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بعد از افزایش قیمت مواد غذایی به بهانه مبارزه با قاچاق، این بار تعرفه صادرات غذا حذف شد

یک بام و دو هوای سیاست ها

سایه ناامنی بر بازار غذای جهان
جنگ روسیه و اوکراین بازار غذای جهان را ناامن کرده است؛ آن قدر که سازمان 
جهانی خواروبار و کشــاورزی یا فائو نســبت به بروز قحطی در برخی نقاط جهان 
هشــدار داده و هفته نامه اکونومیست گزارشی نوشته که جنگ اوکراین به سیستم 
غذایی جهان آســیب زده است و صادرات غالت و دانه های روغنی اوکراین عمدتا 
متوقف شــده و صادرات روســیه نیز مورد تهدید قرار گرفته اســت. این دو کشــور 
مجموعــا ۱۲ درصد تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای ســال ۲۰۲۲ 
قیمت گندم رشــد ۵۳درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می  شش درصد به 

این رقم افزوده شده است.
این گزارش افزود: دبیرکل ســازمان ملل هشــدار داده در ماه های آینده ممکن 
اســت با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می تواند سال ها طول بکشد. 
قیمت باالی کاالهای اساســی تعــداد افرادی را که نمی توانند مطمئن باشــند به 
غذای کافی دسترســی پیدا کنند از ۴۴۰ میلیون نفر به ۱٫۶ میلیارد نفر افزایش داده 
است. حدود ۲۵۰ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا 
کند و عرضه مواد غذایی از روســیه و اوکراین محدود شود، صدها میلیون نفر دیگر 
دچار فقر خواهند شــد، ناآرامی های سیاسی گســترش پیدا خواهد کرد و کودکان  

دچار نقصان می شوند و مردم گرسنگی می کشند.
اکونومیســت در پایان نوشــت: پوتین نباید از غذا به عنوان ســالح استفاده کند، 
کمبودها نتیجــه غیرقابل اجتناب جنگ نیســتند، رهبران جهان باید گرســنگی را 

به عنوان یک مشکل جهانی ببینند که به طور اضطراری باید به آن پرداخت.
در همیــن زمینه برخی دیگر از رســانه های جهان ماننــد خبرگزاری نیکی ژاپن 
درباره احتکار غذا توســط برخی کشــورها از جمله چین نوشــته اند. عصر ایران در 
این زمینه نوشــته اســت که دولت چیــن ظاهرا به دلیل تــرس از قحطی در حال 

ذخیره سازی غالت است.
بر اساس داده های وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا، انتظار می رود چین در 
نیمه اول ســال زراعی ۲۰۲۲، ۶۹ درصد ذخایر ذرت جهان، ۶۰ درصد ذخایر برنج و 

۵۱ درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد.
این به آن معناست که کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان موفق شده اند بیش 
از نیمی از ذرت و سایر غالت جهان را ذخیره کنند که منجر به افزایش شدید قیمت 
در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند. از آن 
سمت برخی تولیدکنندگان بزرگ غذا مانند هند یا کشورهای آمریکای جنوبی برای 

صادرات محصوالت غذایی خود محدودیت هایی وضع کرده اند.
در ایــران اما ماجرا به گونه دیگری پیش رفته اســت. چنــدی پیش دولت ارز 
چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی واردات کاالهای اساســی را حذف کــرد؛ به این بهانه که 
فاصله قیمت غذا در ایران و جهان موجب قاچاق آن و بروز کمبود در بازار داخلی 

می شود.
حاال با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ایرنا به نقل از جواد ســاداتی نژاد، وزیر 

کشاورزی خبر داده است که عوارض صادراتی پنج کاالی کشاورزی از جمله گوشت 
مرغ، تخم مرغ، شیرخشک، خامه و چربی حذف می شود!

با این اتفاقــات برخی از مصرف کنندگان کمپین های نخریــدن راه انداخته اند و 
تصاویری از معدوم ســازی جوجه های یک روزه در فضای مجازی منتشر شده است 
و از آن ســمت تولیدکنندگان می گویند هزینه تولید غذا در ایران باال رفته و با توجه 
بــه افزایش قیمت غذا در ایران و غیررقابتی شــدن آن در بازار جهان، صادرات هم 

صرفه اقتصادی چندانی ندارد!
بــه این ترتیــب نه تولیدکننده راضی اســت و نه مصرف کننــده و آن طور که از 
اظهارات تولیدکنندگان محصوالت غذایــی برمی آید، تصمیمات ناگهانی دولت در 
ماه های اخیر چنان هرج ومرجی در کسب وکار آنها و معیشت مردم ایجاد کرده که 
دیگــر نه آنها توان تولید دارند، نه مردم توان خرید و نه حتی دیگر صادرات توجیه 

اقتصادی دارد.
۲۰ هزار تومان زیان هر کیلوگرم مرغ!

