ماهنامه

No. 123 - June 2013

شماره  - 123خرداد 1392

مباشر را بر توليدكننده
برتري ميدهند

بهمن دانايي

فرهنگ فارس��ي معي��ن تبعيض را به
«تقس��يم و جدا كردن بعضي را از بعضي،
بعض��ي را ب��ر بعضي برت��ري دادن و برتر
ش��مردن نژادي نس��بت به نژاد ديگر» معنا
كرده اس��ت .تبعيض از جمل��ه مقولههايي
اس��ت كه ميتوان گفت قب��ح ذاتي دارد و
كس��ي كه قايل به تبعيض است در جامعه
انس��اني فاقد وجاهت بهحس��اب ميآيد.
تبعيض قايل ش��دن اقدامي نكوهيده است
ك��ه پايهه��اي ثب��ات وآرام��ش در جامعه
انس��اني را سست كرده و لرزه به استحكام
س��رزمين و ملته��ا ميان��دازد .بههمين
دليل اس��ت كه رفتاره��اي تبعيضآميز در
نزد گروهه��اي گوناگون در رديف س��تم
ق��رار ميگي��رد .تالش ب��راي رفع تبعيض
بهوي��ژه فراهم كردن ش��رايط و فضايي كه
معلوم ش��ود كدام رفتار تبعيضآميز است،
يك��ي از اقدامه��اي ش��جاعانه و ضروري
بهحس��اب ميآيد .باتوجه به توزيع قدرت
در جامعهه��اي ام��روزي كه در آن س��هم
نهاد دولت از قدرت بس��يار فراتر از سهم
گروههاي اجتماعي از جمله توليدكنندگان
است ،تصحيح رفتارهاي تبعيضآميزي كه
سرچشمه آن تصميم برخي مديران دولتي
اس��ت يك ض��رورت انكارناپذير اس��ت.
تجربه نش��ان ميدهد كه برخي از مديران
دس��تگاههاي دولت��ي ابت��دا بهدليل خطاي
تحليل و دلسوزيهاي غيرالزم ،رفتارهاي
تبعيضآميز پيدا كرده و سپس خدايناكرده
احيان�� ًا بهدليل لجبازي يا بدتر از آن پديدار
ش��دن نوعي منافع غيرمتعارف به اينگونه
رفتاره��ا ع��ادت ك��رده و نميتوانند گونه
ديگري عمل كنند.
در س��الهاي اخير و بر اثر نادرس��تي
در تش��خيص اطالعات موج��ود يا ناديده
گرفتن واقعيتها بهداليل گوناگون برخي
از رفتاره��اي تبعيضآميز نس��بت به گروه
پرشمار و خانواده بزرگ توليدكنندگان شكر
داخلي و يك گروه كوچك كمتر از انگشتان
دو دست در خانواده واردكنندگان بودهايم
كه به عادت تبديل شده است .اين رفتارهاي
تبعيضآميز هر بار با اس��تناد به يك مسأله
يا يك مركز جديد كه البته س��اخته فضاي
محيطي است ايجاد و اجرا ميشود.
تازهترين رفتار مبتني بر تبعيض سترگ
بر پايه تصميم س��تاد تدابير ويژه اقتصادي
درباره قندوش��كر انجام ش��ده اس��ت كه
توضيح و روش��ن ك��ردن ابعاد آن خالي از
فايده نيس��ت .داس��تان از جايي شروع شد
ك��ه مس��ؤوالن وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت با استناد به مصوبه اين ستاد تصميم
گرفتهاند حقوق ورودي «شكرخام» را از 10
درص��د مندرج در كتاب مقررات صادرات
و واردات از  92/1/1ت��ا اطالع ثانوي به 2
درصد (كاهشي معادل  80درصد) برسانند.
پيش از ادامه پيامدهاي اين كاهش بهتانگيز
حقوق ورودي شكر ضرورت دارد اجزاي
«حقوق ورودي» بهطور س��اده بازگو شود.
حق��وق ورودي واردات از دو جزء اصلي

در صفحه 2

در صورت عدم دريافت مابهالتفاوت از واردكنندگان :

سود چند مباشر 250 :ميليارد تومان در  3ماه

سود  36كارخانه 130 :ميليارد تومان براي يك سال

ارق��ام و اع��داد متناظر با برخي ش��اخصها
و عناص��ر در حاليك��ه كالبدش��كافي نش��وند
چن��دان آزاردهنده نخواهند بود و هيچ احساس��ي
برنميانگيزند .اما كالبد ش��كافي و شفافس��ازي
همين ارقام س��اكت و آرام بهصورت كارشناس��ي
اگ��ر در معرض داوري و قضاوت ش��هروندان و
مديران قرار گيرد ،موجي از حسرت و نوعي خشم
پديدار ميس��ازند .يكي از همين اعداد مربوط به

مقايسه سود حاصل از توليد هزاران نفر از كاركنان
كارخانهها و هزاران نفر از سهامداران اين واحدهاي
صنعتي و كشاورزان زحمتكش ايراني با چند مباشر
و واردكننده ش��كر است كه بهت و تعجب انسان
را برميانگيزد .اعداد و ارقام موجود نشان ميدهد
گروه بسيار كوچكي از واردكنندگان شكر كه اخيرا ً
توانستهاند به هردليل مباشر واردات محصول شكر
براي دولت ش��وند با واردات  500هزار تن شكر

تعرفه واردات  ۸كاالي اساسي اعالم شد

گمرك ايران در بخش��نامهاي به گمركات
كش��ور ،تعرف��ه واردات  ۸كاالي اساس��ي
را اع�لام و اب�لاغ ك��رد .گم��رك اي��ران در
بخش��نامهاي به گمركات كش��ور اعالم كرد:
پيوست تصاوير نامههاي شماره 92/2101043
م��ورخ  1392/2/24و  92/2101111م��ورخ
 1392/2/25اداره كل مق��ررات ص��ادرات و
واردات سازمان توسعه تجارت ايران و تصوير
نامه ش��ماره  60/53955م��ورخ 1392/2/23
معاون��ت توس��عه بازرگاني داخل��ي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،درخصوص حقوق
ورودي كاالهاي اساسي هشت رديف فهرست
مندرج در نامه فوق الذكر (به اس��تثناء رديف
س��ه كه متعاقب ًا و پس از مشخص شدن رديف

تعرفه مربوطه اعالم خواهد شد) جهت اقدام
كمافيالسابق و با رعايت ساير مقررات ارسال
ميش��ود .تعرفه  8كاالي اساسي به شرح زير
است.
تعرفه واردات برنج  12درصد
تعرفه واردات شكر خام  2درصد
تعرفه واردات شير خشك صنعتي  2درصد ،با
مجوز بازرگاني داخلي وزارت صنعت
تعرفه واردات ذرت دامي يك درصد
تعرفه واردات جو يك درصد
تعرفه واردات گندم يك درصد
تعرفه واردات گوشت قرمز يك درصد
تعرفه واردات گوشت مرغ يك درصد ،با مجوز
بازرگاني داخلي وزارت صنعت

سودي معادل  250ميليارد تومان براي
ي��ك دوره حداكث��ر  3ماهه بهدس��ت
ميآورن��د ،درحاليك��ه توليدكنندگان
ش��كر ك��ه در مجم��وع  36كارخان��ه
ميش��وند ب��راي يك دوره يكس��اله
اگ��ر دولت اجازه ده��د آنها هر كيلو
ش��كر را  1300تومان بفروشند حدود
 130ميليارد تومان است (ميانگين براي
هر شركت  3/5ميليارد تومان).
يك محاسبه س��اده نشان ميدهد
يك گروه بس��يار كوچك از مباش��ران
واردكننده شكر كه شمار آنها كمتر از
انگشتان يكدست است بابت هر روز
فعاليت (در يك دوره  3ماهه كه هرماه
آن  30روز است)  28ميليارد تومان سود
نصيبشان ميشود ،درحالي كه كاركنان
 36واحد توليدكننده با هزاران ميليارد
س��رمايهگذاري انجام ش��ده و هزاران
شغل ايجادش��ده بهطور ميانگين سود
روزانهاي كمت��ر از  350ميليون تومان
بهدس��ت ميآورند .براي روشن شدن
بيش��تر ارقام يادشده مسأله را واضحتر
بيان ميكنيم.

در صفحه 2

در صفحات ديگر

روزهايي نه از جنس اين چندسال

2

سال گذشته كاالهاي وارداتي
با چه ارزي به كشور آمدند؟

3

افزايش قيمت شكر سفيد بهدليل
تقاضاي آفريقا و خاورميانه

4

دوران محصوالت كشاورزي
ارزان تمام شده است؟

5

برنامههاي رييسجمهور منتخب
در بخش كشاورزي

6

2
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اين چند سال
انـتـخــابــ��ات يـازدهــمـيــن
دوره رياس��تجمهوري اي��ران روز
 24خ��رداد برگ��زار ش��د .نتايج اعالم
ش��ده نش��ان داد حجتاالسالم حسن
روحاني با اكثريت آراء بهعنوان منتخب
شهروندان براي رياستجمهوري دوره
يازدهم انتخاب شده است .در روزهاي
گذشته درباره تغيير دولت از نيمه دوم
مرداد  1392بحثهاي گوناگون صورت
پذيرفت��ه اس��ت .برخ��ي از مش��اوران
رييسجمهور منتخ��ب تالش كردهاند
ديدگاههاي وي را درباره اقتصاد كالن
و كس��ب و كار م��ردم توضي��ح دهند.
ت��ا روزي كه دول��ت جديد اس��تقرار
پيدا كند و فعاليت كابينه ش��روع ش��ود
هرچه گفته ش��ود بر پاي��ه انتظارات و
گمانهزنيهاس��ت ،اما درباره چند نكته
ميتوان نوشت.
يك��م :توق��ع و داش��تن انتظارات
عقاليي از دولت جديد يك رفتار طبيعي
از ط��رف گروههاي گوناگون اجتماعي
اس��ت .گروهه��اي گوناگ��ون از جمله
كارگران ،كشاورزان ،پيشهوران ،صاحبان
س��رمايه و كارخانه و ...قطع ًا از دولت
جدي��د انتظار دارند زندگي مادي آنها
را در موقعيت باالتري قرار داده و رفاه
آنها را تا جايي كه ممكن است افزايش
دهد .عالوه بر اين ،گروههاي اجتماعي
باور دارند و بر زبان ميآورند كه فراهم
كردن فضاي آرام و با ثبات براي زندگي
و كسبوكار در رديف خواسته نخست
و همطراز آن است.
دوم :واقعي��ت اي��ن اس��ت كه هر
دولت��ي باتوج��ه به گرايش سياس��ي و
ديدگاهه��اي ايدئولوژيك��ي ،رفت��ار و
اهداف خاصي دارد كه بعض ًا با منافع و
خواستههاي گروههاي اجتماعي تعارض
پيدا ميكند.
دولت نه��م و دهم اي��ران پس از
انقالب اسالمي نيز از اين قاعده مستثني
نبوده و نيست اهداف دولت نهم و دهم
در  8سال گذشته با منافع توليدكنندگان
بهويژه توليدكنندگان كاالهاي اساس��ي
از جمله قندوش��كر در تع��ارض قرار
گرفت .مديران دولتهاي يادش��ده به
توليد داخل توجه كمتري نشان دادند و
بههمين دليل سالهاي سختي بر صنعت
داخلي تحميل شد .اكنون توليدكنندگان
از جمله توليدكنندگان قندوشكر توقع
دارند در دولت آينده مسؤوالن دلسوزتر
و كارشناستري در ارتباط با صنعت را
ش��اهد باش��ند .اميد به روزهايي كه از
جنس س��الهاي اخير نباش��د ،آرزوي
بلندي نيست.

