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مطابق آخرين گزارش س��االنه سازمان 
همكاري اقتصادي كش��ورهاي پيشرو 
در صنعت كش��اورزي پش��تيباني خود 
از بخش كش��اورزي را در سال 2012، 
به منظور مقابله با روند نزولي بلندمدت 
و بازگش��ت از ركود تاريخي ثبت شده 

در سال 2011، افزايش دادند.
براساس آمار ارزيابي و نظارت سال 
2013 حمايت مل��ي از توليد كنندگان 
بخش كش��اورزي به طور ميانگين يك 
شش��م درآمد ناخالص م��زارع در 47 
كش��ور تحت پوش��ش سياس��ت هاي 
كش��اورزي سازمان همكاري اقتصادي 
بوده اس��ت. براس��اس ارزيابي جديد، 
پش��تيباني از توليد كنن��دگان در س��ال 
2012 در مقايس��ه با 15 درصد س��ال 
2011 ب��ه 17 در ص��د افزاي��ش يافته 
است. اين س��ازمان شاهد يك حركت 
عموم��ي و به دور از حمايت مس��تقيم 
مرتب��ط با توليد اس��ت، ولي يافته هاي 
آن نش��ان مي دهد ك��ه اين حمايت كه 
تولي��د و تج��ارت را از مس��ير اصلي 
خود منحرف مي كن��د، همچنان نيمي 
 از كل پش��تيباني ها را ش��امل مي شود.

فقدان دانش، بينش و تجربه در ميان كارشناسان 
و مديران و مس��ؤوالن نهاد دولت هايي مثل ايران كه 
س��هم عمده اي در تجارت، توليد و مخارج كش��ور 
دارد، مي تواند دردسر درست كند. اين واقعيت تلخي 
اس��ت كه مس��ؤوالن دولت هاي نهم و دهم با بخش 
كش��اورزي و موادغذايي برخوردي از س��طح پايين 
داشتند و آينده نگري و بلندانديشي را به دليل اينكه به 
وعده هاي سياسي عمل كنند كنار گذاشتند. درحالي كه 
ايران در سال 1391 تنها براي واردات چند قلم كاالي 
كشاورزي 10 ميليارد دالر از منابع گران قيمت خود 

را اختصاص داده و برخي مديران كم دانش مدام در 
بوق و كرنا مي كردند كه نبايد از كش��اورزي به زيان 
مصرف كنندگان حمايت كرد، اما مديران 47 كش��ور 

جهان در همين سال ها راه ديگري رفتند.
حمايت بيشتر 47 كشور

س��ازمان همكاري اقتص��ادي چند روز پيش 
اعالم كرد پشتيباني از بخش كشاورزي پس از ركود 
تاريخي در 47 كش��ور عضو اين سازمان افزايش 
يافته است. به گزارش سازمان همكاري اقتصادي، 

10 برابر سال 82 و 6 پرسش

واردات شكر به 210 ميليون دالر 
در 5 ماه رسيد
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د ر صفحات د يگر

در صفحه 2

در صفحات 6 و7

توجه كنيم،
مشكالت سابق برنگردند

بهمن دانايي
رفتار و گفتار مسؤوالن دولت هاي نهم 
و دهم در حوزه كسب و كار و فعاليت هاي 
اقتصادي و صنعتي متأس��فانه بر پايه اصول 
كارشناسي – علمي نبود. اكثريت مسؤوالن 
دولت هاي يادش��ده به ويژه در سطوح مياني 
فاقد تجربه در زمينه هاي تخصصي بودند و 
انتصاب آن ها عمومًا برپايه دوستي و اعتماد 
مقام هاي باالدستي انجام مي شد. اين شرايط 
موجب ش��ده بود تا دش��واري هاي غيرقابل 
پيش بيني بر س��ر راه فعاليت ه��اي صنعتي، 
بازرگاني و كشاورزي پديدار شوند. برخي از 
فعاليت هاي اقتصادي مثل صنعت قندوشكر 
كه در جايي ريشه در خاك و زراعت دارد، 
در محلي بر تكنيك و تكنولوژي و ماش��ين 
و صنعت مي رس��د و با تجارت خارجي نيز 
گره خورده و در 8 سال سپري شده روزهاي 

سختي را تحمل كردند.
يكي از گرفتاري هاي صنعت در 8 س��ال 
يادش��ده بي توجهي مقام هاي دولتي نسبت به 
خواس��ته ها و مطالبات تش��كل هاي مرتبط با 
هر فعاليت از جمله قندوش��كر بود. مسؤوالن 
دول��ت قبلي به وي��ژه در ح��وزه تجارت كه 
خ��ود را ب��ر صنع��ت و كش��اورزي تحميل 
ك��رده بودن��د حاض��ر نش��دند از اطالعات، 
تحليل هاي دلس��وزانه و كارشناس��انه انجمن 
صنفي كارخانه هاي قندوشكر استفاده كنند تا 
اين صنعت قديمي به دره مرگ نزديك نشود. 
رييس دولت هاي قبلي نيز برپايه آنچه مديران 
مياني گزارش مي كردند داوري هاي غيردقيق 
درباره صنعت قندوشكر داشت. صنعتگران در 
بهار امسال شاهد جريان بحث هاي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري بودند و چندين بار از زبان 
آن ها شنيديد كه مي خواهند با بخش خصوصي 
تعامل جدي داش��ته باش��ند. اما دكتر حس��ن 
روحان��ي رييس جمه��ور يازده��م در جريان 
مب��ارزه انتخابات��ي با صراح��ت و چندين بار 
به مناس��بت هاي گوناگون اع��الم كرد پس از 
تص��دي اين مق��ام با تش��كل هاي اقتصادي، 
صنعتي، كش��اورزي و... تعامل همه س��ويه و 
واقع��ي صورت مي پذيرد و دولت وي متعهد 
خواهد شد كه اين اتفاق بيفتد. مهندس محمود 
حجتي وزير جهادكش��اورزي نيز در روزهاي 
پيش از حضور در مجلس براي اخذ رأي اعتماد 
بر همين نكته انگش��ت گذاشتند. درحالي كه 
صنعتگ��ران امي��دوار بودن��د وعده هاي دكتر 
روحاني لباس عمل بپوشد، اما شوربختانه بايد 
گفت، اين خواس��ت وي هنوز اجرايي نشده 
اس��ت. انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
به مثابه يكي از قديمي ترين تشكل هاي صنعتي 
ايران كه در 8 س��ال فعاليت دولت هاي نهم و 
دهم با پايداري اعضايش توانس��ت در حفظ 
و زنده نگهداش��تن صنعت قندوش��كر نقش 
غيرقابل انكار داش��ته باش��د، اميدوار اس��ت 
كم توجهي مديران ارش��د دولت به تشكل ها 
ناش��ي از شلوغي ش��روع كار باشد. واقعيت 
اين است كه مديران ارشد دولت براي اجراي 
خواسته هاي قانوني خود يا بايد از كارشناسان 
دولت��ي كم��ك بگيرن��د ي��ا از متخصصان و 
دست اندركاران بخش غيردولتي و يا آميخته اي 
 از ه��ر دو و راه ديگ��ري دي��ده نمي ش��ود.

بررسي و مقايسه قيمت كاالهاي 
اساسي در ايران و جهان

حل بحران قدم به قدم
توليد كشاورزي

كشاورزي و امنيت غذايي

در صفحه 2در صفحه 3

افزايش حمايت از كشاورزي در 47 كشور جهان
* پشتيباني از توليدكنندگان كشاورزي در سال 2012 در مقايسه با 2013 به 17 درصد رسيده است

* يارانه دولتي نروژ به كشاورزان 63 درصد از درآمد آن ها را تشكيل مي دهد

نرخ تضميني محصوالت كشاورزي
براي سال زراعي 93-92 اعالم شد

جديدترين گزارش نهاد غذايي س��ازمان 
ملل حاكي از اين است كه غذاي اتالف شده 
در جهان بيش از هر كشوري به جز آمريكا و 

چين، گازهاي گلخانه اي منتشر مي كند.
هر سال حدود يك سوم از كل غذا براي 
مصرف انس��اني كه به حدود 1.3 ميليارد تن 
بالغ مي شود، به هدر مي رود و در نتيجه انرژي، 
آب و مواد ش��يميايي مورد ني��از براي توليد 
و پاكس��ازي آن نيز بيهوده مصرف مي ش��ود. 
تقريبًا 30 درصد از زمين هاي زراعي جهان و 
حجم آبي برابر با تخليه ساالنه رودخانه ولگا 
در حقيقت بيهوده اس��تفاده ش��ده اند. سازمان 
خواربار و كش��اورزي ملل متح��د )فائو( در 
گزارش��ي با عنوان ردپاي اتالف غذا، برآورد 

كرده كه ميزان كربن توليد شده از غذاي اتالف 
ش��ده برابر با 3.3 ميليارد تن دي اكسيدكربن 
در س��ال اس��ت. اگر اين ميزان كربن توسط 
 يك كش��ور تولي��د مي ش��د، در اين صورت
ب��زرگ  منتش��ر كننده  س��ومين  رتب��ه  در 
از پ��س  جه��ان  در  گلخان��ه اي   گازه��اي 

 چين و آمريكا قرار مي گرفت كه نشان مي دهد 
اس��تفاده بهين��ه از غذا تأثي��ر قابل توجهي در 
تالش هاي جهاني براي كاهش انتشار گازهاي 
گلخان��ه اي و مح��دود كردن رون��د افزايش 
گرماي زمين خواهد داشت. در جهان صنعتي 
عام��ل اصلي اتالف غذا، مص��رف كنندگاني 
 هس��تند ك��ه بيش از ان��دازه خري��د مي كنند

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392/6/20 نرخ تضميني محصوالت كشاورزي را تصويب 
و مراتب از سوي معاون اول رييس جمهور به شرح ذيل اعالم گرديد:

هيئت وزيران در جلس��ه مورخ 1392/6/20 بنا به پيش��نهاد ش��ماره 020/15303 مورخ 
1392/6/9 وزارت جهادكش��اورزي و به اس��تناد تبصره )1( ماده واحد قانون تضمين خريد 

محصوالت اساسي كشاورزي - مصوب 1368 - تصويب نمود:
1. قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي )رزاعي( براي سال 1393-1392 به شرح 

جدول صفحه 7 كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود.
2. ع��الوه بر ارقام من��درج در جدول، به توليدكنندگان گندم، ج��و و اقالم علوفه اي و 

اساسي جايزه توليد اختصاص مي يابد.