به تازگی در شــبکه های اجتماعی ویدئویی دست به دســت می شود که نشان 
می دهد شــرکت تعاونی تولیدی آذرجوجه اردبیل، در پی گرانی نهاده های تولید و 

دان مرغ مجبور شده هزاران جوجه را معدوم کند!
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، به «شرق» می گوید 
از صحــت این خبر در اردبیل خبر ندارد اما با توجه به شــرایطی که در بازار حاکم 
اســت، صحت این اتفاق دور از ذهن نیســت. او می گوید: مشــکل گرانی دان مرغ 
وجــود دارد و تولیدکننده ای که نهــاده را با ارز نیمایی تهیه کرده و حاال جوجه اش 
را نمی خرنــد، ممکن اســت ایــن کار را بکند چون نمی تواند بــا جوجه کاری کند. 
جوجه را نمی توان در ســردخانه نگه داشت، از زمان تولد جوجه حداکثر ظرف ۴۸ 
ســاعت باید وارد چرخه تولید نهایی شــود. در حالی که قیمت دان مرغ با قیمت 
ارزان جوجه در بازار اصال همخوانی ندارد و کیلویی ۲۰ هزار تومان زیان دربر دارد. 
پرورش دهنده یا جوجه را نمی خرد یــا آن قدر خرید را به تعویق می اندازد تا ارزان 

شود چون برای او هم صرفه ندارد.
یوســفی توضیح می دهد: در حال حاضر مشــکل اصلی صنعت مرغداری این 
است که تولیداتشان با قیمت واقعی به فروش نمی رسد؛ همه اعم از بخش تولید 
جوجه و پرورش مرغ گوشــتی زیان می دهند. تأمین نهاده از محل ارز نیمایی انجام 
شــده و مرغداران با قیمت های نهایی جدید نهاده می گیرند. در سوی دیگر اگرچه 
قیمــت مصرف کننده کیلویی ۶۰ هزار تومان تعیین شــده اما قیمت فروش در بازار 
االن این نیست. کافی است سری به میدان بهمن که مرکز خرده فروشی است بزنید؛ 
از صبح فروش مرغ با قیمت کیلویی ۵۰ هزار تومان شــروع می شــود و تا عصر به 
کیلویی ۴۰ تومان هم می رسد. این زیان مرغداران است و نمی تواند ادامه پیدا کند. 
این وضعیت باعث شده پرورش دهندگان مرغ گوشتی عقب نشینی کنند و جوجه را 
با قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان هم نخرند. بنابراین نرخ جوجه االن به سه هزار تومان 
رسیده است! مرغداری که جوجه اش را با زیان رد می کند، نمی تواند ادامه بدهد و 
چاره ای ندارد جز اینکه تولیدش را کم کند؛ تولیدش را کم کند نهایتا با کمبود مرغ 

مواجه می شویم. تمام بازار به صورت زنجیره وار به هم متصل است.
در این شرایط چه صادراتی؟

به گفته یوســفی پس از آزادســازی قیمت فروش مرغ، فــروش از نظر حجم 
تغییری نداشته و کم نشده ولی همچنان با مشکالت قیمتی مواجه است.

رئیــس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی درباره حــذف عوارض صادرات 
مرغ صراحتا عنوان می کند:  صادرات با شــرایط کشــور ما بسیار بسیار اشتباه است. 
صادرات شــوخی نیست، شرایط و ضوابط خاصی دارد. مشتری خارجی که مرغ یا 
تخم مرغ از ما می خواهد، از ما قــرارداد و تعهد می خواهد درباره اینکه چقدر و تا 
چه زمان می توانیم صادر کنیم؟ فکر کنید ما با پذیرش تمام این ضوابط شــروع به 

ناکارآمدی و توهم پولی مدیریت ایرانی

شــرق: درســت در شــرایطی که چین به احتکار غذا 
روی آورده و بزرگ تریــن صادرکننــدگان محصوالت 
کشــاورزی، به دلیل نگرانی از قحطی، صادرات خود 
ایران عوارض  را محدود کرده اند، وزارت کشــاورزی 
صادراتی پنج محصول غذایی از جمله مرغ، تخم مرغ، 
شیرخشــک، خامه و چربی را حذف کــرد! این اقدام 
دولت در حالی رخ داده که چندی پیش اعالم کرده بود 
به دلیل فاصلــه قیمت ها در بازار ایران و جهان نگران 

قاچاق غذا به خارج از مرزها و کمبود آن است!

اصطــالح توهــم پولــی (Money Illusion) را اولین بــار ایروینگ فیشــر، اقتصاددان 
نئوکالســیك آمریکایی، در ســال ۱۹۲۸ به کار برد و در ســال های بعد جــان مینارد کینز، 
اقتصاددان نامدار انگلیسی، آن را بیشتر مورد موشکافی قرار داد. کینز رفتار نیروی کار را در 
اقتصاد متأثر از توهم پولی می دانســت و می گفت آنان به تغییرات دستمزد پولی به مراتب 
بیشــتر از تغییرات دستمزد واقعی (قدرت خرید دستمزد پولی) حساسیت نشان می دهند. 
اگــر این دو اقتصاددان امروز در قید حیات بودند و شــرایط امــروزی جامعه و اقتصاد ما را 
مطالعه می کردند، شــکل دیگری از توهم پولی را شناسایی و معرفی می کردند. در بخش 
عمومی مدیران گرفتار شکل ویژه ای از توهم پولی هستند. آنان چنین می پندارند که راه حل 
همه مشــکالت و دشواری های موجود در دسترســی به منابع بودجه ای و به بیان دیگر در 
اختیار داشــتن پول کافی برای خرج کردن است. هرگاه مأموریتی بر عهده فالن نهاد دولتی 
یا حکومتی گذاشــته  شود، در اولین قدم مدیران مربوطه فهرست بلندباالیی از موارد هزینه 
را ردیف کرده و برای محقق  کردن هدف مدنظر مقامات ارشد، بودجه ای هنگفت را مطالبه 
خواهند کرد. اگر فالن ســازمان یا متولیان فالن بخش مورد عتاب و خطاب قرار بگیرند که 

چرا مثال فالن کاستی در آن حوزه مشاهده می شود، اولین توجیه ارائه شده از سوی آنان نبود 
منابع نقدی کافی و محدودیت بودجه ای اســت. به این ترتیب مدیران به  جای اینکه به فکر 
اصالح روش ها و رویه های اداری و افزایش درجه کارآمدی سازمان های تحت مدیریت خود 
باشند، هر سفارش و تعریف مأموریت جدید را فرصتی ارزشمند برای دریافت بودجه بیشتر 
تلقــی می کنند. آنان حتی اگر مأمور به اصالح نظام بودجه ریزی و مبارزه با ریخت وپاش ها 
بشوند، برای این مأموریت هم در همان گام اول بودجه پروپیمانی درخواست خواهند کرد! 
دقیقا به همین دلیل است که در جداول قانون بودجه به عناوین فراوانی برخورد می کنید که 
هیچ توضیح و توجیه قابل قبولی برای آن نخواهید یافت. یکی از بارزترین موارد توهم پولی 
در میدان مدیریت کشورمان در حوزه فرهنگی قابل  مشاهده است. سال های سال است که 
برخی صاحب منصبان از وضعیت فرهنگی جامعه ابراز نارضایتی می کنند و از بی توجهی 
متولیان امر می نالند. با این  حال نتیجه این همه گالیه کردن، فقط افزایش بودجه نهادهای 
خاص فعال در میدان فرهنگ بوده  است. به بیان دیگر این سخنوران دردمند به جای بررسی 
و ریشه یابی علل بروز مشکالت فرهنگی و احتماال تغییر برخی سیاست ها و روش ها، فقط 