سرمقاله

مباشر را بر توليدكننده برتري ميدهند
وضعيت تعرفههاي شكر خام و سفيد
سال

شكر سفيد
(درصد)

شكر خام
(درصد)

57

42

سال 1380

150

سال 1382

110

سال 1381

100

سال 1383

100
70
70

از ابتداي سال  1384تا حدود نيمه 1384

150

130

از اول بهمن تا فروردينماه 1385

20

5

50

از آبان تا بهمنماه سال 1384

30

از ارديبهشت سال  1385تا آذر 1386

10

از آذرماه  1387تا 1390/4/30

35

20

از  1390/7/1تا ( 1390/11/30مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات)

70

20

از  1391/7/1تا ( 1391/12/30مصوبه هيئت دولت)

70

20

از آذرماه سال  1386تا آذر 1387
از  1390/5/1تا 1390/6/31

از  1390/12/1تا ( 1391/6/31مصوبه هيئت دولت)

( 92/1/1مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات)

از  92/1/1تا اطالع ثانوي (مصوب ستاد تدابير ويژه اقتصادي)

70
70

32
32

4

10
4

5
5

10
2

* توضيح اينكه 4 :درصد از تعرفههاي فوق حقوق گمركي و مابقي سودبازرگاني ميباشد.
** تعريف حقوق ورودي ،حقوق گمركي و سود بازرگاني در ماده  41قانون ماليات بر ارزش افزوده:
ماده  :41حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4درصد) ارزش گمركي كاالها تعيين ميشود .به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني
كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأتوزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطالق ميگردد.
تبصره  :1نرخ حقوق ورودي عالوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد بهنحوي تعيين گردد كه:
الف) در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كاالي توليد يا ساخت داخل در برابر كاالي وارداتي باشد.
ب) در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيضآميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي ،تعاوني و غيردولتي نباشد.

از صفحه اول
«حقوق گمركي» و «س��ود بازرگاني» تشكيل
ميشود .اما بههنگام ترخيص كاال ممكن است
برخي عوارض خاص گمركي نيز به آن افزوده
گردد .براس��اس قانون تعيي��ن رقم مربوط به
حقوق گمركي واردات از وظايف اختصاصي
مجلس شوراي اسالمي و تعيين سود بازرگاني
از وظاي��ف دولت بهحس��اب ميآيد .مجلس
ش��وراي اسالمي در حال حاضر رقمي معادل
 4درص��د را ك��ه يك عدد ثابت اس��ت براي
حقوق گمركي محاس��به و اعالم كرده است.
به اين ترتيب اگر نرخ تعرفه واردات  6درصد
باش��د  4درصد آن توسط مجلس و  2درصد
باقيمانده بهوس��يله دولت (س��ود بازرگاني)
تعيين ش��ده اس��ت .اگر ن��رخ تعرفه واردات
 15درصد باشد نيز  4درصد آن حقوق گمركي
و  11درصد آن س��ود بازرگاني است .عالوه
بر آنچه كه درباره اجزاي حقوق ورودي بيان

شد بايد تأكيد كنيم كه فلسفه ايجاد هركدام
از عناصر يادش��ده حماي��ت از توليد داخلي
در مقاب��ل واردات اس��ت .در جدول حاضر
وضعيت تعرفههاي شكرخام و سفيد از سال
 1380تا همين روزها درج شده است .دقت
در ارق��ام اين جدول ميتواند چش��مانداز و
رفتار هر دول��ت را درباره اندازه حمايت از
توليد داخل شكر نشان دهد .همان طور كه از
ارقام اين جدول برميآيد تعرفههاي شكرخام
و سفيد در سال  1380بهترتيب  100و 150
درصد تعيين ش��ده بود تا از توليد داخلي در
مقابل واردات حمايت كافي صورت پذيرد.
از ابتداي  1384تا حدود نيمه اين سال
ارقام متناظر براي تعرفه واردات شكرس��فيد
و ش��كرخام  150و  130درصد تعيين شده
بود .دولت نهم در مردادماه  1384زمام امور
را در دست گرفت و تنها دوماه پس از اينكه
فعاليت دولت نهم ش��روع ش��د .از اول آبان

تا بهمن  1384تعرفه ش��كر س��فيد  50درصد و
ش��كرخام  30درصد تعيين شد كه نوعي سقوط
در نرخه��اي تعرف��ه واردات بهحس��اب ميآمد.
ناآش��نايي مديران تازهوارد دولت نهم به مس��ايل
تولي��د و تجارت خارجي ش��كر ب��ا تبعيضهاي
بعدي همراه ش��د .كاهش نرخ تعرفه شكر سفيد
ب��ه  20درصد و ش��كرخام به  5درص��د از اول
بهمن  1385تا آذر  1386و كاهش مجدد آنها به
 10درصد (شكر س��فيد) و  4درصد (شكرخام)
از ارديبهش��ت  1385ت��ا آذر  ،1386فضاي كار
را براي توليد داخل بس��يار س��خت كرد .كاهش
توليد ش��كر داخل��ي و تمهي��دات توليدكنندگان
و فش��ار مجلس موجب ش��د تا از آذرماه  87به
بعد نرخ تعرفه واردات ش��كر س��فيد و شكرخام
تا اندازهاي افزايش يابند .اكنون بايد پرس��يد چه
اتفاقي افتاده است كه دوباره شاهد كاهش شديد
تعرفه واردات شكرخام به  2درصد هستيم .معناي
كاهش تعرفه واردات شكرخام از  10به  2درصد
بهمعناي پايمال كردن حق مس��لم مجلس شوراي
اس�لامي است كه نرخ حقوق گمركي خود را در
ح��د  4درصد تثبيت كرده اس��ت .از طرف ديگر
ش��اهد هس��تيم كه از مهرماه  1391به اين طرف
دولت با اس��تناد به هدفهاي س��تاد تدابير ويژه
اقتصادي و برخالف توصيه فعاالن و كارشناسان
صنعت قندوشكر و در شرايط كمبود ارزي منابع
قابلتوجه از درآمد ارزي كشور را با نرخ هر دالر
 1226تومان (ارز مرجع) در اختيار گروه بس��يار
كوچك��ي از واردكنندگان قرار داده اس��ت كه در
نقش مباشر نهاد دولت عمل ميكنند .براساس قرار
اين مباشران كمتر از انگشتان يك دست بايد شكر
وارداتي با دالر مرجع را هركيلو  1300تومان در
بازار عرضه ميكردند .اما اين اتفاق نيفتاد و برخي
اطالع��ات موجود از بازار خردهفروش��ي و حتي
بازار عمدهفروشي نشان ميدهد كه واردكنندگان
و مباشران شكر را به قيمت هركيلو تا  1700تومان
فروختهاند .آيا سازمان حمايت از مصرفكنندگان
و توليدكنندگان بر اين مسأله نظارت كافي دارد؟
آيا از مابهالتفاوت قيمت فروش در بازار و قيمت
توافقي رقمي دريافت شده است؟ اين رقم چقدر
است؟ كدام نهاد و سازمان آن را از مباشران اخذ
كرده اس��ت؟ آيا اين رفتار تبعيضآميز كه مباشر
را بر توليدكننده برتري ميدهد نبايد ديده شود؟
آيا اين عمل مصداق بس��تن توليدكنندگان و رها
كردن دالالن نيس��ت؟ اميد است شرايط و فضاي
تازهاي پديدار شود كه برخي مديران دولتي كه با
تحليلهاي نادرس��ت ،اشاعه اطالعات دستكاري
ش��ده و غلط ،موجب آسيب جدي به توليد شكر
داخلي ش��دهاند از رفتار تبعيضآميز خود دست
بردارن��د و منصفانه و دلس��وزانه فعاليت كنند يا
جايشان را به افراد دلسوز دهند.

در صورت عدم دريافت مابهالتفاوت از واردكنندگان

سود چند مباشر 250 :ميليارد تومان در  3ماه
سود  36كارخانه 130 :ميليارد تومان براي يك سال
از صفحه اول
بر اس��اس آماره��اي در دس��ترس ،برخي
مباش��ران مجوز واردات عددي نزديك به 500
هزار تن ش��كرخام را براس��اس مصوبات ستاد
تدابير ويژه اقتصادي و دس��تگاههاي تنظيم بازار
و در قال��ب طرح س��هميهبندي دولتي با حقوق
گمركي و سود بازرگاني  2درصد بهدست آوردند.
در صورتيكه نرخ ارز مرجع  1226تومان را معيار
محاسبه قرار دهيم و باتوجه به حقوق گمركي و
س��ود بازرگاني و ماليات بر ارزش افزوده جمع ًا
به مأخذ  8درصد و ارزش هر تن شكر وارداتي
معادل  360دالر و كرايه حمل و ساير هزينههاي
مرتبط معادل  110دالر قيمت تمامشده شكرخام
سفيد شده در محل كارخانههاي تصفيهكننده به
عددي حدود  800تا  820تومان رسيده كه بالحاظ
كردن سود  15درصد براي واردكننده ،قيمت هر
كيلوگرم شكر سفيد حاصله از شكرخام وارداتي

براي فروش درب كارخانه  920تومان خواهد
بود .اين درحالي اس��ت كه مباشران واردكننده
مجوز فروش شكر سفيد به قيمت هر كيلوگرم
 1300توم��ان را در دس��ت دارن��د .ح��ال اگر
مباش��ران مذكور خلف وعده نكنند و ش��كر را
بههمان قيمت تأييد شده  1300تومان بفروشند
و شماره حساب جداگانهاي براي دريافت ارقام
ديگر اعالم ننمايند ،به اين ترتيب اين مباشران
واردكنن��ده  2ب��ار س��ود ميبرند ،يكبار س��ود
متع��ارف  15درصد و يكبار س��ود بادآوردهاي
ك��ه از مابهالتفاوت قيم��ت هركيلو  920تومان
و  1300تومان نصيب آنها ميش��ود ،كه جمع ًا
براي هركيلوگرم رقم��ي در حدود  500تومان
و در جم��ع به حدود  250ميلي��ارد تومان بالغ
ميش��ود .اين در حالي است كه  36توليدكننده
داخلي درعرض يكس��ال با حدود  1/2ميليون
تن ش��كر تولي��دي و ميليونها تن متفرعات از

قبي��ل تفاله ،ب��اگاس ،مالس و ...بهس��ودي حداكثر
مع��ادل  100تا  120تومان براي هركيلوگرم و حدود
 130ميليارد تومان (ميانگين هر ش��ركت  3/6ميليارد
تومان) در كل دس��ت خواهند يافت .بهعبارتي سود
حاصل��ه از ميلياردها تومان س��رمايهگذاري و تالش
هزاران نفر كشاورز و كارگر در يكسال ،حدود نيمي
از سود سهماهه تعداد انگشتشمار واردكننده است.
اين اع��داد و ارقام نش��اندهنده تبعيض بزرگ ميان
مباشران و توليدكنندگان شكر است .فعاالن اقتصادي
معتقدند تداوم اين وضعيت و سختگيريهاي غيرقابل
ب��اور به توليدكننده داخلي و مدارا با چند مباش��ر به
آسيبهاي جدي صنعت قندوشكر منجر خواهد شد.
آيا مس��ؤوالني كه خود را موظف به سختگيري عليه
توليدكنن��دگان داخلي ميدانند ،بر رفتارهاي بس��يار
عجيب چند مباش��ر نيز نظ��ارت ميكنند؟ و از همه
مهمتر اينكه آيا ش��كر به قيمت ارزان بهدست مردم
رسيده است؟
ذك��ر اي��ن نكت��ه ضروري اس��ت ك��ه معدود
واردكنندگان مورد اش��اره ،در ش��شماهه دوم سال
 91در حدود يك ميليون تن ش��كرخام با ارز 1226
توم��ان واردكردهاند كه در آن بخش نيز س��ودهاي
كالني عايدشان شده است.

