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توليد و خوداتكايي محصوالت
»سهم منابع داخلي در تأمين نيازهاي 
غذايي مصرفي« يكي از ش��اخص هاي 
مهم سنجش كمي عرضه غذاي كشور 
اس��ت. اين ضري��ب در محصول مهم 
گندم در برنامه اول تا 80 درصد ارتقاء 
و به علت بروز خشكسالي ها در برنامه 
دوم كاهش يافت. در برنامه سوم با روند 
چش��مگيري تا ح��د خودكفايي ارتقاء 
يافت. ليكن طي برنامه چهارم و بعد از 
آن توفيق از دس��ت رفت. خوداتكايي 
برن��ج علي رغم بهب��ود در برنامه دوم 
ت��ا مي��زان 66 درص��د، در برنامه هاي 
س��وم و چهارم كاهش و طي سال هاي 
اخي��ر به حدود 57 درص��د تنزل يافته 
است. خوداتكايي ش��كر به دليل تغيير 
سياست هاي حمايتي و بازرگاني بسيار 
متغير بوده اس��ت. در اواخر سال هاي 
برنامه س��وم، بي��ش از 80 درصد نياز 
كشور از توليدات داخلي تأمين مي شد، 
ليكن طي برنامه چهارم به طور متوسط 
تنه��ا 43 درص��د نياز كش��ور از توليد 
داخلي تأمين ش��د. تولي��د حبوبات تا 
انتهاي برنامه س��وم بي��ش از نيازهاي 
داخل��ي بود و مقادي��ر قابل توجهي نيز 
صادر مي شد. ليكن از برنامه چهارم به 
بعد توليدات داخلي حدود 82 درصد 

نياز كشور را تأمين مي كند.

خودكفاي��ي در توليد و مص��رف موادغذايي 
در همه كش��ورها يك اقدام و خواس��ت اساس��ي 
است. كشورهاي گوناگون با گرايش هاي سياسي 
مختل��ف مي دانند كه بايد درجه اي از امنيت غذايي 
را براي خود تدارك ببينند تا در روزهاي س��خت 
با گرفتاري مواجه نش��وند. ايران نيز از اين قاعده 
مستثني نبوده و نيست. توجه به امنيت غذايي به دليل 
گ��ره خوردن آن با منافع مل��ي در همه دوران در 

دستوركار بوده است. 
گ��زارش حاضر نگاهي به درجه امنيت غذايي 
ايران در سال هاي 1387 تا 1390 است كه توسط 

يك نهاد پژوهشي تهيه شده دارد كه مي خوانيد:
امنيت غذايي به معني »اطمينان به دسترسي از 

نظر فيزيكي و اقتصادي تمام مردم به غذاي كافي، 
سالم و مغذي در تمام اوقات به منظور داشتن زندگي 

سالم و فعال« مي باشد. 
بنابراي��ن در تحق��ق آن، تمام��ي بخش ه��ا و 
نهادهاي كشور كه به نحوي با مفاهيم مذكور مرتبط 

هستند سهيم مي باشند.
بخش كش��اورزي با افزاي��ش كميت و بهبود 
كيفيت تولي��د موادغذايي، در تحقق امنيت غذايي 
نقش اساسي دارد، لذا عملكرد بخش كشاورزي در 
تأمين و عرضه غذا طي برنامه هاي اجرا شده )اول 
تا چهارم توسعه( و از ديد مصرف موادغذايي طي 
چهار سال اخير )90-1387( مورد بررسي و تحليل 

قرار گرفته است.

دور زدن قانون

بي ثباتي مشكل اصلي اقتصاد 
است
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د ر صفحات د يگر

درصفحات4و5

اميد به همكاري
و بهبود شرايط

بهمن دانايي
نهاد دولت پديده اي مدرن و جديد است 
كه به ويژه در چندس��ده اخير تأس��يس شده 
اس��ت. اما جامعه ايراني به داليل تاريخي در 
تأسيس دولت مدرن تأخير داشته است. شايد 
دولت هاي پ��س از 1304 در ايران را بتوان 
منطب��ق با دولت م��درن تلقي كرد. دقت در 
شكل و ماهيت دولت ها در ايران به ويژه پس 
از مش��روطه تا 1310 و پس از آن از 1320 
تا نيمه اول دهه 1340 نش��ان دهنده پرشمار 
بودن دولت ها و عمر كوتاه آن هاس��ت. پس 
از مش��روطه تا زمان استقرار نظام جمهوري 
اس��امي حدود 80 دول��ت در ايران پديدار 
و در دوره هاي��ي فعاليت كرده و عمرش��ان 
به انتها رسيده است. درحالي كه عمر دولت ها 
در ايران كوتاه بوده اس��ت اما نهادهايي مثل 
بنگاه ها و برخي رش��ته هاي صنعتي عمري 
طوالني ت��ر دارند و با آمدن و رفتن دولت ها 
برخي تحوالت را تجربه كرده اما به هرحال 
ب��وده و هس��تند. صنعت قند اي��ران عمري 
نزديك به 12 دهه دارد و فعاالن اين صنعت 
ش��اهد فراز و فرودهاي قابل اعتنا در تاريخ 
120 س��اله بوده و هستند. قدمت و اهميت 
صنعت قند از يك طرف و وجود كارشناسان 
و فعاالن ورزيده و با س��ابقه موجب ش��ده 
اس��ت كه س��نديكاي صنعت قندوشكر در 
نيم قرن پيش ش��روع به كار كن��د و تا امروز 
بدون توقف به وظايف كارشناسي و صنفي 
خود عمل كند. اعضاي اين سنديكاي ديروز 
و انجم��ن صنفي امروز در 34 س��ال پس از 
پيروزي انقاب اس��امي ف��راز و فرودهاي 
حيرت انگيزي را در اداره صنعت قند تجربه 
كرده ان��د. روزها و س��ال هايي بوده اس��ت 
ك��ه اين صنعت يكس��ره در اختي��ار دولت 
قرار گرفته و دس��تگاه هاي دولتي همه امور 
مرب��وط به توزيع و قيمت گذاري را برعهده 
داشتند و انحصار كامل دولت برقرار بود. در 
س��ال هاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه 
و آزادس��ازي نس��بي فعاليت هاي مرتبط با 
قندوشكر، تجربه تازه اي بود كه تا دولت نهم 
به س��مت بهبود مناسبات پيش مي رفت، اما 
در 8 سال گذشته دولت نهم و دهم با اتخاذ 
سياست هاي عجيب و پرنوسان، تجربه تلخي 
را بر صنعت قندوش��كر ايران تحميل كرده و 
كاري كردن��د كه صنعت قديمي قندوش��كر 
ت��ا آس��تانه مرگ و فروپاش��ي پيش رفت و 
در همين ح��ال معاون يك��ي از وزارتخانه ها 
ب��ا بي تفاوتي محض حتي بااش��كال بودن 
تعطيل��ي اين صنع��ت را نيز در گفت وگوي 
مطبوعات��ي اعام كرد، ام��ا پايمردي فعاالن 
 صنعت قندوشكر راه را براي بقا بازگذاشت.

چه اينكه متخصصان اين صنعت و كارشناسان 
 خبره اقتصادي برخاف اين معاون سياسي،

ب��ر اين باورن��د ك��ه كش��ور در توليد اين 
محص��ول بايد درج��ه اي از امنيت غذايي را 
 براي خود تدارك ببيند تا در روزهاي سخت

همچون يكس��الة اخير با گرفت��اري مواجه 
 نگ��ردد. اكن��ون فع��االن اي��ن صنع��ت در

آس��تانه ش��روع دولت يازده��م اميدوارند 
سياست هاي توليدمحور تازه اي در راه باشد 
 تا زندگي با رونق بيشتري را به دست آورند.

گزارشي از وضعيت امنيت غذايي كشور

5 ميليارد دالر واردات شكر 
در 8 سال

سرگرداني ۲۶ كشتي خوراك 
طيور روي آب

كاهش ۲4 درصدي واردات 
كاالهاي اساسي طي بهار 9۲

درصفحه3

برآورد مازاد جهاني شكر كاهش يافت 

كينگزم��ن به دليل كمتر ش��دن محصول 
اس��تراليا و اوكراي��ن، پيش بيني ك��رد: مازاد 
جهاني ش��كر 4درصد كمت��ر از برآورد قبلي 

اين شركت خواهد بود. 
براساس جديدترين پيش بيني كينگزمن، 
عرضه ش��كر در س��ال آينده 4/7 ميليون تن 
باالتر از تقاضا خواهد بود. اين ش��ركت در 
گ��زارش خود در ماه مه، مازاد ش��كر را 4/9 

ميليون تن پيش بيني كرده بود. 
اس��تراليا كه س��ومين صادركننده بزرگ 
شكر جهان به شمار مي رود به دليل بارندگي 
سنگين و آفتي كه به محصول شمال كويينزلند 
حمله كرده، محصول كمتري برداشت خواهد 
كرد و احتماالً 4/1 ميليون تن شكر در فصل 

زراع��ي 2014-2013 توليد خواهد كرد كه 
كمتر از برآورد قبلي 4/65 ميليون تن است. 
كشاورزان در اوكراين نيز به دليل قيمت هاي 
پايين تر چغندر به كاش��ت محصوالت ديگر 
روي آورده اند در نتيجه وسعت منطقه كشت 

چغندر كمتر شده است. 
كينگزمن توليد اين كشور را 1/24 ميليون 
ت��ن برآورد كرده كه 420 ه��زار تن كمتر از 

پيش بيني قبلي اين شركت است. 
براساس گزارش بلومبرگ، قيمت شكر 
از ابت��داي س��ال 2013 تاكن��ون 13 درصد 
كاهش داش��ته و به س��مت س��ومين كاهش 
ساالنه در معامات نيويورك پيش مي رود كه 

طوالني ترين كاهش از سال 1992 است. 
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قوه مجريه در هم��ه جامعه ها از 
جمله جامعه ايران اختيارات گسترده اي 
دارد و بخ��ش قابل توج��ه امكانات و 
منابع مادي را مي تواند براساس قانون 
هزين��ه ك��رده و ي��ا درآمدهايي براي 
خود تدارك ببين��د. اما اين اختيارات 
گسترده و امكانات فوق العاده به لحاظ 
تئوريك و عملي، راه سرپيچي و عدول 
از موقعيت ه��اي عرفي براي دولت را 
هموار مي كند. به همين دليل است كه 
جامعه هاي بشري به اين نتيجه عملي 
رسيدند كه با تأسيس نهاد قانونگذاري 
با دو وظيفه تقنين و نظارت بر اجراي 
قانون، مانع از عدول دولت شوند. در 
ايران نيز از س��ال 1286 به اين طرف 
هم��واره مجلس قانونگ��ذاري البته با 
ضعف و ش��دت ناظر بر فعاليت هاي 
دول��ت بوده و هرج��ا مصلحت ديده 
است با ارائه طرح از طرف نمايندگان 

اقدام به قانونگذاري كرده است.
مجلس ش��وراي اس��امي نيز در 
سال هاي گذشته و پس از اينكه دولت 
دهم در عدول از قانون اصرار ورزيد و 
بادرهم آميزي عمدي وظايف وزارت 
بازرگاني و جهادكش��اورزي، شرايط 
را به نف��ع واردات تغيير داد، مجلس با 
تصويب قانون بهره وري كش��اورزي 
ت��اش كرد مانع از واردات بي رويه و 
آسيب رسان موادغذايي و محصوالت 
كشاورزي ش��ود. اما دولت دهم پس 
از اينك��ه مدتي اين قان��ون را ناديده 
گرف��ت در اقدامي بديع و با دس��تور 
نهادي تازه تأسيس به نام »ستاد تدابير 
ويژه اقتص��ادي« اختي��ارات ماده 16 
قان��ون افزايش بهره وري را از وزارت 
جهادكش��اورزي س��لب و به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داده اس��ت. 
اين اقدام بديع از طرف دولت با استناد 
به دس��تور يك ستاد تازه تأسيس نقض 

قانون به حساب نمي آيد؟
آي��ا قانونگذاران از اين امر اطاع 
دارن��د و ب��راي جلوگي��ري از اصرار 
دول��ت ب��ه دور زدن قان��ون اقدامي 

كرده اند؟
چرا اصرار داريم قانوني بنويسيم 
كه دول��ت آن را اج��را نمي كند و ما 
ني��ز كاري نمي كني��م. آيا اي��ن اقدام 
دولت بازي كردن با قانون و مقررات 

نيست؟ 
مجلس محترم مي تواند با استناد به 
قانون مصوبه خود اطاع رساني كرده 
و اجازه ندهد كارهاي خارج از قانون 

گسترش يابد.