هشدار فائو نسبت به پيامدهاي زيست محيطي اتالف غذا
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ارقام واردات شكر در سال هاي گوناگون 
نشان مي دهد در سال 1382 حدود 220 هزار 
تن و در سال 1385 معادل 2500 هزار تن شكر 
به بازار ايران وارد شده است. يك محاسبه ساده 
نشان مي دهد ش��كر وارد شده در سال 1385 
حدود 10 برابر س��ال 1382 است. اين تفاوت 
معنادار چند پرسش را در ذهن ايجاد مي كند:

1. آيا ميزان جمعيت ايران در سال 1385 
نسبت به 1382 ناگهان 10 برابر شده است؟

2. آيا ايراني ها آن چنان تغيير ذائقه داده اند 
كه مصرف شكرش��ان به طور سرانه نزديك به 

چندين برابر شده است؟
3. آيا درآمد س��رانه ايراني ها رش��دهاي 
حيرت انگيز در مدت 3 س��ال داشته است كه 
مصرف كاالهاي س��اخته ش��ده از ش��كر مثل 
شيريني، شكالت و بستني را در ايران چندين 

برابر كرده است؟
4. آيا س��رمايه هاي ارزي اختصاص داده 
ش��ده به بخش توليد صنعتي و امور زيربنايي 
در 3 سال تفاوت بنيادين در حد 10 برابر شدن 

واردات شكر را تجربه كرده است؟
5. آيا مس��ؤوالن س��ازمان هاي نظارتي از 
خود نپرس��يدند چرا ناگهان واردات شكر در 

طول يك دوره كوتاه 10 برابر شده است؟
6. آيا كسي تعجب نكرد كه كدام سازمان، 
ك��دام نهاد و دس��تگاه اجازه داد ش��كري كه 
مي تواند در داخل توليد ش��ود چرا با ارزهاي 
ارزان از كش��ورهاي ديگر مي آيد و چغندر و 
نيش��كر ايراني از چرخه توليد تا آستانه حذف 

پيش مي رود؟

10 برابر سال 82
و 6 پرسش

مقاله

نگاه

افزايش حمايت از كشاورزي 
در 47 كشور جهان

* دولت هند براي حمايت از توليد داخلي
 ماليات بر واردات روغن نباتي را افزايش مي دهد

از صفحه اول
در حال��ي ك��ه كش��ورهاي عضو س��ازمان 
همكاري اقتصادي به طور فزاينده اي ارتباط 
غيرمس��تقيم از تولي��د را افزاي��ش داده اند، 
بازاره��اي نوظهور به حفاظ��ت از مرزها و 
قيمت بازار كه از ماليات هاي مصرف كنندگان 
پش��تيباني مي كن��د، متكي هس��تند. ارزيابي 
س��ازمان همكاري و توس��عه در اين سال از 
وضعيت سياست هاي بخش كشاورزي اين 
47 كش��ور نش��ان مي دهد كه توليدات آنها 
80 درصد از توليد زراعي جهاني را ش��امل 
مي ش��ود كه 7 اقتصاد نوظهور كه بازيگران 
اصلي در بازارهاي غذا و كشاورزي هستند، 
نيز شامل آنها مي شوند، اين كشورها عبارتند 
از:برزيل، چين، اندونزي، قزاقستان، روسيه، 
آفريقاي جنوبي و اوكراين. اين گزارش نشان 
مي دهد كه سطوح پشتيباني در هر دو گروه 
كش��ورهاي س��ازمان همكاري اقتصادي و 

اقتصاد هاي نوظهور بسيار متفاوت است.
كشاورزان نروژي

در تحقيقات جديد س��ازمان توسعه و 
كش��اورزان   ،)OECD( اقتصادي  همكاري 
نروژي دريافت كننده بيش��ترين يارانه دولتي 

در جهان شناخته شدند.
طبق تحقيقات اين سازمان كه چند روز 
پيش منتش��ر شد، يارانه دولتي 63 درصد از 
درآمد كشاورزان نروژي را تشكيل مي دهد. 
با تالش دولت ن��روژ براي جبران تأثير ارز 
قوي، ميزان يارانه اي كه كشاورزان اين كشور 
در سال 2012 دريافت كردند، نسبت به سال 
2011 كه يارانه دولتي 59 درصد درآمدشان 
را تشكيل داد افزايش داشت. كن اَش، مدير 
بازرگاني و كشاورزي OECD كه 34 كشور 
صنعتي و توس��عه يافته جهان را در عضويت 
دارد، خواستار كاهش يارانه هاي دولتي براي 

كشاورزي در سراسر جهان شده است. 
در گ��زارش اين س��ازمان گفته ش��ده 
كش��ورهايي مانن��د نروژ كه كش��اورزان را 
تحت حمايت مالي س��نگين ق��رار داده اند، 

يارانه هايشان را در سال گذشته افزايش دادند 
در حالي كه كشورهايي با يارانه هاي كمتر، به 
اي��ن اقدام مبادرت نكردند. در اين بين وزير 
كشاورزي نروژ از سيستم يارانه هاي كشورش 
دفاع كرد و گفت: اگر خواهان توليد غذا در 
كشورمان هستيم، اين شيوه اي است كه بايد 
انجام شود. براساس گزارش پايگاه اينترنتي 
لوكال، س��وييس در رتبه دوم بيشترين يارانه 
دولتي براي كش��اورزي در جهان اس��ت كه 
56 درصد درآمد كش��اورزان اين كش��ور را 
تشكيل مي دهد و ژاپن با 55 درصد، در رتبه 

سوم قرار دارد. 
هند و ماليات تازه

كارخانه ه��اي روغ��ن خوراكي هند در 
راس��تاي حمايت از توليد داخلي، خواستار 
وضع ماليات 12.5درصدي بر واردات روغن 

نباتي خارجي شدند.
به گزارش بلومبرگ، كارخانه هاي توليد 
روغ��ن گياهي در هن��د خواس��تار افزايش 
ع��وارض باالت��ر گمركي ب��راي جلوگيري 
از واردات ارزان تر كاالي مش��ابه ش��دند، تا 
مشكالت حاش��يه اي ش��ركت ها در دومين 
كشور مصرف كننده كاال در جهان حل شود. 
كارخانه هاي آداني و صنايع س��وياي روچي 
بزرگ ترين واحد هاي توليدي روغن خوراكي 
پخت و پز در هند مي گويند آنها پس از سيل 
ورود محص��والت خارجي تنها با 30 درصد 
ظرفيت خ��ود كار مي كنند. افزايش واردات 
خارج��ي همچنين در حال صدم��ه زدن به 
تالش هاي نخست وزير هند مان موهان سينگ 
در مهار كسري حساب جاري بي سابقه هند 
است كه ارزش روپيه به علت آن به پايين ترين 

حد در ماه اخير رسيده است.
آتول چاتورودي مدير اجرايي ش��ركت 
آدان��ي ويلمار در اين باره گف��ت: هند بايد 
مالي��ات را از 7.5 درص��د ب��ه 12.5 درصد 

افزايش دهد. 
وي اف��زود: كاهش قيمت هاي خرما در 
مالزي واردات محصوالت فرآوري ش��ده از 

آن را بس��يار س��ود آور كرده است، چنان كه 
خريدهاي خارج ازكش��ور روغن نخل سفيد 
تصفيه ش��ده بدون بو با افزايش 36 درصدي 
در 10 م��اه آخر منتهي به آگوس��ت ركوردي 
در خريد به وج��ود آورد. تقاضا براي افزايش 
ع��وارض ممكن اس��ت باعث رك��ود آتي در 
قيمت هاي جهاني شود.روغن خرما، بيشترين 
روغن اس��تفاده ش��ده ب��راي آش��پزي در دنيا 
به حساب مي آيد. دوراب ميستري مدير شركت 
بين المللي گ��ود رج در اين باره گفت: قيمت 
روغن خرما ممكن اس��ت به پايين ترين ميزان 
ممكن از ژانويه س��ال 2009 برس��د، به خاطر 
اينكه منابع روغن خوراكي رو به افزايش بوده 
و مناب��ع روغن خام روبه كاهش اس��ت. وزير 
غ��ذا كي.وي توماس در اي��ن باره گفت: هند 
در رابطه با عوارض ورودي در روزهاي آينده 
تصميم خواهد گرفت. دولت هند پيشتر ماليات 
را در آوري��ل 2008 به 7.5 درصد كاهش داده 
بود. دولت هند همچنين مجبور خواهد بود به 
وضعيت پيش آمده از ماليات هاي س��نگين بر 
تورم، كه در ش��ش ماه اخير شتاب گرفته سر 

و سامان دهد. 
توليد شيرخشك چيني

تحت حمايت دولت
ش��ركت هاي توليدكننده شيرخش��ك در 
چين به منظور تقويت اين صنعت، قرار اس��ت 
30 ميلي��ارد يوان )4.90 ميليارد دالر( حمايت 

دولتي دريافت كنند.
نشريه رسمي چاينا بيزنس ژورنال با اعالم 
اين خبر به نقل از منابع آگاه، نوش��ت: دولت 
به دنبال تقويت صنعت توليد شير خشك براي 
افزايش توان رقابت شركت هاي چيني در برابر 
رقيبان بين المللي اس��ت كه بازار 12.4 ميليارد 
دالري ش��ير خش��ك بچه اين كشور را تحت 

تسلط دارند.
ش��ركت هاي توليدكننده شيرخش��ك در 
چين از اين حمايت در قالب يارانه هاي دولتي، 
اعتبار از سوي بانك توسعه چين و سياست هاي 

مالياتي تشويقي برخوردار خواهند شد.
پس از رسوايي سال 2008 كه در جريان 
آن ش��ير خشك آلوده به مالمين موجب مرگ 
شش كودك و بيماري بسياري ديگر شد، شير 
خش��ك موضوع حساس��ي در چين به شمار 
مي رود. اين مسئله به اعتبار شركت هاي لبنياتي 
داخلي خدشه وارد كرد و سهم بازار برندهاي 
واردات��ي مانند دانون، نس��تله، مد جانس��ون 
نوتريش��ن و ابوت البراتوري��ز را افزايش داد. 
اما توليدكنندگان شير خشك بين المللي اخيرا 
بدنبال افش��اي آلودگي شماري از محصوالت 
لبني ش��ركت نيوزيلندي فونت��را و ممنوعيت 
موق��ت محصوالت اين ش��ركت، مورد توجه 
ق��رار گرفتند. س��ازمان نظارت كننده بر قيمت 
چين نيز ماه گذشته توليدكنندگان شير خشك 
خارجي را جريمه س��نگيني ك��رد. تلويزيون 
رس��مي چين هفته گذشته اعالم كرد كه گروه 
فرانس��وي دانون به پزشكان و پرستاران رشوه 
داده تا برند ش��ير خشك دامكس اين شركت 
را توصي��ه كنند و اين ش��يوه را در اين بخش 

گسترده توصيف كرد.
براساس گزارش رويترز، وزارت صنعت 
و فن��اوري اطالع��ات چين قصد دارد ش��مار 
ش��ركت هاي داخلي توليد شيرخشك بچه را 
از حدود 200 ش��ركت فعلي به 50 ش��ركت 
ظرف پنج سال آينده كاهش دهد تا شركت هاي 

قوي تري در اين صنعت ايجاد كند. 
آنچه درباره رفتار مديران كشورهاي نروژ 
و هن��د خوانديم، گوش��ه اي از تالش جهاني 
براي امنيت غذايي ملي اس��ت كه متأسفانه در 
دولت هاي قبلي ناديده گرفته ش��د. اميد است 
كه مسؤوالن دولت جديد عالوه بر تالش براي 
صيانت از امنيت غذايي برخي از آس��يب هاي 

قبلي را نيز جبران كنند.