اخبار

سال گذشته كاالهاي وارداتي با چه ارزي به كشور آمدند؟
مبن��اي قيمتگذاري كاالها در بازار
تقريب�� ًا ن��رخ دالر در ب��ازار آزاد اس��ت
در حـالي كـه آمار گمرك نشان ميدهد
ك��ه نرخ ميانگين ارز صرف ش��ده براي
واردات كاالها در سال گذشته بسيار كمتر
از نرخ آزاد بوده است.
گ��زارش گمرك اي��ران از وضعيت
واردات در سال گذشته نشان ميدهد كه
در سال  1391بالغ بر 53ميليارد دالر كاال
به ارزش ريالي حدود  831هزار ميليارد
ريال وارد كشور شده كه بهطور ميانگين
اين حجم از واردات با دالر 1560توماني
صورت گرفته است.
كارنامه واردات كش��ور در سالي كه
گذشت نشان ميدهد كه بيش از 90درصد
از اقالم وارداتي به كشور بهويژه كاالهايي
كه اثر مستقيم بر معيشت خانوار دارد ،نه
با ارز مبادالتي بر مبناي دالر 2450توماني
كه ب��ا ارزي ارزانتر بهوي��ژه ارز مرجع
ي��ا دالر 1226توماني وارد كش��ور و از
گم��ركات مختلف ترخيص و وارد بازار
شده است.
اما سؤال اين است كه چرا اين اقالم
و كاالهاي وارداتي با ارز آزاد در س��طح
بازار عرضه شده است .در يك ماه اخير،
اخت�لاف بي��ن بانك مرك��زي و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بر سر تخصيص
ارز بهويژه ارز مرجع به كاالهاي اساسي
باالگرفته است؛ بهنحوي كه محمود بهمني
رييسكل بان��ك مركزي آش��كارا فاش
ساخته است كه اكثر كاالهاي وارداتي به
كشور در سال گذشته با ارز مرجع انجام
شده اما با محاسبه ارز آزاد يا همان دالر
باالتر از 3000تومان فروخته ميشود كه
به گفته او اين نش��ان از سوءاس��تفاده و
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ضعف نظارت نهادهاي مسؤول دارد.
مهدي غضنفري وزير صنعت ،معدن
و تجارت هم در پاسخ تأكيد كرده كه بهتر
است بانك مركزي روند تخصيص ارز را
در موعد مناسب بهبود ببخشد .تأكيد اخير
محمود احمدينژاد ،رييسجمهور در دفاع
از عملكرد بانك مركزي و درخواست او
مبن��ي بر تخصيص ارز مرجع به كاالهاي
اساس��ي هم نش��ان ميدهد كه مناقش��ه
همچن��ان ادام��ه خواهد داش��ت بيآنكه
پاسخ اين سؤال داده شود كه رانت ناشي
از واردات كاال با ارز مرجع و فروش آن
با محاس��به ارز آزاد به جيب چه كساني
رفته است؟
كارنامه تج��ارت خارجي ايران در
سال 1391نش��ان ميدهد كه از مجموع
 53ميلي��ارد و 348ميلي��ون دالر ان��واع
كاالهاي وارداتي به كش��ور ،اقالم عمده

وارداتي كشورمان در اين مدت بهترتيب
ش��امل ،گن��دم ب��ه ارزش 2ميلي��ارد و
574ميليون دالر و سهم ارزشي4/8درصد
از كل واردات ،ش��مش از آهن و فوالد
غيرممزوج به ارزش 2ميليارد و 15ميليون
دالر و سهم ارزشي3/8درصد ،ذرت دامي
به ارزش يك ميليارد و 801ميليون دالر و
سهم ارزشي 3/4درصد ،كنجاله سويا به
ارزش ي��ك ميليارد و 532ميليون دالر و
سهم ارزشي 2/9درصد و برنج به ارزش
يك ميليارد و 309ميليون دالر و س��هم
ارزش��ي 2/5درصد بوده است .همچنين
عم��ده واردات كش��ورمان بهترتيب از
كش��ورهاي ام��ارات متح��ده عرب��ي با
20درص��د س��هم از كل واردات ،چين
با 15درص��د ،جمهوري كره با 9درصد،
تركيه با 8/5درصد و سوييس با 6درصد
صورت گرفته است.

افزايش وامدهي به بخش كشاورزي در برزيل
دولت برزيل ميزان وامدهي به بخش كشاورزي را در فصل
زراع��ي آينده به ميزان يك پنج��م افزايش داده و به  67ميليارد
دالر ميرساند.
منابع دولتي برزيل اعالم كردهاند كه بودجه س��االنه بازبيني
شده براي اعتبار كشاورزي بهطور رسمي در چهارم ژوئن اعالم
خواهد ش��د و تحت طرح فعلي ش��امل كاهش نرخ بهره مبنا از
 5/5به  4/5درصد خواهد بود.
برزيل بزرگترين توليدكننده قهوه ،شكر و آب پرتقال است
و انتظار ميرود امس��ال به توليدكننده ش��ماره يك سويا تبديل
ش��ود .اين كشور همچنين يكي از صادركنندگان بزرگ گوشت
مرغ و گاو اس��ت .بس��ياري از وامهايي كه كشاورزان دريافت
ميكنند ،در عرض يك س��ال به محض فروخته شدن محصول
بازپرداخت ميشوند.
به گفته مخالفان ،كشاورزان كوچكتر كه ميوه و سبزيجات
براي مصرف داخل��ي جمعيت حدود  200ميليون نفري برزيل

تولي��د ميكنن��د ،به اعتبار اندكي دسترس��ي دارن��د زيرا دولت
توليدكنن��دگان محصوالت صادراتي را در اولويت قرار ميدهد
و ب��ه اي��ن ترتيب محص��والت غذاي��ي داخل��ي بيدليل گران
ميشوند.
پشتيباني بيشتر براي توليدكنندگان كوچك به باال بردن توليد
و كاهش قيمتها كمك ميكند.
به گفته مقامات دولتي ،حدود يك ششم بودجه اختصاص
يافته براي اعتبار كشاورزي ،بهمنظور افزايش ظرفيت ذخيرهسازي
در سراسر اين كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ظرفيت ذخيرهس��ازي ناكافي در مواردي اين كش��ور را با
ذخاير اندك روبهرو كرده و توانايي دولت براي كنترل قيمتها
از طريق خريد و فروش غالت را محدود كرده است.
به گزارش رويترز ،برزيل سرگرم برنامهريزي براي توسعه
درازم��دت كش��اورزي بهمنظور تأمين نياز رو به رش��د جهاني
است.

گمرك اعالم كرد:

معافيت برنج ،روغن ،شكر و گندم از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
كاالهاي وارداتي شركت مادر تخصصي
بازرگاني دولتي ايران شامل برنج ،روغن خام،
شكرخام و گندم از پرداخت مابهالتفاوت نرخ
ارز معاف شدند.
گمرك ايران در بخشنامهاي به گمركهاي
داخل��ي ابالغ ك��رد كه پيرو بخش��نامه اخذ
تأييديه س��ازمان حماي��ت مصرفكنندگان
و توليدكنن��دگان داير بر اخ��ذ مابهالتفاوت
ن��رخ ارز برنج وارداتي و همچنين نامه اداره

كل مق��ررات صادرات و واردات س��ازمان
توس��عه تجارت ايران منض��م به نامه معاون
توس��عه بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت و نامه س��ازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنن��دگان ،كاالهاي
وارداتي ش��ركت مادر تخصص��ي بازرگاني
دولتي ايران شامل برنج ،روغن خام ،شكرخام
و گن��دم از پرداخت مابهالتف��اوت نرخ ارز
معاف شدهاند.

* خب��ر :در حال��ي كه توليد يك س��انت خاك در
طبيعت 400س��ال طول ميكشد ،س��خنگوي كميسيون
كش��اورزي مجلس گفت :خاك كش��اورزي كشورمان
به كش��ورهاي حاشيه خليجفارس بهويژه قطر و امارات
صادر ميشود.
عباس پاپيزاده در پاس��خ به اينكه شواهدي وجود
دارد مبني بر اينكه خاك كش��اورزي ايران در استانهاي
بوش��هر و هرم��زگان به كش��ورهاي قط��ر و امارات و
موس��وم به «خاك ش��يرين» صادر ميش��ود ،گفت :اين
موضوع درس��ت است و متأس��فانه اتفاق افتاده است و
خاك حاصلخيز كشاورزي كشور به اين كشورها صادر
ميش��ود .سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس افزود:
خاك حاصلخيز كش��اورزي ايران در قالب محمولههاي
شن ،ماسه و مواد كاني صادر ميشود تا به نوعي قانون
را هم دور زده باشند .وي ادامه داد :طبق قانون صادرات
خاك كش��اورزي ممنوع است اما صادرات شن ،ماسه،
س��نگ و انواع كاني ممنوعيتي ن��دارد .وي با بيان اينكه
براي توليد يك س��انتيمتر مربع خاك بيش از  400سال
زمان نياز است ،گفت :كشورهاي عربي حوزه خليجفارس
خ��اك زراعي مرغ��وب ندارند و حتي خ��اك باغچه و
گلخانههاي خودشان را از خاك كشاورزي ساير كشورها
تهيه ميكنند .وي تصريح كرد :صادرات خاك كشاورزي
بحث امنيت ملي است و اگر زماني خاك در مرزبنديها
مهم است و قلمرو و وضعيت جغرافيايي يك كشور را
نش��ان ميدهد در ديگر سو فروش خاك كشاورزي نيز
دقيق ًا در همين راستا است.
پاپ��يزاده ادامه داد :از س��وي ديگ��ر بهجاي اينكه
كش��ور كاري كند تا كشورهاي منطقه خليجفارس بازار
مناسبي براي محصوالت كشاورزي باشد با فروش خاك
كش��اورزي آنه��ا را تقويت ميكنيم و به همان نس��بت
كش��اورزي كش��ورمان را تضعيف ميكنيم .وي افزود:
موضوع فروش خاك كش��اورزي به كش��ورهاي عربي
بارها در مجلس هم تذكر داده شده است.
نماين��ده مردم دزف��ول در مجلس تصريح كرد :اگر
موضوع فروش خاك كش��اورزي را ناديده بگيريم نرخ
ارز ،توليد و س��اير بحثهاي اقتصادي را نيز تحتتأثير
ق��رار ميدهد .براس��اس اين گ��زارش خبرنگاراني كه
اخيرا براي پوش��ش زلزله به بوشهر سفر كرده بودند ،از
نزديك ش��اهد بارگيري خاك شيرين ايران براي فروش
به كشورهاي حاشيه خليجفارس بودند.
* نظ��ر :ص��ادرات بهمثاب��ه اس��تراتژي كارآمد در
كشورهايي مثل كرهجنوبي ،تركيه وبرزيل در دو دهه اخير
كامياب بوده و موجب افزايش توليد ناخالص داخلي اين
كشورها شده است .اما اين كشورها و كشورهاي موفق
ديگ��ر صادراتي مثل آلم��ان و چين همه نيروي مادي و
انديشهاي و تاريخي و فني خود را بهكار ميگيرند تا از
صادرات فراوردههاي خام دور شده و كاالهاي فراوري
ش��ده صادركنند .در دنياي امروز فقط برخي كشورهاي
بس��يار عقبمان��ده از نظ��ر س��طح تكنول��وژي و فاقد
س��رمايههاي كافي حاضر ميشوند خاك خود را صادر
كنن��د و در بدترين حالت اين اس��ت كه اراضي زراعي
خود را به كش��ورهاي ديگر اجاره دهند كه سودان يكي
از اين كشورهاست .فروش خاك كشاورزي ايران باتوجه
به سابقه تاريخي ،نيروي ورزيده تحصيلكرده كشاورزي
ايراني و ...تأسفبار و غمانگيز است.
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كاهش مازاد جهاني شكر
در سال 2013
كينگزمن ( )Kingsman SAگفت كه مازاد جهاني
ش��كر در فصل  2013-14بهدليل آنك��ه توليدكنندگان
پيشتاز شكر ،برزيل ،روسيه و اتحاديه اروپايي ،محصولي
كمت��ر از پيشبيني دارند 12 ،درصد كمتر از برآوردهاي
اوليه خواهد بود.
كينگزم��ن ك��ه يك��ي از واحدهاي تابعه ش��ركت
مكگراوهيل فايننشال ()Mc.Graw-Hill Financial Inc
است و در لوزان سوييس قرار دارد ،گفت توليد شكر در
 12ماههاي كه از اول اكتبر آغاز خواهد شد 4.9 ،ميليون
تن نسبت به تقاضا بيشتر خواهد بود كه نسبت به برآورد
قبلي  5.6ميليون تن كمتر است .آمار اين شركت مطالعاتي
نشان ميدهد بر مبناي سال زراعي ملي كه در هر كشور
با آغاز برداشت شروع ميشود ،مازاد توليد با  27درصد
كاهش به  4.6ميليون تن تقليل داده شده است.
براس��اس اع�لام كينگزمن ،توليد ش��كر در برزيل
 3/1درصد نس��بت به ب��رآورد قبل��ي  34.4ميليون تن
كمتر خواهد بود زيرا كارخانههاي نيش��كر اين كش��ور
ماده اوليه بيش��تري را صرف توليد اتانول خواهند كرد.
توليد اتحادي��ه اروپايي نيز  16.9ميليون تن خواهد بود
ك��ه  600,000تن كمتر از پيشبين��ي قبلي خواهد بود.
در روس��يه ،توليد  5درصد كمت��ر از پيشبيني قبلي در
 4.35ميليون تن خواهد بود.
يك��ي از تحليلگران اين ش��ركت گفت كه كاهش
ب��رآورد اتحادي��ه اروپايي بهدليل بذرپاش��ي ب��ا تأخير
چغندرقند در نتيجه آب و هواي سرد امسال است .وي
همچنين اضافه كرد« :بخش مركز-جنوب برزيل بهخاطر
بازار اتانول كه در حال حاضر بسيار جذابتر است دچار
تعديل شده است ،اما همه چيز ميتواند تغيير كند».
براساس اين گزارش ،كارخانههاي نيشكر در برزيل
امسال  45درصد از كل نيشكر را براي توليد شكر مصرف
خواهند كرد كه نس��بت به ب��رآورد قبلي  47/5درصد و
 49/5درصد س��ال گذشته كمتر است .بقيه نيشكر براي
توليد اتانول مصرف خواهد ش��د .اين كش��ور آمريكاي
جنوبي ركورد  585ميليون تن نيشكر را برداشت خواهد
كرد كه  10ميليون تن از برآورد قبلي بيشتر است.