دور زدن
قانون

بي ثباتي مشكل اصلي اقتصاد استيادداشت

بي ثباتي و نا اطميناني
ارزيابي تشكل هاي اقتصادي مشاركت كننده 
در اي��ن مطالع��ه نش��ان مي دهد آن ه��ا مجموعًا 
مؤلفه ه��اي مربوط به بي ثباتي در اقتصاد در پاييز 
1391 را نامس��اعدتر ارزياب��ي كرده اند. در همه 
مؤلفه هاي��ي كه بدت��ر ارزيابي ش��ده اند، ويژگي 
»بي ثبات��ي و نااطميناني« وج��ود دارد از بي ثباتي 
قيم��ت مواداولي��ه گرفته ت��ا پدي��ده تحريم )با 
ضربه ه��اي نامعلوم و درحال افزايش��ي كه وارد 
مي كند( و نيز بي ثباتي قوانين و مقررات و همچنين 
دخالت ه��اي غيرقابل پيش بين��ي و صاحديدي 
نهادهاي حكومتي در امر قيمت گذاري محصوالت 
بنگاه ها و پديده فساد مالي كه مشخص نمي كند 
چق��در هزينه ب��ر هر بنگاه تحمي��ل خواهد كرد 
جملگي محيطي پرابهام و نامشخص براي فعاليت 

بنگاه ها ايجاد كرده است.
اثر تورم باال و ثبات نرخ سودبانكي

وضعيت ت��ورم باالي 30 درص��د در پاييز 
1391 و افزاي��ش بي روي��ه قيم��ت كاالها كه در 
م��ورد برخي كاالها و مواداولي��ه خاص تا 200 
درصد هم رسيد، باعث شده تشكل هاي اقتصادي 
مشاركت كننده در اين مطالعه، مؤلفه »بي ثباتي در 
قيمت مواد اوليه« را مشابه تابستان 1391 بدترين 
عامل در اداره بنگاه ها در پاييز 1391 ارزيابي كنند. 
تشديد تورم در كنار تثبيت نرخ سود بانكي باعث 
گسترش فاصله بين نرخ تورم و نرخ اسمي سود 
بانكي ش��ده و نرخ واقعي س��ود بانكي را منفي 
س��اخته و در نتيجه دريافت تسهيات از بانك ها 
را براي بنگاه ها س��ودآورتر كرده است. با عرضه 
نسبتًا ثابت تس��هيات بانكي و يا كاهش قدرت 
اعتباردهي بانك ها، رقابت بنگاه ها براي دريافت 
اين تس��هيات بيش��تر و تنگ تر ش��ده اس��ت و 
به همين علت در اين مطالعه طي فصول مختلف، 
»مش��كل دريافت تسهيات از بانك ها« همچنان 
يكي از بدترين مؤلفه ها در اداره بنگاه ها ارزيابي 

شده است.

نتايج عادت به تسهيالت ارزان
در طول سال هاي گذشته به ويژه در سال هايي 
ك��ه درآمده��اي نفت��ي به وفور وجود داش��ت، 
بنگاه هاي ايراني به دريافت تس��هيات اعتباري 
ارزانقيم��ت و يارانه اي عادت داده ش��ده اند. اين 
مسئله باعث شده در دوره هايي نظير فصول اخير 
كه به داليل مختلف توان نظام بانكي براي تأمين 
مالي توليد كاهش يافته، تش��كل هاي اقتصادي و 
بنگاه هاي كشور يكي از مشكات اصلي خود را 
عدم تأمي��ن منابع مالي ذكر كنند. اين موضوع در 
ش��رايط جالب مي ش��ود كه به ياد بياوريم گاهي 
مدي��ران بنگاه ها مناب��ع ارزانقيم��ت دريافتي از 
نظام بانك��ي را به جاي اجراي ط��رح تعهد داده 
شده در قراردادشان با بانك، صرف فعاليت هاي 
كم ريسك تر و پرسودتر نظير واردات، سوداگري 

مسكن و سفته بازي طا و ارز كرده اند.
كاهش اهميت نسبي مؤلفه هاي

تأمين اجتماعي و تعطيالت
نتايج گزارش پايش محيط كسب وكار ايران 
در پاييز 1391 نش��ان مي دهد مؤلفه هايي »چون 
نرخ باالي تأمين اجتماعي« و »ياد بودن تعطيات 
رسمي« اولويت خود را به عنوان مشكل از دست 
داده اند كه اين موضوع قابل توجه، مي تواند به دليل 
حاد شدن وضعيت س��اير مؤلفه ها نظير بي ثباتي 

اقتصادي يا تأمين مالي باشد.
سازگاري نسبي تشكل ها و بنگاه ها

با تحريم هاي بين المللي
با وجود تش��ديد تحريم هاي بين المللي در 
ماه هاي منتهي به پاييز 1391، به نظر مي رس��د كه 
بنگاه هاي كشور توانس��ته اند تا حدودي خود را 
با ش��رايط جديد وفق دهن��د و در نتيجه ارزيابي 
تش��كل ها از اي��ن مؤلف��ه، در طي چه��ار فصل 
گذش��ته از رتبه سوم بدتر نشده است. شايد اين 
مس��ئله مطرح ش��ود كه با اينكه مؤلفه تحريم در 
رتبه س��وم ثابت باقي مانده است، ولي اثر خود را 

مطالعه س��ازمان خوارب��ار جهاني)فائو( رژيم 
غذايي مردم دنيا را در 15 سال آينده تشريح و بيان 
مي كن��د كه اين رژيم ت��ا 80 درصد به رژيم غذايي 
مردم آمريكا نزديك خواهد بود. براساس مطالعات 
س��ازمان بين الملل��ي خوارب��ار جهان��ي، در فاصله 
س��ال هاي 2015 تا 2030 همراه با افزايش متوسط 
مصرف كالري در جه��ان، رژيم غذايي نيز متحول 
مي ش��ود از جمل��ه، الگوي مصرف غ��ذا در جهان 
يكسان تر مي ش��ود و مصرف مواد غذايي با كيفيت 
باالتر و گران تر )مانند گوشت و فراورده هاي لبني( 

گسترش پيدا مي كند.
غذاهاي آماده

براس��اس مطالعه فائو، تغيير رژيم غذايي مردم 
بخش��ي به دليل ترجيحات مردم اس��ت و بخش��ي 
ديگ��ر به عواملي مانن��د افزايش تجارت بين المللي 
مواد غذايي، گس��ترش جهاني فروشگاه هاي عرضه 
غذاهاي آماده و گس��ترش عادت هاي غذايي مردم 
آمريكاي شمالي و اروپا نسبت به ساير مناطق جهان 
مربوط مي ش��ود. س��هولت تهيه و پخت نيز در اين 

در بدتر ش��دن وضعيت مؤلفه بي ثابتي قيمت ها 
نش��ان داده اس��ت و به بيان ديگ��ر اثر مخرب 
تحري��م عام��ل اصل��ي بي ثابت��ي قيمت ها بوده 
اس��ت. ولي اين تحليل با نگاهي به نتايج پاسخ 
س��ؤال ويژه پاييز 1391 درست به نظر نمي رسد 
زيرا 68 درصد تش��كل هاي اقتصادي در پاسخ 
به س��ؤال عامل اصلي بي ثابت��ي اخير قيمت ها، 
»س��وءمديريت داخلي« را عامل اصلي بي ثباتي 

قيمت ها دانسته اند.
تحليل نتايج پايش محيط كسب وكار

به تفكيك بخش هاي اقتصادي
درب��اره تفاوت ارزياب��ي مؤلفه هاي محيط 
كسب وكار توسط تشكل هاي اقتصادي به تفكيك 
سه بخش خدمات، صنعت و كشاورزي در فصول 
پايي��ز 1389 تا پاييز 1391 مي توان گفت كه در 
اكثر مؤلفه ه��ا تفاوت بين بخش ه��ا قابل توجه 
نمي باشد. براي مثال در پاييز 1391 كه بي ثباتي 
در قيمت مواداوليه به عنوان يكي از مخرب ترين 
عوامل بر محيط كسب وكار شناخته مي شود، اين 
وضعيت در سه بخش اقتصادي خدمات، صنعت 
و كشاورزي به ترتيب با نمره هاي 7/87، 8/30 و 
8/09 ديده مي شود. همچنين درخصوص مشكل 
دريافت تسهيات از بانك ها در سه بخش ذكر 
شده به ترتيب با نمره هاي 7/60، 7/69 و 7/96 
اين وضعيت مش��ابه اس��ت. البت��ه درخصوص 
بعض��ي از مؤلفه ه��ا مث��ل اعم��ال تحريم هاي 
بين الملل��ي عليه كش��ورمان به نظر مي رس��د از 
نظر تشكل هاي مش��اركت كننده در اين مطالعه 
اين مش��كل بيشترين آسيب را به بخش صنعت 
و كمترين آس��يب را به بخش كش��اورزي زده 
اس��ت به طوري كه بخش هاي خدمات، صنعت 
و كشاورزي به ترتيب با نمره هاي 7/10، 7/24، 
6/48 گوياي اين واقعيت مي باش��ند. به هرحال 
به جز استثنائات يا مواردي خاص مربوط به يك 
بخش نظير »بي تعهدي ش��ركت ها و مؤسسات 
دولت��ي ب��ه پرداخ��ت به موقع بده��ي خود به 
پيمانكاران« و »توليد كاالهاي غيراستاندارد تقلبي 
و عرضه نسبتًا بدون محدوديت آن به بازار« كه 
در بخش كشاورزي به طور جدي مشكل آفرين 
نيست و يا »عرضه كاالهاي خارجي قاچاق در 
بازار داخلي« كه مشكل بخش خدمات است و 
ن��ه بخش كش��اورزي و در مقابل »ضعف نظام 
توزيع و مش��كات رس��اندن محصول به دست 
مصرف كنن��ده« و »قيمت گ��ذاري غيرمنطق��ي 
محص��والت توليدي توس��ط دولت و نهادهاي 
حكومت��ي« كه اهميت بيش��تري ب��راي بخش 
كش��اورزي دارد، در مابق��ي مؤلفه ه��ا ارزيابي 
تش��كل هاي مش��اركت كننده در اين مطالعه از 
مؤلفه ه��اي محي��ط كس��ب وكار در بخش هاي 

سه گانه اقتصادي تقريبًا مشابه است.

مش��كالت بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي ايران در چندس��ال اخير عمومي شده و چند 
مس��أله حل نشده را شامل مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس چندسالي است كه با ارسال 
پرس��ش نامه به تش��كل هاي اقتصادي فعال در حوزه هاي گوناگ��ون از آن ها مي خواهد با 
دسته بندي مشكالت فعاليت خود به ترسيم وضعيت عمومي كمك كنند. تازه ترين گزارش 
ارائه شده نشان مي دهد كه صدها تشكل اقتصادي موجود به چند موضوع به عنوان باالترين 

مشكالت اشاره كرده اند كه نتايج آن را در زير مي خوانيد:

تشكل هاي صنعتي تأكيد كردند

در جهت الگوي تغذيه اياالت متحده بيش��تر شده، 
هرچند اين روند در برخي موارد آهسته بوده )به ويژه 
در كش��ورهايي كه در انزواي جغرافيايي يا سياسي 
هس��تند( اما به نظر مي رسد به دليل عوامل فرهنگي 
همگرايي در الگوي مصرف حداقل در افق زماني 
قاب��ل پيش بيني از 80 درص��د فراتر نخواهد رفت. 
تغييرات ف��وق در رژيم غذايي بر تقاضاي جهاني 
محصوالت كش��اورزي تأثير مي گذارد، براي مثال، 
مصرف سرانه گوشت در كشورهاي در حال توسعه 
 از ساالنه 10 كيلوگرم در دوره سال هاي 1964-66

به 26 كيلوگرم در 99-1997 افزايش يافته اس��ت. 
 پيش بين��ي مي ش��ود اين رق��م در س��ال 2030 به
37 كيلوگرم برسد.مصرف سرانه شير و فراورده هاي 
لبني نيز رشد سريعي داشته و از ساالنه 28 كيلوگرم 
در دوره 66-1964 ب��ه 45 كيلوگرم درحال حاضر 
رس��يده و در س��ال 2030 به 66 كيلوگرم افزايش 
خواه��د يافت. افزايش مصرف ش��كر، روغن هاي 
خوراكي نيز قابل  پيش بيني است. اما متوسط مصرف 
خوراك��ي غله، حبوبات و محصوالت ريش��ه اي و 

غده اي كاهش خواهد يافت.

مي��ان نقش دارد)مثًا نان آماده يا پيتزا در مقايس��ه 
با محصوالت ريش��ه اي( تحول در رژيم غذايي از 
افزايش درآمد پيروي مي كند و تقريباً در هر منطقه اي 
صرف نظر از ويژگي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و 
مذهب��ي نيز روي مي دهد عوامل فرهنگي و مذهبي 
تفاوت هايي را در كش��ورهاي داراي سطح درآمد 

مشابه ايجاد مي كند.
غذاي آمريكايي ها

براس��اس مطالع��ه فائو رژيم غذاي��ي در ميان 
كشورهاي پردرآمد سازمان همكاري هاي اقتصادي و 
توسعه)OECD( بسيار همگرا است. الگوي مصرف 
در اي��ن كش��ورها در حدود 75 درص��د با الگوي 
مص��رف در اياالت متحده مش��ابه اس��ت، يعني 75 
درصد محصوالت غذايي فرآوري شده از موادخام 
كم وبيش يكسان تهيه مي شود. حتي ژاپن نيز هرساله 
به الگوي مصرف OECD نزديك تر شده و شباهت 
الگوي مصرف ژاپن  با اين كشورها از 45 درصد در 
سال 1961 به 70 درصد در سال 1999 رسيده است. 
در س��اير كش��ورهاي در حال توسعه نيز همگرايي 

الگوي غذايي يكسان مي شودرژيم غذايي دنيا در 15 سال آينده
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* خب��ر: محمدرضا محمدخاني 
معاون امور زيربنايي مركز پژوهش هاي 
مجلس در گفت وگوي مشروحي كه با 
خبرگزاري فارس انجام داد، به مسايل 
در سياس��تگذاري هاي  قابل اعتناي��ي 
اقتصادي دولت اشاره كرد كه خواندن 
آن ب��راي عاقه مندان مفي��د خواهد 

بود.
وي در بخش��ي از اين گفت وگو 
ب��ا صراحت از مق��رون به صرفه بودن 
توليد غذا در كشور درصورت حمايت 
دولت س��خن گفت��ه و مي گويد، اگر 
تنه��ا يك درص��د مي��زان حمايتي كه 
خودروس��ازان از آن اس��تفاده كردند 
را به صنعت غذا اختصاص مي داديم 

توليد غذا در كشور ممكن بود.
اين كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس به موضوعي بس��يار بااهميت 
اش��اره كرده و مي گويد: سال 1385 
توليد شكر در ايران به 1/3 ميليون تن 
رسيد، اما ناگهان 2/5 ميليون تن شكر 
وارد كش��ور شد، درحالي كه مصرف 
كشور 2/1 ميليون تن است، مي گفتند 
چ��را م��ردم بايد ش��كر 600 توماني 
بخورن��د اما ش��كر 400 توماني وارد 
نش��ود، آن ها انتهاي ماجرا را نديدند. 
در آن س��ال كارخانه هاي قندسازي، 
چغندرقن��د كش��اورزان را نخريدند، 
چون شكر روي دست آن ها مانده بود، 
س��ال بعد كشاورزان چغندر نكاشتند 
و بخ��ش بزرگي از خوراكي كه براي 
دام هاي كش��ور از م��اس چغندر و 
نيشكر به دست مي آمد از دست رفت. 
تولي��د ماس 960 هزار تن بود كه به 

200 هزار تن كاهش يافت....«
* نظ��ر: ضم��ن تأيي��د ديدگاه 
آق��اي محمدخان��ي درب��اره اين ك��ه 
دس��توردهندگان ب��ه كاه��ش تعرفه 
واردات شكر »انتهاي كار« را نديدند 
و موجب عدم تعادل در زمينه خوراك 
دام ش��دند، اگر به رويدادهاي بعد از 
س��ال 1385 نگاه كنيم و يادمان باشد 
كه اعضاي انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوشكر بارها و بارها توضيح دادند 
كه واردات غيرمتعارف و رانت س��از 
قندوش��كر ب��راي توليد داخل س��م 
مهلك اس��ت اما مس��ؤوالن متأسفانه 
توجه نكردند، ش��ايد كم��ي بر ابعاد 

بدبيني بيفزايد.

واردات شكر
و وابستگي 
دامداري
 به واردات

خبر و نظر

اميد به همكاري و بهبود شرايط

جدول 2: واردات شكر از سال 84 تا پايان خرداد سال 92 به تفكيك شكرخام و سفيد )ارقام به هزار تن(

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان خرداد ماه سال 1392

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

مس��ؤوالن كار نابلد و فاقدتجرب��ه و دانش اگر بر 
فعاليت هاي غيركارشناس��ي خ��ود اصرار كنند و از آمار 
و اطاعات نادرس��ت در تحليل هاي خود استفاده كنند 
بيش��ترين آسيب را به هر فعاليتي وارد مي كنند. واقعيت 
اين اس��ت كه مس��ؤوالن دولت نهم در شروع كار خود 
با نگاهي غيركارشناسي به صنعت قندوشكر جاده اي را 
كشيدند كه انتهاي آن نامعلوم است كه يكي از پيامدهاي 
آن خارج شدن 5 ميليارد دالر واردات شكر در سال هاي 
اخير اس��ت. آمارهاي در دسترس نشان مي دهد ارزش 
واردات ش��كر از نيمه دوم س��ال  1384 به اين طرف با 
فراز و فرودهايي مواجه بوده است و از 197 ميليون دالر 
در سال 1384 به بيش از يك ميليارد دالر در سال 1385 

افزايش يافته است.

پ��س از پرش��دن انباره��اي واردات و 
انتقاد و اعتراض توليدكنندگان و دلسوزان و 
نمايندگان مجلس به سيل واردات شكر بود 
ك��ه واردات تا حدي كاهش يافت. اما نكته 
اين است كه توليد شكر نيز در داخل همراه با 
افزايش واردات كاهش يافت و به 500 هزار 
تن رس��يد. اما در اين سال ها به دليل كمبود 
عرضه ش��كر داخل، واردكنندگان سودهاي 
باال به دست آوردند. درحالي كه واردات در 
س��ال هاي 86 تا 88 كاه��ش يافته بود اما با 
توليد بيشتر شكر در داخل بار ديگر واردات 
افزايش يافت. ارزش واردات شكر در سال 
1390 به 755 ميليون دالر و در سال 1391 

به بيش از يك ميليارد دالر رسيد.
مس��ؤوالني را ديده ايد كه ش��رايط را 
براي كاه��ش قدرت تولي��د داخلي فراهم 
و همزمان ق��درت واردكنندگان را افزايش 

دهند. آيا ديده ايد جايي را كه مس��ؤوالن آن 
واردات شكر را هموار كنند تا بيماري هاي 
ناش��ي از رشد مصرف شكر تشديد شود و 
آن��گاه ارز كافي ب��راي واردات دارو وجود 
نداشته باشد. اين روزها كه كمبود داروهاي 
مورد نياز بيماران خاص خودنمايي مي كند 
و تلويزيون ايران نيز چهره اندوهگين بيماران 
را به تصوير مي كش��د، مس��ؤوالن مرتبط با 
افزايش واردات شكر از خود نمي پرسند كه 

اين چه اقدامي بود ما انجام داديم؟
آيا اختصاص يك درصد از كل واردات 
سال هاي اخير به شكر، اين پرسش را ايجاد 
نمي كند ك��ه چرا 99 درصد ارزش واردات 
ب��ه ه��زاران كاال اختصاص يافته اس��ت و 
يك درص��د كل واردات را ش��كر تش��كيل 
مي دهد؟ آيا ش��كر موردنياز را نمي ش��د در 

داخل توليد كرد؟

5 ميليارد دالر واردات شكر در 8 سال

بها جمع واردات )دالر(جمع وارداتبها )دالر(خامبها )دالر(سفيدسال
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1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
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13910016801.072.413.60816801.072.413.608
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1199494.538.002100934.419.520.112112924.914.058.113جمع
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139289102191 )خرداد(

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان خرداد ماه سال 92 )ارقام به تن(
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* يك درصد از ارزش كل واردات سال هاي اخير به واردات شكر اختصاص دارد

دولت يازدهم بدون ترديد دنبال اين اس��ت كه 
توليد ملي را شتاب داده و از ميزان كم و منفي به 
 رشدهاي باال برساند، دولت يازدهم حتماً قصد دارد
با افزايش نرخ رشد سرمايه گذاري نرخ اشتغال 
را افزايش و از شمار بيكاران بكاهد. درحالي كه 
نرخ بيكاري جوانان ايراني به 25 درصد رسيده 
و بخ��ش قابل توجه��ي از بي��كاران را جوانان 
تحصيلكرده تشكيل مي دهند، آيا راهي جز رشد 

سرمايه گذاري وجود دارد؟
صنعت قندوش��كر ايران ك��ه يك خانواده 
بزرگ از كش��اورزان، كارگران، كاركنان بخش 
حمل ونقل و... را تش��كيل مي دهند در سال هاي 
اخير ب��ا كاهش تمايل و انگي��زه به جاي ايجاد 
اشتغال تازه، حتي با ريزش نيروي انساني مواجه 

ش��ده و بخشي از بيكاران فعلي، از اين صنعت 
به حساب مي آيند. اعضاي انجمن صنفي صنعت 
قندوشكر اميدوارند بتوانند تجربه و دانش خود 
در اين رش��ته مهم صنعت��ي را با تعامل مثبت و 
بالنده در اختيار دولت جديد قرار دهد. يكي از 
داليلي كه موج��ب عدم تعامل ميان صنعت قند 
با دولت هاي نهم و دهم شد عملكرد نامطلوب 
اين دولت ها در عمل به قانون هاي مصوب بوده 
است. درحالي كه به طور مثال مجلس با تصويب 
قانون بهره وري كشاورزي سعي داشت از تشتت 
آرا در تصميم گيري ه��ا كاس��ته و فعاليت ه��اي 
توليدي و بازرگاني كشاورزي را در يك نهاد قرار 
دهد متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. صنعت قندوشكر 
ايران آمادگي توسعه توليد تا رسيدن به ظرفيت 

نصب ش��ده توليد 2/2 ميليون تن شكر را دارد 
كه در صورت دس��تيابي به اين رقم، واردات در 
حداقل قرار گرفته و حتي مي شود آن را حذف 
كرد. فعاالن صنعت قندوشكر اميدوارند با دولت 
جديد به تفاهمي براساس درك منافع ملي رسيده 
و با اس��تفاده از كارآم��دي و بهره وري، مانع از 
خروج ارز شوند و به خودكفايي در شكر نزديك 
و نزديك تر شوند. دقت در بازار قندوشكر در 2 
سال اخير كه بازار محصوالت غذايي با التهاب 
مواجه بود نش��ان دهنده آرامش قابل توجه بازار 
قندوشكر اس��ت. اين تجربه فوق العاده گرانبها 
در اختيار دولت يازدهم قرار مي گيرد تا با كمك 
دول��ت و كارخانه ها، تنظيم ب��ازار قند به تعادل 

كافي و استوار برسد.

از صفحه اول
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گزارشي از وضعيت امنيت غذايي كشور

ضريب خوداتكايي روغن نباتي بسيار شكننده بوده است 
و هيچ گاه به 15 درصد مصرف كشور نرسيده است.

توليدات دام و طيور ثابت و افزاينده ليكن وابستگي آن ها 
به علوفه وارداتي روند صعودي داش��ته است »اگرچه ميانگين 
برنام��ه چهارم در گوش��ت قرمز 93/3 و ش��ير و مرغ در حد 

صددرصد نياز بوده است(.
عرضه سرانه انرژي غذايي

و نقش توليدات داخلي در تأمين آن
ان��رژي حاص��ل از مي��زان عرض��ه تولي��دات و واردات 
محصوالت كشاورزي )مصارف داخلي( نشان مي دهد كه حد 
متوس��ط عرضه سرانه روزانه انرژي طي دوره 1368 تا 1390، 
از روند تقريبًا افزايش��ي و متغير برخ��وردار بوده و در تمامي 

سال ها باالتر از 3000 كيلوكالري بوده است.
توصيه بهداش��تي كشور اين اس��ت كه بايد حدود 3100 
كيلوكال��ري انرژي س��رانه تأمين ش��ود ت��ا از مصرف 2500 
كيلوكال��ري )حداقل نياز فيزيولوژيك��ي بدن( اطمينان حاصل 

گردد. لذا عرضه سرانه انرژي در سطح كلي كافي است.
»س��هم تأمين ان��رژي مصرفي از تولي��دات داخلي« يك 
ش��اخص مهم خودكفايي ملي اس��ت. طي برنامه اول، درصد 
خودكفاي��ي انرژي با رش��د فزاينده از 53 به حدود 72 درصد 
رس��يده است )متوسط 66/3 درصد با احتساب سال 73(. طي 
برنامه دوم وابس��تگي كش��ور تش��ديد و تا 54 درصد در سال 
انتهاي برنامه تنزل يافت )متوسط برنامه 62 درصد شده است( 
و در برنامه سوم با بهبود فزاينده ميزان خودكفايي به حدود 82 
درصد در س��ال آخر برنامه بهبود يافت )متوسط برنامه 68/5 
درصد( وليكن طي س��ال هاي برنامه چهارم وابس��تگي كشور 
تش��ديد شد و ضريب خودكفايي انرژي تا 62 درصد در سال 
آخر برنامه چهارم نزول كرد و در س��ال هاي 89 و 90 به طور 

متوسط به 67/5 درصد رسيد.
واردات

»سهم واردات محصول كشاورزي از مصرف كل كشور« 
به عن��وان يكي از ش��اخص هاي ارزياب��ي موفقيت خودكفايي 
برنامه هاي بخش كش��اورزي مدنظر اس��ت. طي سال هاي 68 
ت��ا 72 توفيقات برنامه اول در افزايش توليدات موجب ش��ده 
ت��ا ميزان واردات به طور قابل توجهي كاهش و متوس��ط آن به 
حدود 7/8 ميليون تن برسد. طي برنامه دوم با بروز خشكسالي 
سال هاي آخر رشد مورد انتظار برنامه تحقق نيافت و لذا متوسط 
س��اليانه واردات برنامه دوم با احتساب سال 73 به ميزان 9/2 
ميليون تن رس��يد. برنامه سوم با استمرار خشكسالي سال آخر 
برنامه دوم و دو سال اول برنامه سوم حجم واردات را افزود. 
متوسط واردات دو سال اول برنامه سوم افزايش و در سال 80 
به 13/6 ميليون تن رسيد. ليكن با افزايش توليدات داخلي، با 
روند كاهنده طي سه سال بعد به حدود 8/5 ميليون تن كاهش 
يافت و متوس��ط واردات اين برنامه 10/3 ميليون تن بود. طي 
برنامه چهارم و از س��ال دوم اين برنامه مقدار واردات افزايش 
و تا 18/4 ميليون تن در سال آخر برنامه رسيد. متوسط واردات 
اين برنامه 13/8 ميليون تن بوده است. طي سال هاي 89 و 90 

10/5 ميليون تن فزوني يافت و متوس��ط س��ه س��ال اخير 12/5 
ميليون تن بوده است.

مقايس��ه ارزش تراز تجاري نيز نش��ان مي دهد كه كمترين 
كسري، متعلق به سال هاي 73 و 82 )به ميزان 668 و 976 ميليون 
دالر( بوده اس��ت. كسري تراز تجاري ساليانه برنامه اول به طور 
متوس��ط حدود 2 ميليارد دالر بود. متوسط برنامه دوم به 1874 
ميليون دالر رس��يد. متوسط كس��ري تجاري ساليانه برنامه سوم 
1415 ميليون دالر ش��د. متوسط كسري ساليانه برنامه چهارم، 3 
ميليارد دالر شد كه از نظر كسري تراز تجاري بيشترين ميزان در 
مقايسه با سه برنامه قبلي است. ميانگين كسري تراز تجاري ساليانه 

سال هاي 91-89 نيز به ركورد 5/4 ميليارد دالر رسيده است.
بررسي ارزش صادرات محصوالت كشاورزي طي 23 سال 
مذكور حاكي است كه صادرات در برنامه اول رونقي نداشته است 
و تنها در سال آخر و سال 73 مقدار درآمد صادراتي افزايش دارد. 
طي برنامه دوم نيز اين افزايش تا نزديك به يك ميليارد دالر حفظ 
شده است. در برنامه سوم صادرات رونق گرفته و مقدار ساليانه 

آن به حدود 1/5 ميليارد دالر در سال پايان برنامه رسيد. 
طي برنامه چهارم و پس از آن ارزش صادرات قابل ماحظه 
مي باشد و به بيش از 6/3 ميليارد دالر در سال نيز رسيده است. 
ش��ايد بتوان برنامه چهارم و سال هاي بعد از آن را از نظر كسب 
درآمد ارزي ناشي از صادرات محصوالت كشاورزي موفق دانست 
ليكن افزايش نامتعارف واردات نه تنها نتوانس��ته است كمكي به 
كاهش تراز تجاري كند بلكه كس��ري تراز تجاري را نيز شديداً 

رشد داده است.
ارزيابي امنيت غذايي

 در سطح خانوار )1387-1390(
اگرچه طي اين مدت عرضه س��رانه انرژي و موادمغذي از 
دي��دگاه كان كافي بوده، ليكن به دليل توزيع نامناس��ب درآمد، 

از صفحه اول

مقايسه ميزان واردات كاالهاي اساسي كه در اولويت اول تخصيص ارز مبادله اي قرار دارند طي بهار سال 91 و 92

گروه كاالهاي 
اولويت يك

ميزان تغييربهار 91بهار سال 92

ارزش ميليارد وزن )تن(
تومان

ارزش ميليون 
ارزش ميليارد وزن )تن(دالر

تومان
ارزش ميليون 

ارزش دالريارزش تومانيوزندالر

47.9%-4.7%42.3%-10.4401365518.101130106گوشت قرمز
85.1%-70.1%-86.0%-3572.230.902.5607.436.06گوشت مرغ

47.4%-6.2%62.1%-610.790.321610.750.61گوسفند زنده
41.5%-17.8%43.6%-200.49219077355.715162132جو

43.8%-12.5%49.2%-626.5906202521.232.367551449ذرت
13.3%127.2%6.1%-18.512341419.7061512ذرت سويا

67.3%236.6%32.2%692.5831.154468524.045343280كنجاله
104.7%311.9%118.5%126.17739616157.7549679روغن خام
39.3%-22.0%20.4%-191.439269109240.586220180شكرخام

340.6%782.3%330.6%2.70325106282.802.28شيرخشك صنعتي

درحال��ي كه ش��رايط اقتصادي كش��ور 
پيچيده است و دولت براي تنظيم بازار موظف 
اس��ت هر نوع كمب��ودي را حداقل در زمينه 
كاالهاي اساس��ي كه بخش عم��ده آنها مواد 
غذايي اس��ت، مديريت كند، ش��اهد افزايش 
ش��ديد قيمت اي��ن كاالها در س��بد مصرف 

مردم هستيم.
نگاهي به فهرس��ت 10 كاالي اساس��ي 
ك��ه در اولوي��ت اول درياف��ت ارز مبادله اي 
قرار دارند و در واقع حس��اس ترين كاالهاي 
واردات��ي ب��راي تنظيم ب��ازار م��واد غذايي 
محسوب مي شوند، نشان مي دهد كه سر جمع 
واردات ثبت ش��ده اين كاالها طي بهار سال 
92 مع��ادل 1/8 ميليون تن بوده، در حالي كه 
در بهار سال 91 سرجمع واردات اين كاالها 
معادل 2/5 ميليون تن به ثبت رس��يده است 

كاهش 24 درصدي واردات كاالهاي اساسي طي بهار 92

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

مقادير واردات كاهش و به 14/9 و 13 ميليون تن رسيد. ليكن 
طي سال 91 ركورد 22 ميليون تن )حدود 69 درصد بيشتر از 

سال 90( ثبت شد.
سرانه واردات

ط��ي برنام��ه اول، س��رانه س��اليانه واردات از مقدار 192 
كيلوگرم در س��ال اول آن به مقدار 120 كيلوگرم در سال آخر 
برنامه و در سال 73 به مقدار 101 كيلوگرم رسيد. متوسط سرانه 

واردات برنامه حدود 143 كيلوگرم بود.
متوس��ط سرانه برنامه دوم مقدار حدود 161 كيلوگرم بود 
ليكن طي سال هاي برنامه با نوسانات افزايشي مواجه و مقدار 
آن در س��ال آخر برنامه به 191 كيلوگرم رسيد. در برنامه سوم 
متوس��ط سرانه، مقدار 157 كيلوگرم بوده است. متوسط سرانه 
واردات برنام��ه چهارم بيش از 191 كيلوگرم بوده اس��ت. طي 
دو س��ال 89 و 90 نيز مقادير س��رانه واردات به ترتيب 199 و 
173 كيلوگرم بوده اس��ت. واردات س��رانه س��ال 91 به حدود 
289 كيلوگرم رس��يده اس��ت و لذا متوسط سه سال اخير 220 
كيلوگرم بوده اس��ت. به نظر مي رس��د بخشي از افزايش مقدار 

سرانه واردات، ناشي از سياست ذخيره سازي باشد.
تراز تجاري

بررسي امنيت غذايي از ديدگاه تجاري يا مبادله بازرگاني 
محصوالت كشاورزي )تأمين كسري نيازهاي غذايي از طريق 
منابع حاصل از صادرات محصوالت با مزيت نس��بي( نيز طي 
23 س��ال گذشته نش��ان مي دهد تراز وزني تفاوت واردات و 
صادرات طي مدت مذكور با نوس��انات بس��ياري مواجه بوده 
است مقدار متوسط كسري تراز وزني برنامه اول 7/1 و متوسط 
برنامه دوم 8/44 ميليون تن در س��ال ش��د. در برنامه س��وم به 
متوس��ط 8/6 ميليون تن رس��يد. در برنامه چهارم به متوس��ط 
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عضو كميس��يون كشاورزي مجلس ش��وراي اسامي آمار 
غيرش��فاف ذخاير محصوالت كشاورزي را از چالش هاي وزير 

آينده وزارت جهادكشاورزي عنوان كرد. 
عب��اس پاپ��ي زاده با انتق��اد از عدم ارائه آمار ي��ا ارائه آمار 
غيرش��فاف توس��ط وزارت جهادكش��اورزي خاطرنشان كرد: 
مي��زان ذخاير محصوالت كش��اورزي براس��اس جمع واردات 
و تولي��د داخلي منهاي مصرف داخلي محاس��به مي ش��ود. اين 
در حالي اس��ت كه ما اطاعي از مي��زان توليد در داخل و بقيه 

اطاعات نداريم. 
وي افزود: در دو س��ه ساله گذشته وزارت جهادكشاورزي 
آمار شفافي ارائه نكرده؛ گاهي آمار ارائه نشده و گاهي هم آمار 
ارائه شده نياز به راستي آزمايي دارد. ما به عنوان نماينده مجلس 
چندين بار اين موضوع را به اطاع وزير رسانده ايم و ايشان هم 
قول دادند اما عمل نكردند؛ لذا بسياري از نمايندگان اطاعات 
الزم را ندارند؛ در حالي كه اگر ما يك ش��به از برخي مس��ائل 
اط��اع پيدا كنيم و مثًا ذخاير كمي در مورد برخي محصوالت 
داشته باش��يم هزينه زيادي روي دستمان خواهد گذاشت؛ مثل 
سال گذشته كه وزارتخانه مربوطه مي گفت به اندازه كافي برنج 
توليد كرده اما بعد از بررس��ي انبارها معلوم شد چيزي در انبار 
نيس��ت. در آن ش��رايط مردم بي برنج ماندند و آن بحران براي 

برنج به وجود آمد. 
نماين��ده مردم دزف��ول در مجلس با تأكيد ب��ر اينكه وزير 
بعدي جهادكش��اورزي بايد در نخس��تين اقدام آمار وزارت را 
راس��تي آزمايي كند، خاطرنشان كرد: در غيراين صورت وزارت 
جهادكشاورزي در مديريت و برنامه ريزي دچار مشكل خواهد 
شد؛ زيرا داشتن آمار ركن اصلي برنامه ريزي براي يك مديريت 
موفق است و اگر ما ندانيم چقدر ظرفيت توليد داريم و چه ميزان 

توليد كرده ايم نمي توانيم براي تأمين نياز برنامه ريزي كنيم. 
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه »مديران ما 
در بخش كشاورزي يا بي اطاع هستند يا اطاعاتي دارند و آن 
را به ما ارائه نمي كنند لذا الزم است وزير بعدي سامانه اطاعاتي 
ترتيب دهد كه اطاعات بخش كش��اورزي را به روز در اختيار 
مديران بگذارد« معتقد است: متأسفانه وزارت جهادكشاورزي در 
حال حاضر در تاريكي گام برمي دارد و مديريت سردرگم و گره 
كوري وجود دارد كه وزير بعدي را دچار مشكل خواهد كرد. 
پاپي زاده با اشاره به اعام آمار 118 ميليون تني توليد انواع 
محصوالت كشاورزي در كشور تصريح كرد: اين آمار زيرسؤال 
اس��ت و به نظر مي رسد چون مرجع قانوني براي راستي آزمايي 
آمار ارائه ش��ده از س��وي وزارت جهادكشاورزي وجود ندارد 
آنه��ا هر آماري كه مي خواهند مي دهند و با افتخار مي گويند كه 
عملكرد رو به رش��دي دارند؛ درصورتي كه عملكرد مناسبي را 
از وزارتخانه شاهد نبوده ايم و آماري كه ارائه مي شود براي وزير 

بعدي دردسر ايجاد مي كند. 
وي يادآور ش��د: مثًا اگر پتانسيل كشور توليد 100 ميليون 
تن محصول كش��اورزي باشد درصورتي كه وزير بعدي پس از 
يك سال توليد 105 ميليون تن را اعام كند نياز به تشويق دارد 
ام��ا چون آمار قبلي 118 ميليون ت��ن بوده خواهند گفت كه او 
كم كاري كرده اس��ت. اين ها مسائلي واقعي است كه وزير آينده 

وزارت جهادكشاورزي بايد به آن توجه كند. 
نماين��ده مردم دزفول در مجلس تأكي��د كرد: ما اميدواريم 
كس��ي كه در راس وزارتخانه جهادكشاورزي قرار مي گيرد فرد 
باتجربه اي باشد، خام كار نكند، به مسائل حاشيه اي، كم اهميت، 
درگيري ه��اي گروهي و تسويه حس��اب ها نپ��ردازد بلكه وزير 
عملياتي باشد. متأسفانه اكنون بسياري از كارشناساني كه حرفي 
براي گفتن داش��ته اند از وزارت جهادكشاورزي حذف شده اند 
عمًا تصميم گيري ها توس��ط كس��اني اتف��اق مي افتد كه تجربه 

الزم را ندارند. 
پاپي زاده در پايان با تأكيد بر لزوم ايجاد س��امانه اطاعاتي 
براي پايش اطاعات مربوط به حوزه كشاورزي خاطرنشان كرد: 
وزير آينده كمك كند در حوزه كش��اورزي وفاقي ايجاد ش��ود، 
به كارشناسان و نظر كارشناسي احترام بگذارد و برنامه درازمدت 

10 تا 12 ساله اي را طرح ريزي كند.

* به نظر مي رسد چون مرجع قانوني براي راستي آزمايي
آمار ارائه شده از سوي وزارت جهادكشاورزي وجود ندارد

آنها هر آماري كه مي خواهند مي دهند

 آمار غيرشفاف ذخاير محصوالت كشاورزي
 چالش وزير آينده جهادكشاورزي است

اقش��اري از جامعه با سطوح مختلفي از كمبودهاي 
تغذيه اي مواجه بوده اند. به طور كلي الگوي غذايي 
كش��ور با مصرف زياد غ��ات به ويژه نان، مصرف 
مح��دود فرآورده ه��اي حيواني )خصوصًا ش��ير و 
لبنيات( و مصرف ناكافي سبزي و ميوه همراه بوده 
است، به نحوي كه طي مدت مذكور حدود 90 درصد 
انرژي و بيش از 75 درصد پروتئين از منابع گياهي 

تأمين شده است.
در بع��د خان��وار مهم ترين عام��ل تعيين كننده 
امنيت غذايي، توانايي خانوار در تأمين كاالهاست. 
بنابراين مش��كل تنها عدم كفايت عرضه موادغذايي 
نيس��ت بلكه وضعيت تغذيه كشور ناشي از الگوي 
توزيع درآمد اس��ت. بررسي مقادير انرژي مصرفي 
در كليه گروه هاي درآمدي و در خانوارهاي شهري 
و روس��تايي طي سال هاي مذكور كمبودي را نشان 
نمي دهد. 30 درصد جامعه اندكي كمتر از نياز، 20 
درص��د متعادل، 20 درصد كمي باالتر از حد تعادل 
و 30 درصد بسيار باالتر از حد تعادل انرژي مصرف 
كرده اند. در مجموع ميانگين سرانه انرژي مصرفي در 
سطح كشورهاي طي سال هاي 90-1387 به ترتيب 
2987، 2824، 2878، و 2830 كيلوكال��ري در روز 

بوده است.
بررسي مقادير پروتئين مصرفي، طي سال هاي 
ف��وق )90-1387( حاكي اس��ت كه مقدار س��رانه 
مصرف در كلية گروه هاي درآمدي جامعه كافي نبوده 
و براي 70 درصد افراد كمتر از حد نياز بوده است و 
اين امر نشان دهنده كاهش امكان خريد مواد پروتئيني 

در اغلب گروه هاي درآمدي جامعه است.
سهم محصوالت اساسي غذايي نان، برنج، انواع 
گوش��ت، روغن نباتي، قندوشكر، شير و تخم مرغ، 
ميوه و س��بزي و حبوبات در س��بد مصرفي خانوار 
طي س��ال هاي 87 الي 90 نشان مي دهد بيش از 38 
درصد انرژي و بيش از 42 درصد پروتئين مصرفي 
جامعه با مصرف مس��تقيم گندم و فرآورده هاي آن 
تأمين ش��ده است. متوسط مصرف سرانه نان )آرد( 
در سطح كشور طي چهار سال 1387 لغايت 1390 
روب��ه كاهش بوده و از مقدار 122 به 106 كيلوگرم 
رس��يده است. اين كاهش ناشي از افزايش قيمت و 

كاهش دورريز نان است.
* متوسط مصرف سرانه ساليانه برنج در سطح 
كش��ور و طي س��ال هاي فوق بي��ن 31/7 تا 33/4 
كيلوگرم در نوس��ان بوده و طي اين سال ها حداقل 
متوس��ط مص��رف در گروه ه��اي كم درآم��د 10/2 
كيلوگرم و حداكثر متوس��ط مصرف 60/9 كيلوگرم 

در گروه هاي با درآمد باال بوده است.
* متوس��ط مصرف سرانه ساليانه گوشت قرمز 
طي س��ال هاي مذكور بي��ن 8/3 تا 9/2 كيلوگرم در 
نوسان بوده و حداقل متوسط مصرف در گروه هاي 
كم درآمد 3 و حداكثر متوسط مصرف 15/1 كيلوگرم 

در گروه هاي بادرآمد باال بوده است.

* متوس��ط مصرف سرانه ساليانه گوشت مرغ بين 18/4 تا 21/6 
كيلوگرم نوسان داشته و حداقل متوسط مصرف در گروه هاي كم درآمد 
11/6 كيلوگرم و حداكثر متوس��ط مصرف 29 كيلوگرم در گروه هاي 

بادرآمد باال بوده است.
* متوس��ط مصرف س��رانه س��اليانه ش��ير بين 69/5 تا 77/2 در 
تغيير بوده و حداقل متوس��ط مصرف در گروه هاي كم درآمد 40/8 و 
حداكثر متوس��ط مص��رف 104/4 كيلوگرم در گروه هاي با درآمد باال 

بوده است.
* متوس��ط مصرف سرانه ساليانه روغن نباتي بين 15/1 تا 18/3 
كيلوگ��رم در نوس��ان بوده و حداقل متوس��ط مص��رف در گروه هاي 
كم درآمد 12/3 و حداكثر متوسط مصرف 23/8 كيلوگرم در گروه هاي 

با درآمد باال بوده است.
* متوس��ط مصرف سرانه ساليانه قندوش��كر بين 19/4 تا 23/9 
تغيير داش��ته و حداقل متوس��ط مصرف در گروه هاي كم درآمد 13/2 
و حداكثر متوس��ط مصرف 36/4 كيلوگرم در گروه هاي با درآمد باال 

بوده است.
* متوسط مصرف سرانه ساليانه تخم مرغ بين 7/5 تا 8/7 كيلوگرم 
در نوسان بوده و حداقل متوسط مصرف در گروه هاي كم درآمد 6/8 
كيلوگ��رم و حداكثر متوس��ط مص��رف 10/8 در گروه ها با درآمد باال 

بوده است.
* متوسط مصرف سرانه ساليانه حبوبات بين 5/8 تا 6/2 كيلوگرم 
در نوس��ان بوده و حداقل متوس��ط مصرف در گروه هاي كم درآمد 3 
كيلوگرم و حداكثر متوسط مصرف 11 كيلوگرم در گروه هاي با درآمد 

باال بوده است.
* متوسط مصرف سرانه ساليانه ميوه و سبزي بين 199/6 تا 234/5 
كيلوگرم در نوس��ان بوده و حداقل مصرف آن در گروه هاي كم درآمد 
104/8 و حداكثر متوس��ط مص��رف 349/9 كيلوگرم در گروه هاي با 

درآمد باال بوده است.
ارزيابي ميزان انطباق مقادير عرضه و مصرف

طي سال هاي 1387-90
مقادير عرضه و انواع مصارف محصوالت گوشت مرغ، تخم مرغ، 
ش��كر و روغن نباتي طي س��ال هاي فوق نشان از انطباق آمار رسمي 
دارد، به عب��ارت ديگ��ر آمارهاي توليدي اين محص��والت قابل اتكاء 
و اطمينان  بخش اس��ت. اين مقادي��ر در دو محصول برنج و حبوبات 
در دو س��ال اول 87 و 88 تطبيق داش��ته وليكن در دو سال 89 و 90 

اختاف معني دار دارند.
مقادير عرضه و مصرف گندم در س��ه س��ال 87، 89 و 90 تطبيق 
دارد ولي در سال 88 مغايرت داشته كه به نظر مي رسد ناشي از واردات 

بيش از نياز سال فوق باشد.
در محصوالت ميوه، سبزي و صيفي در كليه سال ها آمار رسمي 
عرض��ه و مصرف تطبيق ن��دارد كه مي تواند ناش��ي از اضافه برآورد 
آمار مقادير توليد باش��د. در آمار رسمي مقادير عرضه و مصرف شير 
و گوش��ت قرمز در كليه س��ال ها مغايرت قابل توجه دارد و لذا به نظر 
مي رس��د مقادير واقعي توليد آن ها بس��يار كمت��راز برآوردهاي توليد 

اعام شده مي باشد.
در اين ميان برآورد كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسامي و برآوردهاي آماري مركز آمار ايران ميزان توليد اين محصوالت 
را كمتر از آمارهاي توليد اعامي از سوي وزارت جهادكشاورزي نشان 

مي دهد كه با مقادير مصرف همخواني بهتري دارند.

و به اين ترتيب مي توان گفت در بهار 
س��ال جاري ش��اهد كاهش حدود 24 
درصدي واردات اين كاالها به كشور 

بوده ايم.
اي��ن درحال��ي اس��ت ك��ه تغيير 
قابل توجهي در وضعيت سبد مصرف 
خانوار طي يك سال اتفاق نمي افتد و 
ميزان ذخاير اين كاالها نيز در كش��ور 
به گونه اي نيس��ت كه توجيه كننده اين 

كاهش ها باشد.
آمارها نش��ان مي ده��د در حالي 
كه واردات گوشت به كشور به شدت 
كاهش داشته است، ميزان واردات جو، 
ذرت و دانه سويا نيز سير نزولي داشته 
و اين مس��ئله مانند آنچه در بهار سال 
گذشته اتفاق افتاد مي تواند به افزايش 

هرچه بيش��تر به افت توليد و عرضه و 
افزايش قيمت انواع گوش��ت در بازار 
داخلي منجر شود. البته قابل ذكر است 
آمارهاي مربوط ب��ه واردات دام زنده 
معموالً توس��ط سازمان دام پزشكي به 
ثبت مي رسد و آنچه در گمرك به ثبت 
مي رس��د نمي تواند ماك دقيقي براي 
نشان دادن ميزان واردات گوسفند زنده 
به كش��ور باش��د ولي فارغ از اين يك 
مورد آمار مربوط ب��ه كاالهاي نه گانه 
ديگ��ر نش��ان از كاه��ش قابل توجهي 
در س��ر جمع واردات اي��ن كاالهاي 

استراتژيك دارد.
همچنين در اين ميان شاهد افزايش 
ش��ديد واردات كنجاله، روغن خام و 
شير خش��ك صنعتي به كشور هستيم 

كه البته اين كاالها در سرجمع كاالهاي 
اولويت اول سهم ناچيزي دارند.

به هر ش��كل كاهش واردات اين 
كاالهاي اساس��ي كه مي تواند ناش��ي 
از عدم تخصيص مناس��ب ارز باش��د 
مي توان��د به افزاي��ش قيمت ها بعد از 
م��اه مبارك رمضان ش��ود زيرا در اين 
اس��تراتژيك  ماه معموالًعرضه ذخاير 
جهت تنظيم بازار با س��رعت بيشتري 
صورت مي گي��رد، البته نبايد فراموش 
كرد كه دولت دهم در روزهاي پاياني 
ماه مبارن رمضان س��كان اداره بازار را 
به دولت يازدهم مي سپرد و اين مسئله 
مي تواند به چالشي جدي براي دولت 
يازدهم آن هم در نخستين روزهاي آغاز 

به كارش تبديل شود.
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شماره 124 - تير 61392
مقاله

Dallal كيست و چه مي كند؟
در فرهنگ معين زير لغت دالل آمده اس��ت: »ميانجي بين بايع و 
مشتري، كسي كه با دريافت حق معيني، واسطه بين خريدار و فروشنده 

مي شود«.
يعني دالل در لغت به معني ميانجي بين مشتري و فروشنده است 
و در تعريف ديگر در حقوق تجارت، »كسي است كه در قبال دريافت 
اجرت، واسطه انجام معامله اي شده و يا براي كسي كه مي خواهد كااليي 
به فروش��د مش��تري پيدا مي كند، همه اقس��ام داللي، تجارت محسوب 
مي شود.« اما اگر اين شغل يكي از انواع تجارت است چرا بدنامي دارد، 
چرا س��ودجو و ثروت اندوز بي زحمت در حد راهزنان قرار مي گيرد؟ 
در تجارت سنتي، فروشنده با انواع ترفندها مشتري را تشويق به خريد 
مي كند، در تجارت مدرن به كمك رس��انه ها، همين ش��يوه در مفهوم 
رايج اس��ت، دالل واس��طه اي است در معامات كان، او نيز مي كوشد 
براي خريدار كاالي مناس��بي بيابد و براي فروشنده مشتري مورد نظر، 
او واسطه است بين خريدار و مشتري، از همان ترفندهايي بهره مي گيرد 

كه هر فروشنده و هر خريداري اعمال مي كند.
هم خريدار شاكي، هم فروشنده

در گذشته هايي نه چندان دور كه كشاورزان ما بيش از حد دست 
به دهان بودند و به پول نياز داش��تند روبه س��وي دالل مي بردند، دالل 
كس��ي بود كه مي توانس��ت براي يك باغ پرتقال، سيب يا هلو مشتري 
بياورد، در آن روزگار كه فروش سردرختي به صورت چشم نواز صورت 
مي گرفت و فروش كاالهاي كشاورزي فله اي بود، به طور حتم انصاف 
رعايت نمي ش��د، گاه قيمت س��ردرختي هاي يك باغ در بازار فروش 
چندين برابر قيمت خريد سود به وجود مي آورد اين سود معموالً عايد 
خريدار مي ش��د و باغدار در حسرت آنچه از دست داده، نيش انتقادها 
را متوج��ه دالل مي كرد. رحيم نبوي كه زماني داللي باغدارها را انجام 
مي داد مي گويد: آنچه كه عايد ما مي شد، حق داللي بود، يك چيزي از 
خريدار و يك چيزكي از فروش��نده مي گرفتيم ولي حرف من هميش��ه 
اين بوده كه آيا فروش��نده را من مجبور مي كرده ام يا نيازي كه به پول 
داشته؟ گاه خريدار هم به داليل مختلف فاصله زمان معامله و برداشت 
س��ردرختي ها و صدمه اي كه متوجه سردرختي مي شود، نق ونوقش را 
س��ر من خالي مي كرد، بعضي حوادث را نمي ش��ود پيش بيني كرد، باغ 
مركباتي را در بهمن ماه معامله كرديم، من واسطه بودم، برف سنگيني 
در اس��فند ماه آمد و س��رماي فوق العاده س��ردرختي ها را ضايع كرد، 
خري��دار زيان ك��رد و مثل هر زيان ديده اي دنبال مقصر مي گش��ت و 

مقصر دم دستي او من بودم.
دالل هاي سنتي فعال اند!

عام��ه مردم عمومًا واس��طه هاي اجاره و فروش مس��كن را دالل 
مي شناس��ند، اما گش��تي در بازار داد و س��تد، ما را با انواع دالل ها آشنا 
مي كند، دالل هايي كه س��رپايي كار مي كنند يعني از حجره اي به حجره 
ديگر، از پاس��اژي به پاساژي ديگر و از شهري به شهر ديگر مي روند، 
اگر كمي دقيق شويم خواهيم ديد اكثر توليدكنندگان به وقت نياز به يك 
يا چند قلم جنس س��راغ دالل مي روند، دالل كس��ي است كه در راسته 
كار خود اطاعات دارد، او مي داند كاالي فان فروش��نده به درد كدام 
توليد كننده مي خورد، كار او گشت زني است، البته اين شيوه سنتي است، 
ام��روزه كه تلفن هاي همراه و اينترنت و روزنامه ها كار ارتباط را انجام 
مي دهند ش��ايد ديگر نيازي به وجود دالل نباشد اما حسين فرجي چيز 
ديگري به ما مي گويد: همين حاال با وجود همه اين وسايل ارتباطي كه 
شما به آن اشاره كرديد باز هم، دالل هاي باتجربه و تخصصي مشكات 
توليدكنن��دگان را حل مي كنند، در بازار يا در ميادين و تقريبًا مي توانم 
بگويم در تمام زمينه ها دالل هاي س��نتي مش��غول به كارند، يك دليلش 
اين اس��ت كه فروشنده نمي خواهد كااليش را علني عرضه كند، به نظر 
او با اين روش سر مال مي خورد و قيمت مي شكند، خريدار هم همين 
اس��ت ش��رايط بخواهد و اين ما دالل ها هستيم كه مشكل شان را حل 
مي كنيم، يك گش��تي در بازار بزنيد يا به ميادين ميوه و تره بار برويد، 

متوجه عرايض بنده مي شويد.

تخصص داللي
حرفه داللي را، بعضي ها حرفه اي راحت و بنگاه هاي معامات را 
تنبل خانه مي دانند و كس��ي كه از بابت واس��طه گري، پولي به دس��ت 
م��ي آورد آن را پ��ول بادآورده مي دانند و اگر س��اده انگارانه نگاه كنيم 
ظواهر امر همچنين مي گويد اما شكرا... صحراگرد چيز ديگري مي گويد: 
متأسفانه داللي در جامعه ما شغل سبك و ساده اي به نظر مي آيد و همه 
از سودآوري آن حرف مي زنند، حتي بعضي ها بدون ماحظه اين حرفه 
را ن��ان مف��ت خوري مي دانند اما من به ش��ما مي گويم اين ش��غل هم 
مصيبت ه��اي خودش را دارد، اوالً داللي يك حرفه تخصصي اس��ت، 
تجربه و آموزش الزم دارد، عاوه بر همه اين ها كسي كه وارد اين شغل 
مي ش��ود بايد بس��يار با هوش و خوش حافظه باشد، فن بيان و قدرت 
تحليل داشته باشد، بايد معلومات روز او در حد عالي و باال باشد، بايد 
علم اقتصاد بداند و س��عي كند منفعت فروش��نده، خريدار، هردو را در 

يك كس��ي بپرس��د مگر دالل انبار دارد؟ كارخانه دارد؟ كش��تي 
دارد؟ م��ا حداكثر يك دفتر داري��م و در اين دفتر حداكثر نمونه 
كار داريم و نمونه بسته بندي. اما چه كسي مي پذيرد كه دالل در 

گراني روغن نقشي نداشته؟

سوءاستفاده از نياز بازار
دالل هاي هر حرفه بيش از دست اندركاران ديگر بخش هاي 
آن حرف��ه از وض��ع بازار خبر دارند، آنها كه در س��ال هاي اخير 
موبايل ش��ان بيشتر از اينجا و آنجا رفتن حضوري خودشان كار 
مي كند از آخرين تحوالت قيمت هاي بازار خبر دارند و همچنين 
از نياز كارخانه ها و كارخانه دارها، آنها كه در صنايع غذايي كار 
مي كنند به نسبت ارتباطي كه با كارخانه ها و باغدارها و زمين دار ها 
و واردكننده ها و حتي بار كش��تي هاي روي آب خبر دارند. البته 
از اي��ن اطاعات مي توانند سوءاس��تفاده كنن��د و يا به اصطاح 

خودشان خير برسانند.
حاج محمود به ما مي گويد: براي كارخانه... كه انواع سس 
تولي��د مي كند من 25 تن روغن خريده ب��ودم، در جريان تغيير 
قيمت ها فروشنده دبه درآورد و به بهانه اينكه واريز پول روغن ها 
به موق��ع انجام نگرفته جنس را ب��ه كس ديگر فروخته، كارخانه 
به ش��دت به روغن احتياج داش��ت، خط تولي��د و بيش از 100 
كارگر لنگ روغن بودند مدير كارخانه مرا تحت فش��ار قرارداد 
ك��ه هرچه زودتر از جاي ديگ��ر براي او روغن گير بياورم، گير 
آوردم ولي با قيمت جديد، فقط توانستم با هر ترفندي كه مي شد 
يك مقداري تخفيف بگيرم اما نتيجه كار مي دانيد چه شد؟ همان 
آق��اي مدير كارخانه گفت دالل ها پ��در مرا در آوردند، و فاني 
)يعني من( دست مرا توي پوست گردو گذاشت تا چند ميليون 

سود بيشتر ببرد.

دالل ها در بازار متالطم
دالل ها در بازار متاطم تغيير قيمت ها و كمبودها، بيشترين 
نقش را دارند، در اين حرفه هم مثل همه حرفه ها، آنكه باهوش تر 
اس��ت س��ود بيش��تري مي برد، در اين حرفه عده اي فقط به كار 
واسطه گري سرشان گرم است و عده اي ديگر كه با سودهاي آني 
كان س��رمايه دار شدند زراندوزي مي كنند، در اين حرفه كساني 
وجود دارند كه با تكيه به نقدينگي و حساب بانكي شان سودهاي 
بادآورده و كان به دست مي آورند، يعني وقتي كااليي با قيمت 
مناسب گير مي آورند خود خريدار مي شوند و آن معامات انجام 
گرفته صوري است، در يك معامله، خريدار يك جنس و در يك 
معامله ديگر فروشنده همان جنس مي شوند. در هر 2 معامله در 
ظاهر امر فقط حق داللي مي گيرند اما عمًا س��ود معامله هم به 
حساب بانكي شان واريز مي شود، اين گروه كه باالخره هم خريدار 
و هم فروش��نده سر از كارشان در مي آورند متهم به سوءاستفاده 
از شغل مي شوند. رجب ارونقي مي گويد: از اين گروه آدم ها در 
اين حرفه كم نداريم، آنها در واقع از سرمايه ش��ان سود مي برند، 
نمي دانم اين درس��ت اس��ت كه بگوييم دالل نبايد در اين قبيل 
معامات س��رمايه خودش را به كار بگيرد و حق ندارد جنسي را 
كه در يك زمان گذشته )حتي چند ساعت( خريده به فروشد، در 
كسب و كار هدف افزايش درآمد است. همه سود مي خواهند و 

دالل هم يكي از اين »همه« ها است.

بررسي پديده داللي در ايران

دالل كيست، داللي چيست؟

نظر بگيرد، كسي كه در بازار چرم و كفش كار مي كند نمي تواند 
در م��ورد پنير و گوجه فرنگي و يا باغ كاهو صاحب نظر باش��د. 
يك دالل واقعي اهميت ش��غل خود را مي داند اگر در معامله اي 
آگاهانه به فروش��نده يا خريدار ضرري برسد، اين ضرر به زودي 
متوجه خود او مي ش��ود يعني ديگر به عنوان واس��طه دعوت به 
معامل��ه اي نمي ش��ود و در نتيج��ه كارش از رونق مي افتد. دالل 

خوب داللي است كه هر روز معامله اي انجام بدهد.

دالل رفع نياز مي كند
چه كس��ي ب��راي خريد و فروش كااليي ب��ه دالل مراجعه 
مي كند؟ اين پرسش را يكي از دالل هاي جوان در آغاز گفت وگو 

با ما مطرح كرد و خود او در پاسخ چنين گفت:
وقتي كه نياز داش��ته باش��د، هيچ كس از روي شكم سيري 
ب��ه دالل مراجعه نمي كند، من س��ال ها در بابل دالل برنج بودم، 
در واقع كارم را در آن ش��هر ش��روع كردم، يكي از شاليكارهاي 
محت��رم )محترم به اين دليل مي گويم كه انصاف داش��ت( وقتي 
ش��الي ها سبز مي ش��د، به ما مراجعه مي كرد و پول مي خواست، 
طبيعي است كه قيمت هاي شالي در مرداد ماه با قيمت برنج در 
بهمن ماه خيلي فرق مي كند، من مش��كل او را نمي دانستم، فقط 
مي ديدم در آن 5-4 س��ال كه در بابل بودم او به ميل و رضايت 
خ��ود 10 يا 20 تن برنج را پي��ش فروش مي كرد و خود او هم 
مي دانست در اين معامله ضرر مي كند اما مي گفت چاره اي ندارم، 
تابستان سال 91 من به سراغش رفتم. يك مشتري پولدار داشتم كه 
در كار خريد برنج سرمايه گذاري مي كرد، پس از حال و احوال 
گفت ديگر فروشنده شالي نيست، نه در مرداد و نه حتي در مهر 
ماه، گفت مشكلش رفع شده و ديگر هيچ نيازي به پيش فروش 
ندارد، وجدانم را گواه مي گيرم كه خيلي خوش��حال شدم چون 
هميش��ه ش��اهد بودم دراين معامله او ضرر مي كند ولي خب از 
ما چه كاري برمي آيد، يك روزگاري نياز داش��ت و پيش فروش 
مي كرد حاال نياز ندارد و به موقع و به قيمت مي فروش��د، البته او 
به من لطف داش��ت و گفت در بهمن ماه پيش من حق تقدم با 

شما خواهد بود!

بدها بيشتر از خوب ها
اين را ديگر همه مي دانند كه در هر شغلي آدم خوب و بد 
وجود دارد و داللي هم اس��تثنا نيست اما چرا در اين شغل آنچه 
س��ر زبان مردم جامعه است، بر كار كردن، كاه گذاشتن، مغبون 

كردن و بزن و در رويي دالل ها است؟
حاج صمد مي گويد: من قبول دارم درباره شغل داللي حرف 
و حديث بس��يار است اما در كدام شغل نيست، همين تازگي در 
جريان تغيي��ر قيمت روغن نباتي خدا مي دان��د چه احتكار هاي 
كان صورت گرفته، دم دست ترين آن سوپرماركت هاي محله ما 
بودند كه هركدام چند كارتن از موجودي انبارشان را از چرخه 
فروش خارج كردند تا قيمت ها ثبات بگيرد و بيش��تر بفروشند، 
خود من در جريان يك محموله پخش روغني نزديك به 70 تن 
صورت زده بودم اما به محض پخش خبر افزايش قيمت، تحويل 
كاال متوق��ف ش��د، در همين ماجراي اخير آي��ا همه كارخانه ها 
موج��ودي خود را به قيمت واقعي فروختند؟ در تمام اين تغيير 
و تحوالت صحبت از دست داشتن دالل ها بوده، دلم مي خواهد 

چن��دي پيش در رديابي علت گراني 
و يا كمب��ود بعضي از اق��الم توليد 
كشاورزان، در خبرها آمده بود كه 40 

پيشگفتار
هزار دالل در سطح ميادين ميوه وتره بار عامل اصلي اين 
مشكالت شده اند. ولي اين نخستين بار نيست كه دالل ها 
متهم به اخالل در كمبود ها و نگراني ها مي شوند. نگاهي به 
مطبوعات در روزهاي بحران گراني و كمبود، آنچه مكرر 
مورد هجمه قرار مي گيرد دالل است و براي همين دالالن 
در كشور ما شهرت خوبي ندارند، مسبب عمده اختالل 
و اخالل در خريد و فروش ها معرفي مي ش��وند و شغل 

داللي، گاه چنان زير ذره بين مي رود كه گويي جز ايجاد 
تشنج و سودجويي هاي ظالمانه هيچ اثر تأثيرگذار ديگري 
ندارد. اما آيا به راس��تي چنين است و حرفه داللي بدنام 
شده هيچ اثر مثبتي در داد و ستد ها و روان شدن بازار و 

گردش صحيح و راحت چرخ اقتصادي ندارد؟
گزارش اين شماره »اقتصاد سبز« را به موضوع داللي و 
خوب و بدش اختصاص داده ايم، مي كوش��يم با بررسي 
همه جانب��ه موض��وع تصويري واقع گ��را از حرفه داللي 
ارائه دهيم و ببينيم چرا همه خرابي كارها متوجه دالل ها 

مي شود.
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مدير يك كارخانه توليد رب گوجه فرنگي بايد بداند باري كه 
از زمين هاي جيرفت به كارخانه اش در هشتگرد مي رسد با باري 
كه از زمين هاي قزوين خريداري مي شود هزينه هاي سرباري 
دارد، مدير يكي از اين كارخانه ها كه به خاطر كمبود نقدينگي 
نتوانس��ته بود به موقع خريد كند با التماس از من مي خواست 
300 تن گوجه فرنگي با هر قيمتي شده وارد كارخانه اش بكنيم، 
من اين مقدار را از بندرعباس وارد كردم، طبيعي است قيمت 
فرق داشت و مشكل تأمين مواداوليه از خود او بود، اما وقتي 
مي خواست چك را امضا كند به من گفت امان از دست شما 

زالوهاي دالل....

مجلس براي داللي قانون گذاشت
اشاره كرديم به قديمي بودن شغل داللي در تاريخ زندگي 
بشر و كسب وكار، اما قديمي ترين قانون كه درباره حرفه داللي 
در ايران س��راغ داريم مصوبه روز هفتم اسفند ماه سال 1317 
در مجلس ش��وراي ملي است كه الزم االجرا شده بود. در اين 

قانون چنين آمده است:
م��اده )1( تص��دي به هرن��وع داللي منوط به داش��تن پروانه 

است.
م��اده )2( پروان��ه داللي با رعايت احتياج��ات محلي فقط به 

اشخاصي داده مي شود كه داراي شرايط زير باشند:
1. داش��تن 25 س��ال تمام و انجام خدمت وظيفه س��ربازي يا 

داشتن معافيت يا كارت آماده به خدمت.
2. تابعيت ايران.

3. داشتن گواهينامه ششم ابتدايي و يا دادن امتحان برابر آن.
4. دانس��تن اطاعات فني مناسب با اموري كه عهده دار داللي 

آن باشد.
5. عدم شهرت به كار نادرست.

6. نداش��تن محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به 
تقصير و كاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و گواهي 

مقامي كه وزارت دادگستري تعيين مي كند.
7. دادن وجه الضمان يا ضمانت نامه يا وثيقه مطابق ماده 3.

* تبصره: كس��اني كه قبل ار تصويب اين قانون به اين ش��غل 
اشتغال داش��تند بايد متعهد شوند كه ظرف دوسال گواهينامه 
امتحانات نهايي س��المندان را بياورند و اال پروانه آنها تجديد 

نخواهد شد و....

كالن سرمايه دارهاي دالل
معامله اي در يك ساعت به امضاي چك مي رسد و در اين 
معامله دالل ممكن اس��ت بين يك تا 300 ميليون تومان حق 
داللي بگيرد، اين درآمد در ظاهر امر قابل مقايسه با درآمدهاي 
هيچ ش��غل ديگري نيست، مثًا دس��تمزد جراحان مشهور با 
تحمل اس��ترس هاي ويژه اتاق عمل مطابق ش��نيده هاي ما از 
چند بيمارس��تان مش��هور به چيزي ح��دود 25 ميليون تومان 
مي رس��د، آيا مي ش��ود اين دو مورد را با هم مقايسه كرد، آيا 
نبايد گفت دالل پول مفت گرفته و ش��غل داللي درآمدزا ترين 

شغل هاست؟
مهندس صبوري مي گويد: درس��ت است كه زمان نهايي 
انجام يك معامله در يك ساعت محدود است اما اين ساده نگري 
است اگر آن را تعميم بدهيم به كل اين شغل، براي شما مثالي 
بزنم همين مجله »اقتصاد سبز« وقتي به دست من مي رسد ممكن 
است در مدت يك ساعت مطالب مورد نظرم را در آن بخوانم 
ولي اين حاصل كار يك گروه از نويسنده، مترجم، حروفچين، 
صفحه بند، طراح، عكاس، سردبير و... است، همين سردبير شما 
چند س��ال درس خوانده تا تيتر مهندسي گرفته، يا چند سال 
كار كرده تا توانس��ته به مقام س��ردبيري برسد، تيم مجله شما 
هر روز چندساعت كاركرده تا مجله چاپ و از صحافي بيرون 
آمده و به دست من رسيده؟ در حرفه داللي هم همين مسائل 
وجود دارد، دالل هايي در اين ش��غل ده ها س��ال كار كردند و 

كل زندگي شان به 300 ميليون تومان نمي رسد.

علمي و ريشه اي نگاه كنيم
مهن��دس حس��ين صبوري با ذكر مثالي مس��ئله را چنين 
مي ش��كافد: در ده��ه 40 يك بنگاه معامات��ي در خيابان 30 
متري نرس��يده به ميدان 24 اس��فند )ميدان انقاب امروز( كه 
روي زمين هاي گيشا )كوي نصر امروز( انجام مي داده، در اين 
بنگاه 3 نفر كار مي كردند، با هم ش��ريك بودند، هر 3 نفر هم 
اتومبيل داشتند، لباس شيك مي پوشيدند و كراوات مي زدند، به 
حساب آن روزها كاس باال بودند، آنها در جريان خردكردن 
زمين هاي اين منطقه و بساز بفروشي ها، پول خوبي مي گرفتند. 
يكي از آن 3 نفر حواسش را جمع كرده و ترقي اين منطقه را 
محاسبه كرده بود، او از بابت حق داللي خودش در17 معامله 
چند قطعه زمين گرفت، بعدها اين زمين ها را تبديل به مجتمع 

مس��كوني كرد، ثروت امروز او را به چيزي حدود 50 ميليارد 
تومان تخمين زده اند.

به موقع به كاريم و به موقع درو كنيم
در جمع بن��دي حاصل كار هم��كاران گروه گزارش در 
نهايت به اين نتيجه مي رس��يم كه آن »به موقع به كاريم و به 
موق��ع درو كنيم« در حرفه داللي ص��دق پيدا مي كند، داللي 
كاري است پرسود و پردرآمد، در اين شغل عده اي »نامبر وان« 
وجود دارد و عده اي ورشكسته به تقصير، عده اي درست و 
صحيح كار مي كنند عده اي با تقلب، رايج ترين تقلب در حرفه 
داللي كه سبب بدنامي دالل ها مي شود تباني است، دالل هاي 
خوب و خوش��نام عمل تباني را دور از شرف و لياقت دالل 
مي دانند، دالل هاي كارخانه دار داريم كه نان حال خوردند، 
دالل هاي كارخانه دار داريم كه با تباني به اين ثروت رسيدند، 
دالل هاي موفق و ناموفق هم كم نيس��تند، مثل داللي كه در 
كوچه »مس��افرخانه ش��جاعي نو« خيابان چراغ برق بيش از 
50 سال است كه كارش داللي است ولي هنوز هم در سطح 
محدود كار معامله را به سرانجام مي رساند و دالل هايي داريم 
كه در اين م��دت با كار در همين مغازه پرش هاي اقتصادي 
كرده اند و در تمام مدت عمرشان روبه باال بوده اند، خانم دكتر 

مرضيه حسيني به نكته جالبي اشاره دارد:
در هر صنعت و حرفه عده اي هوش��مند و با اس��تعداد 
خوشنامي مي آورند، در داللي هم افراد خوش نام كم نيستند، 
در همين تهران كه اينهمه از دالل ها و ش��غل داللي بد گفته 
و بد ش��نيده مي ش��ود دالل هايي داريم كه چنان مورد اعتماد 
قرار دارند كه تجار بزرگ نياز خود را با آنها مطرح مي كنند 

و فقط به اتكاي نظر دالل، امضا مي كنند.

زنان دالل بيشتر شده اند
در عرف اجتماع ما داللي ش��غل مردانه اس��ت و براي 
بعضي ها ديدن خانم هاي تحصيل كرده در دفاتر داللي كمي 
تعجب آور و حيرت مي آورد. اگرچه اين روزها ديدن خيلي 
چيزها ديگر حيرتي ندارد، مهندس صبوري كه در اين حرفه 
تحصيات عاليه و مطالعات دراز مدت دارد مي گويد: زنان از 
گذشته هاي دور كار داللي مي كرده اند اما همان طور كه خيلي 
از مشاغل قديمي و سنتي ديده نمي شد، كار آنها هم خيلي به 
چشم نمي آمد، يا درباره آن حرفي زده نمي شد، همان طور كه 
مي دانيم داللي يعني امر واس��طه گري كه در تمام رشته هاي 
زندگي وجود دارد، خود من به ياد دارم كه در نايين پيرزني 
دالل��ي فرش مي كرده، او واس��طه خريد ب��ود بين تاجرها و 
فرشباف هايي كه در كارگاه خانگي فرش مي بافتند، مشابه  كار 
او را سال پيش در نياسر كاشان ديدم، او براي يك كارخانه 
بسته بندي از گابگيرهاي خانگي گاب مي خريد، عاوه بر 
اين ها يك نوع داللي هم از گذش��ته هاي دور وجود داش��ت 
كه خانم ها انجام مي دادند، داللي براي انتخاب همسر، كسي 
مي خواست دخترش را شوهر بدهد و مسائل جهيزيه و اين 
چيزها، يا كس��ي كه مي خواس��ت براي پسرش زن بگيرد از 
حض��ور يك دالل بهره مي گرفتند مي ش��ود گفت خانم هاي 
هوش��مند و خوش حافظه اي كه در اين س��ال ها وارد شغل 
داللي ش��دند به نس��بت موضوع كار و رشته تخصصي شان 

موفق تر بوده اند.
* نش��ريه شكر: به نظر مي رس��د نكته مهمي كه مغفول 
مانده و در مطلب فوق ديده نش��ده اس��ت، شرايط اقتصادي 
كش��ور و چندنرخي شدن بهاي ارز اس��ت كه در سايه اين 
پدي��ده دالل هاي جديد و ق��وي و پرقدرتي ظهور كرده اند. 
از ديد ما داللي في نفس��ه ش��غل مذمومي نبوده و نيست، اما 
اگر اين ش��غل با پديده رانت خواري گره زده ش��ود، ماجرا 
كثيف ش��ده و سمت وسوي پولشويي پيدا مي كند. داللي اگر 
براي معاماتي از نوع مشخص و خاص و تك كااليي باشد، 
وصل كردن فروشنده و مشتري است اما اگر همين داللي و 
انتخاب نوع معامله، لحظه اي باشد مذموم و ناپسند و چه بسا 
مخرب اس��ت. مثًا در چندساله اخير افرادي ظهور كرده اند 
كه به اقتض��اي نياز روز بازار، كاالهاي مورد معامله خود را 
تعيين مي كنند، امروز ش��كر، فردا روغن ، روز بعد آهن، قير، 

چتائي، برنج و....
اي��ن گروه با پيوندهاي خ��اص از ارزهاي ارزان قيمت 
اس��تفاده مي كنند و كاالهاي مورد معامل��ه را به ريال تبديل 
و در س��رمايه گذاري ديگر مثًا خريد و فروش يا س��اخت 
اماك مورد استفاده قرار مي دهند. اين گروه از دالالن عاقه 
زيادي به جذب پول كثيف و متعاقبًا شستش��وي آن دارند و 
عمليات اين گونه دالالن تأثير منفي بر اقتصاد و توليد كشور 

به جا خواهد گذارد.
* يحيي اميري

اين حرفه، خيلي قديمي است
در دفت��ر پر زرق و برق يكي از اي��ن دالل ها در يك مجتمع تجاري 
تابل��وي ظريف و جمع و جور »بازرگاني انور« توجه ما را جلب مي كند، 
اين دفتر مجهز به تكنولوژي روز است، يعني ميز كامپيوتر تمام اطاعات را 
ذخيره كرده و تلفن ها آن به آن و لحظه به لحظه. اطاعات و تغيير قيمت ها 
را به وس��يله اپراتور كاركشته و حرفه اي به اصطاح »آپ توديت« مي كند. 
آقاي انور مي گويد: پدر من هم كارش داللي بوده، صبح هاي زود از خانه 
بي��رون آم��ده و دم دروازه مي رفته تا دهاتي هايي كه چند گوني برنج را از 
اودنگ )شاليكوبي( روي اسب يا قاطرشان بار زده بودند پيدا كند و چند 
بار پيش آمده بود كه به علت نياز به خرجي روزانه مرا هم همراه خود ببرد، 
خوب به خاطر دارم كه همراه با مرد كش��اورز كه دهنه اسب را گرفته بود 
راه مي افتاد. به بازار كه مي رسيدبا سوك)كاردك فلزي لوله اي سوراخ دار( 
مقداري از گوني برنج نمونه برمي داش��ت و در دس��تمال ابريشمي بزرگ 
آن روزها معروف به دس��تمال يزدي مي ريخت و چهارگوش��ه دستمال را 
در دس��تش مي گرفت و به اين مغاره و آن مغازه مي برد، مس��توره )نمونه( 
را نشان مي داد و معامله انجام مي گرفت، آن روز كه من همراهش بودم با 
فروش 3 گوني برنج 5 تومان داللي نصيب او ش��ده بود، اسكناس سبز را 
به من داد كه بردم يك چارك گوش��ت بخرم و به مادرم برس��انم كه براي 

غذاي ظهر خورش درست كند.

از آن روزها به اين روزها
آقاي انور مي گويد: زندگي پدرم روزمره بود، يعني هرچه در روز در 
مي آورد خرج همان روز مي ش��د. مثًا اگ��ر روزي 10 يا 15 يا 20 تومان 
درمي آورد همه را خرج همان روز مي كرد. در معامله هاي روي اسب چيزي 
بيشتر از 5 تومان داللي مي گرفت اما در معامات روي ارابه گاه اين درآمد به 
20 تومان هم مي رسيد. مادرم از آنجا كه زني دورانديش بود از مازاد هزينه 
روزانه چيزي پس انداز مي كرد و به زودي صاحب 100 تومان پس انداز شد، 
از پدرم خواس��ت هر روز كه باري فروش نرفته پيش او بياورد، خريدار 
اس��ت. به زودي يكي از اتاق هاي خانه مان پر از گوني هاي برنج ش��د و در 
آخرهاي پاييز كه ديگر كش��اورزها باري براي فروش نمي آوردند و پدرم 
سرگرم فروش قورمه و پنير خيكي و اين چيزها بود او قيمت مي گرفت و 
در اواخر بهمن و يا اوايل اسفند آن 10 يا 15 گوني برنج را به وسيله پدرم 
با قيمت روز كه چيزي حدود 30 تا 50 درصد فرق كرده بود مي فروخت 
تا اتاق خالي شود و براي ايام عيد در اختيار باشد، چند سال بعد كه ما به 
تهران آمديم و پدرم در پامنار به همان ش��غل داللي ادامه داده بود من هم 
وارد كار شدم و درسي كه از مادرم به طور غيرمستقيم آموخته بودم به كار 
گرفتم و حاال صاحب اين دفتر شدم. در اين دفتر به جاي اسب و قاطر و 
گاري، كامي��ون و تريل��ي و 100 تن و 200 تن و 300 تن خريد و فروش 
مي ش��ود، من هم مثل پدرم شغلم داللي است ولي گاهي خريدار مي شوم 

و گاهي فروشنده، زالو نيستم و خون كسي را هم نمي مكم!

انواع داللي و آداب داللي
داللي را مي توان يكي از قديمي ترين حرفه هاي تجارت دانس��ت، در 
دوران قديم به چند قلم كاالي اساسي و روزمره و بيشتر به خريد و فروش 
و اجاره اماك و زمين اختصاص داش��ت اما اگر كمي دقت كنيم و سري 
به آگهي هاي روزنامه ها و مخصوصًا ويژه نامه هر روزه روزنامه همشهري 
بزنيم مي بينيم كه چنان گس��ترده و دامنه اش وسيع شده كه در هر جرياني 
س��ر و كله دالل پيدا مي ش��ود. در همين يكي دو هفته اول ارديبهشت در 
مطبوعات و رسانه ها جزيياتي درباره داللي فوتبال، داللي در رابطه با آمريكا، 
به داللي فروش كليه، داللي براي جمع آوري امضا در مجلس، افزايش داللي 
در شركت نفت و خريد و فروش فراورده هاي نفتي، داللي در نقش دادن 
هنرپيشه ها در فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني و تباني در داللي 
كه بخش مفس��ده انگيز اين حرفه است؛ و جالب اينكه در هيچ يك از اين 
بخش ها از داللي به نيكي ياد نمي شود، دالل هاي پزشكي و عمل جراحي 
را كاري كثيف مي دانند، بعضي از جراحان در بيمارستاني كه كار مي كنند 
دالل دارند. دكتر شكوهي با لبخندي معني دار گفت: در بخش اورژانس و 
پذي��رش بعضي از افراد براي ما جراحان داللي مي كنند و مريض را به نام 
ما مي زنند، جراحي پردرآمد و پرسود است معموالً به آن كس كه مريض 
را به ما معرفي مي كند و يا به من پاس مي دهد يك چيزي به عنوان شيريني 

مي گيرد، در واقع همان حق معامله و حق داللي است.

دقيقه نودي ها دالل مي خواهند
هركس در هر حرفه و تجارتي اگر كارش به دقيقه 90 برسد به دالل 
نياز دارد معموالً توليدكنندگان صنايع غذايي برنامه تأمين مواداوليه دارند، 
تقريبًا در همه كارهاي توليد اين برنامه ريزي دقيق و اساسي انجام مي گيرد، 
كس��ي كه كارخانه س��اردين دارد بايد بداند چه مقدار ماهي بايد بخرد و 
در خط توليد قرار دهد ولي كم نيستند »تن ماهي« سازان كه با كمك دالل 
و س��ر تور و يا داخل لنج ماهي مي خرند. اگر كمي انصاف داش��ته باشيم 
متوجه مي شويم پاي دالل وقتي باز مي شود كه برنامه توليد خوب و دقيق 
نوشته نشده باشد، در هر حرفه توليدي مخصوصا در صنايع غذايي مسئله 
فصل برداشت كش��اورزان اهميت دارد، توليدكننده رب گوجه فرنگي اگر 
ندان��د چ��ه زماني زمين هاي جيرفت و يا ورامين و كرج و كرمانش��اه كار 
برداش��ت تمام مي شود كاهش پس معركه اس��ت، رحيم متقي مي گويد: 
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اخبار

دكتر حس��ن روحاني از باسابقه ترين 
مجل��س  اعض��اي  و  سياس��ي  مدي��ران 
قانونگ��ذاري ايران پس از اس��تقرار نظام 
جمهوري اس��امي اس��ت. وي كه سابقه 
5 دوره نمايندگي مجلس و سال ها نيابت 
ريي��س مجلس را دارد و نزديك به 2 دهه 
در ش��وراي امنيت ملي عضويت داش��ته 
است در 8 سال گذشته در مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
فعال بوده است. دكتر روحاني در منصب 
رياس��ت مركز تحقيقات استراتژيك بارها 
سخنراني كرده و شرايط اقتصادي و سياسي 
كش��ور را ب��ازكاوي كرده اس��ت. وي در 
اواخر آبان 1386 و در نخستين جشنواره 
توليدكنن��دگان ج��وان اي��ران س��خنراني 
مش��روحي درباره مس��ايل مختلف كرد و 
با بيان اينكه بايد اهداف س��ند چشم انداز 
توس��عه محقق شود به استفاده ناكارآمد از 
درآم��د نفت در دولت نهم اش��اره كرد و 
گفت: »متأسفانه به جاي اينكه درآمد نفت 
موجب شود تا ما آينده بهتري را براي خود 
تضمي��ن كنيم امروز نگران حجم واردات 
هس��تيم كه نكند به 50 ميليارد دالر برسد. 
ديديد بر س��ر صنعت شكر در سايه دالر 

نفتي چه آمد؟
ش��كر را در حجم باور نكردني وارد 
كردي��م و تمام كش��تكاران ما در صنعت 
دچار مش��كل ش��دند )روزنام��ه اعتماد، 
»اي��ن   .)1386 آذر  اول   ،2223 ش��ماره 
ديدگاه واقع گرايانه دكتر روحاني ش��ايد 
يكي از دالي��ل اقبال رأي دهندگان ايراني 
به وي بود كه موجب شد ايشان در همين 
روزها منصب رياس��ت قوه مجريه را در 
دس��ت گيرد. فعاالن صنعتي و كشاورزي 
اميدوارند اداره جامعه با رويكرد معطوف 
به صيانت از بازار داخلي در برابر واردات 
دامپين��گ ش��ده خارج��ي همچن��ان نزد 
رييس جمهور منتخ��ب پابرجا و موجب 

رشد و توسعه اقتصادي شود.

سخنان دكتر روحاني
در آبان 1386

يادآوري

واردات 
و باليي كه
بر سر شكر آمد

ريي��س اتحاديه سراس��ري ش��ركت هاي 
تعاون��ي مرغداري هاي كش��ور گف��ت: گفته 
مي ش��ود در س��تاد تنظيم بازار تصميم گيري 
شده است دولت ارز مرجع 1226 تومان را به 
كاالهاي اساسي تا آخر سال تخصيص دهد و 

دولت مابه التفاوت نرخ ارز را بپردازد.
ريي��س اتحاديه سراس��ري ش��ركت هاي 
تعاوني مرغداري هاي كشور افزود: خبرهايي 
مطرح است مبني بر اينكه در جلسه ستاد تنظيم 

بازار قرار ش��ده است دولت تا پايان سال ارز 
مرج��ع 1226 توماني را به كاالهاي اساس��ي 
اختص��اص دهد و مابه التف��اوت آن را با نرخ 

ارز مرجع پرداخت كنند.
با حذف ارز 1226در قانون بودجه س��ال 
92 ن��رخ ارز مرجع به 2477 تومان افزايش و 
ن��رخ ارز مبادله اي حذف ش��د، در عين حال 
ريي��س كل بانك مركز اعام كرد نگراني بابت 
تأمين و قيمت كاالهاي اساسي وجود ندارد و 

دولت يارانه الزم را براي تأمين اقام اساس��ي 
اختص��اص مي دهد، اين در حالي اس��ت كه 
وارد كنن��دگان نهاده ه��اي دامي ب��ه اين بهانه 
محصول وارداتي خود را تحويل مرغداري ها 

و دامداري ها نمي دهند.
طي روزهاي اخير قيم��ت يك كيلوگرم 
كنجاله س��ويا با 30 درص��د افزايش به 1450 
تومان و هركيلوگرم ذرت با 25 درصد افزايش 

به 900 تومان رسيده است.

اختصاص ارز 1226 به كاالهاي اساسي تا پايان سال

رييس دولت ه��اي نهم و دهم ديدگاه و 
رفتار ويژه اي در حوزه كسب وكار و معيشت 
مردم ايران داشت. وي گونه اي رفتار مي كرد 
كه مي توان گفت از نظر وي هدف وس��يله را 

توجيه مي كرد.
ريي��س دولت ه��اي نهم و ده��م تصور 
مي ك��رد باتوج��ه به قدرت سياس��ي كه نهاد 
دول��ت مطاب��ق قانون در اختيارش گذاش��ته 
اس��ت مي تواند به متغيرهاي اقتصادي فرمان 
دهد كه چگونه عمل كنند. به طور مثال وي در 
سال هاي نخست رياست خود بدون توجه به 
پيامدهاي كاهش ناگهاني نرخ تعرفه واردات 
شكر دستور كاهش از 150 و 130 درصد به 

صفر را تأييد كرد.
اين گونه بود كه ش��كر ايران در آس��تانه 
حذف قرار گرفت و تنها با پايمردي خانواده 
ب��زرگ صنعت قند پاي��دار ماند. دولت دهم 
پس از اينكه با تش��ديد تحريم ها مواجه شد 

از اين موضوع نيز در مسير خواسته هاي خود 
بهره برداري كرد.

اين دول��ت با ايجاد نهادي به نام »س��تاد 
تدابي��ر ويژه اقتص��ادي« فعاليت هايي را براي 
تنظيم بازار در دستوركار قرار داد كه پيامدهاي 
آن بايد بازكاوي ش��ود. پرس��ش اين است كه 
اعضاي اين ستاد تدابير ويژه اقتصادي چه افراد 
حقيقي و حقوقي هس��تند و شرح وظايف اين 
ستاد چيس��ت؟ اختيارات و وظايف اين نهاد 
توس��ط كدام مرجع تعيين شده و حد و اندازه 
آن تا كجاست؟ ستاد تدابير ويژه اقتصادي در 
همين هفته هاي اخير چند تصميم گرفته است 
كه هركدام از آن ها در نوع خود جاي بحث و 
گفت وگ��و دارد. به طور مثال درحالي كه اخذ 
4 درصد حق ورود كاالها و خدمات خارج از 
اختيارات دولت است و توسط مجلس تصويب 
مي شود، اين ستاد آن را به 2 درصد كاهش داده 
و باز برخاف قانون سود بازرگاني هم درنظر 

نگرفته اس��ت. اما س��تاد تدابير ويژه اقتصادي 
در ش��رايط و موقعيتي كه س��يب زميني كاران 
ايران مي توانس��تند با ص��ادرات اين محصول 
درآمد ارزي براي كش��ور ايج��اد كنند تأكيد 
كرده است كه 70 درصد عوارض بر صادرات 
سيب زميني وضع شود تا صادرات غيراقتصادي 
ش��ود.  به واقع توليدكنندگان سردرگم هستند 
كه چ��ه كنند؟! روزه��ا و س��ال هايي بود كه 
ش��كر، س��يب زميني، پياز و... بر روي دست 
توليدكنندگان مانده ب��ود و هيچ كس به فرياد 
آن ه��ا نمي رس��يد. حال كه ش��رايط اقتصادي 
ايج��اب كرده تا توليدكنن��دگان بتوانند كاالي 
خود را چه از راه صادرات و چه از راه داخلي 
به فروش رسانيده و به منفعت قابل قبولي دست 
يابن��د با برق��راري عوارض و بخش��نامه هاي 
پي درپي مانع از اين كار مي شوند. پرسش اين 
است كه اين ستاد تدابير ويژه اقتصادي آيا در 

جايگاهي باالتر از قانون قرار دارد؟

ستاد تدابير ويژه اقتصادي چه ماهيتي دارد

ب��ا تصميم جديد براي تك نرخي ش��دن 
ارز و عدم تخصي��ص ارز به كاالهاي وارداتي، 
26 كش��تي خوراك طيور در آب هاي كش��ور 
س��رگردانند، روزانه دموراژ سنگيني براي آنها 
پرداخت مي ش��ود و مرغداران هم از كمبود و 

قيمت باالي نهاده در داخل گايه دارند.
به دنبال تغيير ارز مرجع از 1226 به 2477 
توم��ان و ابهام در تخصي��ص ارز به واردات 
نهاده هاي دامي، 26 محموله كش��تي خوراك 
طيور در آب هاي آزاد س��رگردان و در انتظار 

تخصيص ارز به سر مي برند.
بان��ك مرك��زي دو هفت��ه پي��ش ارز را 
تك نرخي و 2477 تومان اعام كرد و اين ابهام 

باقي ماند كه آيا ارز مرجع 1226به محصوالتي 
كه قبًا ثبت س��فارش و وارد شده اختصاص 

مي يابد يا خير؟
وزارت صنعت در واكنش به شركت هايي 
كه نهاده طي��ور وارداتي را به بهانه باتكليفي 
ارزي نمي دادن��د، اعام كرد: »مابه التفاوت ارز 
1226 و 2477 تومان را دولت به صورت يارانه 

پرداخت مي كند«.
مس��ؤوالن صنعت طيور روز گذشته در 
يك نشست خبري به اتفاق اعام كردند هيچ 
اقدام عملي براي ترخيص محموله هاي مانده 
در آب ها انجام نشده و آنچه مسؤوالن درباره 
تخصي��ص ارز براي ترخيص نهاده ها گفته اند 

همه در حد حرف بوده است.
مس��ؤوالن صنع��ت طيور اع��ام كردند: 
ذخيره خوراك طيور كش��ور روبه اتمام است 
و دولتمردان بايد فكري به ترخيص نهاده هاي 
وارداتي كنند. اين درحالي است كه 26 محموله 
كش��تي س��ويا از 3 تا 65 روز پيش در آبهاي 
كشور سرگردانند، محموله اين كشتي ها از نوع 
ذرت و كنجاله سويا و جو دامي از كشورهاي 
صربستان، روماني، اوكراين، برزيل و آرژانتين 
اس��ت. اين گزارش حاكي اس��ت، محموله ها 
شامل 494 هزار و 500 هزار تن كنجاله سويا 
به ارزش 241 ميليون و 848 هزار يورو و ذرت 
به وزن 688 هزار تن به ارزش 197 ميليون و 
930 هزار و 212يورو و 30 هزار تن جو دامي 

به ارزش 9 ميليون تن است.
براس��اس اس��ناد موجود در خبرگزاري 
فارس، روزانه دموراژ )هزينه معطلي كشتي ها( 
س��نگيني براي محموله هاي كش��تي معطل در 
آبهاي كش��ور پرداخت مي شود، به طوري كه 
براي كشتي حاوي كنجاله سويا به وزن 60 هزار 
تن كه 65 روز در اين آب ها مانده است ميزان 
دموراژ يك ميليون و 430 هزار دالر پرداخت 
مي شود. همچنين براي يك كشتي ديگر حاوي 
كنجاله به وزن 66 هزارتن كه 61 روز اس��ت 
در اين آب ها سرگردان است مبلغ دموراژ يك 
ميليون و 220 هزار دالر بايد پرداخت ش��ود. 
محموله كش��تي ديگري هم حاوي كنجاله به 
وزن 33 هزار تن روزانه 10 هزار دالر دموراژ 
بايد پرداخت مي ش��د. مجموع دموراژ)هزينه 
 معطل��ي( اي��ن ميزان محموله خ��وراك طيور

5 ميليون و 646 هزار دالر است.
اس��ناد اين اطاعات شامل ش��ماره نامه، 
شماره ثبت سفارش، نوع ارز، فروشنده و نوع 
كش��تي و ميزان دموراژ در خبرگزاري فارس 

موجود است. 

دولت نهم و دهم

سرگرداني ۲۶ كشتي
خوراك طيور روي آب

فارس گزارش مي دهد:


