعنی این بیمه در بخش پرداخت 
خســارت خودرو هم اکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
کسری و ۴ هزار میلیارد تومان هم زیان انباشت دارد و 

این برای ما یک زنگ خطر است.

روز خوش نمادهای بانکی 
بازار سرمایه با اعالم نرخ 

جدید تسعیر ارز
مسعود وطنخواه

انتشــار بخشــنامه بانــک مرکــزی دربــاره افزایــش 
نرخ تســعیر ارز ســبب شــد که در معامات دیروز بازار 
سرمایه تعدادی از نمادهای بانکی تقاضای حقیقی ها با 
افزایش همراه شود. این رشد تقاضای حقیقی ها که به 
ورود پول هوشــمند تعبیر می شــود در چند نماد بانکی 
نظیر بانک پاسارگاد و ملت که دارای ذخایر خوب ارزی 

هستند؛ بیشتر بود.
روز گذشــته با وجود حضور فعال فروشــندگان برای 
شناسایی سود به دلیل رشد نمادهای بانکی در چند روز 
گذشــته، گــروه بانکــی در روزی کــه شــاخص کل کاهــش 
13هــزار و ۶29واحــد را تجربــه کــرد عملکــرد قابــل قبولی 
داشــت. البته تعدادی از نمادهای این گروه  تا مرز صف 
فــروش نیــز پیــش رفتنــد و در منفــی معاملــه شــدند؛ اما 

این ســبب نشــد که پدیده 
صف فروش نشــینی اتفاق 
بیفتــد. در نقطــه مقابــل، 
نمادهــای بانکی کــه از این 
مصوبه بانــک مرکزی تاثیر 
مثبــت می پذیرند در دامنه 

مثبت دادوستد شدند.
دو  تبدیــل  نــرخ  بــه 
واحــد پولــی بــه هــم نــرخ 

تســعیر ارز و  بــه فراینــد تبدیل کــردن دو واحد پولی به 
هــم تســعیر ارز گفته می شــود. شــرکت ها بــرای تنظیم 
صورت هــای مالــی خــود بایــد ارز دریافتــی از مبــادالت 
خارجــی را بــه واحد پولی گزارشــگری خــود تبدیل کنند. 
به طور معمول، بانک مرکزی هر شش ماه نرخ تسعیر 
ارز را اعــام می کنــد. شــرکت ها بــه کمــک تســعیر ارز 
می توانند میزان فروش و سود واقعی خود را شناسایی 
کننــد؛ زیــرا به دلیل تغییــر نرخ ارز، صورت ها و عملکرد 

مالی شرکت ها نیز تغییر خواهند کرد.
افزایــش تــورم دلیــل اصلــی نیــاز بــه تســعیر نــرخ 
ارزســت. کاهــش ارزش پول ملی در یک کشــور موجب 
شــرکت هایی  مالــی  صــورت  دارایی هــای  در  ناتــرازی 
می شــود کــه دارای ذخایــر ارزی یا اموال خارج از کشــور 
هستند و از آنجا که شرکت ها دارایی خود را بر اساس 
ارزش دفتــری ثبــت می کنند در دوره هــای تورمی مقدار 

این اموال در ترازنامه ثابت است.
دارایی بانک ها نیز به دلیل دادوستد مالی با دنیای 
خــارج یــا تعهــدات ارزی مشــتریان خــود، در دوره هــای 
تورمــی دســتخوش تغییــرات می شــود؛ بنابرایــن بــرای 
شــفافیت بیشــتر و بــاال رفتن تــوان مبادالت شــرکت ها 

باید صورت های مالی خود را به روز کنند.
نامــه مدیــران و کارشناســان بــازار ســرمایه بــرای 
خــروج ایــن بــازار از بحــران بــود کــه در آن آمده اســت: 
»سیاســت های تشــویقی یکــی از ابزارهایــی اســت کــه 
بــه عنــوان محــرک در کنــار  می توانــد در حــال حاضــر 
نرخ گذاری هــای غیردســتوری کمــک بزرگــی بــه اقتصــاد 
مالیاتــی،  تخفیفــات  باشــد.  داشــته  بازارســرمایه  و 
تعدیــل نــرخ ارز تســعیر بانک هــا، تخفیف نــرخ خوراک 
چــراغ ســبز  و... می توانــد  پاالیشــگاه   و  پتروشــیمی ها 
قــوی از ســوی حاکمیــت بــرای  تقویــت ســرمایه گذاری و 