دورنماي جهان

براس��اس برآورد اين شركت مطالعاتي ،توليد شكر
جهان در  12ماههاي كه از اكتبر آغاز ميش��ود177.9 ،
ميليون تن خواهد بود كه آن را ميتوان با پيشبيني قبلي
 178.5ميلي��ون تن و توليد  182.2ميليون تن 2012-13
مقايس��ه كرد .مصرف در اين بازه نسبت به برآورد قبلي
 172.95ميليون تن تغيير چنداني ندارد .تقاضاي س��ال
 2012-13در  170.4ميليون تن پيشبيني شده است.
كارخانههاي نيش��كر در هند ،دومين كش��ور بزرگ
پرورشدهنده نيشكر ،در  2013-14شكر كمتري توليد
خواهند كرد كه علت آن آس��يب رسيده به محصول در
نتيجه آب و هواي خش��ك اس��ت .توليد اين كشور در
سطح  22.2ميليون تن در فصل بعدي پيشبيني ميشود
ك��ه نس��بت به برآورد قبل��ي تغييري نكرده اس��ت و از
 24.8ميليون تن امسال كمتر است.
كينگزمن اعالم كرد« :چند ناحيه در ماهاراشترا از دو
س��ال خشكسالي آسيب جديي ديدهاند و گزارشهايي
مبن��ي بر نابودي كامل برخ��ي مزارع وجود دارد .كمبود
باران در چند ماه گذشته كشت را در سرتاسر اين ايالت با
وقفه مواجه كرده است و برآوردهاي فعلي نشان ميدهد
كه كل نيشكر توليد شده ميتواند  10تا  15درصد نسبت
به  2012-13كمتر باشد».
تولي��د ش��كر در تايلند ،دومي��ن صادركننده بزرگ
ش��كر جهان ،در فص��ل بعدي ب��ه  10.3ميليون تن در
مقايسه با  10.2ميليون تن امسال افزايش خواهد يافت.
در مكزي��ك ،توليد به  6.2ميليون تن خواهد رس��يد كه
نسبت به پيشبيني قبلي  5.3ميليون تن بيشتر و از توليد
 6.8ميليون تن امسال كمتر است.
منبع :بلومبرگ

بازار جهاني

كاهش افت قيمت
شكر برزيل

قبل از افزايش آن بهدليل تقاضا بر
براساس اعالم شركت ،RCMA Commodities Asia Ltd.

ممكن اس��ت شكر طي س��ه تا چهار ماه آينده ،پيش از احياي
قيمتها بهدليل آنكه كارخانهها در برزيل نيش��كر بيش��تري را
به توليد اتانول بهجاي ش��كر تخصي��ص دهند ،باز هم با افت
بيشتري مواجه شود.
تحليلگر ركت كينگزمن ،شاخهاي از مؤسسه مكگروهيل
فايننش��ال ،ب��رآورد ميكند ك��ه اين كارخانهه��ا  45درصد از
محصول نيشكر خود را براي توليد شكر استفاده خواهند كرد.
اين مقدار از پيشبيني قبلي  47/5درصد و نيز از  49/5درصد
سال گذشته كمتر است.
برزيل ماه گذشته اعالم كرد كه به توليدكنندگاني كه توليد
اتانول خ��ود را افزايش دهند معافيتهاي مالياتي اعطا ميكند
تا اين زيستس��وخت در مقابل بنزين از رقابتپذيري باالتري
برخوردار شود و مصرف داخلي آن افزايش پيدا كند.
براس��اس اعالم  ،RCMAافزايش تقاضا و كاهش كش��ت
چغندرقن��د در اروپا نيز ميتواند به احياي قيمت ش��كر كمك
كند.
جاناتان دريك ( ،)Jonathan Drakeمدير ارش��د عمليات

 RCMAهفته گذش��ته در مصاحبهاي در س��نگاپور گفت:
«سؤال اين است كه بازار چه زماني به كف خود ميرسد،
چ��ه زماني ب��ازار به اين چرخه پاي��ان ميدهد؟ و احتماالً
براي اين اتفاق هنوز زماني بين سه تا چهار ماه الزم است.
در زمان  60تا  90روز ،ما در مصرف اتانول آبدار افزايش
خواهيم ديد .تنها پرسش اين است كه آيا اين ميزان افزايش
كافي است؟»
قيمتهاي ش��كر در س��الجاري در بورس نيويورك
 14درصد كاهش پيدا كرد و در  23ماه مه به كمترين ميزان
 34ماه گذشته خود رسيد زيرا براساس برآوردهاي سازمان
بينالمللي شكر ( )ISOدر لندن ،پيشبيني ميشود كه عرضه
ش��كر در فصل  2012-13كه در اغلب كش��ورها از اكتبر
گذش��ته آغاز شده اس��ت ،به ميزان بيسابقه  10ميليون تن
نس��بت به تقاضا پيشي بگيرد .قيمتها در دو سال گذشته
نيز كاهش پيدا كرد و س��ومين س��ال افت قيمت به معناي
طوالنيترين افت قيمتها از  1992به بعد است.
انجم��ن صنايع نيش��كر برزيل ،يوني��كا ( ،)Unicaدر
گزارش هفته گذش��ته خود اعالم كرد كه فروش اتانول در

افزايش قيمت شكر سفيد بهدليل تقاضاي آفريقا و خاورميانه
بهدنبال افزايش تقاضا براي عرضه به كشورهاي مسلمان
پي��ش از ماه رمضان و بهدليل تمايل كش��ورهاي آفريقايي به
شكر تصفيه شده ،شكر سفيد در لندن در مسير نخستين رشد
هفتگي خود در بيش از يك ماه گذشته قرار گرفت.
كش��ورهاي مس��لمان معموالً پيش از ماه رمضان ،كه در
آن به روزهداري در طول روز مش��غول ميش��وند و شبها
خوراكيهاي ش��يرين متداول هس��تند ،به ذخيرهسازي شكر
ميپردازند .ماه روزهداري در ژوييه امسال آغاز ميشود .يكي
از كارگزاران در شركت كارگزاري شكر سوييس در گزارشي
در  29مه اعالم كرد كه كشورهاي آفريقايي در حال جايگزيني
واردات شكر كريستال خود با شكر تصفيه شده هستند زيرا در
حال حاضر هر دو نوع با قيمتهاي مشابهي معامله ميشوند.
يك كارش��ناس قراردادهاي آتي در شركت Citigroup Inc.
ش��يكاگو ديروز گزارش داد« :ش��كر سفيد ماه اوت همچنان
بهدليل پوش��ش موقعيتهاي كوتاه (موقعيتهاي فروش) به
افزايش قيم��ت ادامه ميدهد زيرا گزارشهايي مبني بر ثبت
س��فارشهاي ارس��الي پيش از تعطيالت ماه رمضان وجود
دارد .تقاض��ا از آفريقا و خاورميانه در هفته گذش��ته افزايش
يافته است».
ش��كر سفيد ،يا تصفيه شده ،تحويل ماه اوت در ساعت
 10:06در ب��ورس ليف ( )NYSE Liffeلندن ،با  0/2درصد

افزايش به  479.10دالر در هر تن رس��يد .اين كاال در مسير
افزايش هفتگي  0/7درصدي در اين هفته قرار دارد در حالي
كه در پنج هفته گذش��ته با افت مواجه بوده است .شكر خام
تحويل ماه ژوييه در بورس قراردادهاي آتي آيس ( )ICEدر
نيويورك با  0/4درصد افزايش به  16.71س��نت در هر پوند
رسيد .براساس گفتههاي كارگزار سوييسي ،تقاضا تقويت شده
كش��ورهاي آفريقايي كمك كرده است تا پرميوم شكر سفيد
نسبت به شكرخام ،حتي با وجود افزايش عرضه شكر تصفيه
ش��ده تايلند ،رشد كند .براس��اس آمار بلومبرگ ،اين پرميوم
ش��كر س��فيد با  5/8درصد افزايش نسبت به هفته گذشته به
 111.2876دالر در هر تن رسيد .تايلند دومين كشور بزرگ
صادركننده شكر جهان است.
براس��اس اطالعات وبسايت س��پيا ( ،)Cepeaگروه
تحقيقاتي دانشگاه سائوپائولو در برزيل ،شكر كريستال داراي
سطح آيكومسا (International Commission for Uniform
 )Methods of Sugar Analysis: ICUMSAبين  130و 180
اس��ت .سطوح پايينتر اين شاخص مربوط به درجات باالتر
س��فيدي شكر است .براس��اس قراردادهاي آتي شكر تصفيه
ش��ده معامله شده در بورس ليف لندن ،سطح آيكومسا مورد
قبول  45است.
منبع :بلومبرگ

بازار جهاني

اتانول آبدار زماني اتفاق خواهد افتاد كه قيمت اين زيستسوخت به
 60درصد قيمت بنزين برس��د .دريك با اش��اره به قيمت اتانول آبدار
گفت« :اگر قيمتها مناسب باشد ،برزيل ميتواند تمامي مازاد شكر را
ظرف هشت ماه مصرف كند .اما درصورتي كه قيمتها درست نباشد،
ما همچنان با تمام اين مازاد شكر روبهرو خواهيم بود .بزرگترين چيز
براي بازار شكر اين است كه ببينيم آيا بعد از گذشت چند ماه دارندگان
وس��ايل نقليه در برزيل مصرف اتانول آب��دار را به ميزان قابلتوجهي
افزايش دادهاند يا نه».