و فقط یک نســخه تجویز می کنند: افزایش بودجــه نهادهای خاص برای مقابله با تهاجم 
فرهنگی دشــمنان. جدیدترین مورد قابل  مطالعه در این عرصه، تقاضای دبیر ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر کشور است که در نامه ای خطاب به معاون دادستان کل کشور مطرح 
شــده  است. او با بیان اینکه دو فیلم «دینامیت» و «گشت ارشاد» تصویر نادرستی از فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده اند، درخواست کرده  است حداقل معادل فروش این 
دو فیلم بودجه برای تولید فیلم هایی با هدف روشنگری و دفاع از مفهوم امر به معروف و 
نهی از منکر در اختیار ستاد قرار بگیرد. نکته درخور توجه در این نامه این است که دبیر ستاد 
نــه به اندازه میزان کمک و یارانه ای که در اختیار ســازندگان دو فیلم قرار گرفته و نه حتی 
بــه اندازه کل هزینه تولید، بلکه به اندازه میزان فروش این دو فیلم، آن هم فروش ناخالص 
تقاضای بودجه می کند! شاید در پس این تقاضا این استدالل نهفته است که اگر طرف مقابل 
مثال صد ریال هزینه ساخت فیلم می کند، من باید ۵۰۰ ریال هزینه کنم تا بتوانم جوابش را 
بدهم! به بیان دیگر بهره وری پول در تولید محصوالت نهادهای مرتبط با این ســتاد به طرز 
محسوسی از بهره وری در مؤسسات خصوصی رقیب پایین تر است. با این  حال متولیان امر به 

جای تالش برای باال بردن شاخص بهره وری، فقط و فقط مشکل را در نبود بودجه «مکفی» 
و بی حساب و کتاب می بینند. ظریفی می گوید اگر چراغ جادو را مقابل تک تک ایرانی ها قرار 
داده و بخواهیــم بزرگ ترین آرزویــش را بگویند، اولی «پول فــراوان»، دومی «پول زیاد» و 
ســومی «پول قلمبه» خواهند خواست! هرچند ظاهر این بیان طنزآلود است، اما باید گفت 
حداقل در مورد مدیران بخش عمومی کشورمان تا حد زیادی درست است. گویی پول تنها 
عامل مؤثر و تنها چاره همه دردها است. البته باید اضافه کنم این مطلب با یافته های دن 
آریلی، پژوهشــگر نامدار اقتصاد رفتاری نیز تطبیق دارد که می گوید انسان ها نسبت به پول 
حساســیت بیشتری دارند و گویی رابطه مالکانه افراد با پول شان را قوی تر از رابطه مالکانه 
با سایر دارایی ها می پندارند. برای خروج از این دایره بسته، مسئوالن ارشد اقتصاد و بودجه 
کشور باید ضمن شروع جراحی واقعی اقتصادی از میدان بودجه عمومی، در مقابل هرگونه 
درخواست بودجه بدون بررسی امکان افزایش بهره وری سرسختانه مقاومت کنند و اجازه 
اتــالف اموال عمومی را در قالب درخواســت های بی منطق بودجه ای و در نهایت مصرف 

بی نتیجه بودجه ندهند.

یکشنبه
۸ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۰

یـادداشـت

اصالح یارانه ها در زمان نادرست!

 

ماجــرا از جایی آغاز شــد که رئیس بانک مرکزی دولت ابراهیم رئیســی حذف ارز 
ترجیحــی را اصالح نظام یارانه ها نامید و اثر تورمی ناشــی از آن بر اقتصاد را کمتر از 
۱۰ درصد عنوان کرد؛ زمانی که علی صالح آبادی با شرکت در یک برنامه تلویزیونی تصمیمات 
کارشناسی نشده و عجوالنه اقتصادی دولت را عادالنه سازی یارانه ها نامید و عنوان کرد تا 
زمانی که زیرساخت های الزم برای تخصیص کاالبرگ فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی 

ادامه می یابد.
یارانه نقدی که عنوان می شــد به ۹۰ درصد از افــراد جامعه تعلق می گیرد، ولی 
در زمان عملی شــدن این وعده مهم و سرنوشت ســاز شــاهد یکی دیگر از انحرافات 
سیاســی- اقتصادی دولت انقالبی بودیم؛ تا جایی که با تکیه بر آمار ارائه شــده یارانه 
بیش از ۵۰ درصد خانوارهای شــهری در مرحلــه اول این واریزها قطع و همین عمل 
ســبب ایجاد نارضایتی و اعتراضات در هفته اخیر شــد تا عالوه بر نارضایتی اکثر مردم 
نسبت به گرانی های افسارگسیخته و تصمیمات غیرکارشناسانه پی درپی دولت در این 
زمینه، برخی از رسانه های رسمی حامی دولت نیز دست به مخالفت علنی نسبت به 

تصمیمات دولت سیزدهم بزنند و مسیر خود را در این زمینه از دولت جدا کنند.
دولــت ریســک بزرگی درخصــوص حــذف ارز ترجیحــی انجام داد کــه نتیجه 
آن همیــن افزایش سرســام آور قیمــت کاالهای مختلــف بود و به یکــی، دو قلم از 
اجناســی که ارز ترجیحی شــامل آنها می شــد، اکتفا نکــرد. اثربخشــی آن اقدام به 
عوامــل مختلفــی بســتگی دارد و از آن جمله می تــوان به جنبه هــای بین المللی 
اشــاره کــرد که نمونه بــارز آن جنگ روســیه و اوکراین و ســردرگمی در عرصه های 
جهانــی نســبت به ایــن موضــوع بــود و همچنیــن بزرگ تریــن اشــتباه دولت در 
آزادســازی قیمت هــا همیــن اقــدام عجوالنــه جراحی اقتصــادی پیــش از توافق 

برجام بود.
همان گونــه کــه واضــح اســت جراحی بــه اصطــالح اقتصــادی بایــد زمانی 
اتفــاق بیفتــد که کشــور درگیــر تحریم های آمریــکا نباشــد و همین طور بــه دلیل 
نپیوســتن بــه معاهــده اف ای تــی اف درگیــر تحریم های بانکــی و گوشــه گیری در 

جهان نباشیم.
تصمیمات غیرکارشناسانه دولت در آغاز این جراحی، در زمان بحران فراگیر جهانی 
بود. جایی که تمامی کشــورهای دنیا با آغاز جنگ بین روســیه و اوکراین دچار بحران 
اقتصادی شــدند و با توجه به تهدید جنگ اتمی از ســوی روسیه و همچنین درگیری 
شدید کشور اوکراین که از آن با عنوان انبار جهانی غله یاد می شود، کشورهای جهان با 
کمبود مواد غذایی مواجه شدند و ایران نیز از این مسئله در امان نبوده و از طرف دیگر 
این اتفاق زمانی رخ داده که کشــور دچار بحران اقتصادی بوده و درآمد قابل توجهی 
با توجه به سیاست های اشــتباه اقتصادی دولت و تحریم های ظالمانه آمریکا و عدم 

فروش نفت حتی به مقدار ضروری را ندارد.
با تداوم رکود اقتصادی، افزایش تورم و ســقوط ارزش پول ملی، قدرت خرید طبقه 
متوســط کاهش می یابد و این طبقه را به سوی فقر مطلق سوق می دهد که این عمل 

موجب نابودی اقتصاد بیمار ایران می شود.

حضور تأثیرگذار پاالیشگاه در حادثه متروپل
مدیرعامل پاالیشگاه آبادان گفت: از لحظات اولیه حادثه ریزش برج متروپل آبادان این 
شرکت با بسیج تمامی امکانات و نفرات تخصصی خود در خط مقدم امدادرسانی بوده 
است. حکیم قیم افزود: پاالیشگاه آبادان همسو با دیگر نهاد ها و مردم شریف شهرستان 
آبادان در راســتای مســئولیت های اجتماعی خود، با اعزام تمامــی امکانات عملیاتی، 
پشتیبانی، لجستیکی و نیروهای تخصصی خود در بخش های HSE (ایمنی، بهداشت، 
آتش نشــانی)، خدمات فنی مهندسی، حراســت، بســیج، خدمات عمومی و عملیات 
حمل و نقل با تمامی ماشین آالت سبک و سنگین به منظور امدادرسانی از لحظات اولیه 

حادثه به محل اعزام و به امدادرسانی مشغول شدند. 
 قیم یادآور شــد: در بخش لجســتیکی و حمل و نقل با اعزام نیروهای تخصصی و 
ماشین آالت سبک و سنگین شامل بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل، هیاب، وانت، تریلی کفی، 
لیفتراک، کمپرســی، تانکر سوخت ۱۲ هزار لیتری و به کارگیری ۵۰ نفر نیروی تخصصی 
۲۴ ســاعته از دقایق آغازین حادثه حضور داشــته و به مأموریت های محوله مشــغول 

شدند. 
وی تصریــح کــرد: در بخش HSE  با اعــزام نفرات ایمنی و آتش نشــانی همراه با 
تجهیزات تخصصی امداد و نجات با حضور در محل اقدام به ایمن سازی و امدادرسانی 
همســو با دیگر دستگاه های شهرستان و کشور، توزیع ابزارآالت و لوازم ایمنی، امداد به 

یاری فرماندهی میدان حادثه شتافتند. 
قیم یادآور شــد: در بخش پشتیبانی و خدمت رسانی به امدادگران مستقر در محل، 
شرکت پاالیش نفت آبادان نسبت به توزیع میان وعده شامل (آب معدنی، کیک و آبمیوه) 
و پذیرایی وعــده ناهار و شــام، قدردادن زحمات عزیزان حاضر در صحنه بوده اســت.   
مدیرعامل پاالیشگاه آبادان با اشاره به اعزام بخش امنیت و انتظامات نیروهای بسیج و 
حراست شرکت تصریح کرد: تمامی نیروی انسانی تجهیزاتی پاالیشگاه دوشادوش سایر 

عزیزان به برقراری نظم و امنیت همت می گمارند. 
فیم با عرض تسلیت به تمامی شهروندان داغدیده این حادثه اعالم کرد: دوشادوش 
تمامی عزیزان همگی در راستای مسئولیت های اجتماعی خود تا آخرین لحظه در محل 

حادثه حضور خواهیم داشت.  

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

تحلیلگر مسائل اقتصادی
محمدمهدی مزروعی صادرات می کنیــم، بعد یکدفعه در داخل قیمت ها باال برود. در این صورت دولت 

بالفاصلــه می خواهد صادرات را متوقف کند. در این شــرایط چــه صادراتی؟ این 
هم می شــود صادرات؟ در صنف ما و با برنامه های ضدونقیضی که اجرا می شود 
صادرات فقط یعنی پذیرش ریســک شــدید. اگر برای مثال قــراردادی ببندیم و با 

شرایط داخل نتوانیم از پس تعهد بربیاییم باید خسارت سنگین بدهیم.
شرکت های لبنی در یک قدمی تعطیلی

محمدرضــا اســماعیلی، مدیرعامل ســابق اتحادیــه صنایع لبنــی ایران هم 
دخالت هــای دولت در بازار غذا را مخرب می داند و به «شــرق» توضیح می دهد: 
وقتــی قیمت مواد لبنی باال مــی رود فروش آن قطعا با ریزش مواجه می شــود و 
مــردم از اینکه از این محصوالت مفید اســتفاده کنند، محروم می شــوند. در طرف 
دیگــر، افزایش قیمت ها برای تولیدکنندگان هم زیان زده اســت. تا پیش از این ما با 
تناژ مشخصی محصول لبنی تولید می کردیم، االن برای ادامه تولید همان تناژ، هم  
مبلغ ســرمایه  در گردش باالتری نیاز داریم و هم هزینه بیشتری باید متحمل شویم 

چون هزینه های آزمایش و بسته بندی هم به تبع آن باال رفته است.
به گفته او با باالرفتن قیمت محصوالت لبنی مردم شــدیدا به استفاده کاالهای 
ســنتی لبنی روی آوردند؛ چراکــه هزینه های آزمایش، کنترل کیفی و بســته بندی 
ندارنــد. در نتیجه هشــدار می دهــد که باید منتظر باشــیم این موضــوع عواقب 
خطرناکی را در ســال های آینده نشــان دهد از جمله شــیوع و انتقال بیماری های 

مشترک بین انسان و دام.
اســماعیلی می افزاید: در فرایند تولید بخشی هست تحت عنوان سرمادهی که 
برخــی از باکتری ها و میکروب ها نیاز به این فرایند دارند، اما در بخش ســنتی این 
بخش وجود ندارد و در سالمت محصول نهایی که به دست مصرف کننده می رسد، 
تردید وجود دارد. برای همین بارها گفته ایم باید همراه با آزادســازی تدبیری اتخاذ 
می شــد برای قشر آســیب پذیر، افراد و کودکانی که با کمبود کلسیم مواجه هستند 
و... . نمی توان که بی برنامه فقط آزادســازی انجام داد. این سیاســت های اشــتباه 
آسیب زاست، اما کسی از تولیدکنندگان هیچ نظری در این باره نمی خواهد. خودشان 
تصمیــم می گیرند و اعالم می کنند که لبنیات فالن قیمت، در حالی که این افزایش 

قیمت به صرف تولیدکننده هم نیست.
او تأکیــد می کند: «با دخالت دولــت در قیمت گذاری مشــتریان تولیدکنندگان 
محصوالت لبنی بســیار کم شده اســت تا جایی که برخی همکاران تصمیم دارند 

کارخانه هایشان را تعطیل کنند».
در موضوع صادرات نیز اسماعیلی با تولیدکننده سایر اقالم غذایی هم نظر است 
و صادرات در بی ثباتی را ناممکن می داند: «روی قیمت های داخل کشور هیچ ثباتی 
وجــود ندارد، هــر روز با یک تصمیم جدید همه شــرایط تغییر می کند. فرض کنید 
کــه من به عنوان تولیدکننده با یک خریدار خارجی وارد مذاکره می شــوم که فالن 
محصول با فالن قیمت به دســتش برسد، اما آیا قیمت ها در ایران ثابت است؟ هر 
روز هزینه مواد مورد نیاز پتروشــیمی کارخانه، حقوق کارگران و هزاران مورد دیگر 
تغییر می کند، من چطور قرار است با این شرایط برای صادرات برنامه ریزی کنم. در 
این شرایط فقط کاهش تعرفه صادرات کافی نیست. ما اصال تصمیم گیرنده نیستیم 

که بتوانیم برنامه بریزیم و بازاریابی کنیم».
یک بام و دو هوای دولت در بازار غذا

گذشــته از گرانی  که صدای انتقاد مــردم را بلند کرده اســت و تولیدکنندگانی 
که در معرض ورشکســتگی هســتند، یا به تعبیر دولت همــان جراحی اقتصادی، 
دولت درست زمانی در حال حمایت از صادرات محصوالت غذایی است که بیشتر 
کشــورهای دنیا رو به واردات بیشتر و ذخیره سازی در پی بحران جهانی کمبود غذا 

آورده اند!
کاوه زرگران، عضو کمیســیون کشــاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در این باره 
به «شــرق» توضیح می دهد: مارکت جهانی صنایع غذایی پس از جنگ روســیه و 
اوکراین دستخوش تغییرات بزرگی شده و چون میزان عرضه و تقاضا با هم برابری 
نمی کند، موجب شــده قیمت برخی اقالم بسیار رشــد کند؛ از جمله گندم و روغن  
آفتابگردان. در این شرایط که صادرات اوکراین متوقف شده و صادرات روسیه هم با 
محدودیت و عوارض بسیار باال انجام می شود، بسیاری از کشورها تصمیم گرفته اند 
ذخایرشان را باال ببرند؛ از جمله کشورهای شمال آفریقا مثل مصر یا چین که شروع 
به خرید عمده کردند. همچنین بســیاری از کشــورهایی که خودشان در سال های 
گذشــته تولیدکننده و صادرکننده بودند، محدودیت صادرات گذاشته اند و شروع به 
افزایش ذخایرشان کرده اند؛ نمونه آن هم کشور هند است. شرایط بازارهای جهانی 

ایجاب می کند که ذخایر کشورها بیش از گذشته باشد.
البتــه به اعتقاد او بــا توجه به اینکه در داخل حمایت جــدی از صادرکنندگان 
نمی شــود، صادرات توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بعید است افزایش خروج 
محصوالت غذایی از کشــور، مــردم داخل را با بحرانی از ایــن جنس مواجه کند. 
زرگران تصریح می کند: در گذشته درباره صادرات کاالهایی که با ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی صادر می شدند چون قیمتشان تفاوت چشمگیری با قیمت جهانی داشت، 
صادرکننده ها مزیت صادراتی خوبی در بســیاری از اقالم داشــتند و آمار صادرات 
بســیار باال رفت. بعد از آزادســازی ارز قیمت ها برابر شد. در کشورهای دیگر برای 
صادرکنندگانشــان مشــوق های صادراتی در نظر می گیرند اما ما اینها را نداشته و 
نداریم. حاال با آزادســازی قیمت ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی ما با افزایش قیمتی 
در داخل مواجه می شــویم که هنوز بخشــی از آنها باقی مانده و خودش را نشان 
نداده است. این افزایش موجب می شود صادرات دیگر توجیه نداشته باشد، حتی با 
کاهش تعرفه های صادراتی. در واقع کاهش تعرفه مزیت خاصی برای صادرکننده 

ندارد که به آن ترغیب شود.
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