سهامداران این بازار باشد.«
نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه که در آن، 
هشــت پیشــنهاد بــرای خروج این بــازار از بحران کنونی 
و ســقوط پیاپی شــاخص کل مطرح شــده اســت، جمعه 
ســوم اردیبهشــت منتشــر شــد. ارســال این نامه خطاب 
بــه ســران ســه قــوه پــس از آن در دســتور کار فعــاالن 
رئیــس  قالیبــاف،  محمدباقــر  کــه  گرفــت  قــرار  بــورس 
مجلس شورای اسامی اعام کرد که می خواهد بررسی 
وضــع بــورس را در نخســتین جلســه شــورای هماهنگی 

اقتصادی سران قوا مطرح کند.
همتی 5 اردیبهشــت از آمادگی بانک مرکزی برای 
تغییر نرخ تســعیر ارز خبر داده و در یادداشــتی نوشــته 
بود: »درخصوص درخواســت فعاالن بازار ســرمایه برای 
اصــاح نرخ تســعیر دارایی هــای ارزی بانک ها، ذکر چند 

نکته ضروری است.
از  مطالبــات  عمدتــا  بانک هــا،  ارزی  دارایی هــای 
بنگاه هــا هســتند و بخشــی از آن هــم بــه دلیــل تحریم 
در  معــوق،  بعــض  ارزی  مطالبــات  وصــول  مســدودند. 
نرخ های فعلی ارز در بازار، مشکات خودش را دارد.  

باالتــر،  درنــرخ  بانک هــا  ارزی  مطالبــات  تســعیر 
شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت ولذا، 

ارائه عملکرد غیر واقعی و پرداخت مالیات نقدی است.
نــرخ  بــا  متناســب  بانک هــا،  ارزی  دارایی هــای 
تسعیرمتناســب بــا شــرایط غیرتحریمــی اســت. بانــک 
مرکــزی بــرای مؤثــر واقــع شــدن اصــاح نرخ تســعیر ارز 
در قیمــت ســهام بانک ها معتقد اســت اعطای معافیت 
مالیات ســود ناشــی از تســعیر، تا زمان نقد شــدن آنها 

ضروری است.«

بدعتی در تعیین تسعیر ارز
قبــل از ســال  1399، رونــد تعیین نرخ تســعیر ارز 
بــه صــورت هر ســال یک بار رخ می داد امــا پس از تورم 
افسارگسیخته و رشد چند صد درصدی ارزهای خارجی 
ابتــدا تعییــن نــرخ ارز هــر شــش مــاه شــد و در آخریــن 
مصوبــه هیــات بانک مرکزی تصمیم گرفت که این زمان 

را به دو ماه کاهش دهد.
بانــک مرکــزی بــا بخشــنامه های خــود در دوره های 
شــش یا یک ســاله این اختیار را به بانک ها می دهد که 
امــوال خــارج از کشــور و ذخایــر ارزی را خــود را بــه روز 
کننــد. هیــات عامل بانــک مرکزی در جلســه 8/2/1۴00 
تغییراتــی را در نــرخ تســعیر ارز مصــوب کــرد کــه بــر 
اســاس ایــن تغییرات نرخ تســعیر اقام پولــی دارایی ها 
و بدهی هــای ارزی بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیــر 
بانکی برای گزارشــگری مالی پایان ســال مالی 1399 را 
به ازای هر دالر 15هزار و 900تومان تعیین شده است.
ادامه در صفحه 5

شهادت مولی الموحدین حضرت امیر المومنین علی )ع( تسلیت باد 

لیال ابوالفتحی
تضمینــی  خریــد  قیمــت  کــه  ماه هاســت 
گنــدم تیتر رسانه هاســت. چالش قیمت گذاری 
این محصول استراتژیک سال هاست که وجود 
دارد و بــه همیــن دلیــل ســال گذشــته مجلــس 
مقــرر کرد با تشــکیل شــورای قیمت گذاری این 
چالــش خاتمــه پیدا کنــد؛ اما از شــواهد امر بر 
می آیــد کــه ایــن بحــث همچنــان باقــی خواهــد 

ماند.
بنیــاد ملــی گندمــکاران کــه یکــی از اعضای 
شــورای قیمت گــذاری معتقــد اســت کــه قیمــت 
5هزارتومانــی کــه امســال بــرای خریــد تضمینــی 
اســت  معقــول  و  منطقــی  شــده،  اعــام  گنــدم 
و رضایــت نســبی کشــاورز را بــه همــراه دارد امــا 
رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعی 
معتقــد اســت کــه قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم 
منطقــی نیســت و بــا توجه بــه هزینه هــای تولید 

قیمت گندم نباید کمتر از 5500 تومان باشد.
ایــن در حالــی اســت که قیمت اعام شــده 
بــرای خریــد تضمینــی گنــدم هنــوز اباغ نشــده 
اســت و قرار اســت شــورای قیمت گــذاری امروز 

تشکیل جلسه دهد.

جایزه موضوعی انحرافی است
ملــی  بنیــاد  رئیــس  عطاءاله هاشــمی، 
گندمــکاران، در گفت وگو با عصر اقتصاد درباره 
گفــت:  گنــدم  تضمینــی  خریــد  قیمــت  تعییــن 
5هــزار تومــان قیمــت مصــوب خریــد تضمینــی 
گندم تعیین شــده اســت و امروز )دوشنبه( هم 
جلسه شورا برگزار می شود و بعد از این جلسه 

قیمت نهایی اباغ می شود.
او در مورد هزار تومان جایزه تحویل سریع 
گندم که رئیس جمهوری و وزیر جهادکشــاورزی 
اعــام کردنــد، گفت: این خبر اشــتباهی بود که 
در جامعــه و رســانه ها اعــام شــد. قیمــت پایــه 
بــه ازای هــر کیلــو گنــدم 5هــزار تومــان و بــرای 
گنــدم دوروم5200 تومــان تعییــن شــده اســت. 
صحبت ها در شورای قیمت گذاری صورت گرفته 
اســت  و بــا رایزنی هایــی کــه بــا ســازمان برنامه 
و بودجــه و رئیس جمهــوری صورت گرفته اســت 
نــرخ مصــوب تعییــن شــد یعنــی 5هــزار تومــان 
قیمت تمام شــده و مصوب گندم اســت  و دادن 

جایزه موضوعی  انحرافی است. 
دربــاره  گندمــکاران  ملــی  بنیــاد  رئیــس 
رضایــت کشــاورزان از ایــن قیمــت اظهــار کــرد: 
بــا وضــع فعلــی  و بــا توجــه بــه این کــه مجلس 
بودجه ســال 1۴00 برای خرید گندم به ازای هر 
کیلو ۴000 تومان را بسته است، دست دولت، 
سازمان برنامه و بودجه  و وزارتخانه بسته بود. 
ایــن 1000تومانــی هــم که اضافه شــده اســت با 
رایزنی های بســیار صورت گرفته اســت. با توجه 
بــه هزینه هــای تولیــد که مــا آنالیز کــرده بودیم 

این قیمت تا حدودی رضایت بخش است.
هاشــمی دربــاره فلســفه خریــد تضمینــی 
گنــدم از ســوی دولــت گفــت: فلســفه آن ایــن 
است که کشاورز اگر محصول خود را نتوانست 
به قیمت دلخواهش بفروشد دولت یک قیمتی 
را اعام و ضمانت می کند و محصول را با قیمت 

تعیین شده از کشاورز خریداری کنم. 

خرید تابعی از شرایط است
او در مــورد میــزان خریــد تضمینــی گنــدم 
اظهار کرد: میزان خرید بستگی به شرایط خرید  
از جملــه قیمــت، نحــوه خریــد و پرداخــت پــول 
دارد. اگــر ایــن موارد  به دلخواه کشــاورز باشــد 
تا 80 درصد محصول قابل خرید اســت ولی در 
سال هایی که قیمت پایین بوده و شرایط خرید 
و پرداخت خوب نبوده اســت، فراز و فرودهایی 

داشته ایم و میزان خرید پایین آمده است. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره چرایی 
کمتــر بــودن نرخ خرید تضمینــی از قیمت گندم 
مخــارج  وارداتــی  گنــدم  داد:  توضیــح  وارداتــی 
حاشــیه ای دارد. هزینــه حمــل، دمــوراژ، بیمــه و 
عوارض دارد و اینها ســبب می شــوند که قیمت 
گنــدم وارداتــی از قیمــت گنــدم داخلــی باالتــر 
باشــد. در دو،ســه ســال اخیــر فقط بــرای ذخایر 
استراتژیک گندم وارد کرده ایم و نیاز داخلی  از 

گندم کشت داخل تامین شده است.
او تبعات قیمت گذاری اشتباه را نیز چنین 
تشــریح کرد: زمانی که قیمت گذاری به درســتی 
صــورت نگیــرد کاهــش میــزان خریــد تضمینــی، 
ســبب وارد کــردن تناژهــای بــاال، خــوراک دام و 