قيمتهاي اتانول

راي اتانول
مركز-جنوب برزيل در نيمه نخست ماه مه با 24
درصد افزايش به  920.0ميليون ليتر ( 243ميليون
گالن) رسيد .مدير فني يونيكا در روز  28مه اعالم
كرد كه تقاض��اي اتانول همچنان افزايش خواهد
يافت زي��را در حال حاضر اين زيستس��وخت
نس��بت به بنزين براي مصرفكنندگان جذابتر
است.

خودروهاي چندگانهسوز

براساس گفتههاي مدير ارشد عمليات ،RCMA
ممك��ن اس��ت الزم باش��د قيم��ت اتان��ول آبدار،
زيستس��وخت صددرص��دي اس��تفاده ش��ده در
خودروهاي چندگانهسوز برزيل ،بدون عوارض به
ح��دود  1,100رئ��ال ( 530دالر) در هر متر مكعب
كاه��ش پيدا كند تا ضمانتكنن��ده حداكثر مصرف
باش��د .وي گف��ت كه اين زيستس��وخت در حال
حاض��ر با قيم��ت  1,250رئال در ه��ر متر مكعب
معامله ميش��ود .او اضافه ك��رد كه حداكثر مصرف

پاتريش��يا لويز مانسو ( ،)Patricia Luis-Mansoرييس بخش
تحقيقات كشاورزي كينگزمن در مصاحبه جداگانهاي در 27مه در
سنگاپور اعالم كرد كه قيمتهاي معادل شكر اتانول آبدار در حدود
 17.5س��نت در هر پوند هستند .اين قيمتها پرميوم  4/5درصدي
نسبت به قراردادهاي شكر خام معامله شده در بورس آيس نيويورك
را نشان ميدهند .لويز مانسو گفت« :اگر اين پرميوم تا پايان اكتبر،
كه دربرگيرنده بخش عمدهاي از فصل كنوني است ،ادامه پيدا كند
محرك كافياي براي كاهش تركيب شكر به نفع توليد اتانول آبدار
خواه��د ب��ود ».وي اضافه كرد كه پيشبيني كنوني اين ش��ركت از
ميزان نيشكر تخصيص داده شده براي توليد شكر حتي ميتواند از
 45درصد كنوني به  42درصد نيز كاهش پيدا كند.
دري��ك اعالم كرد كه قيمتهاي ش��كر همچنين بهدليل آنكه
مصرف ساالنه شكر در جهان ،در حدود  3.5تا  4ميليون تن افزايش
پيدا ميكند و توليد ش��كر برخي كشورهاي توليدكننده چغندرقند
كاهش پيدا ميكند ،نيز احيا خواهد شد .كينگزمن در روز  24ماه مه
برآورد كرد كه آب و هواي سرد در اروپا كشت مزارع را به تأخير
انداخته است و باعث شده است كه توليد  600,000تن از برآورد
قبلي  16.9ميليون تن كمتر شود .اين مؤسسه تحقيقاتي اعالم كرد
كه توليد روسيه در  ،2013-14با  5درصد كاهش به  4.35ميليون
تن خواهد رسيد.

كشت در اروپا

دريك گفت« :در اروپا كش��ت چغندرقند كمتر خواهد بود و
توليد نيز تا حدودي بهدليل آب و هوا كمتر خواهد ش��د .آمريكاي
ش��مالي نيز وضعيت مش��ابهي دارد .حتي در جاهايي مانند روسيه
و اوكراين نيز كش��ت كمتر خواهد بود .بنابراين ،ش��كر چغندرقند
بهطور عام در سال آينده ،البته اآلن خيلي براي دانستنش زود است،
اما شايد چند ميليون تن كمتر باشد».
براساس اعالم دريك ،آب و هواي كشورهاي توليدكننده نيشكر
ممكن است چندان مطلوب رشد محصول نباشد .كينگزمن برآورد
كرد كه توليد هند ،دومين كشور بزرگ پرورشدهنده نيشكر ،بهدليل
آب و هواي خشك ،در سال  2013-14به  22.2ميليون تن كاهش
پيدا خواهد كرد .اين مقدار از  24.8ميليون تن كنوني كمتر است.
منبع :بلومبرگ

هشدار فائو درباره هزينه عظيم اقتصادي و اجتماعي سوءتغذيه
س��ازمان خوارب��ار و كش��اورزي ملل متح��د (فائو)
با هش��دار نس��بت به هزينه عظيم اقتص��ادي و اجتماعي
س��وءتغذيه ،دولتهاي جهان را به تجديد تالشها براي
ريشه كني اين مشكل فراخواند.
گرازيانو دا سيلوا ،مديركل فائو در بيانيهاي بهمناسبت
انتش��ار گزارش س��االنه اين س��ازمان ،اظهار كرد :اگر چه
در مبارزه عليه گرس��نگي كه ش��كلي از سوء تغذيه است،
تا حدودي پيش��رفت حاصل شده اما همچنان راه درازي
در پيش اس��ت .وي در ادامه افزود :پيام فائو اين است كه
نبايد از تالش براي ريشه كن كردن گرسنگي و سوءتغذيه
فروگذاري كنيم.
براس��اس گزارش فائو ،در حدود  870ميليون نفر در
سراس��ر جهان سر گرسنه بر بالين ميگذارند اما ميلياردها
نفر به شكلي از سوء تغذيه رنج ميبرند .واژه سوء تغذيه
دربرگيرنده مجموعه شرايط حاصل از دريافت نامتعادل يا
نامناسب غذا يا دريافت اندك مواد مغذي است.
فائو در اين گزارش اعالم كرده اگرچه سوء تغذيه زنان
و كودكان طي دو دهه گذشته حدودا نصف شده اما همچنان
هزينهه��اي اقتصادي و اجتماع��ي باالتري دارد كه برابر با
حدود  5درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني است.
اين س��ازمان براي مبارزه با سوء تغذيه سياستگذاران

را به اتخاذ سياس��تهاي متنوع فراخوانده كه در برگيرنده
بهداشت و درمان ،آموزش ،سياستهاي جنسيتي فراگير و
همچنين كشاورزي است زيرا توليد غذاي بيشتر همچنان
مؤثرترين راه براي بهبود سوء تغذيه محسوب ميشود.
ب��ه گزارش رويت��رز ،فائو در اين گ��زارش مجموعه
توصيههايي ارائه كرده كه عبارتند از:
استفاده صحيح از سياستهاي كشاورزي ،سرمايهگذاري
و تحقيقات براي افزايش بازده كه محدود به غالت اساسي
مانند ذرت نيست و شامل همه محصوالت مانند سبزيجات،
گوشت ،شير و ميوه است كه منبع مواد مغذي هستند.
كاهش اتالف مواد غذايي كه در حال حاضر به حدود
يك سوم غذاي توليد شده براي مصرف خوراكي در سال
بالغ ميش��ود .اين امر به تأمين بيشتر و ارزانتر غذا كمك
ميكند و فشار بر زمين و ساير منابع را كاهش ميدهد.
بهبود عملكرد تغذيهاي زنجيره تأمين غذا كه مجموعه
وس��يعتري از غذا را موجود و قابل دسترس��ي ميس��ازد.
سيس��تمهاي غذايي كه سازماندهي درستي دارند ،بهترين
راه براي رژيم غذايي متنوع و سالم هستند.
كمك به مصرفكنن��دگان براي انتخاب رژيم غذايي
خ��وب و بهب��ود تغذي��ه از طريق آم��وزش ،اطالعات و
اقدامات ديگر.
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دوران محصوالت كشاورزي ارزان
تمام شده است؟
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) و سازمان
توس��عه و همكاري اقتص��ادي ( )OECDبهتازگي پيشبيني
كردهاند كه قيمتهاي محصوالت كشاورزي بهدليل هزينههاي
باالتر انرژي ،كاهش رشد بهرهوري و تقاضاي فزاينده ،ظرف
يك دهه آينده صعود خواهند كرد .براس��اس گزارش مشترك
اين دو س��ازمان از دورنماي بخش كش��اورزي تا سال 2022
بهنظر ميرسد دورههاي طوالني قيمتهاي پايين براي كاالهاي
كش��اورزي كه به لطف بازده رو به رش��د و نفت ارزان بود به
گذشته پيوسته باشد .براساس اين گزارش ،توليد كشاورزي در
آينده بهدليل محدوديت زمين زراعي موجود ،محدوديتهاي
آب و هزينههاي رو به رشد ديگري مانند كود با روند كندتري
رشد خواهد كرد .قيمتهاي ذرت و سويا به ركورد بااليي در
سال گذشته افزايش يافتند و نسبت به  10سال قبل بيش از دو
برابر ش��دند .اين دو سازمان پيشبيني كردهاند كه رشد توليد
كش��اورزي از نرخ ساالنه  2/1درصد طي يك دهه گذشته به
 1/5درصد تا سال  2022ميرسد و توليد كشاورزي به ازاي هر
فرد ساالنه  0/5درصد طي اين مدت رشد خواهد داشت.
ب��ا اينهمه انتظار ميرود عرضه با قيمتهايي كه نس��بتا
باال ميمانند ،منطبق با تقاضا باش��د .قيمتهاي جهاني ظرف
يك دهه آينده به اندازه كافي سودآور خواهند بود كه توليد و
سرمايهگذاري بيشتر و استفاده از فناوري براي باال بردن توليد
تا س��ال  2022را ترغيب كنند .براس��اس اين گزارش ،اگرچه
رش��د جمعي��ت جهان ظرف يك دهه آينده كند ميش��ود اما
 742ميليون نفر تا سال  2022به جمعيت افزوده ميشوند كه
بايد نياز غذاييشان تأمين شود.
چين كه پرجمعيتترين كش��ور جهان اس��ت ،تقريب ًا در
بيش��تر كاالهاي غذايي بهخودكفايي ميرسد و مصرف سرانه
گندم و برنج در اين كش��ور با مصرف بيش��تر گوشت و شكر
كاهش مييابد .توليد داخلي برنج و گندم  98درصد از مصرف
جمعيت چين تا س��ال  2022را تأمين ميكند .اما رش��د بازده
جهاني براي محصوالت كشاورزي بهويژه غالت تا حدودي
بهدليل س��رمايهگذاري كمتر در تحقيقات كش��اورزي طي دو
دهه گذشته ،كاهش يافته است.
براساس گزارش فائو و  ،OECDقيمتهاي منطبق يافته
با تورم براي غالت ،دانههاي روغني و پنبه در ظرف يك دهه
آينده نسبت به دهه گذشته نسبتا يكنواخت ميماند در حاليكه
قيم��ت كاالهاي ديگر تا س��ال  2022باالتر از ميانگين قيمت
 10ساله خواهند بود .در اين گزارش ميانگين قيمت هر بشكه
نفت تا سال  2022معادل  144دالر در نظر گرفته شده است.
تولي��د جهاني اتانول بهدليل توليد باالت��ر در آمريكا و برزيل
 67درص��د ظرف يك دهه آين��ده افزايش مييابد و به 167.4
ميليارد ليتر ميرسد .بيوديزل توليد شده از محصوالت كشاورزي
 69درصد رشد ميكند و به  40.6ميليارد ليتر ميرسد.
پيشبيني ش��ده كه در توليد س��وخت زيستي تا يك دهه
آينده  29درصد از توليد جهاني نيش��كر 15 ،درصد از روغن
گياهي و  12درصد از غالت دانه درشت استفاده شود.
نس��بت ذخاير به اس��تفاده براي غالت ،شكر و دانههاي
روغني تا پايان دوره مورد پيشبيني در ركورد تاريخي اندك
خواهد بود .از سوي ديگر افزايش چشمگير قيمت درصورت
كمب��ود توليد يا محدوديت تجارت كاال ممكن اس��ت دوباره
روي دهد .براساس پيشبيني اين دو سازمان ،قيمتهاي گندم
از  301دالر در هر تن در سال  2013-2014به  274دالر در
هر تن تا سال  2022ميرسد.
فائ��و و  OECDمي��زان تولي��د جهان��ي گن��دم تا س��ال
 2022-2023را  784.5ميلي��ون تن و ميزان توليد غالت دانه
درشت را  1.41ميليارد تن پيشبيني كردند .براساس پيشبيني
اين س��ازمانها ،ميزان توليد دانه روغني نيز از  408.2ميليون
ت��ن در س��ال  2013 - 2014ب��ه  490.5ميليون تن تا س��ال
 2022-2023ميرسد.
قيمت ش��كر خام نيز احتماالً صعود كرده و از  410دالر
در هر تن در سال  2013 -2014بهطور متوسط به  438دالر
در هر تن ميرسد در حاليكه قيمت شكر تصفيه شده از 498
به  536دالر در هر تن ميرسد.
به گزارش بلومبرگ ،توليد جهاني شكر طي همين مدت
با افزايش توليد نيش��كر در برزيل و هند از  180.5به 212.2
ميليون تن افزايش مييابد.
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تصويب تحقيق و تفحص از وزارت صنعت در مجلس؛

اميرآبادي:

واردات بخش عمدهاي از نهادههاي كشاورزي
در دست چند نفر است

نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينكه نظارت كافي بر واردات
كاالهاي استراتژيك وجود ندارد ،گفت :در حال حاضر واردات عمده
نهادههاي كشاورزي در دست چند نفر است.
احمد اميرآبادي بهعنوان يكي از تقاضاكنندگان تحقيق و تفحص
از عملك��رد وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت در م��ورد واردات
كاالهاي اس��تراتژيك و تنظيم بازار اين كاالها در صحن علني گفت:
داليل ما براي تحقيق و تفحص مواردي همچون بررس��ي چگونگي
ثبت س��فارش كاالهاي استراتژيك ،ميزان تحقق و نحوه تنظيم بازار،
ض��رورت توجه بيش��تر به كااله��اي گروه دهگانه ب��راي تخصيص
ارز بهخص��وص گروهه��ا رديف اول و دوم ب��راي واردات كاالهاي
استراتژيك است.
اميرآب��ادي پنج مح��ور را بهعنوان محورهاي اساس��ي تفحص
برشمرد و گفت :بررسي ميزان ثبت سفارش برنج ،گندم و روغن در
س��الهاي  90و  92و ميزان تحقق آن ،بررس��ي ميزان ارز اختصاص
داده ش��ده به اين كاالها ،بررسي نحوه توزيع كاالهاي مذكور و تأثير
آن بر نحوه تنظيم بازار ،بررسي واردات بيرويه محصوالت بيكيفيت
و همچنين بررس��ي نحوه واردات نهادههاي كش��اورزي و چگونگي
توزيع بهعنوان پنج محور است.
وي با بيان اينكه واردات عمده نهادههاي كش��اورزي در كشور
در دست چند نفر است ،گفت :اين افراد با دريافت ارز  1226تومان
محصوالت را وارد كرده و آن را با قيمت آزاد بدون نظارت وزارتخانه
و مس��ؤوالن فروختهاند بهطوري كه در سال گذشته فردي  20هزار
تن س��ويا را با ارز  1226تومان وارد كرد ،س��ويايي كه بايد كيلويي
 750تومان ميفروخت به قيمت  1750تا  1800تومان فروخت اين
فرد عالوه بر آن  15درصد س��ود دولتي 17 ،ميليارد تومان نيز س��ود
كسب كرده است.
اي��ن نماينده مجلس با اش��اره به تاكيدات نماين��دگان مبني بر
افزاي��ش قيمت تضميني گندم ،گفت:همه ما بر اين اعتقاد بوديم كه
قيمت تضميني گندم كه دولت مشخص كرده است بسيار پايين است
و باعث ضرر كش��اورزان ميش��ود وبهرغم تمام هشدارهاي دولت
قيمت تضميني گندم را سال گدشته  460تومان و امسال  720تومان
مش��خص كرد اين در حالي اس��ت ك��ه واردات آن به قيمت حدود
 1250توم��ان انجام ميش��ود كه اين موض��وع در تحقيق و تفحص
قابل بررسي است.
وي تأكيد كرد :بايد مش��خص ش��ود چه كساني از اين واردات
س��ود ميبرند و اجازه نداند كه قميت تضميني گندم با قيمت واقعي
اعالم ش��ود تا كش��اورزان سود برده وانگيزهش��ان براي كاشت سال
آينده بيشتر شود.
وي به ارائه مثال ديگري پرداخت و گفت :ذرت محصول ديگري
اس��ت كه بايد به قيمت  700تومان فروخته ميش��د كه اين محصول
بايد قيمت  750تومان فروخته ش��ده نمونه ديگر سويا است كه بايد
ب��ا قيمت  1050فروخته ش��ده اما به قيم��ت  1400تومان بهفروش
رسيد كه اين كار باعث سود بيشتر براي برخي شد و نظارتي بر اين
موضوع انجام نشد.
اميرآب��ادي ادامه داد :از ط��رف ديگر روند توزيع مرغ يا برنج و
قيمت روغن سؤاالتي را بهوجود آورده است ،يك دفعه خبر افزايش
قيمت روغن بهگونهاي پيچيد كه باعث افزايش قيمت آن در جامعه
شد و بسياري از عمدهفروشان از قبل آن پول كالني دريافت كردند
و تنها مصرفكنندگان ضرر ديدند.
نماينده مردم قم تأكيد كرد :از طرف ديگر شاهد واردات بيرويه
محصوالت فاقد اس��تاندارد هس��تيم كه در اي��ن رابطه نظارتي انجام
نش��ده است ،نمونه اين عدمنظارت چگونگي واردات مرغ است كه
در نهاي��ت در انحصار يك عده درآم��د و اين افراد قيمت مرغ را با
قيمت دلخواه اعالم ميكنند.
براس��اس اين گزارش س��رانجام نمايندگان بعد از اس��تماع نظر
كميسيون كشاورزي و درخواستكنندگان تحقيق و تفحص با 123رأي
موافق 13 ،رأي مخالف و ده رأي ممتنع از مجموع  196رأي ،تحقيق
و تفحص از عملك��رد وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخصوص
واردات كاالهاي استراتژيك و تنظيم بازار را كليد زدند.
* نش��ريه شكر :بهنظر ميرس��د چگونگي واردات شكر و نحوه
تخصيص ارز مرجع و چگونگي فروش شكر واردشده توسط دالالن
و واس��طهها از اهميت چش��مگيري برخوردار بوده كه اميد است كه
گروه تحقيق و تفحص به آن نظر ويژه داشته باشد.

اخبار

برنامههاي
رييسجمهور منتخب
در بخش كشاورزي
رييسجمهور منتخب مردم كه قرار اس��ت بدون مشورت با
كاربلدهاي هر حوزه تصميم نگيرد ،مشورت كردن با كشاورزان
و توليدكنندگان را از اهم برنامههاي خود در بخش كش��اورزي
عنوان كرده و مكانيزه كردن كشاورزي براي افزايش توان رقابت
و بهرهوري ،جلوگيري از واردات بيرويه برنج و ميوه و حمايت
از كشاورزان را وعده داده است.
كانديداه��اي رياس��تجمهوري در دوران تبليغات خود از
پرداختن به مس��ائل و مش��كالت كش��اورزان نيز دريغ نكردند
و هم��واره برنامهها و ش��عارهاي مختلفي ب��راي بهبود وضعيت
كشاورزان مطرح كردند اما در اين ميان بررسي ديدگاهها و سخنان
رييس دولت تدبير و اميد در اين زمينه خالي از لطف نيست.
حس��ن روحان��ي با ش��عار محوري نج��ات اقتص��اد ايران
كانديداتوري خود را در يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
اعالم كرد و از همان ابتدا بر نقش حمايت و تقويت توليد در رفع
مشكل گراني ،تورم و كمبود نقدينگي در كشور تأكيد كرد.
تاكي��دات رييسجمهور چهار س��ال آينده ايران بر توس��عه

بخش كش��اورزي به حدي اس��ت كه وي معتقد
است بايد نفت را صادر كرده و از درآمد آن براي
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و توسعه منابع
آبي و اصالح خاك اس��تفاده كرد تا ضمن افزايش
توليدات كشور ،اشتغالزايي مناسبي در اين بخش
ايجاد شود.
ش از برگزاري انتخابات
حسن روحاني كه پي 
رياس��تجمهوري براي تبليغات و سخن با مردم
تنكابن در جمع آنها حاضر شده بود به مشورت با
مردم در همه زمينهها حتي براي انتخاب وزرا اشاره
و اظهار كرد :دولت نبايد رقيب مردم باش��د بلكه

       ثابت نگه داشتن نرخ خريد
تهران  -مديرعامل ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي كشور گفت :ثابت نگهداشتن نرخ نيشكر از سوي
دولت و افزايش هزينههاي تمام ش��ده توليد ،مش��كالت
جدي براي توليدكنندگان اين صنعت ايجاد كرده است.
نس��يم صادقي افزود :باتوجه ب��ه تحريمهاي اعمال
شده ،توليدكنندگان شكرخام بهدليل نوسانات قيمت ارز
با مشكل تأمين قطعات اين صنعت نيز مواجهاند.
وي اضافه كرد :درحال حاضر هر كيلوگرم نيش��كر
با قيمت  70تومان از كش��اورزان خريداري ميش��ود كه
اين رقم براي توليدكنندگان اين محصول مقرون بهصرفه
نيس��ت ،چراكه بخش عم��ده توليدكنن��دگان از اين راه
معيشت خود را تأمين ميكنند.
صادقي گفت :هماكنون از هر  10كيلوگرم نيشكر طي
فرايند فراوري يك كيلوگرم شكر حاصل ميشود.
وي ،قيم��ت ه��ر كيلوگرم ش��كر را طي يك س��ال
گذش��ته  1300تومان برشمرد و افزود :در شرايط فعلي،
قيمت منطقي هر كيلوگرم ش��كر بايد بين  1700تا 1800
تومان باش��د .ام��ا بهدليل برنامهريزي دول��ت براي ثابت
نگهداشتن نرخ محصوالت ،هماكنون تمامي فشار افزايش
قيمته��ا بر دوش توليدكنندگان نيش��كر و كارخانههاي
فرآوري اين محصول اس��ت .وي تأكيد كرد كه با وجود
مشكالت فراوان در اين صنعت ،همچنان تابع سياستهاي
دولت هستيم.
وي اظهاركرد :بنابراين توليدكنندگان ناگزيرند قطعات
مورد نياز صنايع خود را با قيمت باال تأمين و وارد كنند،
كه تمامي اينها در قيمت نهايي شكر اثرگذار است.
صادق��ي با بي��ان اينكه هماكنون  66ه��زار هكتار از

اراضي زيركش��ت نيشكر متعلق به شركت توسعه نيشكر
اين استان است ،تصريح كرد :همچنين توليدكنندگان اين
صنعت با مش��كل شوري آب اراضي خوزستان نيز مواجه
هستند كه در چند سال اخير در ميزان كاهش توليد نيشكر
مؤثر بوده اس��ت .وي اظهار اميدواري كرد كه درصورت
تأمي��ن ارز مرجع و مبادالتي از س��وي دولت بخش��ي از
مشكالت توليدكنندگان اين صنعت برطرف شود.

اخبار

بايد كار به دست مردم سپرده شود و من در هيچ كاري بدون مشورت با
كاربلدهاي آن حوزه تصميم نميگيرم؛ در كش��اورزي با كشاورزان و در
شيالت با صيادان مش��ورت ميكنم .وي با غيرضروري دانستن واردات
بيرويه محصوالت كش��اورزي در سالهاي اخير گفت :اين همه نياز به
واردات نداش��تيم  65ميليارد دالر واردات اش��تباه بوده است اما شاهديم
حتي انگور از آرژانتين و ش��يلي وارد شده و حتي براي ماه رمضان چند
هي��ات براي خريد مرغ به تركيه اعزام ش��دند كه دليل ش��كلگيري اين
شرايط اين است كه با توليدكنندگان مشورت نشده بود.
رييسجمه��ور منتخب مردم ايران كه بهعنوان هفتمين رييسجمهور
تا حدود  40روز آينده عازم پاس��تور ميشود در دوران تبليغات خود به
چايكاران گيالن هم اشاره كرد.

وي در س��فر اخير خود در جمع مردم رشت
گفت كه دنيا براي كش��اورزي مدرن راه حل پيدا
كرده است اما براي احيا و حل مسئله چاي گيالن
هن��وز را ه حل پي��دا نكردهايم .در ش��رايط فعلي
باغ��ات چاي ما به يك دوم تقلي��ل پيدا كردهاند
درصورتيكه ميتوانيم مشكل چاي گيالن و صيد
صيادان را حل كنيم.
روحان��ي همچنين يكي ديگر از مش��كالت
بخش كش��اورزي را واردات بيرويه برنج عنوان
كرد و گف��ت :واردات برنج خارجي به محصول
داخلي لطمه ميزند.
او نخستين عامل تحقق عدالت اقتصادي را
قرار گرفتن توليد را در جايگاه واقعي خود خواند
و اظهار كرد :در شرايط امروز بهجاي اينكه توليد
داخلي را بيشتر كنيم به واردات روي آوردهايم كه
اين بزرگترين بيعدالتي است .عدالت اقتصادي
اين اس��ت كه در شرايط فش��ار دشمن بتوانيم به
تولي��د كمك كنيم ،فضا را بهبود ببخش��يم ،توليد
داخلي را بيشتر كنيم و از واردات بكاهيم.
همچنينيكيازسؤاالتيكهدريكيازمناظرههاي
اقتصاديازروحانيپرسيدهشد،اينبودكهشبعيدكه
تقاضاي ميوه افزايش مييابد ،برخي از كارشناسان
دولت ،واردات ميوه را بهمنظور تنظيم بازار ،توصيه
ميكنند .شما به كداميك معتقد هستيد؛ محدوديت
واردات در حماي��ت از باغداران يا واردات ميوه
براي تنظيم بازار و رفاه مصرفكنندگان؟ كه حسن
روحان��ي اينگونه پاس��خ داد :بايد از كش��اورزان
حماي��ت ش��ود .وي يك��ي از برنامههاي خود را
مكانيزه كردن كشاورزي براي افزايش توان رقابت
و بهرهوري عنوان كرد.
انتظ��ار ميرود ك��ه هفتمي��ن رييسجمهور
منتخ��ب ايرانيان كه با ش��عار دولت تدبير و اميد
قدم به ميدان گذاش��ته است بتواند با نيازشناسي
دقيق در بخش كشاورزي راهكارها و تدابير الزم
براي برون رفت اين بخش از مشكالت كنوني را
فراهم آورده و اميدي تازه در دل كشاورزان براي
نزديك شدن به مرز خودكفايي ايجاد كند.

نيشكر بهنفع توليد نيست

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي كشور همچنين
ادامه داد :در سال زراعي گذشته 380 ،هزارتن شكر خام از سه ميليون
و  800هزارتن نيش��كر بهدست آمد كه نسبت به سال زراعي ،1390
دو برابر افزايش را نشان ميدهد .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي كشور گفت :درحالحاضر با توليد شكر توسط شركت
توسعه نيشكر ،هفتتپه و كارون حدود  45درصد شكر مصرفي كشور
در استان خوزستان توليد ميشود.

باتوجه به شرايط مطلوب آب و هوايي در سال زراعي
،1392-93پيشبينيميشودباكشتبيشازچهارميليونو
 800هزار تن نيش��كر توسط ش��ركت توسعه نيشكر،
توليد در اين شركت به  500هزار تن برسد.
ويظرفيتتوليدشكرشركتهايكارونوهفتتپهرا
 150هزارت��ن عن��وان ك��رد و گف��ت :در مجم��وع
 650هزارتن ش��كر در اين استان توليد خواهد شد كه
 50درصد توليد ش��كر كل كشور را بهخود اختصاص
خواهد داد.
بهگفتهصادق،پيشبينيميشودسالآيندهيكميليونو
 300هزارتن شكر در داخل كشور توليد شود.
وي در ادامه اراضي زيركش��ت ش��ركت توسعه
نيش��كر را  66هزار هكتار اع�لام كرد و تصريح كرد:
طبق طرح كلي توسعه نيشكر  84هزار هكتار كشاورزي
خالص اس��ت كه  70هزار هكتار آن بايد زيركش��ت
نيش��كر قرار گيرد و ح��دود  14هزارهكتار آن طرح
آيش است .در نظر داريم امسال سطح زيركشت را به
 70ه��زار هكتار برس��انيم .اين فعال بخش خصوصي
عنوان كرد :اراضي كه پس از برداش��ت نيشكر بهطور
مجدد گياه واسطه همچون گندم و كلزا در آن كاشت
ميشود ،را اراضي آيش گويند .وي درخصوص تفاله
نيش��كر نيز افزود :با تفاله نيشكر محصوالتي همچون
كاغذ mdf ،و نوپان توليد ميشود كه پيشبيني ميشود
تا مهرماه سالجاري نزديك  70هزار مترمكعب  mdfو
نوپان در اين استان توليد شود .صادقي اظهاركرد :سال
گذشته با كشت سه ميليون و  800هزارتن نيشكر حدود
 380هزارتن شكر خام توسط اين شركت توليد شد.
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اعالم آمادگي خانه كشاورز
براي همكاري با دولت تدبير و اميد
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با تبريك پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياستجمهوري،
خانه كش��اورز براي همكاري با دولت تدبير و اميد اعالم آمادگي
كرد .متن پيام تبريك عيسي كالنتري دبيركل خانه كشاورز و وزير
كش��اورزي دولتهاي اصالحات و س��ازندگي به رييسجمهور
منتخب مردم بهشرح زير است :حجتاالسالم والمسلمين جناب
آقاي دكتر حس��ن روحاني ،اكنون كه ملت بزرگ ايران با الطافت
بيكران الهي در خلق حماس��ه سياس��ي توفي��ق يافته و با حضور
چشمگير خود در پاي صندوقهاي رأي مديريت اجرايي كشور را
با اكثريت قاطع آرا به جنابعالي محول كرده و پيروز ميدان رقابت
كرده اس��ت ،اين موفقيت بزرگ را به رهبر معظم انقالب و ملت
بزرگوار ايران و حضرتعالي تبريك و تهنيت ميگوييم و توفيق
آن جناب را در ايفاي رسالت مهم و خطيري كه عهدهدار شدهايد
از خداوند متعال مسئلت داريم .اعضاي خانه كشاورز آمادگي خود
را در سراسر كشور براي تعامل و همكاري مؤثر در پيشبرد اهداف
دولت تدبير و اميد اعالم ميدارد.

اقدام وزارت كشاورزي آمريكا
براي كاهش مازاد شكر

وزارت كش��اورزي آمريكا قصد دارد از توليدكنندگان داخلي
شكر بخرد كه نخستين مداخله مستقيم دولت در بازار اين محصول
طي  13س��ال گذش��ته خواهد بود .هدف از اين اقدام كاهش مازاد
موجود است كه موجب كاهش قيمتها و رسيدن آنها به پايينترين
سطح در چهار سال گذشته شده است .وزارت كشاورزي آمريكا قصد
دارد ش��كر خريداري شده را به شركتهاي توليدكننده شكر سفيد
بفروشد و اين شركتها بهجاي پول بايد اعتبارهاي وارداتي بدهند.
مقام��ات اين وزارتخانه اميدوارند اعتبارهاي موجود كمتر به كاهش
مازاد ش��كر كمك كند .آخرين باري كه وزارت كش��اورزي آمريكا
براي حمايت از قيمتهاي داخلي ،شكر خريداري كرد؛ سال 2000
بود و اين وزارتخانه بخش��ي از شكر خريداري شده را به نهادهاي
رفاهي و زندانها بخشيد .وزارت كشاورزي آمريكا در بيانيهاي اعالم
كرد :ممكن است حدود  38ميليون دالر براي خريد شكر هزينه كند
و در نتيجه اين خريد و فروش آن به ش��ركتهاي توليدكننده شكر
سفيد ،حدود  300هزار تن شكرخام از بازار اين كشور خارج شود.
بهگزارش والاس��تريت ژورنال به نقل از تحليلگران ،انتظار ميرود
برنامه وزارت كش��اورزي آمريكا در كاهش مازاد شكر كه با ركورد
باالي محصول امسال و واردات باال از مكزيك تشديد خواهد شد،
مؤثر واقع شود.

دريافت لوح سپاس
چهارمين جشنواره بهرهوري
شركت قند اصفهان

شركت قند اصفهان موفق به دريافت گواهينامه «سپاسنامه»
از جانب چهارمين جش��نواره بهرهوري شده است .الزم به ذكر
اس��ت كه اين شركت براساس محاسبات صورت گرفته توسط
سامان ه ملي اندازهگيري ش��اخصهاي بهرهوري نامزد دريافت
لوح تقدير براي عملكرد مناسب در بخشهاي اصلي و جانبي
در گروه قندوشكر طي سالهاي 86- 90بوده است.
* نشريه شكر اين موفقيت را به مديريت و كاركنان شركت
قند اصفهان تبريك گفته و آرزوي كاميابي بيش��تر براي اين
واحد صنعتي را دارد.
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مقاله

بازار كشاورزي به كام سودجويان
به اسم توليدكنندگان

در دو ماه��ه گذش��ته ش��اهد التهاب
در بازار ش��كر بودهاي��م ولي اين موضوع
ناش��ي از كمبود نبوده بلك��ه انتظار قيمتي
احتكارهاي كوچك را دامن زده است.
« شيرين كام باشيد »؛ جملهاي كه اين
روزه��ا چندان مصداق ن��دارد .البته براي
كساني كه ميخواهند كام خود را با شكر
شيرين كنند .اين ناكامي بهدليل رشد قيمت
نبوده اس��ت ،كمبود عرضه در بسياري از
نقاط كشور باعث تشكيل صف خريداران
ش��د و البته معاون وزير صنعت ،معدن و
تجارت در اين باره چندين بار تأكيد كرد
كه كمبود بازار با واردات جبران ميشود.

موجودي باالي شكر در كشور

ام��ا اي��ن كمبود در كجا ايجاد ش��ده

است؟ ،گزارش منتشر شده توسط انجمن
صنفي كارخانههاي قندوشكر در فروردين
ماه نشان ميدهد ابتداي سالجاري ميزان
موجودي شكر در كش��ور بالغ بر 1.369
ميليون تن اس��ت .موج��ودي كه گزارش
متذكر ش��ده مربوط به كل كشور از قبيل
انباره��اي كارخانهه��ا ،انباره��اي تجار،
انبارهاي صنايع مصرفكننده و فروشگاهها
است .اگر در كنار اين رقم ميزان واردات
فروردي��ن م��اه را نيز اضافه كني��م ميزان
ورودي ش��كر طي فروردينم��اه به 1.45
ميليون تن ميرس��د .در گزارش منتش��ر
ش��ده از سوي انجمن صنفي كارخانههاي
قندوش��كر ميزان مصرف ماهانه شكر در
كش��ور رقمي معادل  180هزار تن برآورد
ش��ده اس��ت .اگر ميزان مصرف دو ماهه

وضعيت توليد ،واردات و مصرف شكر
و همچنين مانده شكر در پايان اسفند ماه 1391

تاريخ تنظيم92/01/24 :

موجودی ابتدای 88
سال 88

جمع

مانده در پایان اسفند ( 88ابتدای سال )89

()2.160.000

سال 89

كسر ميشود ضايعات شكرخام  2ساله  88و 89

مانده ابتدای فروردین 1390

()2.160.000
()135.000

واردات تا پايان اسفند ماه 1390

1.137.000

()2.160.000
()50.000

سال 91

توليد تا پايان اسفندماه 91

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :

كسر ميشود ضايعات شكر خام وارداتي سال 91
سال
92

مانده در ابتداي فروردين ( 92انتقالي از سال )91

3.385.000

1.175.000
1.681.000
930.000

جمع مانده ابتداي سال ،واردات تا پايان اسفند و توليد تا پايان اسفند 91

كسر ميشود مصرف دوازدهماهه 91

937.000
1.234.000

واردات تا پايان اسفندماه 91

كسر ميشود شكر صادر شده در سال  90 ،89و دوازدهماهه اول 91

3.232.000

77.000

د ماه 1390
توليد بهرهبرداري جاري تا پايان اسفن 

مانده در ابتداي فروردين ( 91انتقالي از سال )90

369.000

1.685.000

توليد در فروردين و ارديبهشت 1390

جمع(ماندهابتدای سال+90تولید2ماهه اول و  6ماهه دوم +90واردات  )90تا پايان سال 90

2.529.000

1.178.000

واردات تا پایان اسفند ماه 89

جمع (ماندهابتدای سال +89تولید +89واردات  )89تا پايان سال89

کسر میشود مصرف 12ماهه سال ( 89تا پایان اسفند)

ماهنامه

شهيد گمنام  -شماره 14

450.000

تولید تا پایان اسفند ماه 89

كسر ميشود مصرف  12ماهه سال 90

نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان

877.000

تولید تا پایان اسفند 88

كسر ميشود ضايعات شكرخام وارداتي سال 90

زيرنظر شوراي نويسندگان

1.202.000

واردات تا پایان اسفند 88

مصرف تا پایان سال ( 88با فرض میانگین  180هزار تن در ماه)

سال 90

بازار يا همان فضاي كسب و كاري كه
قرار است همه توليدكنندگان سهم يكساني
از آن داشته باشند ،براي كشاورزان چندان
آش��نا نيس��ت چراكه دالالن و سودجويان
ب��ه اس��م توليدكننده بازار را ب��ه كام خود
ميگردانند.
بازار در بس��ياري از كش��ورها بهويژه
همس��ايگان ايران در خاورميان��ه به مركز
تجاري اصلي ش��هر كه از آن براي خريد و
فروش و نيز مبادله كاال اس��تفاده ميشود يا
بهمعناي مكان تعيين قيمت كاالها و خدمات
يك كشور است ،جايي كه براي حضور و
رقابت توليدكنندگاني كه يكس��ال با رنج و
زحمت ميخواهند بهرهاي از دسترنجشان
ببرند تا شايد چرخ زندگيشان بچرخد.
ام��ا كش��اورزان با اين م��كان چندان
آشنايي ندارند چراكه در اغلب موارد سود
حاص��ل از زحمات يكس��اله آنها به جيب
ديگران رفته اس��ت؛ ديگراني كه جز داللي
تابلو ديگري ندارند و مديريتهاي موازي
و ناكارآم��د در اي��ن فضاي كس��ب و كار
باعث ش��ده تا هركس پول بيش��تري دارد،
فضاي بيش��تري از اين ب��ازار نابرابر را از
آن خود كند.
بهب��ود فضاي كس��ب و كار كه يكي
از مهمترين راهبردهاي توس��عه اقتصادي
هر كش��ور بهشمار ميرود در ايران چندان
جدي گرفته نشده و رقابت نابرابر و ناسالم
باعث شده تا كشاورزان محصوالت خود را
ن و باغ بهفروشند و
نه در بازار بلكه سر زمي 
بهسود ناچيزي كه به گفته خودشان كفاف
دخلوخرج آنه��ا را نميدهد قناعت كنند.
در اي��ن ميان نه تنها س��ود توليد بلكه حق
مصرفكننده به جيب سودجوياني ميرود
ك��ه هيچ نقش��ي در توليد ندارن��د و بازار
مصرف را هم بر هم ميزنند.
گرچه همواره مسؤوالن كم و بيش در
بازار دخالت داشتهاند اما اين دخالت تاكنون
ب��هكام كش��اورزان نب��وده و مديريتها و
تصديهاي پراكنده و موازي همواره فضا را
براي فرصتطلبان بازتر كرده تا آنها در اين
مي��ان بازار را بهكام خود بچرخانند چرا كه
مسؤوليتهاي اينچنيني و ناهماهنگ ميان
دستگاههايي كه متولي اين فضاي كسب و
كارند ،آش��فتگي را براي بازار محصوالت
كشاورزي بيشتر كرده است.
بهنظر ميرس��د نقش مناس��ب بخش
دولت��ي در بازار كه همچن��ان بحثبرانگيز
باقيمانده اس��ت و واگ��ذاري واقعي امور
اجرايي به بخش خصوصي قدرت بيشتري
براي هدايت بازار و منافع توليدكنندگان و
مصرفكنندگان فراهم ميكند تا ديگر شاهد
نابرابريهاي ناشي از بازار ناسالم نباشيم.

توليدكنندگان شكر و تعديل بازار

()2.160.000

3.786.000

()190.000
()67.000

1.369.000

توضيح اينكه .1 :موجودي فوق مربوط به كل كشور از قبيل انبارهاي كارخانهها ،انبارهاي تجار ،انبارهاي صنايع مصرفكننده
و فروشگاههاي كشور ميباشد.

نخس��ت سال را از ورودي شكر به بازار كسر كنيم به
رقمي معادل  1.09ميليون تن شكر در كشور ميرسيم
كه اين رقم ميتواند مصرف كشور را بدون هيچ نوع
كمبودي تا پايان آبان ماه تأمين كند يعني دقيق ًا زمان اوج
عرضه ش��كر توليد داخل��ي كه از چغندر برداش��تي
مهرماه حاصل ش��ده اس��ت .بنابراين ش��رايط بهنظر
ميرسد فضاي بازار بايد متعادل باشد ،اما چرا كمبود
دربازار اتفاق افتاده است؟ در نگاه اول بهنظر ميرسد
كه توليدكنندگان متهم ميش��وند كه توليد خود را به
بازار عرضه نميكنند .واقعيت آن اس��ت كه س��ازمان
حمايت در حالحاضر با اس��تقرار بازرس��ان سازمان
در اين واحدهاي توليدي امكان هر نوع تخلفي را از
توليدكنندگان سلب كرده است ،بنابراين بايد در جاي
ديگر بهدنبال ريشه مشكل گشت.

يارانه شكر وارداتي

اما بازار در انتظار تغيير قيمت است .نگاه به روند
قيمت هر كيلو شكر وارداتي در سال گذشته با احتساب
قيمت دالر آزاد نشان ميدهد كه متوسط قيمت هركيلو
شكر وارداتي معادل  1784تومان بوده است .اين رقم
باتوجه به توافق صورت گرفته براي عرضه ش��كرخام
 1100تومان��ي بهكارخانهها ب��راي آنكه قيمت فروش
ش��كر تصفيه ش��ده در بازار حدود 1300تومان باشد،
نش��ان ميدهد در سال گذش��ته دولت بهازاي واردات
 1.67ميلي��ون تن ش��كرخام از طري��ق تخصيص ارز
ارزانقيم��ت ،معادل  1150ميليارد تومان يارانه ش��كر
پرداخت كرده اس��ت .ابتداي س��ال زمزمههاي حذف
ارز مرجع  1226توماني شكر مطرح شد .يعني شركت
بازرگاني دولتي كه يكي از واردكنندگان ش��كرخام به
كشور محسوب ميش��ود ،از ابتداي شهريورماه براي
واردات ش��كر بهج��اي ارز  1226تومان��ي تنه��ا ارز
 2500تومان��ي مبادالتي در اختيار خواهد داش��ت .اين
بهخ��ودي خود يعني يك ش��وك قيمت��ي در بازار كه
متأسفانه توسط خود حسن رادمرد معاون وزير صنعت
و معدن تجارت به بازار وارد شده است .زيرا اعالم اين
خبر كه از شهريورماه ارز مرجع از دور خارج خواهد شد
توسط وي رسانهاي شد .همين زنگ خطر در مردم انتظار
افزايش قيمت اقالم اساسي مانند شكر را ايجاد كرد .از
سوي ديگر افزايش  30توماني قيمت خريد چغندرقند
از  135تومان به  165تومان در س��ال  92پالس ديگري
ب��ود براي بازار كه قيمتها در نيمه دوم س��ال افزايش
خواهد يافت .همين انتظار افزايش قيمتي باعث كاهش
عرضه توسط پايانههاي فروش شده است ،بهنظر ميرسد
آنچه كس��ري عرضه ش��كر را در بازار ايجاد كرده بود
احتكارهاي كوچك خانگي و خردهفروشيهايي است
كه نگران ميزان افزايش قيمت هستند.

يك پيشنهاد ساده

در اين ميان توليدكنندگان شكر براي آنكه شوك
قيمت��ي را تعدي��ل كنند در ح��ال مذاكره ب��ا وزارت
صنعت معدن و تجارت هس��تند تا ارقام معادله عرضه
شكرخام توسط بازرگاني داخلي را تغيير دهند ،پيشنهاد
توليدكنندگان اين است كه دولت بهجاي  1100تومان
شكرخام را با قيمت  1300تومان به توليدكنندگان بدهد
و در مقاب��ل اجازه دهد قيمت عرضه ش��كر به 1500
تومان افزايش يابدتا حداقل در نيمه دوم س��ال شوك
قيمتي در بازار به حدود  1000تومان نرس��د و از اين
طريق قيمتها به مرور با شيبي ماليم افزايش پيدا كند
ت��ا بازار بتواند بدون التهاب خود را با ش��رايط جديد
وفق دهد .البته باتوج��ه به افزايش بار هزينه ،فرصتي
كه فروش يارانهاي شكر ايجاد ميكند دولت را ناچار
به قبول شرايط جديد ميكند ،البته بهطور حتم پذيرش
اين پيشنهاد به بعد از خردادماه موكول شده است.
علي پاكزاد