و غذايي كه مصرف نمي كنند را دور مي ريزند 
اما در كش��ورهاي در حال توسعه، اتالف غذا 
نتيج��ه زراع��ت ناكارآمد و فقدان تس��هيالت 
ذخيره سازي مناسب اس��ت. براساس گزارش 
فائ��و، كاهش ات��الف غذا نه تنها از فش��ار بر 
منابع طبيعي محدود جلوگيري مي كند بلكه نياز 
براي افزايش توليد به ميزان 60 درصد به منظور 
تأمين تقاضاي جمعيت جهان تا سال 2025 را 
كاهش مي دهد. اين امر ضرورت بهبود ارتباط 
ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان به منظور 
مديريت مؤثرتر زنجيره تأمين و سرمايه گذاري 
بيش��تر در روش هاي برداشت، خنك سازي و 
بس��ته بندي را بارز مي كند. براس��اس گزارش 
رويترز، مصرف كنندگان در جهان توسعه يافته 
بايد براي مصرف ميزان كمتر و اس��تفاده بيشتر 
از غذاي باقي مانده تش��ويق ش��وند. شركت ها 
بايد غ��ذاي اضافي را به س��ازمان هاي خيريه 
 دهن��د و راه هاي ديگري به ج��ز ريختن زباله
غ��ذاي ارگانيكي در مكان دفن زباله پيدا كنند. 
فائ��و هزينه غذاي اتالف ش��ده به جز ماهي و 
غذاي دريايي را بر مبناي قيمت هاي توليدكننده 

750 ميليارد دالر در سال برآورد كرده است.

هشدار فائو نسبت به پيامدهاي 
زيست محيطي اتالف غذا

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

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

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

در دسترس در 5 ماه نخست امسال رقمي 
نزديك ب��ه 210 ميليون دالر به واردات 
نزديك به 366 هزار تن شكر اختصاص 
يافته است كه 220 هزار تن آن را بخش 
خصوص��ي و 146 هزار تن آن را بخش 

دولتي وارد كرده است.
آمارهاي در دس��ترس حاكي است 
ارزش واردات شكر در سال هاي 1384 

تا 5 م��اه اول 1392 به عدد 5 ميليارد و 
14 ميليون دالر رسيده است.

بيش��ترين شكر وارد ش��ده از سال 
1380 تا 1391 به سال 1385 تعلق دارد 
ك��ه 2/5 ميليون تن ش��كر به بازار ايران 
وارد ش��د. ميزان واردات شكر در سال 
1382 معادل 216 هزار تن بوده است كه 

كمترين واردات به حساب مي آيد.

واردات شكر به 210 ميليون دالر در 5 ماه رسيد

بها جمع واردات )دالر(جمع وارداتبها )دالر(خامبها )دالر(سفيدسال

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000

1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469

1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710

138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345

1388278.819.906850315.826.114877324.646.020

1389001805704.520.4071805704.520.407

139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844

13910016801.072.413.60816801.072.413.608

139200366209.492.905366209.492.905

1199494.538.002102684.520.058.307114675.014.596.308جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
جمع وارداتدولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680

1392220146366 )مرداد(

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

اگر مديران ارشد دولت فعلي مي خواهند در جريان 
تحوالت و جزييات فعاليت هاي اقتصادي باشند راهي 
جز استفاده از توان مديريتي و كارشناسي تشكل هاي 
صنف��ي ندارند، زيرا آن ها در جري��ان جزءجزء هر 
فعاليت قرار دارند. موضوع اين اس��ت كه مسؤوالن 
دول��ت يازدهم ضمن اين كه ب��ه اعتقاد، مطالعات و 
داوري هاي كارشناس��ان دولتي احترام مي گذارند و 
از آن ها براي پيشبرد امور كمك مي گيرند، نبايد همه 
تخم مرغ هاي خود را در اين سبد بريزند و تحت تأثير 
مديران دولتي به ويژه مديران باقي مانده از دولت هاي 
قبلي باشند. براي اينكه براي اين مفهوم كلي و محكم، 
مصداقي قابل اعتنا معرفي شود داستان تعيين قيمت 
تضميني چغندرقند را يادآور مي شوم. براساس قانون 
تعيين قيم��ت تضميني چغندرقن��د، دولت موظف 
اس��ت اين قيمت ها را در سطحي نگه دارد كه براي 
كش��اورزان انگيزه ايجاد كند. وزير جهادكشاورزي 
براي اين كار از برخي مش��اوران ارشد خود استعالم 
كرد و قيمت خواست و آن ها قيمت 230 تومان براي 
هركيلو را پيش��نهاد كردند. درحالي كه انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوش��كر مطابق اصول كارشناسي و 
تجربه طوالني همكاري نزديك با كشاورزان، رقمي 
باالتر داده بودند و قيمت هاي در كرانه 230 تا 255 
توم��ان براي هركيلوگرم چغن��در موردتوجه بود اما 
به جاي اينكه قيمت در 240 تومان كه قيمت مناسبي 
بود تعيين و اعالم شود، نمايندگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي رييس جمهور 
ك��ه ذهنيت خاصي داش��ته و از دول��ت قبل نيز اين 
ذهني��ت را با خود به دولت يازدهم آورده اند قيمت 
210 توم��ان براي خريد تضميني را اعالم كردند كه 
دولت نيز اين را پذيرفت. پرسش اين است كه چرا 
دولت و وزير محترم جهادكشاورزي حاضر نشدند از 
قيمت اعالم شده رسمي مشاوران ارشد خود حمايت 
كنند. يادآور مي شوم كه اگر وزارت جهادكشاورزي 
به دليل اين كه كارش را تازه شروع كرده توانايي دفاع 
از قيمت هاي كارشناس��ي را ن��دارد، انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوش��كر حاضر است اين مسؤوليت 

را بپذيرد. اكنون اين دو پرسش مطرح است:
الف( چرا درحالي كه قيمت تضميني كاالهايي 
مثل ذرت در ش��رايط جديد با رشدي معادل 87 
درصد دانه هاي س��ويا و آفتابگردان با 95 درصد، 
ان��واع لوبيا با 89 تا 100 درصد مواجه ش��ده اند، 
قيمت چغندرقند فقط 27 درصد نس��بت به س��ال 

زراعي قبل رشد دارد؟
ب( پرس��ش بعدي اين اس��ت كه مسؤوليت 
تولي��د محصوالت زراعي مث��ل چغندر با وزارت 
جهادكشاورزي است يا سازمان حمايت؟ فروتنانه 
پيشنهاد مي كنم مديران دولت در همين روزهايي كه 
كارشان شروع شده است به جاي اينكه واقعيت ها را 
دور بزنند به توان كارشناس��ي و دلسوزي نهادهاي 
صنف��ي توجه كاف��ي كنند. عالوه ب��ر اين توصيه 
دلس��وزانه همه توليدكنندگان اصيل اين است كه 
دول��ت محترم به جاي توجه به خواس��ت و عالقه 
برخي افراد كه در دولت هاي قبلي خود را به جاي 
بخش خصوصي اصيل جا زده بودند به تش��كل ها 
و س��نديكاها اجازه كار كارشناسي به قصد اجراي 
آن ه��ا را بدهند. انحصاري كردن واردات كاالهاي 
اساس��ي در دس��ت يك گ��روه كوچ��ك همه را 
به زحمت مي اندازد و دولت يازدهم نبايد در دام اين 
انحصارگران حرفه اي بيفتد. دولت دهم متأس��فانه 
مباشران را بر توليدكنندگان ترجيح داد و سودهاي 
هنگفتي از تجارت ش��كر به ج��اي اينكه به توليد 
داخلي برسد تا در توسعه كارخانه ها سرمايه گذاري 
ش��ود به جيب عده كم��ي رفت. گروه كوچكي از 
واردكنندگان ش��كر در يك دوره 3 ماهه توانستند 
250 ميليارد تومان سود ببرند كه 2 برابر سود ساالنه 
ده ها كارخانه است. احساس ما اين است كه شايد 
ديوار كجي دارد بنا گذاش��ته مي ش��ود و تشكل ها 

مورد بي التفاتي قرار مي گيرند.

توجه كنيم،
مشكالت سابق برنگردند

آمار

از صفحه اول

درحالي كه دولت ايران براي اختصاص ارز به 
بخش ه��اي توليد و امور زيربنايي با دش��واري هاي 
پرش��ماري مواجه اس��ت، اختص��اص ارز ارزان به 
واردات كاالهايي مثل شكر ادامه دارد. براساس آمار 

دبير انجمن برنج گفت: در حالي كه نياز 
كش��ور به واردات برنج 600 هزار تن است 
طي 5 ماه نخس��ت س��ال 930 هزار تن برنج 
وارد شده است با اين حال قيمت آن به جاي 

كاهش افزايش يافته است.
جميل عليزاده ش��ايق افزود: توليد برنج 
سال گذشته 2 ميليون و 250 هزار تن بود كه 
930 هزار تن هم در 5 ماه نخست سال وارد 
كشور شده و كل ذخيره برنج به 3 ميليون و 

180 هزار تن رسيده است.
وي با بيان اينكه نياز كش��ور به واردات 
برنج تنها 600 هزار تن در سال است، گفت: 
س��يل واردات بي رويه برن��ج، توليد و بازار 
داخلي را نشانه مي رود و نه به نفع توليد كننده 

و نه مصرف كننده است.
دبير انجم��ن برنج اي��ران تصريح كرد: 
با ادام��ه روند كنوني، نگران��ي از چند برابر 
ش��دن واردات بي��ش از نياز واقع��ي تا آخر 
سال وجود دارد و توليد كننده برنج با مشكل 
مواجه مي ش��ود. علي��زاده درخصوص دليل 

واردات بي رويه برنج گفت: به دليل مس��ائل 
تحريم كشورهايي مانند هند كه نفت از ايران 
مي خرند، در يك معامله كااليي محصول خود 
را مي دهند و به اين دليل ميزان واردات بيش 

از نياز مي شود.
* جوالن دالل ها

 براي افزايش قيمت برنج
عليزاده گفت: به رغ��م اين همه واردات 
كه پيش بيني مي ش��د، قيمت در بازار كاهش 
يابد، اما طي 10 روز گذشته قيمت در شمال 
كش��ور از 6 ه��زار تومان ب��ه 6 هزار و 500 
تومان افزايش يافته اس��ت. وي درخصوص 
دليل افزايش قيمت برنج، گفت: ميدان گيري 
دالالن در س��ايه عدم نظارت باعث احتكار و 
افزايش قيمت ش��ده است. دبير انجمن برنج 
تصري��ح ك��رد: درصورتي كه س��ازمان هاي 
نظارت��ي و تعزيراتي بر توزيع و قيمت برنج 
نظارتي نداشته باشند، قيمت برنج در مهرماه 

افزايش خواهد داشت.

واردات ۹۳0 هزار تن برنج بيش از نياز كشور در آستانه فصل برداشت

دبير انجمن برنج در گفت وگو با فارس خبر داد

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان مرداد ماه سال 92 )ارقام به تن(
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بازار جهاني

قيمت جهاني كاالهاي پر مصرف:
* گندم: 

در فروردي��ن 1392 قيمت هرتن گن��دم مرغوب 309 دالر 
بود كه پس از نوس��ان جزئي به تدريج در مرداد ماه به 305 دالر 
كاهش يافت. اوج افزايش قيمت در ارديبهشت ماه بود كه به 319 

دالر افزايش يافت.
* جو: 

درفروردين م��اه قيمت هر تن جو مرغوب 240 دالر بود كه 
به تدريج كاهش و در مرداد ماه به 222 دالر رسيد.

* برنج:
 درفروردين م��اه 564 دالر در هرتن بود كه به تدريج كاهش 

و در مرداد ماه به 538 دالر رسيد.
* مرغ - ماكيان:

از فروردين م��اه هر پوند 101 س��نت به تدريج با حدود يك 

* گوشت گاو:
از 191 س��نت در هر پوند در فروردين به 176 س��نت 

كاهش يافت. در مجموع كاهش قيمت داشته است.
* گوشت گوسفند:

از 98 سنت در هر پوند در فروردين ماه به 107 سنت در 
مرداد م��اه افزايش يعني در مجموع حدود 10درصد افزايش 

يافته است.
ميزان كاهش و افزايش قيمت در سال 1392:

* كاهش قيمت: طي 5 ماهه اول سال 1392 در مجموع 
جو 10درصد ذرت 10 درصد گوشت گاو 6 درصد و برنج 

تايلند 5درصد كاهش قيمت داشته است.
* افزايش قيمت: طي 5 ماهه ابتداي سال 1392 قيمت 
جهاني گوشت گوسفند حدود 10درصد مرغ 5 درصد گندم 

3درصد و سويا 2درصد افزايش داشته است
كاهش روند قيمت جهاني برنج

و افزايش آن در ايران:
برنج اين روزها ديگر به قوت غالب بسياري از خانوارها 
تبديل شده است، اما وضعيت قيمت باالي آن، اكنون بسياري 
از خانوارهاي ايراني را با مشكل مواجه ساخته است. به نظر 
مي رسد دولت بايد هرچه سريع تر براي ساماندهي بازار برنج 
و خروج از قيمت هاي نه چندان معقول چاره اي بيانديشد.

همانطور كه درنمودار 1 مالحظه مي شود قيمت جهاني 
برنج فرايند نزولي را طي كرده اس��ت )درفروردين ماه 564 
دالر در هرتن بود كه به تدريج كاهش و در مرداد ماه به 538 
دالر رسيد(. درحالي كه قيمت برنج وارداتي ما اكنون در ايران 
1162 دالر براي هر تن است و قيمت اين كاال در سال گذشته 

بررسي و مقايسه 
قيمت كاالهاي اساسي 
در ايران و جهان

ارزيابي قيمت جهاني كاالهاي اساسي حاكي از آن 
است كه قيمت هيچ كدام از كاالهاي اساسي در ۵ ماهه 
س��ال جاري به صورت قابل مالحظه اي افزايش نداشته و 
حتي برخي اقالم از جمله جو، برنج، ذرت، گوشت گاو 
و ش��كر با كاهش قيمت نيز مواجه بوده است. بنابراين 
علت افزايش قيمت در داخل كش��ور موضوعي اس��ت 
كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد و جوابي مناس��ب براي 
آن يافت ش��ود. آمار و اطالعات انتش��ار يافته از قيمت 
كاالهاي اساس��ي توسط بانك جهاني نشان مي دهند در 
س��ال جاري طي ماه هاي مارس تا جوالي، قيمت برنج 
تايلن��دي در بازارهاي جهاني از۵64 دالر در هر تن به 

۵38دالر، قيمت ذرت از 309 دالر در هر تن به 278دالر 
و قيم��ت گن��دم نيز از 309 دالر در هر تن به 304 دالر 
كاهش يافته  اس��ت. تأثير اين كاهش قيمت هاي جهاني 
در كشوري مانند ايران نه تنها سبب كاهش قيمت نبوده 
است بلكه با افزايش قيمت برنج از 11۵9 دالر در هرتن 
در فروردين ماه امس��ال به1162 دالر در مرداد 92 و نيز 
افزايش قيمت ذرت از 391دالر در هر تن به 402 دالر 
ط��ي ۵ ماهه 92 روبرو بوده ايم قيمت گندم طي س��ال 
گذشته با كاهش 12 درصدي در بازارهاي جهاني مواجه 
بوده است درحالي كه در ايران رشد 22 درصدي قيمت 

اين كاال را داشته ايم.

پيشگفتار

* هما شريفي - دبير كميسيون مديريت واردات

درصد افزايش ماهانه به 106 سنت در مرداد ماه رسيد.
* ذرت: 

ه��ر تن در فروردين ماه 309 دالر بود كه با نوس��اناتي در 
مرداد ماه به 278 دالر در هر تن كاهش يافت يعني در مجموع 

بيش از 30 دالر طي 5  ماه گذشته كاهش داشته است.
* سويا:

از 536 دالر در هرت��ن در فروردين م��اه ب��ه 548 دالر در 
مرداد ماه افزايش يافته است.

* شكر:
ش��كر وارداتي اروپا در 5 ماهه سال جاري افزايش نداشته 
اس��ت. ش��كر وارداتي آمريكا نيز از 21 س��نت در هر پوند به 
19 س��نت كاهش يافته، يعني با 10 درصد كاهش مواجه شده 
است. در مجموع قيمت شكر طي 5  ماه ابتداي سال 92 افزايش 

نيافته است.

برخي كاالهاي 
اساسي

جوالي 2013

ژوئن 2013

مي 2013

آوريل 2013

س 2013
مار

فوريه 2013

ژانويه 2013

دسامبر 2012

نوامبر 2012

اكتبر 2012

سپتامبر 2012

ت 2012
آگوس

جوالي 2012

ژوئن 2012

مي 2012

آوريل 2012

538.26546.25552.09553.73564.52574.07573.39565.52590.73584.74590.5582.87578.36606.14612.43585.95برنج

729.86763.04763.38756.46771.87792.38776.54713.94743.13768.09879.53930.61952.54927.631031.121157.45روغن

278.93297.06295.29280.27309.49302.5303.29308.72321.54321.63320.72332.17332.95267.23268.79274.21ذرت

16.3816.9217.4317.6618.3418.2118.8519.219.3120.3920.2120.5622.7620.120.2722.48شكر

304.68313.52319.11308.74309.93318.92335.5347.89361358.2353.42349.4345.69276.19264.36266.32گندم

528.34503.56476.74446.36467.95469.16456.81489.69490.6519.91559.56585.75552.54464.02459.42440.62كنجاله

جدول 1 : قيمت جهاني كاالهاي اساسي

Source: world bank
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مجموع بيش از 30 دالر طي 5  ماه گذش��ته كاهش داش��ته است و اگر 
بازه زماني را كمي گسترده تر درنظر بگيريم طي يكسال گذشته قيمت 
جهان��ي اي��ن كاال حدود 16 درصد كاهش يافته اس��ت و اين درحالي 
اس��ت كه قيمت هر تن ذرت در ايران نه تنها كاهش نيافته بلكه حدود 
7درصد نيز طي يكسال گذشته افزايش يافته است. در سال گذشته طبق 
اعالم رسمي گمرك 6 ميليون و 699 هزار تن گندم با ارزش 2ميليارد و 
580 ميليون دالر وارد كشور شده يعني هركيلو گندم 0.38 دالر معادل 
يك هزار و 347 تومان خريداري شده است اين در حالي است كه در 
آگوست 2012 قيمت هر تن گندم در بازار هاي جهاني 349 دالر بوده 
است. روند نزولي را طي كرده و در فروردين 1392 قيمت هرتن گندم 
مرغوب 309 دالر بود كه پس از نوسان جزئي به تدريج در مرداد ماه به 
305 دالر كاهش يافت. اوج افزايش قيمت در ارديبهشت ماه بود كه به 

319 دالر افزايش يافته بود.
با توجه با آمار گمرك جمهوري اس��المي ايران در 5 ماهه س��ال 
1392، ي��ك ميلي��ون 3 هزار تن گندم به ارزش 415 ميليون دالر گندم 
وارد كشور شده است ؛ يعني هر كيلو گندم 0.42 دالر خريداري شده 
است كه نشان دهنده افزايش 19درصدي قيمت داخلي اين كاالست. اين 
افزايش قيمت گندم در داخل كشور در مقابل كاهش 12در صدي قيمت 
 جهاني اين كاال در طول يكس��ال گذشته است! شكر وارداتي اروپا در
 5 ماهه س��ال جاري افزايش نداشته اس��ت. شكر وارداتي آمريكا نيز از
21 س��نت در ه��ر پوند به 19 س��نت كاهش يافته يعن��ي با 10 درصد 
كاهش مواجه ش��ده اس��ت. در مجموع قيمت جهاني ش��كر طي 5  ماه 
ابتداي س��ال 92 افزايش نيافته اس��ت با توجه با آمار گمرك جمهوري 
اسالمي ايران در 5 ماهه سال 1392 قيمت شكر از 579 دالر براي هر 
ت��ن در فروردين م��اه 92 به 610 دالر براي هر ت��ن در مرداد ماه 1392 
رسيده است و اين به معني رشد حدود 7 درصدي قيمت اين كاال در 

داخل كشور است.

شاخص تورم مصرف كننده:
)CPI( كه تغييرات قيمت را از نگاه مصرف كننده مي سنجد به عنوان 
يكي از مؤثر ترين ش��اخص ها براي نشان دادن وضعيت فعلي تورم در 
اقتصاد است. شاخص تورم مصرف كننده )CPI( يك تجزيه و تحليل 
از سطح مخارج مصرف كننده براي خريد يك مجموعه از سبد كاالها و 
خدمات است و براساس مقدار شاخص شروع از 100ارزيابي مي شود. 
اگر شاخص تورم مصرف كننده براي دوره جاري 112 باشد، نشان دهنده 
اين اس��ت كه در حال حاضر براي خريد س��بد كاال 12 درصد بيش��تر 
از زماني كه ش��اخص 100 بود بايد پرداخت صورت گيرد. با مقايس��ه 
داده هاي ماهانه و يا ساالنه شاخص تورم مصرف كننده، شما به آساني 
مي تواني��د تغييرات در قدرت خريد مصرف كننده را تش��خيص دهيد. 
افزايش ش��اخص تورم مصرف كننده از آس��تانه 2درصد، قدرت خريد 

ارز ملي را كم مي كند. 
براساس آخرين گزارش بانك مركزي شاخص قيمت مصرف كننده 
براساس نمودار 3 با يك فاصله تقريبًا برابري با شاخص جهاني تا سال 
2010 به روند خود ادامه داده اس��ت و بعد از آن تا سال 2012ميالدي 
اين شكاف به صورت فزاينده اي زيادشده است كه نشان دهنده كم شدن 

قدرت خريد مردم كشورمان ايران طي سال هاي اخير بوده است.

برابر با 938 دالر براي هر تن بوده است و اين به معناي افزايش حدود 
23درصدي قيمت اين كاال در كش��ور اس��ت كه اين افزايش قيمت در 
مقابل روند نزولي قيمت اين كاال در س��طح جهان تأمل برانگيز بوده و 

جاي بحث و بررسي بيشتري دارد.
يكي از داليل اين اتفاق، محدود شدن جغرافياي تجاري ما در اثر 
تحميل تحريم ها بر ايران است در گذشته وجود مبادي وارداتي متنوع 
و متمركز نبودن آمار واردات ايران، منجر به ايجاد ش��رايط رقابتي در 
بازار شده بود و تجار هندي براي داشتن سهمي در بازار ايران با رعايت 
اصول رقابت در فضاي تجاري محصوالت خود را با قيمتي مناس��ب 
به ايران عرضه مي كردند. تحميل تحريم ها موجب شد شرايطي ايجاد 
شود كه تمامي اطالعات بازار برنج ايران به راحتي متمركزشده و تجار 
هندي با دسترسي به آمار و اطالعات و ميزان تقاضاي ايران، سوءاستفاده 
حداكثري كنند؛ و نيز افزايش نرخ ارز و باقي ماندن برنج در فهرس��ت 
اقالم اساسي و تخصيص ارز مرجع به واردات آن، باعث جذابيتي كاذب 
در بازار ش��د و نتيجه آن هجوم افراد غيرمتخصص براي واردات برنج 
بوده اس��ت. اين اتفاق در نهايت منجر به ايجاد تقاضاي كاذب و ثبت 
س��فارش بيش از نياز كشور بوده است؛ كه در چنين شرايطي امتيازي 
ديگر براي تجار هندي ايجاد ش��ده و بر اين اس��اس آنها قيمت ها را 
افزايش دادند. اين اتفاق موجب شد تا از يك سو واردات بيش از نياز 
داخل انجام بگيرد و از طرفي قيمت برنج وارداتي افزايش چش��مگير 

اما غيرمنطقي و كاذب داشته باشد 
ه��ر ت��ن ذرت در فروردين ماه 1392برابر ب��ا 309 دالر بود كه با 
نوس��اناتي در مرداد ماه به 278 دالر در هر تن روبه رو ش��د. يعني در 

بخش كشاورزي به ويژه توليد غذا در دنيا 
اهميت فوق العاده اي داش��ته اس��ت. درحالي كه 
برخي گمان مي كردند با اجباري ش��دن تجارت 
آزاد حمايت از كش��اورزي در كش��ورهايي كه 
تولي��د آن ها ب��ا هزينه هاي باال ممكن مي ش��ود 
به بوته فراموش��ي سپرده ش��ود و سازمان هاي 
بين الملل��ي ني��ز كمكي ب��ه اين بخ��ش نكنند، 
ام��ا گام هاي تازه اي در همين مس��ير برداش��ته 
مي شود. س��ازمان كش��اورزي جهاني و برنامه 
تأمين غ��ذا GAFSP از برنامه توانمندس��ازي 
10ميليون كشاورز در 25 كشور جهان با كمك 
254ميلي��ون دالر در جهت توليد بيش��تر غذا و 
محصول كش��اورزي خب��رداد. به گزارش بانك 
جهاني ش��ركت كنندگان در سازمان كشاورزي 
جهاني و برنامه تأمين غذا )GAFSP(كه پيشتر 
صندوق خيريه اي در سال 2010 با هدف تأمين 
غذا در فقيرترين كش��ورهاي دنيا تأسيس كرده 
بودند، ام��روز از تخصيص مبلغ 254.5 ميليون 
دالر كمك مالي اهدايي به هش��ت كشور جهان 
خب��ر دادن��د. اي��ن كمك هاي مال��ي طرح هاي 
ملي براي افزايش بهره وري كش��اورزي، بهبود 
تأمين غذا و تغذيه و كاهش فقر در كش��ورهاي 
قرقيزستان،  هندوراس، جمهوري  بوركينافاسو، 
مال��ي، نيكاراگوئ��ه، اوگاندا، يم��ن و زامبيا را 
پشتيباني خواهد كرد. كميته راهبردي اين سازمان 
اين وجوه جديد را به اين طرح ها در كشورهاي 

ذيل اختصاص داده است:
در بوركينافاس��و، اين س��ازمان مبلغ 37.1 
ميليون دالر براي افزايش محصوالت كشاورزي 
در گروه ه��اي حبوب��ات، محص��والت باغ��ي، 
دامپروري و زنجيره ارزش��مند ماهيان در س��ه 
منطق��ه قحط��ي زده اين كش��ور اختصاص داده 

است.
در هن��دوراس، مبلغ 30 ميليون دالر براي 
بهبود تأمين غذايي، مواد مغذي و فقر روستايي 
در آس��يب پذيرترين ناحيه در آمريكاي مركزي 

اهدا كرده است.
در جمهوري قرقيزستان، سازمان كشاورزي 
جهان��ي و برنامه تأمين غ��ذا مبلغ 21.5 ميليون 
دالر به پروژه در دس��ت اقدام اين س��ازمان در 
اين كش��ور كمك كرده اس��ت. اين كمك مالي 
برنامه ه��اي در حال انجام، بازس��ازي آبياري و 
سيستم هاي زهكش��ي، افزايش ظرفيت اشتراك 
كاربران آب و ارتقاء مؤلفه اي تغذيه اي را ياري 

خواهد كرد.
در كشور آفريقايي مالي، بودجه اين سازمان 
بال��غ بر 37.2 ميلي��ون دالر با هدف حمايت از 
كنترل آب، بهبود بهره وري مزارع و ايجاد فضا 
براي مقام��ات محلي و س��ازمان هاي مرتبط با 

كشاورزان است.
در نيكاراگوئ��ه، در مجم��وع مبل��غ 33.9 
ميلي��ون دالر ب��ا تمركز بر واحده��اي توليدي 
كوچك، اقليت هاي قومي و زنجيره هاي ارزشمند 
غذايي با پتانسيل رشد، به اين منطقه فقيرنشين 

ساحل درياي كاراييب اختصاص يافته است.
عالوه بر اين مبالغ اختصاص يافته، سازمان 
كشاورزي جهاني و برنامه تأمين غذا مبلغ 912 
ميليون دالر به 25 كشور اختصاص داده است و 
انتظار دارد به بهبود درآمد و تأمين غذايي بيش از 
10 ميليون ذينفع به ويژه كشاورزان خرده مالك و 
خانواده هايشان بيانجامد. اين برنامه اكنون تأثير 
زيادي در بعد عملي داش��ته اس��ت. براي نمونه 
در سيرالئون كش��وري كه بخش كشاورزي 40 
درصد از توليد ناخالص داخلي اش را تش��كيل 
مي دهد، پش��تيباني سازمان كشاورزي جهاني و 
برنام��ه تأمين غذا براي بازس��ازي هزار و 300 
هكت��ار از جلگه هاي تاالبي داخلي نتيجه بخش 
بوده است و باعث افزايش دسترسي به خدمات 
مالي روستايي، شامل تأسيس 15 كانون خدمات 

مالي و 4 بانك در سطح كشوري، شده است.

توانمندسازي 10 ميليون 
كشاورز در 25 كشور جهان
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نمودار 4 : قيمت شكر وارداتي در ايران
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مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و استعدادهاي آن شكوفا نشده 
است. نتايج تحقيقات نشان مي دهند كه متوسط سهم ساالنه بخش 
كشاورزي از موجودي سرمايه، در طول برنامه هاي توسعه )سه 
برنام��ه پيش از انقالب و س��ه برنامه پ��س از انقالب( و نيز در 
دوره جنگ تحميلي، در بين سه بخش ديگر، فراتر از 5 درصد 
نرفته اس��ت كه كمترين ميزان آن مربوط به برنامه اول توس��عه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در دوره سازندگي مي شود. 
)1/81 درصد(. در شرايطي كه تخصيص بودجه عمومي كشور 
و موجودي س��رمايه دچار س��وگيري و تبعيض ضد كشاورزي 

بوده است.
قض��اوت در مورد موفقيت و اهمي��ت بخش هاي مختلف 
اقتصادي براس��اس حساب هاي ملي كشور، گمراه كننده خواهد 
ب��ود. اي��ن قضاوت و ارزش��يابي بايد در بس��تر خ��اص خود 
)س��رمايه گذاري اندك و تبعيض عليه بخش كشاورزي( تفسير 
ش��ود. همچني��ن 75 درص��د كل كاركردهاي مناب��ع طبيعي در 
حساب هاي ملي كشور ارزشگذاري نشده و به رسميت شناخته 
نمي شوند. عالوه بر اين، بخش فراواني از فعاليت هاي كشاورزي 
به ويژه در زيربخش باغي و دامي توس��ط زنان روس��تايي انجام 

مي شود كه اصاًل مورد ارزشگذاري قرار نمي گيرد.
از س��وي ديگر، در حال حاضر آم��ار ارزش افزوده بخش 
كش��اورزي و نقش آن در ش��كوفايي اقتصاد ملي، در شرايطي 
اس��ت كه زمينه اي براي پيوند بخش با ساير بخش ها )صنعت و 
خدمات( به خوبي فراهم نبوده و اين امر منجر به كم ش��ماري 
و ارزش��گذاري كمت��ر از حد واقعي بخش كش��اورزي و منابع 
طبيعي ش��ده اس��ت. براي تبيين بهتر موضوع، مثالي را در نظر 
مي گيريم. هم اكنون جنگل هاي كشور، از جمله جنگل هاي بلوط 
عشايرنش��ين، فاقد الگوي بهره برداري اقتصاد پايدار بوده و لذا 
در بس��ياري از موارد، اين درختان توس��ط عشاير بريده شده و 

به عنوان هيزم مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اي��ن حالت حتي ارزش س��وختي اي��ن درختان نيز در 
حس��اب هاي ملي وارد نمي ش��ود. حال اگر صنايع اس��تحصال 
اس��انس هاي دارويي از برگ هاي اين درختان در مناطق مربوطه 

كشاورزي
و امنيت غذايي

بررسي ها حاكي از آنند كه در بسياري از كشورهاي 
در حال توس��عه، تبعيض و فش��ار زي��ادي عليه بخش 
كش��اورزي، به خصوص در س��ايه به كارگي��ري راهبرد 
صنعتي س��ازي  از طريق جايگزيني واردات اعمال شده 
اس��ت؛ هرچند در س��ال هاي اخير، بيشتر اين كشورها، 
سياس��ت هاي اقتص��ادي كالن را به طور پاي��ه اي بهبود 
بخش��يده اند و س��وگيري علي��ه كش��اورزي را كاهش 
داده اند. بخش كش��اورزي و مناب��ع طبيعي در ايران، از 
ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار اس��ت. تامل در 
اين ويژگي ها، هر سياستگذار منصفي را نسبت به توجه 
بيش از پيش به اين بخش و اولويت بخش��يدن به آن و 
انج��ام اصالحات در رويكردهاي اقتصاد كالن كش��ور 

به نفع آن برمي انگيزاند.
اين خصيصه ها ش��امل »نقش كشاورزي در امنيت 
ملي«، »قابليت ممتاز بخش كش��اورزي در اشتغال زايي 
به صورت مستقيم و غيرمس��تقيم«، »پتانسيل اين بخش 
در تحقق توس��عه فقرزدا و عدالت محور«، »زودبازده تر 
بودن س��رمايه گذاري و باالتر بودن بهره وري س��رمايه 
در بخ��ش«، »قابلي��ت پيوند بخش كش��اورزي و منابع 
طبيعي ب��ا بخش خدمات و صنعت«، »ارائه كاركردهاي 
چندگانه اقتصادي، اجتماعي و محيط زيس��تي«، »كنترل 
مهاجرت«، »مزيت نسبي جهاني« و »اهميت ايدئولوژيك 
كشاورزي« مي شوند. با وجود اين، در حال حاضر، نقش 
واقعي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در آمارهاي ملي 
محاس��به نش��ده و ارقام كنوني مربوط ب��ه نقش بخش 
مذك��ور در توليد ناخالص داخل��ي، كمتر از حد واقعي 
اس��ت. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مقايسه با 
ساير بخش ها به شدت پايين بوده و فضاي مناسبي براي 
بهره برداري از توانمندي هاي بخش كش��اورزي و منابع 

طبيعي وجود ندارد.
باوج��ود اين امتيازات و الزامات ش��واهد حاكي از 
آنند كه توانمندي بخش كشاورزي و منابع طبيعي به طور 

بررسي تأثير كشاورزي بر توسعه يافتگي و امنيت ملي در مركز پژوهش ها

رييس مجمع عالي واردات از وزير جهادكشاورزي خواست 
ت��ا با ارائه راهكارهاي نوين، تحول��ي بنيادين در تأمين كاالهاي 
اساس��ي كش��اورزي ايجاد كند. مديري��ت واردات همزاد رونق 
توليد ملي اس��ت و فاصله زيادي با سياست هاي يكجانبه گرايانه 
جايگزيني واردات دارد. به طور قطع قلب هر ايراني چه واردكننده 
و چه مصرف كننده براي تقويت توليد ملي مي تپد به ويژه كه اين 
توليد بخواهد در بخش كاالهاي اساس��ي كشاورزي محقق شود. 
آنچه امروز درخصوص رشد كند بخش كشاورزي شاهد هستيم 
ناشي از جهت گيري سياست هاي كالن و بخشي عليه كشاورزي 
و غفلت از پتانس��يل عظيم اين بخش بوده كه منجر به گس��ترش 
واردات اين اقالم ش��ده اس��ت. افزايش ضري��ب خودكفايي در 
كاالهاي اساسي نيازمند گس��ترش برنامه هاي آموزشي در سطح 
جهادكشاورزي اس��ت. وزارت جهاد بايد از اين حالت كه شبيه 
موتور امضاء است فاصله بگيرد و توسعه برنامه هاي آموزشي را 
در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد تا كشور در مسير بي نيازي 
نسبت به واردات كاالهاي اساسي كشاورزي به ويژه محصوالت 
اس��تراتژيك قرار گيرد. كاهش هزينه تمام شده كاالهاي اساسي 
تنها از طريق كاهش بروكراسي اداري در سازمان هاي دست اندر 
كار توليد اين اقالم، انتقال تكنولوژي بهينه به كش��ور و گسترش 
فعاليت هاي آموزش محور محقق مي ش��ود. در اين راستا بايد با 
شناخت صحيح از مختصات بومي كشور در محصوالتي كه مزيت 
نسبي داريم، اس��تراتژي توسعه صادرات و واردات دستگاه ها و 
ماش��ين هاي فرآوري مربوطه، اس��تراتژي جايگزيني واردات را 
اتخاذ كنيم و با برنامه ريزي صحيح جريان س��رمايه گذاري مولد 
را به سمت بخش كش��اورزي هدايت كنيم. بايد يكپارچه سازي  
فعاليت ها در حوزه كشاورزي از طريق گسترش تعاوني ها و مبتني 
بر بهبود توزيع درآمد در جوامع روستايي بايد مدنظر سياستگزاران 
قرارگيرد. تجربه جهاني حكايت از نقش مؤثر رش��د كشاورزي 
در فقرزدايي در كشورهاي مختلف دارد و اهداف رشد و توسعه 
كش��ور اگر مبتني بر عدالت محوري و رشد حامي فقرا باشد بايد 
از طريق گسترش بخش كشاورزي اصالح شود. وي با اشاره به 
زودبازده بودن طرح هاي كشاورزي تأكيد كرد: ساختارهاي سنتي 
توليد بايد با س��رمايه گذاري اصولي اصالح شوند؛ به ويژه اينكه 
يك واحد ارزش افزوده در بخش كش��اورزي ايران، به س��رمايه 
كمتري نس��بت به س��اير بخش هاي اقتصاد ني��از دارد. طبق يك 
بررسي جامع بايد فاصله عملكرد ميان يك كشاورز ساده سنتي با 
يك كشاورز نمونه كه از تكنولوژي روز و برنامه هاي آموزشي و 
ترويجي برخوردار است، مشخص مي شود و اينكه پتانسيل بخش 
كشاورزي ما چه ميزان است. اگر نيمي از كشاورزان كشور مجهز 
به علم و فناوري شوند تحول عظيمي در تأمين كاالهاي اساسي 
اتفاق خواهد افتاد. اين امر منجر به افزايش بهره وري منابع ، كاهش 
هزينه توليد و كاهش تورم، كاهش اختالف طبقاتي، افزايش درآمد 
و سطح زندگي كشاورزان و روستاييان، حفظ منابع آب و خاك 
و پوشش گياهي، توسعه صادرات، بهبود و توسعه صنايع غذايي، 
رقابت پذيري اقتصادي توليد با كشورهاي خارج، پايداري امنيت 
غذايي و گسترش عدالت اجتماعي خواهد شد. كاهش ضايعات 
محصوالت كش��اورزي در مراحل مختل��ف را يكي از پايه هاي 
اصلي افزايش درآمد كشاورزان و ارتقاء ضريب خودكفايي است. 
عالوه بر افزايش بهره وري كه از طريق بهره وري منابع كشاورزي 
شامل منابع طبيعي همچون آب، باد، باران، نهاده هاي كشاورزي، 
تكنول��وژي ش��يميايي، كود، س��م، بذور اصالح��ي، تكنولوژي 
مكانيكي، ادوات، ماشين آالت پيشرفته محقق مي شود بايد ايجاد 
صناي��ع تبديلي به منظور ايجاد اش��تغال، جلوگيري از ضايعات و 
ايجاد ارزش افزوده و كس��ب درآمد بيشتر براي كشاورزان بيش 
از گذشته در سياست گذاري هاي اين وزارتخانه لحاظ شود. البته 
باتوجه به شرايط حاكم بر توليد محصوالت در بخش كشاورزي 
امسال نمي توان انتظار شكل گيري معجزه در اين بخش را داشت 
اما اين سؤال مطرح مي شود كه چرا رابطه متناسبي ميان كشاورزي 
با خدمات الكترونيك و اينترنتي در كشور برقرار نشده؟ و جايگاه 
فرصت هاي فناوري نانو در بخش كش��اورزي كجا است؟ وي با 
اشاره به اين نكته كه توقف در بخش كشاورزي، به معناي دست 
رش��ته كردن سرمايه هاي ملي كش��ور براي بيرون بردن از مرزها 
است، افزود: از اين منظر توسعه پايدار بخش كشاورزي به عنوان 
احقاق حقوق مردم و صيانت از ذخاير نس��ل هاي آتي اس��ت كه 

بايد مورد توجه مسؤوالن اين بخش قرار گيرد. 
* محمدحسين برخوردار

 تحول بنيادين در تأمين كاالهاي
اساسي كشاورزي ايجاد شود

3. ب��ه ازاي هر درصد شكس��تگي بي��ش از ده درصد 
ب��راي برنج هاي ندا و نعم��ت، آذر و صالح، مبلغ هفتاد و 
ن��ه )79( ريال و براي برنج هاي فجر، خزر، ش��يرودي و 
گوهر، مبلغ نود و دو )92( ريال از نرخ هاي مصوب كسر 
و به ميزان شكس��تگي كمتر از ده درص��د براي برنج هاي 
ن��دا و نعمت، آذر و صالح مبلغ يكصد و ش��انزده )116( 
ريال و براي برنج هاي فجر، خزر، شيرودي و گوهر مبلغ 
يكصد و بيس��ت و س��ه )123( ريال به نرخ هاي مصوب 
اضافه مي ش��ود و حداكثر شكس��تگي قاب��ل قبول پانزده 
درصد و حداقل شكستگي قابل قبول براي پرداخت جايزه 

هفت ونيم درصد است.
راهب��ردي  نظ��ارت  و  برنامه ري��زي  معاون��ت   .4
رييس جمه��ور ب��ا هماهنگي وزارت جهادكش��اورزي و 
رعاي��ت قوانين و مقررات مربوط، در مورد س��ازمان هاي 
مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تأمين كننده تنخواه، 
چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنياز، تعيين 

هزينه هاي تبعي و محل تأمين زيان احتمالي خريد موضوع 
اين تصويب نامه، تصميمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجراي 

آن ها نظارت مي نمايد.
5. ميزان افت سن گندم و جدول قيمت دانه هاي روغني 
برحسب افت و رطوبت با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي صنعت، 

معدن و تجارت و جهادكشاورزي تعيين مي شود.
6. در قبال تحويل هرتن چغندر بيست )20( كيلوگرم 
تفال��ه به نرخ هر كيلوگرم بيس��ت )20( ري��ال و دو )2( 
كيلوگرم قند به نرخ هركيلوگرم پانصد )500( ريال به عنوان 

جايزه تحويل مي شود.
7. ج��دول خري��د تضميني گندم و گن��دم دوروم بر 
 حسب افت مفيد و غيرمفيد براي سال زراعي 1392-1393

بر اساس محاسبه و پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و تفاهم وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و 
صنعت و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

رييس جمهور ابالغ مي شود.

نرخ تضميني محصوالت كشاورزي براي سال زراعي ۹۳-۹2 اعالم شد
از صفحه اول
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كشورهاي كره جنوبي و تايوان، اصالحات 
عمده و اساس��ي در نظام بهره برداري زمين 
و مدرنيزه كردن كشاورزي صورت نگرفته 

است.
جالب آن است كه با وجود نياز نسبي 
پايين اين بخش به سرمايه و زودبازده بودن 
س��رمايه گذاري كش��اورزي، حتي در عمل 
حاضر نيس��تيم همين نياز پايين را برطرف 
كني��م. در بس��ياري از م��وارد، پروژه هاي 
مديريت منابع طبيعي و كش��اورزي معطل 
اعتب��ارات مي مانند. چنين روندي س��بب 
اتالف مضاعف بودجه هاي عمومي كشور 
مي شود، زيرا عدم سرمايه گذاري مناسب در 
پروژه هاي مديريت پايدار منابع طبيعي در 
اراضي باالدس��ت، خاك زراعي توسط باد 
و روان آب ه��ا فرس��ايش يافته و معضالت 
مختل��ف در اراض��ي پايين دس��ت ايجاد 
مي كند كه نشس��ت رسوب در پشت سدها 
يكي از مش��خص ترين آنهاست. تن ندادن 
ب��ه هزينه هاي اندك مديري��ت پايدار منابع 
طبيعي، س��بب ايج��اد هزينه هاي مضاعف 

درمان )اليروبي سدها( مي شود.
ك��م توجه��ي ب��ه بخش كش��اورزي، 
به خصوص در ش��رايطي كه آمار، حاكي از 
پيوندهاي قوس پسين و پيشين كشاورزي 
با س��اير بخش هاي اقتصاد و اثرگذاري اين 
بخش بر ش��كوفايي و ايجاد تحرك در كل 
اقتصاد اس��ت، توجيهي نمي تواند داش��ته 
باشد. مطمئناً اظهارات تقليل گرايانه اي مانند 
»كشاورزي نمي تواند محور توسعه باشد« بر 
خروج بيش از پيش بودجه عمومي از بخش 
و سرمايه گذاري ناكافي در آن و در نتيجه، 
پتانس��يل هاي  نابودي  و  عدم بهره ب��رداري 
بخ��ش كش��اورزي و منابع طبيعي كش��ور 

دامن مي زند.
در حقيقت، استفاده از بخش كشاورزي 
ب��راي تحقق توس��عه صنعت��ي در جريان 
توس��عه اقتص��ادي از طري��ق توليد غذاي 
داخلي، انتق��ال نيروي كار م��ازاد و... ذاتًا 
غيرمنطقي به نظر نمي رس��د، ولي به هرحال 
ابتدا بخش كشاورزي بايد به سطح مناسبي 
از توسعه يافتگي برسد، به گونه اي كه از اين 
طريق، نياز به واردات موادغذايي كاهش و 
صرفه جوي��ي ارزي بهبود يابد و از س��وي 
ديگر ب��ا افزايش ص��ادرات محصوالت و 
فراورده هاي كش��اورزي و مناب��ع طبيعي، 
درآم��د ارزي خوبي براي كش��ور حاصل 

شود. 
منبع: مركز پژوهش هاي مجلس

استقرار مي يافت كه هر سي سي آن در بازارهاي جهاني دالرها ارزش دارد، چقدر نقش 
مناب��ع طبيع��ي در اقتصاد جامعه، حال��ت واقعي تري به خود مي گرفت؟ به نظر مي رس��د 
س��رمايه گذاري تنه��ا چند درصد از بودج��ه و حمايتي كه 46 س��ال صرف حمايت از 
صنعت نوزاد خودرو در كشور شده است، در زمينه اين صنايع، انقالبي در فقرزدايي و 
اش��تغال زايي پديد مي آورد. همچنين پسماندهاي كشاورزي، از جمله مواداوليه بسياري 
از صنايع فرآوري در جهان به ش��مار مي رود كه در ايران توجه چنداني به آنها نمي شود. 
عالوه بر اين، همان طور كه گفته ش��د، امروزه از تلفيق گردشگري و كشاورزي، صنعت 
بس��يار پردرآمدي تحت عنوان گردشگري كشاورزي پديدار مي شود كه نقش مهمي در 
توسعه كشاورزي و روستايي دارد. ولي با وجود شكل گيري بازار مناسب در اين زمينه 
در كش��ور به دليل رش��د شهرنشيني و ايجاد تمايل به گريز از شهر در شهروندان، تاكنون 

برنامه خاصي براي بهره برداري از اين فرصت تدوين و اجرا نشده است.
در نتيج��ه، تبعي��ض مضاعفي در ح��ال حاضر عليه بخش كش��اورزي وجود دارد، 
به گونه اي كه در عين عدم احتس��اب نقش واقعي آن، فضاي مناس��ب به منظور شكوفايي 

نقش مذكور وجود ندارد.
به طور كلي، بايد اظهار داشت كه مسير توسعه صنعتي ايران از طريق راهبرد جايگزيني 
واردات مانند مسيري است كه كشورهاي آمريكاي التين اتخاذ كرده و كارگزاران توسعه 
كشور، در عمل تبعيض و فشار زيادي را عليه بخش كشاورزي، پيش از سرمايه گذاري 
كافي و مناسب در آن اعمال كرده اند. سياستگذاران اغلب ناتوان از ايجاد هم افزايي بين 
بخش كشاورزي و صنعت بوده اند. در ايران نيز مانند كشورهاي آمريكاي التين و برخالف 

برآورده��ا از مي��زان توليد ش��كر در هند كه 
دومي��ن توليدكنن��ده بزرگ جهان اس��ت به دليل 
بارندگي موسمي كافي 5.5 درصد نسبت به برآورد 

قبلي در ژوئيه افزايش يافت.
انجمن توليدكنندگان ش��كر هند در بيانيه اي 
اع��الم كرد كه ميزان برداش��ت نيش��كر در فصل 
 زراع��ي آينده ك��ه از اول اكتبر آغاز مي ش��ود به
25 ميلي��ون تن بالغ خواهد ش��د در حالي كه در 
م��اه ژوييه اين مي��زان 23.7 ميليون تن پيش بيني 

شده بود.
همچنين اين رقم از ميزان 24.5 ميليون تن كه 
فدراسيون ملي تعاوني كارخانه هاي شكر هند هفته 

گذشته پيش بيني كرده بود، باالتر است.
توليد شكر در س��ال جاري 25.1 ميليون تن 

برآورد شده است.
برداش��ت بيش��تر احتماالً مازاد موجود براي 
صادرات از سوي هند را افزايش خواهد داد و به 

مازاد جهاني مي افزايد.
 بهاي معامالت شكر در نيويورك با پيش بيني

مازاد جهاني ش��كر براي چهارمين سال پياپي در 
سال 2014-2013 به سمت سومين كاهش ساالنه 
پيش مي رود. قيمت هاي جهاني ش��كر امسال 10 

درصد كاهش يافته است.
طب��ق پيش بيني انجمن توليدكنندگان ش��كر 
هند، اگر هند نتواند صادرات ش��كر داش��ته باشد 
ذخاير شكر اين كشور از 8.7 ميليون تن در پايان 
فص��ل زراعي ج��اري به 10 ميليون ت��ن تا پايان 
فصل زراعي 2014-2013 خواهد رس��يد. ميزان 
تقاضا در س��ال آينده نيز 23.5 ميليون تن برآورد 

شده است.
برآوردهاي وزارت كش��اورزي هند نش��ان 
مي دهد كه وسعت منطقه تحت كشت نيشكر در 
فصل زراعي ج��اري 5.29 ميليون هكتار خواهد 
بود كه 9 درصد بيشتر از برآورد اوليه 4.85 ميليون 

هكتار است.
براس��اس گزارش بلومبرگ، ميزان بارندگي 
موس��مي در هند طي مدت س��ه ماه تا پايان اوت 
باالترين ميزان از سال 1994 بود و بخش هايي از 
ايالت هاي ماهاراشترا و كارناتاكا پس از خشكسالي 
در دو سال گذشته، بارندگي باالتر از حد متوسط 
داش��تند. اين دو ايالت به اتفاق هم 45 درصد از 

محصول شكر هند را توليد مي كنند. 

پيش بيني افزايش توليد 
شكر هندي

به دليل بارندگي موسمي

* كشت پاييزه چغندرقند 150 ريال كمتر از قيمت تضميني چغندرقند بهاره مي باشد.
* قيمت ارقام مختلف پنبه وش در چارچوب قيمت اين تصويب نامه توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و اعالم مي شود.

* قيمت ارقام مشابه برنج در چارچوب قيمت اين تصويب نامه توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و اعالم مي شود.

قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي )زراعي( در سال 1393 - 1392

قيمت سال نام محصولرديف
توضيحات1393 )ريال(

با 4% افت مفيد و 2% غيرمفيد10/500گندم معمولي1

"            "            "10/800گندم دوروم2

با مشخصات و شرايط خريد سال زراعي قبل7/800جو3

"            "            "8/700ذرت دانه اي4

با عيار 16%2/100چغندرقند بهاره5

22/000پنبه )وش(6
وش 2 مفيد مرغوب، بدون آفت زدگي و عاري
از مواد خارجي )خاك، خاشاك، شاخ و برگ(

با 2% افت مفيد و 9% غيرمفيد17/000دانه سويا7

"            "            "18/500دانه آفتابگردان8

"            "            "19/000دانه كلزا9

"            "            "18/500دانه گلرنگ10

بر مبناي 10% شكستگي )عرف محلي(27/000برنج خزر، شيرودي، فجر و گوهر11

12
برنج سازندگي، درودزن،

"            "            "24/000عنبرنجفي و كوهرنگ

"            "            "21/000برنج ندا، نعمت آذر و صالح13

قيمت سال نام محصولرديف
توضيحات1393 )ريال(

20/000عدس14
سالم، درجه يك، پاك و بدون هرگونه مواد خارجي در 

كيسه هاي 50 كيلوگرمي

"            "            "19/000نخود15

"            "            "18/000لوبيا چيتي16

"            "            "18/000لوبيا سفيد17

"            "            "17/800لوبيا قرمز18

مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي3/000سيب زميني پاييزه19

"            "            "3/000سيب زميني بهاره و تابستانه20

"            "            "3/500سيب زميني طرح استمرار21

"            "            "2/000پياز پاييزه22

"            "            "2/000پياز بهاره23

"            "            "2/200پياز طرح استمرار24
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مقاله

س��ازمان خواربار كش��اورزي ملل 
متحد)فائو( از كاهش جهاني قيمت غالت 
و روغ��ن نباتي و افزايش قيمت لبنيات، 

گوشت و شكر خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل 
از س��ازمان خواروبار و كش��اورزي ملل 
متح��د )فائو( ش��اخص قيمت غذا براي 
چهارمي��ن ماه پياپ��ي كاهش يافت و در 
ماه آگوس��ت به كمترين مي��زان خود از 

سال 2012 رسيد.
براساس اين گزارش شاخص قيمت 
كه ماهانه براس��اس تغييرات بين المللي 
قيمت س��بد م��واد غذاي��ي اندازه گيري 
مي ش��ود، به ميانگي��ن 201.8 واحد در 
آگوس��ت سال 2013 رسيد كه حدوداً 4 
واحد يعني 1.9 درصد كمتر از ماه جوالي 
و 11 واحد يعني 5.1 درصد كمتر از ماه 

آگوست سال 2012 بود.
كاهش م��اه اخير قيمت جهاني غذا 
بيش��تر به دليل كاه��ش بين المللي قيمت 
غالت و روغن اتفاق افتاده است، اما در 
اين ميان قيمت لبنيات، گوش��ت و شكر 

اندكي افزايش داشته است.
براس��اس گ��زارش، فائو ش��اخص 
قيمت غالت به ميانگين 210.9 واحد در 
ماه آگوس��ت رسيد كه 16.4 واحد يعني 
7.2 درصد پايين تر از ماه جوالي و 49.4 
واحد يعني 19 درصد كمتر از آگوس��ت 

سال 2012 بود.
روند سراشيبي قيمت به دليل افزايش 
قاب��ل توج��ه تولي��د جهاني غ��الت در 
سال جاري و به ويژه ذخاير مناسب ذرت 

مربوط مي شود.
همچني��ن فائ��و گ��زارش مي دهد، 
ميانگين ش��اخص قيم��ت روغن  در ماه 
آگوست 185.5 واحد بود كه 5.7 واحد 
يعن��ي 3 درصد كمتر از ماه جوالي بوده 
و س��ومين ماه متوالي كاه��ش را تجربه 

مي كند.
همچنين شاخص قيمت محصوالت 
لبن��ي ب��ه ميانگين 239.1 واح��د در ماه 
آگوس��ت رسيده كه 2.8 واحد يعني 1.2 
درصد بيشتر از ماه جوالي و 37 درصد 
باالتر از مدت مشابه آن در آگوست سال 

گذشته بوده است.
ماه گذش��ته قيمت ان��واع لبنيات به 
استثناي كره باال رفته است و نيز براساس 
گزارش فائو ش��اخص قيمت گوشت به 
ميانگين 175 واحد در ماه آگوست رسيده 
كه 2.2 واح��د يعني 1.3 درصد افزايش 

نشان مي دهد.

در حالي كه براس��اس جديدترين آمار 
فائو توليد گندم دنيا امس��ال نس��بت به سال 
گذشته 50 ميليون تن افزايش مي يابد و 170 
ميليون تن ذخيره براي سال بعد مي ماند، اما 
هنوز يك ميليارد نفر ش��ب ها گرسنه سر بر 

بالش مي  گذارند.
ب��ه گزارش خبرگزاري فارس به نقل از 
س��ازمان خواروبار و كش��اورزي ملل متحد 
)فائو( پيش بيني مي شود امسال توليد جهاني 
گندم به 709.8 ميليون تن برس��د كه نسبت 

به س��ال گذش��ته كه رقم 659.7 ميليون تن 
ب��ود، 50 ميليون تن افزايش معادل 7 درصد 

افزايش خواهد يافت.
براس��اس گ��زارش فائو مي��زان ذخاير 
جهاني گندم نيز امسال به 866.7 ميليون تن 
مي رسد كه نسبت به سال گذشته 25 ميليون 
ت��ن افزايش مي يابد. همچنين ميزان مصرفي 
گندم در جهان 691.4 ميليون تن است و اين 
محصول س��االنه 139.5 ميليون تن تجارت 

جهاني دارد.

آم��ار فائو نش��ان مي ده��د، توليد گندم 
امس��ال به اندازه اي است كه بعد از مصرف 
جهاني 170 ميليون تن براي ذخيره سال بعد 

باقي مي ماند.
اگ��ر چه آمار فائ��و، توليد جهاني گندم 
بيش از مصرف جهاني است و 170 ميليون 
تن هم براي سال بعد باقي مي ماند، اما به دليل 
عدم توازن در مصرف و توزيع نامناسب گندم 
بين كشورهاي فقير و غني هنوز يك ميليارد 

نفر گرسنه در جهان وجود دارد.

توليد جهاني گندم 50 ميليون تن افزايش مي يابد

* عيسي كالنتري

وضعي��ت بخش كش��اورزي كش��ورمان 
كاماًل بحراني اس��ت. در واقع بهتر است بگويم 
بهبودي اش همت و تالش بسياري را مي طلبد. 
وقتي مي توانيم نوشدارو باشيم، چرا بعد از مرگ 
س��هراب برس��يم؟ ابتدا بگويم مسؤوالن بخش 
كشاورزي در دولت گذشته اقدامي در راستاي 
تأمين نهاده هاي كش��اورزي براي فصل زراعي 
آتي نكرده اند. درصورتي كه اين موضوع براي 
پرورش محصوالت كش��اورزي ضرورت دارد 
و ب��ا تهيه به موقع نهاده ه��ا ديگر دلهره اي براي 
بهره برداري از محصوالت توليدي كش��اورزان 
داخلي نخواهيم داش��ت. اين در حالي است كه 
هنوز براي كشت پاييزه نهاده ها تهيه نشده است. 
بنابراين تأمين به موقع نهاده هاي كش��اورزي از 
مهم تري��ن دغدغه هاي وزير جديد كش��اورزي 
اس��ت. از طرفي ديگر اگر س��رمايه گذاري در 
زيربناهاي ماش��ين آالت و تجهيزات را افزايش 
دهيم گام مؤثري در روند توليد برداشته ايم. اين 
دولت، دولت تدبير و اميد اس��ت، توقع مي رود 
در دولت جديد كم كاري هاي دولت قبل جبران 
ش��ود و با نگاه جدي تري به مسائلي كه در اين 
بخش وجود دارد، نگريس��ته شود. به طور مثال 
در دولت گذش��ته اهميتي به واكس��ن طيور يا 
تأمين س��موم مناس��ب ندادند و هي��چ اقدامي 
در اين راس��تا صورت نگرف��ت. براي حل اين 
بي توجهي بايد آقاي حجتي دس��ت به كار شود 
و معض��الت خوراك طيور و بهداش��ت دام و 

گياهان را سامان دهد.
در بخ��ش واردات خوراك طيور وضعيت 
مطلوب��ي نداري��م. ايجاد بس��تر مناس��ب براي 
مرغ��داران باع��ث رونق و پرورش��ي باكيفيت 
مي ش��ود. موضوع مهم ديگ��ري كه مي خواهم 
بگوي��م موضوع تأمين اعتبار براي كش��اورزان 
اس��ت. تهي��ه ط��رح 10س��اله توس��عه آبياري 
تحت فشار و تعيين مجري همراه با تأمين اعتبار 
و تس��هيالت الزم براي اين امر هم موجب شد 
كه در س��ال 83 كش��ور به ركورد انجام آبياري 

تحت فش��ار در س��طح 76 هزار هكتار دست 
يابد، در حالي كه در همين سال 65 هزار هكتار 
ني��ز در حال اجرا ب��ود. در حال حاضر وزارت 
كشاورزي به شدت با فقدان نظرات كارشناسي 

روبه رو شده است.
بس��ياري از اه��ل دانش در اي��ن زمينه را 
ك��ه باتجرب��ه و زبده بودند طي هش��ت س��ال 
گذش��ته بيرون ك��رده و اين به خودي خود يك 
بحران جدي در بخش كش��اورزي است. توليد 
محصوالت كشاورزي براساس برنامه صورت 
نگرفت و كسي هم اعتراض نكرد. تا آنجايي كه 
55 درصد نياز غذايي كشور وارد مي شود ولي 
باز كسي س��ؤال نمي كند. تا وقتي مي توانيم در 
داخل كش��ورمان توليد كنيم، چرا بايد دست به 
واردات بزنيم؟ بنابراين نحوه واردات بايد دور 
از افراط باش��د. جالب است بدانيد اصلي ترين 
و وحش��تناك ترين بحراني كه بخش كشاورزي 
اي��ران را تهدي��د مي كند از دس��ت دادن منابع 
آب اس��ت. متأس��فانه در دو دولت گذشته در 
زمينه خودكفايي ش��اهد بوديم كه با شعارهاي 
بي اساس��ي كه منطقي نبود و عم��اًل قابل اجرا 
نبود در زمينه كاالهاي كشاورزي حجم انبوهي 
از منابع آبي كشور را از دست داديم و در حال 
حاضر قابل جبران نيس��ت. دولتي كه سخن از 
خودكفايي در بخش كشاورزي مي زد به رغم تراز 
منفي 11 ميليارد متر مكعب آب هاي زيرزميني 
در س��ال تنه��ا براي 33 ميليون نف��ر غذا توليد 
كرده و براي 42 ميليون نفر واردات انجام داده 
است. اين وضعيت قابل قبولي نيست. به هر حال 
اين اتفاق در دولت نهم و دهم رخ داده اس��ت. 
هوشياري و ذكاوت دولت آقاي روحاني شرط 
برد در اين وزارتخانه اس��ت. بهتر است هرچه 
زودت��ر مانع بروز وضعيت بحراني تر ش��وند و 
غفلت نكنن��د. بيش��ترين هدررفت آب بخش 
كش��اورزي در انتق��ال آب و مصرف در مزارع 
اتفاق افتاده اس��ت به طوري كه 35 درصد پرت 
در انتقال و 35 تا 40 درصد آن در زمان مصرف 
هدر داده مي شود. در نتيجه بهبود بهره وري آب 
در بخش كشاورزي به ضمانت افزايش بهره وري 

و توسعه راهبردي مي انجامد.
باي��د دانس��ت قيم��ت تمام ش��ده ب��االي 
محصوالت كش��اورزي و تورم ساالنه منجر به 
عدم جذب س��رمايه گذاري هاي كافي در بخش 
كش��اورزي ش��ده و بهره برداري اين بخش از 
مناب��ع موجود را به ش��دت كاهش داده اس��ت. 
همچنين ضعف در توان مالي كشاورزان باعث 
شده است كه قابليت بهره برداري از تسهيالتي 
مانن��د نهاده دامي دولتي )به دليل فروش نقدي( 
نداش��ته باشند و مجبور به تهيه آن از بازار آزاد 
و به صورت غير نقدي با نرخي باالتر مي شوند. 
در واقع به ج��اي كاربرد سياس��ت هاي پايدار، 
سياست هاي غلط پيش گرفته مي شود و در اين 
صورت نمي توان انتظ��ار بيش از اين از بخش 
كشاورزي و كشاورزان داشت. خودكفايي بدون 
سرمايه گذاري امكان پذير نيست. كمبود سرمايه، 
نبود مكانيزاسيون و استهالك زيربناها در بخش 
كش��اورزي و استفاده بي رويه از نيروي كار در 
اين بخش، هزينه تمام ش��ده تولي��د را افزايش 
داده اس��ت. در ش��رايطي كه در كشورمان تنها 
8.5 ميليون هكتار زمين كش��اورزي آبي وجود 
دارد 4.5 ميلي��ون از آن بهره برداري ش��ده و 6 
ت��ا 7 ميليون كارگ��ر در اين زمين��ه به فعاليت 

مشغول هستند.
يعن��ي در هر هكتار زمي��ن زراعي چندين 
برابر نيروي مورد نياز به كار اش��تغال دارند. در 
واقع اين بيكاري پنهان، افزايش هزينه و قيمت 
تمام شده توليد را به دنبال داشته است. بايد دولت 
پتانسيل هاي موجود در كشور را در نظر داشته 
باشد و به رش��د آنها دامن بزند. برخي ضررها 
كالن ان��د و قادر نيس��تيم آنها را جبران كنيم. از 
سويي ديگر، در حال حاضر نظارتي بر كارهاي 
تولي��د و كاربرد تكنولوژي هاي نوين در بخش 
كشاورزي نيس��ت و كاري در اين رابطه انجام 
نمي ش��ود، تحقيقات هدفمن��دي در اين بخش 
نداري��م و سياس��تگذاري منس��جمي در بخش 
كش��اورزي وجود ندارد. موجوديت اين موارد 
الزمه س��رمايه گذاري بيشتر اس��ت. به نظر من 
باي��د بهره وري توليد را افزايش داد، قيمت هاي 
تمام ش��ده را كاهش داد و س��ود كشاورزي را 
از طري��ق افزايش تولي��د و كاهش هزينه تأمين 
ك��رد. در واق��ع اين ني��از س��رمايه گذاري بايد 
تأمين ش��ود. كش��اورزي ما قابليت حضور در 
صحنه هاي بين المللي را دارد، چرا تالش نكنيم؟ 
سرمايه گذاري با كش��ورهاي خارجي مي تواند 
وضعي��ت بحراني بخش كش��اورزي را نجات 
دهد. البته ش��ايد اين ها مهم ترين اولويت ها در 
دستور كار دولت جديد باشد ولي رسيدگي به 
وضعيت زندگي كشاورزان از همه مهم تر است 
چرا كه هسته اصلي اين بخش و درآمدزايي اش 
منابع انساني آن، كشاورزان است. رفع اين همه 
معضل كار آساني نيست. اميدواريم دولت جديد 

گام هاي محكمي در رفع بحران بردارد. 
* وزير اسبق كشاورزي

كاهش 5 درصدي
قيمت جهاني غالت

و ۳ درصدي روغن نباتي

حل بحران قدم به قدم توليد كشاورزي