افزایــش  و  گنــدم  طیورشــدن 
دالالن  بــاالی  ســود  و  قاچــاق 
می شــود. در ایــن حالــت تمایل 
کاهــش  کشــت  بــه  کشــاورز 
آســیب  خودکفایــی  می یابــد،  
می ببیند، باید دســتمان را برای 
تهیه گندم به سمت خارج دراز 
کنیــم و در کل نتیجــه آن بــرای 
کشــاورز، دولــت و مــردم خوب 

نیســت.  هاشــمی نحــوه قیمت گــذاری گندم بر 
پایــه کیفیت را از نتایج کشــت قــراردادی عنوان 
کــرد و توضیــح داد: ایــن نحــوه قیمت گــذاری بــا 
کشــت قــراردادی محقــق می شــود. فعــا بــرای 
و  ماکارونــی  کارخانه هــای  بیــن  دوروم  گنــدم 
کشاورزان قراردادهایی بسته شده است که بر 
حســب کیفیت محصول قیمت باال می رود و از 
قیمــت خریــد تضمینی 5درصد باالتــر خریداری 

می کنند. 

یارانه پنهان و آشکار گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در جواب این 
سوال که وقتی دولت خریدار و فروشنده است 
چرا تمایل دارد که پایین تر از قیمت براورد شده 
خریــداری کنــد؟ گفــت: دولــت گنــدم را بــا هــر 
نرخی که می خرد یارانه پنهان و آشکاری را برای 
مصرف کننــده در نظــر می گیــرد. مثــا در ســال 
گذشــته کــه بــا قیمــت 2500 تومــان خریــداری 
شــد، با نرخ ۶70 تومان به مصرف کننده عرضه 
مصرف کننــده  از  حمایــت  بــرای  دولــت  کــرد. 
یارانه ای در نظر می گیرد و ضررهایی را متحمل 
می شــود که از مصرف کننــده حمایت کند؛ البته 
ایــن حمایت هــا و یارانه هــا در نهایــت بــه ضــرر 

کشور و مصرف کننده خواهد بود.
او ابــراز امیــدواری کــرد مکانیســمی پیــاده 
شــود کــه حمایــت از مصرف کننــده بــه صــورت 

دیگری طراحی شود.
هاشــمی دربــاره دعــوای همیشــگی تعیین 
گفــت:  کشــاورزی  اساســی  محصــوالت  نــرخ 
رضایــت  کــه  دارنــد  تمایــل  بیشــتر  دولت هــا 
مصرف کننده را از جیب تولیدکننده بپردازند که 
این مورد اعتراض کشاورزان است. کوتاه بودن 
دســت تولیدکننــده از قیمت گــذاری محصــوالت 
خــود مــورد دیگــری اســت کــه بــه ایــن اختــاف 
دامن می زند که امســال با حرکت بســیار خوب 
مجلــس ایــن نقــص بــر طــرف شــد و با تشــکیل 
قیمت گــذاری محصــوالت  کشــاورزی،  شــورای 
کش مکش ها تا حد زیادی فروکش کرده است. 

امیدواریم دولت های آینده هم تبعیت کنند.
 ایجاد انگیزه در کشاورز

با عنوان جایزه
نایب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران  نیــز 
در گفت وگــو بــا عصر اقتصاد دربــاره خبر جایزه 
1000تومانــی بــه گندمکاران برای تحویل ســریع 
گنــدم گفــت: در جلســه شــورای قیمت گــذاری 
قــرار بــود خاوازی، وزیر کشــاورزی به نمایندگی 

از شــورا بــا رئیس جمهــوری صحبــت و موافقــت 
او را بــا قیمــت 5هــزار تومانی گنــدم جلب کند. 
اسم این را گذاشتند جایزه برای اینکه انگیزه در 
کشــاورزان ایجاد شــود و گندم خود را به دولت 
بفروشــند. در حقیقــت قیمــت یــک کیلــو گندم 
تحویلی به دولت 5هزار تومان اســت و شــامل 

همه گندمکاران می شود.
علیقلــی ایمانی افــزود: البته هنوز مصوبه 
ابــاغ نشــده اســت و بازرگانی دولتــی همچنان 
بــه قیمــت قبلــی کــه ۴000تومــان اســت، گندم 
کشــاورزان را خریــداری می کنــد و بعــد از ابــاغ 
قیمــت جدیــد، مابه التفاوت آن را به کشــاورزان 
پرداخــت می کنــد.  دوشــنبه )امــروز( در جلســه 
شــورای قیمت گــذاری قیمــت نهایی 
را مصــوب می کنند که ممکن اســت 
تغییراتــی داشــته یــا نداشــته باشــد 
شــورا  رئیــس  طریــق  از  ســپس  و 
ابــاغ  اســت،  وزیــر کشــاورزی  کــه 

می شود.
همیشــگی  دعــوای  دلیــل  او 
قانــون  را  گنــدم  قیمت گــذاری  در 
خریدتضمینــی در گذشــته دانســت 
اســاس  بــر  قدیمــی  قانــون  در  داد:  توضیــح  و 
هزینه هــای تولیــد و تــورم قیمت تعیین می شــد 
امــا مــا همیشــه مدعی بودیــم که فروشــنده در 
جلســه تصمیم گیــری نرخ حضور نــدارد. معامله 
بایــد بیــن فروشــنده و خریــدار صــورت گیــرد و 
توافق حاصل شود. برای رفع این مشکل قانون 
تغییر پیدا کرد و شــورای قیمت گذاری متشــکل 
از نــه نفــر شــکل گرفــت کــه بــر اســاس چهــار 
شــاخص هزینــه تولید یــک واحد متعــارف، نرخ 
تورم رســمی، قیمت مبادله کاالی درون و برون 
قیمت گــذاری  مشــابه  کاالی  واردات  و  بخــش 

انجام می شود.
مطرح شــده  صحبت هــای  دربــاره  ایمانــی 
تحــت عنــوان واردات گنــدم بــه قیمــت کیلویــی 
10هــزار تومــان گفــت: عنــوان شــدن واردات بــا 
قیمــت 10هزارتومــان غیرواقعــی اســت. گنــدم 
خریــداری شــده بــه قیمــت تنی 279دالر اســت 
کــه چــون از ســوی دولــت بــا دالر ۴200تومانــی 
صورت گرفته اســت با هزینه های حمل و نقل، 
بیمــه، گمــرک و.. تقریبــا کیلویــی 1۶00تومــان 
می شــود. حــال اگــر بخــش خصــوص اقــدام بــه 
وارد کــردن گنــدم کنــد باید بــا ارز نیمایی خرید 
کند که حدودا کیلویی ۶500 می شود. پس این 
قیمت هــای بــاال درســت نیســت و ســیاه نمایی 
است؛ البته تفاوت کیفیت گندم ها را هم نباید 

نادیده گرفت. 
نایب رئیــس بنیاد ملی گندمکاران در مورد 
چگونگــی تعییــن قیمــت گنــدم گفــت: قیمــت 
تمام شــده براســاس آنالیــز هزینه هــای میدانــی 
31اســتان کــه بــا در نظــر گرفتــن جنــوب کرمان 
به صورت جداگانه، 32 اســتان شــد و میانگین 
چهــار تُنــی عملکــرد گنــدم در هکتــار محاســبه 
کردیــم. اکنــون بــا توجه به تــورم ۴8/8 درصدی 
قیمــت 5هزارتومانــی یعنی افزایش 100درصدی 
قیمــت گنــدم کــه در بــازار داخلی هم بــا همین 
قیمــت معامله می شــود. وقتی کــه دولت گندم 
خارجــی را می خــرد، دیگر نیازی نــدارد که یارانه 
ســوخت، کــود و خدمــات فنــی و مهندســی  و 
تحقیاتــی بــه گندمــکار داخلــی بدهــد. اگر همه 
قیمــت 5هزارتومانــی  کنیــم  محاســبه  را  اینهــا 
منطقــی و معقــول اســت. بــرای کشــاورز هم به 
صرفــه اســت که بهره وری و عملکــرد خود را باال 
ببرد و ضایعات خود را کاهش دهد  وگرنه برای 
کشاورزی که یک تن گندم برداشت می کند اگر 
دولــت کیلویــی 10هزارتومان هــم خریداری کند 

چندان تفاوتی ندارد. 
از  حمایــت  عوامــل  ســایر  مــورد  در  او 

کشــاورزان گفت: قیمت محصول در کشــاورزی 
یــک فاکتــور اســت و ســایر عوامــل را هــم بایــد 
دخیــل کنیــم. ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها، 
کاهش ســود بانکی، ارائه خدمات بهتر، اصاح 
زیرســاختهای افزایــش بهــره وری ماننــد آبیــاری 
بذرهــای  از  اســتفاده  مدیریــت،  فشــار،  تحــت 

اصاح شده و ... باید انجام شود.

قاچاق همیشه وجود دارد
ایمانــی دربــاره فــروش گنــدم در مرزها به 
قیمــت 10هزارتومــان اظهــار کــرد: مــا در تمــام 
ســطوح کشــور امــکان قاچــاق کاالیــی را کــه آن 
طرف مرز گرانتر باشــد، داریم؛ حتی دارویی که 
دولــت وارد می کنــد بــه صــورت قاچاق از کشــور 
خارج می شــود. ســوخت، لوازم خانگی و.... هم 
قاچــاق می شــود. امــا نمی تــوان گفــت کــه گندم 
قاچــاق می شــود چــون گنــدم بایــد بــا کامیــون، 
کشــتی و قطــار حمل شــود که صرفــه اقتصادی 
داشته باشد و با کولبری و حمل با چارپایان در 
حد چندگونی است و قاچاق تُنی امکان ندارد. 
جــوی  وضــع  اگــر  کــه  کــرد  پیش بینــی  او 
مســاعد پیش بیاید 12میلیون تن گندم امســال 

در کشور تولید شود. 
نایب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران ادامــه 
داد: از ایــن مقــدار، کشــاورز مقــداری از تولیــد 
را بــرای مصــارف شــخصی خــود ماننــد خــوراک، 
بــذر و ....نگه می دارد. ســال گذشــته 8 میلیون 
300هزارتــن گندم خریداری شــد کــه امیدواریم 
ایــن مقدار هم امســال محقق شــود تا گندم به 
بیراهه نرود. دالل، واسطه و محتکر وجود دارد 

و آنها را نباید نادیده گرفت.
ایمانــی در پایــان عنوان کــرد که اگر دولت 
هــم و غــم خــود را در پرداخــت به موقــع بگــذارد 
قطعــا کشــاورز گنــدم خــود را بــه دولــت خواهد 

فروخت و به دالل و واسطه نخواهد داد. 
او تاکیــد کــرد کــه اگــر تعللــی در پرداخــت 
صــورت بگیــرد ممکــن اســت دالالن ورود پیــدا 
کنند و از این تاخیر سواستفاده کنند و گندم را 
از کشــاورز زیــر قیمــت خریداری کننــد و بعدا با 

چندبرابر قیمت به فروش برسانند.

اعتراض به قیمت اعالم شده
این در حالی است که رئیس نظام صنفی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی معتقــد اســت کــه 
قیمــت خریــد تضمینــی گندم منطقی نیســت و 
بــا توجه بــه هزینه های تولید قیمت گندم نباید 

کمتر از 5500 تومان باشد.
 محمد شفیع ملک زاده تاکید کرد: اینکه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت اعام کرده هزار تومان 
به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است 
به این معناست که قیمت پایه گندم به زعم دولت، 
همان ۴هزار تومان است که در قیمت گذاری سال 

زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود.
او تصریــح کــرد: اینکه ما قیمت تمام شــده 
کنیــم،  فــرض  تومــان  ۴هــزار  همــان  را  گنــدم 
بــه  ظلــم  هــم  و  قانونــی  موازیــن  خــاف  هــم 

تولیدکنندگان و گندمکاران است.
ملــک زاده افــزود: بــه طــور حتــم بــا چنیــن 
قیمتــی معضــل تحویل ندادن گندم به دولت از 
سوی کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند 
و احتمــاالً بیــش از چهــار میلیــون تــن گنــدم از 
سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد.
و  کشــاورزی  صنفــی  نظــام  رئیــس 
منابــع طبیعــی گفــت: در ایــن اوضــاع شــورای 
بــر  قیمت گــذاری محصــوالت اســتراتژیک بایــد 
اســاس وظایــف و اختیــارات قانونی بــه موضوع 
ورود کنــد و ضمن تشــکیل جلســه طبق قانون، 
تضمینــی  خریــد  نــرخ  اعــام  و  تعییــن  دربــاره 

محصول گندم اقدام مقتضی انجام دهد.

در سایت روزنامه بخوانید:در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس بنیاد ملی گندمکاران: قیمت پایه به ازای هر کیلو گندم 5هزار تومان و جایزه موضوعی انحرافی است

 جایزه 1000 تومانی
تسریع در تحویل گندم از کجا آمد

در سایت روزنامه بخوانید:


