
ماهنامه

در سال 85 اشاره كرد و گفت: در اين 
سال واردات 2/5 ميليون تن شكر باعث 
ش��ده اس��ت تا توليد شش ميليون تني 
چغندرقند در سال 84 در سال 87 به 2 
 ميليون تن و اكنون با گذشت سال ها به

4 ميليون تن رسيده است.
ي��د  با ل��ت  و د س��ت هاي  سيا
به گونه اي باش��د تا تولي��د محصوالت 
كش��اورزي را تحت تأثير ق��رار ندهد. 
وزي��ر جهادكش��اورزي ب��ا تأكي��د به 
توليدكنن��دگان درخص��وص افزاي��ش 
بهره وري گفت: خشكسالي و كمبود آب 
نبايد مانع از توليد و افزايش بهره وري 
كشاورزان شود. كشاورزان بايد در نظر 
 بگيرند كه آب موجودي كش��ور ساالنه
230 تا 240 ميلي متر است و برنامه هاي 

خود را متناسب با آن تنظيم كنند.
گف��ت:  جهادكش��اورزي  وزي��ر 
تشكل ها بايد خودشان واردات نهاده ها 
را انج��ام دهن��د و اگر س��ودي هم از 
اي��ن طريق به دس��ت مي آي��د نصيب 
مجموع��ه توليد ش��ود. تش��كل ها بايد 
شركت واردات نهاده ها تأسيس كنند و 
خودشان اقدام به واردات انواع نهاده ها 
از قبيل ادوات كش��اورزي، بذر، كود و 

سم بكنند.

مهندس محمود حجتي براي دومين بار پس از 
سال 1376 است كه عالي ترين مقام اجرايي بخش 
كشاورزي مي شود. وي كه پيش از اين در دولت دوم 
سيدمحمد خاتمي عهده دار سياستگذاري كشاورزي 
ايران بود با ريز و درشت اين فعاليت آشنايي كافي 
دارد و مي داند كه چگونه يك سياست غلط مي تواند 

يك فعاليت را به مرز نابودي بكشاند.
محم��ود حجت��ي در كنگره سراس��ري خانه 
كش��اورز و همچنين در ديدار با هيأت رييسه اتاق 
بازرگاني ايران نكات بس��يار بااهميت��ي را به ويژه 

درب��اره تعامل تجارت خارج��ي و توليد داخلي و 
همچنين نرخ تعرفه واردات و دامپينگ خارجي ها 

مطرح كرد كه مي خوانيد:
وي گفته است: توليدكنندگان در هر شرايطي 
اق��دام ب��ه توليد مي كنند اما محص��ول خارجي كه 
ب��ا حمايت ه��اي بيش از اندازه از س��وي كش��ور 
توليدكننده انجام مي ش��ود رقابت پذيري محصول 
داخلي را از بين مي برد و در اين موقع دولت بايد 

تعرفه مناسبي تعريف كند.
وزير جهادكشاورزي به مسئله دامپينگ شكر 

واردات شكر در بدترين 
شرايط ارزي ادامه دارد

ارزآوري 20 ميليارد دالري 
صادرات كشاورزي
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مي توانيم بازار را
تنظيم كنيم

بهمن دانايي
حجت االس��ام والمس��لمين حس��ن 
روحان��ي، رييس دولت اي��ران در جريان 
مب��ارزات انتخاباتي، چندين بار با صراحت 
از تصميم مشاركت بخش غيردولتي به ويژه 
تش��كل هاي صنعتي و اقتص��ادي در اداره 
اقتصاد كش��ور سخن گفت. رييس جمهور 
ايران همچنين در روزهاي بافاصله پس از 
ش��روع كار دولت از تشكل هاي صنعتي و 
اقتصادي خواست كه به دولت مدد رسانده 
و تجرب��ه و دانش خود را در اختيار دولت 

قرار دهند.
اين اراده دولت يازدهم مي تواند بس��تر 
مناس��بي براي اجراي بخش��ي از مواد قانون 
برنام��ه پنجم كه به دليل نگاه ويژه دو دولت 
قبل معط��ل مانده بود را فراهم كند. يكي از 
اين مواد قانون برنامه پنجم )ماده 102( فراهم 
كردن امكان تشكل هاي تخصصي براي تنظيم 
بازار محصول مرتبط با فعاليت تشكل هاست. 
به ط��ور مث��ال انجمن صنف��ي كارخانه هاي 
قندوشكر مطابق قانون برنامه پنجم مي تواند 
عهده دار سياس��ت تنظيم بازار اين محصول 
باشد. تجربه سال هاي اخير نشان داده است 
ك��ه انجمن هاي تخصصي به دليل حضور در 
متن فعاليت هاي مرتبط باعنوان خود راه هاي 
بهبود مستمر فضاي كار را بهتر از كارشناسان 
دولتي مي شناسند. كارشناسان دولتي با وجود 
اينكه تاش مي كنند تحليل دقيقي از وضعيت 
هر فعاليت داشته باشند اما به دليل دور بودن 
از متن كار و فقدان عاقه و مالكيت، توانايي 
ارائ��ه راه حل هاي جامع و مان��ع را ندارند. 
انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر ايران 
كه داراي سابقه اي 50 ساله است و گروهي 
از مدي��ران و متخصص��ان صنع��ت در آن 
عضوي��ت دارند آمادگي خود را براي تنظيم 
بازار قندوشكر به گونه اي كه مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان از ش��رايط استفاده ببرند را 
اعام مي كند اما چند شرط براي اينكه كارها 
به درستي انجام شود بايد محقق شود كه در 

زير به آن ها اشاره مي شود:
الف( واقعيت اين است كه در 8 سال 
گذش��ته، دولت هاي نهم و ده��م به داليل 
گوناگون كه ج��اي يادآوري همه آن ها در 
اين نوش��ته نيست سياس��ت هاي باثبات و 
اس��توار و مبتني بر اصول كارشناس��انه را 

پيگيري نمي كردند.
از  دولت ه��اي گذش��ته بيش و پي��ش 
هرچي��ز در هر رويدادي منافع دولت را بر 
منافع بنگاه ها و خانواده ها ترجيح مي دادند 
و به همي��ن دليل بر روي تصميم هاي اتخاذ 
شده نمي ايستادند. تناقض در سياست هاي 
گوناگون كه پي درپي گرفته مي ش��د كار را 
 بر فعاالن اقتصادي سخت كرده بود. صدور
 50 بخشنامه در كمتر از 6 ماه موجي از بي ثباتي 
ايجاد كرده بود كه تعادل را در كسب وكارها 
به��م مي زد. اگر ق��رار اس��ت انجمن ها و 
كانون هاي صنفي و صنعتي در تنظيم بازار 
مس��ؤوليت كامل داشته باش��ند دولت بايد 
استراتژي هاي خود را شفاف و بهنگام كرده 

و از رويكرد انفعالي اجتناب كند.

تعرفه نامناسب و دامپينگ به سقوط توليد شكر منجر شد

 داليل پايين بودن سرمايه گذاري
در كشاورزي ايران

آنكه مي گفت » از بين برود «
بركنار شد

لزوم حمايت از توليد شكر
 به جاي واردات

وزير جهادكشاورزي تصريح كرد :

در صفحه 2

۱۰ قلم عمده وارداتي به كشور اعالم شد

گمرك ايران 10 قلم عمده وارداتي كشور در 
7 ماهه نخس��ت س��ال جاري را اعام كرد كه 
براساس آن ميزان واردات برنج در مدت زمان 
مذك��ور يك ميليارد و 464 ميليون دالر و دانه 

گندم نيز 655 ميليون دالر بوده است.
گمرك ايران 10 قلم عمده وارداتي كشور در 
هفت ماهه ابتداي سال جاري را اعام كرد. در 
گزارش گمرك آمده است: در مدت ياد شده، 
اق��ام عمده وارداتي به ترتيب ش��امل برنج به 
ارزش يك ميليارد و 464 ميليون دالر، كنجاله 
و ساير آخال هاي جامد از سويا به ارزش ۹17 
ميليون دالر و دانه گندم سخت به ارزش 655 

ميليون دالر بوده است.
براس��اس اي��ن گ��زارش، دان��ه ذرت دامي، 
وس��ايل نقليه با موتور پيس��توني درون سوز با 

حجم سيلندر 1000 تا 1500 سانتي مترمكعب، 
روغن خام سويا، شكر تصفيه نشده، پالم اولئين، 
مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي و شمش 
از آهن و فوالد غيرممزوج به ترتيب ديگر اقام 

وارداتي در مدت يادشده بوده اند.
10 قل��م كاالي عم��ده وارداتي ياد ش��ده در 
مجم��وع 25/27 درصد از ارزش كل واردات 
كش��ورمان را در اين مدت به خود اختصاص 

داده اند.
ش��ايان ذكر اس��ت، واردات كش��ورمان طي 
هفت ماهه نخست امس��ال به ميزان 16 ميليون 
 و 11 ه��زار ت��ن كاال ب��ه ارزش 24 ميليارد و
56 ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل از آن به لحاظ وزن 32/52 درصد و از 

نظر ارزش 24/8 درصد كاهش داشته است.
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حجتي افزود: درصورتي كه چنين كاري 
انجام ش��ود، ش��بهات داللي نيز از بين رفته و 

توليدكنندگان از سود آن منتفع مي شوند.
كشاورزان بيمه تأمين اجتماعي

مي شوند
وزير جهادكشاورزي همچنين درخصوص 
بيمه تأمين اجتماعي كشاورزان گفت: اين كار 
در حوزه وزارت جهادكش��اورزي نيست، اما 
با وزي��ر كار و امور اجتماعي مطرح ش��ده و 
قول مس��اعد داده اند و پيگيري مي كنيم تا همه 

كشاورزان بيمه شوند. 
حجتي در ادامه به شرايط اقتصاد كشور و 
ارتب��اط آن به توليدكنندگان پرداخت و گفت: 
بس��ياري از مش��كات توليدكنندگان ناشي از 
ش��رايط اقتصادي اس��ت كه به توليدكنندگان 
تحمي��ل مي ش��ود. وي اف��زود: هزين��ه تورم، 
كارگري و مسائل ديگر به دليل شرايط اقتصادي 
به كش��اورزان تحميل شده است و دولت بايد 

دگرگون��ي در مدي��ران اداره كننده 
ق��وه مجريه به ويژه اگر با آراي آگاهانه 
شهروندان باشد همواره مايه اميدواري 
بوده و نيرويي پيش برنده است. چنين 
رويدادي 24 خردادماه امسال در ايران 
رخ داد و ش��هروندان ايران��ي ب��ه اين 
نتيجه رسيدند كه براي اميدواري بيشتر 
ب��ه آينده كس��ب و كار و س��رزمين و 
همنوعان خود به حس��ن روحاني رأي 
دهند. چند حركت مناسب و اميدآفرين 
از سوي دولت يازدهم به ويژه در حوزه 
سياس��ت خارجي در 100 روز سپري 
شده همان موج اميدواركننده اي بود كه 
پهنه سرزمين و مردم ايران را درنورديد 
و شوق و اميد ايجاد كرد. در هفته هاي 
گذشته دولت جديد از يك طرف با ارائه 
آمار و اطاعات و نوعي حساب خواهي 
ازدولت هاي قبلي وضعيت را ترسيم كرد 
و از طرف ديگر با نش��ان دادن حس��ن 
ني��ت خود در مناس��بات جهان، تاش 
كرد اميدواري و اعتماد شهروندان را با 
عمل صحيح پيوند زند تا از بن بس��ت 
و گرفتاري هاي اقتص��ادي عبور كنيم. 
اكنون در ش��رايطي قرار داريم كه آينده 
كسب و كار شهروندان و اقتصاد كان 
تا اندازه قابل توجهي به مسائل خارجي 
گره خورده اس��ت و بيم آن مي رود كه 
ب��از نش��دن گره هاي خارجي ش��رايط 
داخل��ي را بدتر كند. بدترين اتفاقي كه 
مي تواند بيفتد پژمرده شدن نهال اميدي 
اس��ت كه در دل م��ردم جوان��ه زده و 
موجي از خوش بيني و حركت آفريده 
است. سياست ورزان ايراني در سطوح 
گوناگون به وي��ژه منتقدان دولت توجه 
داش��ته باش��ند كه اگر شوق و شعف و 
ش��ادابي پديدار شده در هفته هاي اخير 
مابه ازايي در سياست خارجي و به تبع 
آن حل مس��ائل معيشتي و شغلي مردم 
نداشته باشد و دولت در چاله هايي بيفتد 
كه برايش كنده شده يا قرار است حفر 
ش��ود، كارها چنان گ��ره خواهد خورد 
ك��ه هيچ نيرويي تواناي��ي باز كردن آن 
را ن��دارد. مردان دول��ت يازدهم توجه 
داش��ته باش��ند كه پس از گزارش صد 
روزه اي كه ارائه خواهند كرد، بايد كاري 
كنند و گ��ره اي از گره ها را باز كرده و 
به ش��هروندان گزارش اميدواركننده از 
فعاليت ه��ا بدهند تا نهال اميد در دل ها 

پژمرده نشود.
محمدصادق جنان صفت
منبع: روزنامه اعتماد

نهال اميد
را شاداب
نگه داريم

تعرفه نامناسب و دامپينگيادداشت
به سقوط توليد شكر منجر شد

سياس��ت هاي مناس��بي براي خنثي كردن آنها از صفحه اول
داشته باشد.

ضرورت
حذف رانت هاي كشاورزي

وزير جهادكشاورزي بر ضرورت حذف 
رانت هاي موجود در بخش كشاورزي تأكيد و 
اعام كرد: بايد اقتصاد كشاورزي را آزاد كنيم 

و دخالت هاي دولت را كاهش دهيم.
محم��ود حجت��ي در دي��دار ب��ا اعضاي 
هيأت رييس��ه اتاق ايران با اس��تقبال از اعام 
آمادگي اتاق براي همكاري در حل معضات 
حوزه كش��اورزي اظهار ك��رد: راه اندازي زير 
كميته هاي مش��ترك مي تواند در راستاي حل 
معضات كش��اورزي تأثيرگذار باشد. امروز 
بحث ه��اي مختلفي از جمل��ه امنيت غذايي، 
خودكفاي��ي، آب مج��ازي، افزايش جمعيت 
و غي��ره در اي��ن بخش وج��ود دارد كه بايد 
سياس��ت هاي مورد نظر براي ارتقا با همه اين 
ش��اخص را جمعي ديد و ب��ا يكديگر تلفيق 

كرد. وي با اشاره به اينكه بايد براي حل مشكات 
از هم��ه ظرفيت هاي موجود اس��تفاده كنيم، گفت: 
مش��كل اصلي كشور بعد از توليد كرد پيدا مي كند. 
بايد اقتصاد كش��اورزي را آزاد كنيم و دخالت هاي 
دولت را كاهش دهيم. از طرف ديگر ضروري است 
رانت ه��اي موجود در اين ح��وزه را حذف كنيم. 
تعيين قيمت نبايد به توليد كشور صدمه بزند. بخش 
خصوصي مي تواند با راه اندازي كشت و صنعت هاي 

كوچك اثرات مثبت در اين زمينه بگذارد.
حجتي، سيس��تم تعرفه گذاري براي واردات 
محصوالت��ي چون برنج و ش��كر را مورد توجه 
ق��رارداد و اعالم كرد: باي��د تعرفه واردات اين 
محصوالت كه جزو كاالهاي اساس��ي هس��تند 
به گونه اي تعيين ش��ود كه به توليد داخل آسيب 
نزند. بايد در كنار توليد نيشكر، توليد چغندرقند 

را هم مورد توجه قرار دهيم.
عبدالمهدي بخش��نده، مع��اون برنامه ريزي و 
اقتصادي وزارت جهادكش��اورزي ني��ز با انتقاد از 
تصميم��ات غيرعلمي و غيراقتصادي در اين حوزه 
تصريح كرد: قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي 
كه بهمن  س��ال گذش��ته تصويب ش��د، وظايف و 
مشكات را افزايش مي دهد؛ بنا بر اين الزم است كه 
اج��راي اين قانون را با فازبندي جلو ببريم. اجراي 
طرح بايد به تدريج صورت بگيرد و در اين بين پس 
از مطالع��ه دقيق تصميم بگيريم كه مس��ؤوليت هر 
حوزه برعهده كدام ارگان گذاشته شود. براي مثال 
مش��خص كنيم كه متولي صنايع تبديلي و تكميلي 

چه نهادي است؟
همچنين غامحس��ين ش��افعي - نايب رييس 
اول اتاق ايران - با اشاره به وضعيت كشاورزي و 
آب در بخش هاي مختلف كش��ور و شرايط كاري 
كشاورزان در مناطق روستايي تصريح كرد: بخش 
كشاورزي به توجه ويژه دولت نياز دارد. اتاق ايران 
توانس��ت در اين راستا قدم بردارد و با افزودن نام 
كشاورزي به آخر نام اتاق، مسؤوليت جديدي براي 
اتاق هاي سراس��ر كش��ور تعريف كند. درادامه نيز 
محس��ن جال پور، نايب رييس اتاق ايران وضعيت 
كشاورزي ايران در دولت هاي نهم و دهم را مورد 
بررس��ي قرار داد. در اين حوزه مشكات فراواني 
وجود دارد البته باتوجه به تجربه و تخصص وزير 
جهادكشاورزي و معاونان و مشاوران، اميدوارم تا 

حدي از اين معضات كاهش پيدا كند.
ع��اء ميرمحمدصادق��ي - نايب ريي��س اتاق 
اي��ران - نيز با اعام آمادگ��ي بخش خصوصي و 
به ويژه اتاق براي تاش در حل مش��كات حوزه 
آب و كشاورزي گفت: درحال حاضر 15 هزار عضو 
به طور مس��تقيم و غيرمستقيم در بخش كشاورزي 
فعاليت مي كنند. مي توانيم باتوجه به اين پتانس��يل، 
كميته مشتركي تأسيس كرده و زمينه براي حل مورد 

به مورد مشكات موجود را فراهم كنيم. 

وزير جهادكشاورزي تصريح كرد :

مي توانيم بازار را تنظيم كنيم
از صفحه اول

ب( دولت هاي ايران از دهه هاي گذشته 
تا امروز به دليل اينكه مالكيت بخش عمده اي 
از بنگاه هاي تولي��د كاالهاي عمومي و حتي 
كاالهاي خصوصي را در اختيار داشته و دارند 
در تصدي گ��ري فعاليت ها وارد ش��ده و در 
همه امور از توليد، توزيع، قيمت گذاري و... 

دخالت مي كرده و اين كار ادامه دارد.
اگر قرار باش��د ماده قانون��ي كه وظيفه 
تنظيم بازار را برعهده تش��كل هاي تخصصي 
قرار مي دهد اجرايي شود، دولت بايد وظايف 
تصدي گري را رها كرده و به امور حاكميتي 
بپ��ردازد. كانون ه��ا و نهاده��اي تخصص��ي 
نمي توانند در شرايطي كه دولت در همه امور 
دخالت مي كن��د، اعتبارش را به ميان آورده و 

خداي ناكرده از دست بدهد.
ج( يكي از گرفتاري هاي بخش خصوصي 

به ويژه برخي كاالهاي كشاورزي در سال هاي 
گذشته اين بود كه دولت بدون توجه به اينكه 
توليد داخلي بايد در اولويت باشد و واردات 
در صورت ضرورت انجام ش��ود، واردات را 
ب��ر توليد داخلي ترجيح م��ي داد. درآمدهاي 
افسانه اي كه نصيب دولت هاي نهم و دهم شد 
و در تاريخ ايران بي سابقه بود، مسؤوالن را به 
سمتي سوق داد كه واردات ساالنه 60 ميليارد 
دالري به طور متوسط را سامان دادند و به ويژه 
با واردات انبوه شكر، بازار را به نفع واردكننده 
ش��كل دادن��د. انجمن صنف��ي كارخانه هاي 
قندوش��كر با اين شرط كه دولت واردات را 
در حد ضرورت و مطابق با قانون هاي موجود 
سامان دهد مي تواند تضمين كند كه بازار شكر 

درحالت تعادل باشد.
د( بخش خصوص��ي مي داند كه دولت 
نهادي براي اداره كل جامعه است و وظايف 

و مس��ؤوليت هاي مل��ي دارد و مناف��ع همه 
اقش��ار و گروه ها را باي��د در تصميم گيري ها 
لحاظ كند. درك درس��ت از سختي هاي كار 
مردان دولت يازدهم ك��ه اقتصاد نامتعادل و 
ضعيفي را تحوي��ل گرفتند بخش خصوصي 
را بايد به اين س��مت حركت دهد كه از همه 
توان مادي و فكري اش براي ساماندهي امور 

استفاده كند. 
اعض��اي انجم��ن صنف��ي كارخانه هاي 
قندوشكر ايران كه در سال هاي گذشته با تدبير 
و فداكاري اجازه ندادند اين صنعت قديمي به 
دره م��رگ بيفتد آمادگي ذهني و اجرايي يك 
كار س��خت را بايد در عمل به بوته آزمايش 
بگذارند. همكاري صميمانه و كارآمد با دولت 
و ش��ركت ها و سازمان هاي مرتبط با صنعت 
قندوشكر امري است كه جامعه از صنعتگران 

انتظار دارد و اين اتفاق مي افتد.
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آمار

دول��ت ايران در مقام مقايس��ه با 
ش��مار قاب��ل  اعتناي��ي از دولت هاي 
جهان، ي��ك دولت بس��يار پرقدرت 

به حساب مي آيد.
دولت ه��اي ايران مطاب��ق قانون 
اساس��ي و همچنين ع��رف جامعه و 
باتوج��ه به ميزان ث��روت و درآمدي 
ك��ه دارد مي تواند در سرنوش��ت هر 
فرد ايراني و هر كس��ب وكاري اثرات 
فوق العاده اي داش��ته باش��د. وزيران 
در كابينه ها باتوج��ه به وظايف ذاتي 
وزارتخانه هايشان و همچنين باتوجه 
به نگاه ش��ان به ام��ور در هر بخش از 

فعاليت ها بسيار مؤثرند.
وزي��ر جهادكش��اورزي از جمله 
وزيران بسيار بااهميت در ميان اعضاي 
كابينه اس��ت كه وظيفه اش نظارت و 
سازماندهي امور توليدي غذاي مردم 
اس��ت و همچنين وظيفه حمايت از 
كشاورزان و امنيت غذايي را برعهده 

دارد. 
حمايت از توليدات كشاورزي و 
تبديلي داخلي در برابر توليدكنندگان 
خارج��ي از ديگ��ر وظاي��ف وزي��ر 
جهادكشاورزي است كه متأسفانه در 
دولت ه��اي نهم و دهم به مرور رنگ 
باخت. اكنون در دولت يازدهم شاهد 
سخنان صريح، روشن و استوار وزير 
جهادكشاورزي هس��تيم كه مي گويد 
بايد در برابر دامپينگ ش��كر از طرف 
خارجي ه��ا ايس��تادگي ك��رد و بايد 
تعرفه ها به اندازه اي باشد كه از توليد 

داخل حمايت كند.
اميدواركننده وزير  اين س��خنان 
محت��رم جهادكش��اورزي مي توان��د 
بارقه هاي حركت هاي آگاهانه صنعت 
و كش��اورزي را در دل ها روشن كند. 
فعاالن صنعت قندوشكر تا همين جاي 
كار از وزي��ر كارآم��د و كار آزم��وده 
جهادكش��اورزي ممنون هس��تند كه 
مطاب��ق با قانون مي خواه��د از توليد 

داخلي حمايت كند.
اميدواري فعاالن صنعت قندوشكر 
مي توان��د افزايش يابد به ش��رطي كه 
هم��كاران وزير جهادكش��اورزي در 
همچني��ن  و  متبوع��ه  س��ازمان هاي 
شركت هاي ساير وزارتخانه ها با اين 
تصميم وزير جهاد در حمايت از توليد 

داخلي در عمل همكاري كنند.

تا
همين جا هم 
متشكريم

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

جدول 3: واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385   تا سال 1392

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

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

كمب��ود جدي ارز كه حتي خريد و انتقال 
داروهاي اساسي را با تنگنا مواجه كرده است 
نيز حريف واردات شكر نمي شود. در ماه هاي 
گذش��ته 732 هزار تن ش��كر ب��ه ارزش 403 

ميليون دالر به بازار داخل عرضه شده است.
اين ميزان واردات در شرايط سخت ارزي 
بيش��تر از كل واردات ش��كر در سال 1384 و 
نزدي��ك ب��ه 1386 )822 هزار تن( اس��ت كه 

سال هاي با درآمد افسانه اي نفت لقب گرفته اند 
است. آمارهاي در دس��ترس نشان مي دهد از 
1384 تاام��روز 5/3 ميلي��ارد دالر به واردات 

شكر اختصاص يافته است.
بيشترين رقم واردات به لحاظ وزن مربوط 
به س��ال 1385 با 2527 هزار تن و بيش��ترين 
مقدار واردات به لحاظ ارزش به سال 13۹1 با 
يك ميليارد و 72 ميليون دالر است. درحالي كه 

تا سال 1384 واردات شكر عمدتاً توسط دولت 
انجام مي شد، از 1385 به بعد بخش خصوصي 
واردكننده ش��كر شد به طوري كه در سال هاي 
1387 تا 13۹0 دولت ش��كري وارد نكرد. در 
دو س��ال 13۹1 و 13۹2 ب��ار ديگ��ر دولت به 
واردات شكر اقدام كرده است. جدول هاي 1، 
2 و 3 نشان دهنده تازه ترين آمار و ارقام درباره 

وضعيت شكر است كه ماحظه مي كنيد.

واردات شكر در بدترين شرايط ارزي ادامه دارد

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
139200732403.262.393732403.262.393
1199494.538.002106344.713.827.795118335.208.365.796جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
جمع وارداتدولتي

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

1392448284732 )مهرماه(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان مهرماه سال 92 )ارقام به تن(
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0
919089888786858483828180مهرماه 92

324000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

732000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481
1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
138623622811254111133615565275038

1170
2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
13872829888914917324686512616993

1101
285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273

877
119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
138969107132234312330161112806373132
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691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
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1234
02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
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1681
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8
139288158811461159207

0103191305366525732جمع هرماه + ماه هاي قبل

نگاه
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بازار جهاني

درحالي ك��ه برخي از مدي��ران مياني 
دولت ه��اي نه��م و ده��م ب��دون اطاع 
كارشناسي از فضاي فعاليت در كشاورزي 
و مطالع��ات ميدان��ي درب��اره مزيت ها و 
معايب آزادس��ازي تج��اري محصوالت 
كشاورزي به واردات بي رويه اقدام كرده و 
شرايط را براي توليد داخل سخت كردند، 
سازمان خواربار و كشاورزي جهاني )فائو( 
در مطالعه تازه خود به اين نتيجه رس��يده 
است كه در شرايط فعلي آزادسازي به نفع 
كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. گزارش 

فائو در اين باره را مي خوانيد:
تجاري محصوالت  آزادسازي  منافع 
كش��اورزي، درآم��د جهان��ي را ت��ا 165 
ميليارد دالر باال مي برد كه سهم كشورهاي 
توس��عه يافته 4 برابر كش��ورهاي درحال 

توسعه است.
براس��اس بررسي ها، آزادسازي كامل 
تجارت محصوالت كش��اورزي مي تواند 
زمينه ساز پيشرفت هاي ارزشمند در ميزان 
رفاه باش��د، اما در اين ميان برخي گروه ها 

برنده اند و برخي گروه ها بازنده.
مناف��ع آزادس��ازي تج��اري، عمدتا 
نصيب مصرف كنندگان و ماليات دهندگان 

در كش��ورهاي صنعتي )كه كشاورزي از 
بيشترين حمايت ها برخوردار است( و نيز 
صادركنندگان در كشور هاي درحال توسعه 
مي ش��ود اما در مقاب��ل، مصرف كنندگان 
ش��هري و روس��تاييان خوش نش��ين در 
كشورهاي درحال توسعه مجبور خواهند 
بود مايحتاج غذايي خود )به ويژه غله، شير، 
گوشت و شكر( را به بهاي بيشتري بخرند. 
آزادس��ازي كامل تجارت جهاني، موجب 
افزايش درآمد جهاني به ميزان 165 ميليارد 
دالر در سال خواهد شد و بيشترين سهم از 
اين افزايش در اثر اصاحات در كشورهاي 
توس��عه يافته به وجود مي آي��د، اما بيش از 
121 ميلي��ارد دالر آن در همين كش��ورها 
هم باقي خواهد ماند. كش��ورهاي درحال 
توس��عه نيز سود حدود 31 ميليارد دالري 
خواهن��د برد، البته اگر آنها نيز تجارت را 

آزاد كنند.
حذف تدريج��ي حمايت هاي قيمتي 
و س��اير يارانه ه��ا ب��ر مصرف كنندگان و 
توليد كنن��دگان كش��ورهاي توس��عه يافته 
و درح��ال توس��عه در 30 س��ال آين��ده 
مشخص ش��د،  قيمت هاي جهاني اندكي 
افزايش خواهد يافت، اما در كش��ورهايي 

ك��ه مي��زان حمايت ها باالس��ت، كاهش 
ش��ديدي در قيمت ه��ا روي خواهد داد. 
توليد كنندگاني كه به قيمت جهاني تجارت 
كنند، سود خواهند برد، اما توليد كنندگاني 
كه در شرايط حمايت هاي قيمتي به رقابت 

مي پردازند، زيان خواهند ديد.
در بازارهاي حمايت شده كشورهاي 
OECD )س��ازمان توس��عه و هم��كاري 
اقتصادي( مصرف كنندگان س��ود خواهند 
ب��رد، ام��ا اضاف��ه مي كند ك��ه به دليل باال 
بودن هزينه هاي توزيع و فرآوري در اين 
كش��ورها، كاهش قيمت محصوالت خام 
به معني كاهش قابل ماحظه قيمت نهايي 

براي مصرف كننده نيست.
البته در كش��ورهاي درحال توس��عه 
كه هزينه هاي توزي��ع و فرآوري پايين تر 
است نيز مصرف كنندگان حتي بيشتر زيان 
خواهند كرد. آزادسازي تجارت تغييري در 
نتيجه گيري اصلي اين بررس��ي )مبني بر 
اينكه كشورهاي درحال توسعه روزبه روز 
به واردكننده خالص كاالهاي كش��اورزي 
تبديل خواهد ش��د( ايجاد نخواهد كرد و 
فقط مي تواند اندكي باعث آهسته تر شدن 

اين روند شود.

كشورهاي توسعه يافته برنده آزادسازي

تهديد توليد شكر هندي
در پي اختالف قيمت

جديدترين گزارش س��ازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد )فائو( افزايش قيمت هاي جهاني غذا در اكتبر 
را پس از كاهش طي پنج ماه گذش��ته نشان داد. شاخص 
قيمت فائو كه تغييرات قيمت ماهانه س��بدي از غات، 
دانه هاي روغني، لبنيات، گوش��ت و ش��كر را بررس��ي 
مي كند، در اكتبر 1/3 درصد نس��بت به س��پتامبر افزايش 
يافت و به 205/8 واحد رسيد اما اين شاخص همچنان 
5/3 درصد كمتر از س��طح مش��اهده شده در اكتبر سال 
2012 است. دليل عمده اين افزايش، نوسان قيمت هاي 
ش��كر به دليل ترديد در مورد مازاد توليد پيش بيني شده 
ب��راي فصل زراعي 2014-2013 بود. ش��اخص قيمت 
ش��كر به دليل شرايط آب و هوايي نامس��اعد در برزيل 
كه بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده ش��كر در جهان 
است، براي سومين ماه پياپي افزايش يافت و به 265 واحد 
در اكتبر رس��يد. آتش سوزي در بندر سانتوس برزيل كه 
نابودي يك انبار بزرگ ش��كر را به دنبال داشت نيز اين 
افزايش قيمت را تشديد كرد. شاخص قيمت غات فائو 
نيز به 1۹7 واحد در اكتبر رسيد كه يك درصد باالتر از 
سپتامبر بود اما همچنان 22 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كمتر است. شاخص قيمت روغن و چربي ها 
نيز با دو درصد افزايش نسبت به سپتامبر، به 188 واحد 
در اكتب��ر رس��يد. قيمت هاي روغن خرم��ا به دليل توليد 
كمتر از حد مطلوب در آس��ياي جنوب شرقي و تقاضاي 
ب��اال براي واردات، بي��ش از پنج درصد افزايش يافت و 
به باالترين س��طح در 13 ماه گذش��ته رسيد. در عوض 
قيمت هاي روغن س��ويا پايين تر از ركورد ثبت شده در 
اكتبر س��ال 2011 و 2012 قرار داشت كه به دليل بهبود 
دورنماي توليد سويا در فصل زراعي 2014-2013 بود. 
براس��اس گزارش رويترز، جديدترين آمار فائو نش��ان 
مي دهد نوسان قيمت هاي جهاني غذا كمتر شده و افزايش 

قيمت ها در ماه هاي پيش رو ادامه خواهد داشت.

كارخانه هاي بزرگ هندي با امتناع از خريد نيش��كر 
از كشاورزان به قيمت تعيين شده از سوي دولت، ترديدها 
را در مورد توليد ش��كر در هن��د افزايش دادند. قيمت ها 
براي شكر تصفيه شده توسط عوامل بازار تعيين مي شود 
و حدود سه درصد طي سه سال گذشته افزايش داشته اما 
قيمت هاي نيش��كر كه از سوي دولت مناسب كشاورزان 
تعيين مي شوند، 14 درصد طي همين مدت افزايش داشته 
اس��ت. كارخانه هاي بزرگ توليد ش��كر حاضر به خريد 
نيشكر از كش��اورزان به قيمت تعيين ش��ده دولتي نبوده 
و مي گويند اين قيمت ها به ضررش��ان تمام مي شود. اگر 
اختاف بر سر قيمت هاي نيشكر موجب به تأخير افتادن 
توليد شود، به معني از دست رفتن فرصت هاي صادراتي 
بيشتر خواهد بود زيرا كارخانه هاي هندي نمي توانند تاريخ 
تحويل دس��امبر را براي خريداران خارجي متعهد شوند. 
كارخانه هاي هندي در نظر داش��تند حدود سه ميليون تن 
ش��كر در فصل زراعي 2014-2013 صادر كنند. دولت 
فدرال هند اس��تدالل مي كند كه الزم است به كشاورزان 
براي محصوالت اساسي مانند گندم و برنج قيمت حداقلي 
پرداخت شود تا كشاورزان به كاشت محصوالت پرسود 
ديگر روي نياورند و امنيت غذايي كش��ور تضمين شود. 
همچنين تعيين حداقل قيمت، از درآمدهاي كش��اورزان 
در برابر س��ودجويي خريداران حمايت مي كند. در مورد 
نيشكر نيز دولت قيمت ها را براي حمايت از درآمدهاي 
كشاورزان تعيين كرده است. دولت فدرال سقف حداقل 
قيم��ت را براس��اس ب��رآورد هزينه ها تعيي��ن مي كند اما 
ايالت هاي��ي مانند اوترپ��رادش اغلب قيمت هاي باالتري 
را تعيين مي كنند. براس��اس گزارش وال استريت ژورنال، 
كش��اورزان با قيمت گذاري بازار براي محصوالت ش��ان 
مخالف بوده و مي گويند نوسانات قيمت شكر ريسك هايي 
را به ويژه باتوجه به هزينه هاي كود وارداتي و هزينه هاي 

ديگر درپي خواهد داشت.

كسري ۴ برابري
 تراز تجاري كشاورزي
 كشورهاي درحال توسعه

كش��ورهاي توسعه يافته با اجراي سياست  حمايتي و اصاح 
س��اختاري، راه صادرات را بر كشورهاي درحال توسعه بسته اند 
كه تا 18 س��ال ديگر كسري تراز تجاري محصوالت كشاورزي 

اين كشورها 4 برابر مي شود.
بس��ياري اف��راد تجارت آزاد را راه صل��ح و ترقي مي دانند. 
در كشورهاي درحال توس��عه، به ويژه در كشورهايي كه اقتصاد 
عقب مانده دارند، تجارت آزادتر كشاورزي مي تواند، درآمدها را 
افزايش دهد، ارز خارجي بياورد و زمينه س��از توسعه كل اقتصاد 

شود.
در اين ميان اجراي سياست هايي با هدف بستن راه تجارت 
محصوالت كش��ورهاي درحال توس��عه و نيز س��رازير ش��دن 
توليداتش��ان به اين كش��ورها مانع از بر ه��م خوردن اين فرض 

مي شود.
الگوهاي تجارت در كشورهاي درحال توسعه در چهل سال 

گذشته دستخوش تحوالت سريع شده است:
براساس اين گزارش، صادرات كشاورزي در مقايسه با ساير 
بخش ها آهس��ته تر رشد كرده اس��ت و سهم آن در كل صادرات 
از ح��دود 50 درصد در دهه 1۹60 به حدود 6 درصد در س��ال 

2000 رسيده است.
مازاد تجارت كش��اورزي كش��ورهاي درحال توسعه از بين 
رفته اس��ت و پيش بيني س��ال 2030 نش��ان مي دهد كه مجموعه 
اين كش��ورها وارد كننده خالص محصوالت كش��اورزي )به ويژه 
محص��والت متعل��ق به مناط��ق معتدل( خواهند ب��ود. مجموعه 
كش��ورهاي كمتر توس��عه يافته نيز قبًا در اواسط دهه 1۹80 به 
وارد كننده ويژه محصوالت كش��اورزي تبديل ش��دند. كس��ري 

تجارت كشاورزي آنها به سرعت بيشتر مي شود و تا سال 2030 
شايد چهار برابر شود.

سياستگذاري ها و نيروهاي بازار دو عامل مهم در شكل گيري 
تحوالت يادش��ده بوده است. درباره سياست ها مي توان گفت كه 
موانع تجاري و سياس��ت هاي حمايتي كش��ورهاي توسعه يافته 
)عمدتًا كش��ورهاي عضو OECD( از توليد داخلي باعث مهار 
رشد صادرات كشاورزي از كشورهاي درحال توسعه شده است. 
اي��ن دخالت ه��ا هزينه هاي زيادي را تحميل مي كند و به ش��دت 

موجب ناكارآمدي مي شود.
در كش��ورهايي كه اين سياست ها را به كار مي بندند، تحميل 
قيمت ها به مصرف كنندگان و در ساير كشورها محروم ماندن از 
بازارهاي صادراتي در اثر رقابت ناعادالنه، از پي آمدهاي اينگونه 

سياست هاي حمايتي به شمار مي آيد.
چنين سياس��ت هايي قيمت كاالهاي كشاورزي را پايين نگه 
مي دارند و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه كه نمي توانند به 
آن اندازه از زارعان و كش��اورزان خود حمايت كنند، راه توسعه 

كشاورزي را مي بندند.
اصاحات تجاري در كش��ورهاي توسعه يافته باعث كاهش 
موانع تجارت، يكپارچه تر شدن اقتصاد جهان، ارتقاي بهره وري و 

افزايش درآمدها شده است و در آينده بهتر هم خواهد شد.
در اين ميان همه كشورها يا همه گروه ها برنده نبوده اند، اما 
آث��ار منفي با اجراي برخي سياس��ت هاي بين المللي و ملي قابل 
پيش��گيري اس��ت. بنابراين بايد سياس��ت هاي مشخصي به اجرا 
در آيد، تا س��هم بيش��تري از منافع تجارت به كشورهاي درحال 

توسعه سرازير شود.

نتايج فائو نشان مي دهد

افزايش قيمت هاي جهاني غذا
فائو اعالم كرد
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س��ازمان خواربار و كش��اورزي ملل متحد در روز 
جهان��ي غذا 5 توصيه براي از بين بردن گرس��نگي ارائه 

كرد.
در پيام خوزه گرازيانو داس��يلوا، كه در همايش روز 
جهاني غذا كه توس��ط نماينده اش در ايران قرائت ش��د 

آمده است:
ام��روز ما مي توانيم كاهش ش��مار اف��رادي را كه از 

گرسنگي رنج مي برند جشن بگيريم.
در س��ال 2012 ش��مار افرادي كه از گرسنگي رنج 
مي بردند 870 ميليون نفر بود، اما در سال جاري اين رقم 

به 840 ميليون نفر رسيده است.
به عبارت ديگر، 30 ميليون نفر از تعداد افراد گرسنه 
در جهان كاس��ته شده است اما ما نبايد فراموش كنيم كه 
12 درصد از جمعيت جهان هنوز در قرن 21 از گرسنگي 

رنج مي برد.
اين به آن معناست كه از هر 8 انسان يك نفر با مشكل 
گرسنگي روبه روست. بنابراين، درحالي كه كاهش شمار 
گرس��نگان جهان را جشن مي گيريم بايد تاش بيشتري 

به عمل آوريم.
تاش هاي دو س��ال گذش��ته نش��ان مي دهد كه ما 
مي توانيم به اهداف توس��عه هزاره دس��ت يابيم و شمار 
گرس��نگان را در فاصله 1۹۹0 تا 2050 به نصف كاهش 
دهيم. 62 كشور از 128 كشور درحال توسعه توانسته اند 
با كمك فائو اين اهداف را محقق كنند. اين اقدام يك گام 

مهم در راس��تاي دستيابي به هدفي بزرگ تر و ضروري تر 
محسوب مي شود.

تضمين حق تمام افراد در دس��تيابي به غذا و مقابله 
با گرس��نگي نخستين گام رد راستاي ايجاد توسعه پايدار 
در جهان و تحقق ديگر اهداف توس��عه هزاره محسوب 

مي شود.
از بين بردن گرسنگي همان چيزي است كه ما به آن 
نياز داريم و بايد براي تحقق آن تاش كنيم. در اين راستا 
بايد به پنج عنصر مهم توجه داش��ته باشيم. اول، دستيابي 

كافي به غذا در تمام مناطق است.
دوم، توجه به وضعيت كودكان زير دو سال است. 

سوم، پايدار ساختن نظام هاي غذايي است. چهارم، 
افزايش صددرصدي بهره وري و درآمد كشاورزان خرده 
پاس��ت. پنجم، به صفر رس��اندن ضايع��ات موادغذايي 

است. 
در روز جهان��ي غ��ذا، ما يك پيام س��اده ولي مهم 
را داري��م كه مي تواند تاش هاي ما ب��راي پايان دادن به 

گرسنگي را تقويت كند:
»سامتي انس��ان ها در گرو نظام هاي غذايي سالم«. 
نظام  هاي غذايي كارآمد و پايداري كه به خوبي مديريت 
ش��وند مي توانند يك رژيم غذايي متنوع و مغذي را ارائه 
دهند كه ما براي پايان دادن گرسنگي و سوء تغذيه به آن 
نيازمندي��م. درعين حال، اينگونه نظام ه��اي غذايي منابع 

طبيعي ما را حفظ مي كنند.

5 توصيه فائو به كشورها 
براي از بين بردن گرسنگي در جهان

سازمان بين المللي شكر باتوجه به افزايش توليد در هند، پيش بيني 
كرد كه مازاد جهاني ش��كر در فصل زراعي جاري 5/1 درصد بيش��تر 
از ارزيابي  قبلي خواهد بود. اين س��ازمان مستقر در لندن در گزارشي 
نوشت: توليد جهاني شكر از اول اكتبر تا 12 ماه آينده به ميزان 4/73 
ميليون تن باالتر از مصرف خواهد بود. در گزارش ماه اوت س��ازمان 
بين الملل��ي ش��كر، ميزان م��ازاد 4/5 ميليون تن پيش بيني ش��ده بود. 
اقتصاددانان س��ازمان بين المللي شكر پيش بيني كرده اند كه توليد شكر 
در هند به دليل بارندگي موسمي خوب 1/5 ميليون تن افزايش يابد و 
به 26/5 ميليون تن برسد. طبق جديدترين پيش بيني سازمان بين المللي 
شكر، توليد جهاني 181/5 ميليون تن خواهد بود كه باالتر از 180/8 
ميليون تن پيش بيني ش��ده در ماه اوت اس��ت اما 1/2 درصد كمتر از 
سال گذشته محس��وب مي شود. توليد جهاني شكر براي نخستين بار 
از فص��ل زراع��ي 200۹-2008 كاهش خواه��د يافت. ميزان مصرف 
جهاني نيز 176/75 ميليون تن پيش بيني ش��ده كه 0/2 درصد باالتر از 
پيش بيني انجام گرفته در ماه اوت و 2/2 درصد باالتر از سال گذشته 
خواهد بود. توليد شكر در اتحاديه اروپا 5/3 درصد نسبت به پيش بيني 
ماه اوت كاهش خواهد يافت و به 16/1۹ ميليون تن مي رس��د. ميزان 
توليد ش��كر در تايلند به ركورد 11 ميليون تن مي رسد كه 2/8 درصد 
باالتر از گزارش قبلي سازمان بين المللي شكر خواهد بود. طبق برآورد 
اين س��ازمان، برزيل نيز 41/1 ميليون تن شكر توليد مي كند. براساس 
گ��زارش بلومبرگ، مازاد جهاني ش��كر از ركورد 10/6 ميليون تن در 
فصل زراعي 2013-2012 كمتر اس��ت و شواهد نشان مي دهند روند 

مازاد توليد در فصل زراعي 2015-2014 پايان خواهد يافت. 

عباس رجايي رييس كميس��يون كش��اورزي مجلس معتقد اس��ت: 
قان��ون افزايش بهره وري بخش كش��اورزي و منابع طبيعي، قانون انتزاع 
و برنامه پنجم توس��عه در راس��تاي توسعه كش��اورزي و ارتقاي توليد 
محصوالت وضع ش��ده اس��ت كه نياز به اجراي مديريتي دارد. ديدگاه 

وي را مي خوانيد:
شاخص توس��عه يافتگي بخش كشاورزي وابسته به ارتقاي كيفيت 
زندگي و معيشت كشاورزان و راه اندازي سيستم الكترونيكي بازار است 
تا كش��اورزان خود بتوانند براي توليد محصوالتش��ان بازار مناسب پيدا 
كنند تا سود مناسبي هم نصيب شان شود. زماني كه قيمت جهاني گندم 
كيلويي 1200 تومان است، چرا بايد دولت گندم را كيلويي 1050 تومان 
از كش��اورزان خريداري كند كه كش��اورز متضرر شود و به ناچار گندم 
را به بخش خصوصي بفروشد. الزم است به جاي اين كه، براي واردات 
سرمايه گذاري كنيم اين سرمايه گذاري را در بخش كشاورزي انجام دهيم 

تا كشاورزان با انگيزه بيشتري به امر توليد بپردازند.
معتقدم اگر امسال دولت گندم را به جاي كيلويي 800 تومان با مبلغ 
يك هزار تومان خريداري مي كرد، به طور حتم بخش عمده گندم توليدي 
كشور به دولت فروخته مي شد. برخي ادعا دارند آمارهاي توليد كشور 
غيرواقعي است، آيا اين بدان معني است كه سال گذشته فقط سه ميليون 
تن گندم در كشور توليد شده و نياز به واردات ۹ ميليون تن گندم داشتيم؟ 
طبق اعام برخي دس��تگاه ها، س��ال گذشته حدود هش��ت ميليارد دالر 
واردات كاالهاي اساسي و نهاده هاي بخش كشاورزي انجام شده است 
و با قيمت ارز مبادله اي اين رقم حدود 18 هزار ميليارد تومان مي ش��ود 
كه اگر اين مبلغ در بخش كش��اورزي كشور تزريق مي شد، مي توانست 
اين بخش را متحول كند. امس��ال نيز قرار است مبلغ 12 ميليارد دالر)با 
ارز مبادله اي به رقم 25 تا 30 هزار ميليارد تومان( واردات انجام ش��ود، 
اما بايد بدانيم كه هميشه ساده ترين راه بهترين راه نيست. درحال حاضر 
با فروش هر بش��كه نفت، 120 دالر درآمد نصيب كش��ور مي شود، اما 
اگر صادرات بخش كش��اورزي توسعه يابد، مي توان با صادرات معادل 
ه��ر بش��كه رب گوجه فرنگي 400 دالر و حبوب��ات يك هزار دالر براي 
كش��ور ارزآوري كرد، درحالي كه محصوالتي هم چون زعفران و پسته 
ارزآوري خوبي براي كشور به همراه دارد. الزم است كساني كه در حوزه 
تصميم گيري كش��ور قرار دارند، بخش كشاورزي را با 4 ميليون و 400 
هزار بهره برداري درنظر بگيرند كه كمك به اين بخش رشد شتابان بخش 

كشاورزي را در توليد و صادرات به همراه خواهد داشت.
در سال 8۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي 
تصويب ش��د، بنا بر اين دولت مكلف است ظرف مدت برنامه پنج ساله 
توسعه توانمندسازي تشكل ها، قانون انتزاع را در بخش كشاورزي اجرايي 

كند تا اين بخش متحول شود.

افزايش مازاد جهاني شكر

ارزآوري 2۰ ميليارد دالري
 صادرات كشاورزي

سازي شكر پايان مي دهد چين به برنامه ذخيره 

يك مقام س��ازمان برنامه ريزي چين پيش بيني كرد 
اجراي برنامه ذخيره س��ازي برنج كه ذخاير را به ركورد 
بااليي رس��انده اما موفق به باال بردن قيمت هاي داخلي 

نشده، پايان خواهد يافت.
طبق برآورد ش��ركت ش��ينهو فيوچ��رز، اين برنامه 
تقريبًا 3 ميليارد دالر در 2س��ال گذشته براي دولت چين 

تمام شده است.
به گفته مدير واحد اقتصاد و بازرگاني كميسيون ملي 
اصاحات و توسعه چين، يارانه مستقيم به توليدكنندگان 
نيش��كر و چغن��در ممكن اس��ت تا اكتبر س��ال 2014 

جايگزين اين برنامه شود.
اگرچ��ه چين در يك دهه گذش��ته ب��راي افزايش 
درآمد 40 ميليون كش��اورز، اقدام به خريد محصوالت 
نيش��كر و چغندر كرده اما قيمت هاي محلي ۹/1 درصد 
از ژانويه به اين س��و كاهش يافته اس��ت. از سوي ديگر 
ميزان واردات ش��كر چين به ركورد 4/5 ميليون تن در 

سال 2012-2011 رسيد.
طبق برآورد ش��ركت واندا فيوچرز، ذخاير ش��كر 

چين تا پايان سپتامبر به شش ميليون تن رسيد كه برابر 
با حدود نيمي از توليد اين كش��ور در سال گذشته بود. 

چين آمار ذخاير را منتشر نمي كند.
به گفته جانات��ان كينگزمن - بنيانگذار كينگزمن - 
چين 2/5 ميليون تن ش��كر در سال 2014-2013 وارد 
خواهد كرد كه 43 درصد نس��بت به س��ال پيش كمتر 
خواهد بود. اين كشور ممكن است حداقل 1/4 ميليون 

تن شكر خريداري كند.
براس��اس گزارش بلومبرگ، چي��ن وارداتش را از 
طريق سهميه هاي توافق شده با سازمان جهاني تجارت 
كنترل مي كند و اجازه مي دهد ساالنه حدود 1/۹ ميليون 
تن ش��كر با تعرفه 15 درصد وارد شود. تعرفه واردات 

افزون بر اين ميزان 50 درصد خواهد بود.
وزارت كشاورزي آمريكا برآورد كرده كه تقاضاي 
جهاني براي شكر 2/3 درصد در سال بازاريابي 2014-
2013 افزايش يافته و به 167/3 ميليون تن مي رس��د و 
توليد طي اين مدت 0/2 درصد افزايش يافته و به 174/۹ 

ميليون تن بالغ مي شود. 

سازمان بين المللي شكر پيش بيني كرد
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دول��ت نه��م و دهم ب��ا انديش��ه هاي مبهم و 
سياس��ت هاي ناكارآم��د كاري كردن��د ك��ه توليد 
چغندرقن��د ك��ه در س��ال 1385 به م��رز 7 ميليون 
تن رس��يده بود دوباره راه س��رازيري را طي كرده 
و به حدود 3/2 ميليون تن رس��يده اس��ت. باتوجه 
به كاهش توليد چغندر و س��هم ش��كر توليدش��ده 
از اين محصول اس��ت كه ضري��ب خودكفايي در 
 اي��ن محصول روندي نزولي ط��ي كرده به كمتر از

50 درصد رسيده است.
محمدرضا درگاهي مديركل دفتر پنبه و دانه هاي 
روغن��ي وزارت جهادكش��اورزي در اين باره گفته 
اس��ت: امس��ال توليد چغندرقند حدود 21 درصد 
كاهش و توليد نيش��كر ح��دود 23 درصد افزايش 
مي يابد كه باتوجه به اس��تحصال حدود يك ميليون 
تن شكر سفيد از اين محصوالت، ميزان خودكفايي 
ش��كر در سال ۹2 حدود 48 درصد است. برداشت 
چغندرقند از نيمه دوم شهريور ماه سال جاري آغاز 
ش��ده و تاكنون حدود 1/۹ ميلي��ون تن چغندرقند 
برداش��ت و به كارخانه هاي كشور تحويل داده شده 
است. همچنين برداشت نيشكر از نيمه دوم مهر ماه 
آغاز ش��ده و تاكنون ۹3۹ هزار و 654 تن نيشكر با 
عملكرد حدود 70 تن در هكتار برداشت و تحويل 

كارخانه هاي نيشكري شده است.
در سال جاري حدود 3/2 ميليون تن چغندرقند با 
عملكرد بيش از 40 تن در هكتار از سطح زيركشتي 
بالغ بر 80 هزار هكتار برداشت و به كارخانه هاي قند 
كشور تحويل داده مي شود و در مقايسه با سال قبل 
كه حدود 4/07 ميليون تن چغندرقند توليد شد معادل 

21/3 درصد كاهش توليد خواهيم داشت.
مديركل دفتر پنب��ه و دانه هاي روغني وزارت 
جهادكشاورزي ادامه داد: برآوردها نشان مي دهد در 
سال زراعي جاري حدود هفت ميليون تن نيشكر با 
عملكرد باالي 70 تن در هكتار از س��طح زيركشتي 
بال��غ بر 88 هزار هكتار برداش��ت و به كارخانه هاي 
نيش��كري تحويل داده ش��ود كه در مقايسه با سال 
 قبل كه حدود 5/7 ميليون تن برداش��ت ش��ده بود
23 درصد افزايش توليد داريم. در سال جاري ميزان 
شكر استحصالي از چغندرقند حدود 404 هزار تن 
و ميزان شكر نيشكري حدود 630 هزار تن برآورد 
مي ش��ود كه مجموعًا به يك ميليون تن شكر سفيد 
مي رسد كه اين ميزان توليد نشان مي دهد در مقايسه 
با س��ال گذش��ته كه حدود يك ميليون و 124 هزار 
تن شكر سفيد توليد شد، توليد شكر در سال جاري 

پنج درصد كاهش يافت.
درحال حاضر مصرف ش��كر در كشور حدود 
2100 ه��زار تن اس��ت كه باتوجه ب��ه ميزان توليد 
امس��ال به واردات ح��دود يك ميليون و 130 هزار 

تن شكر نياز داريم.
در سال زراعي گذشته قيمت تضميني چغندرقند 
كيلوي��ي 135 تومان بود كه در ادامه با پيگيري هاي 
وزارت جهادكش��اورزي حدود 30 تومان به عنوان 
هزين��ه حمل ونق��ل به قيمت ه��ر كيلوگرم از اين 
 محص��ول اضافه ش��د ام��ا باتوجه ب��ه تصويب و
اعام ديرهنگام اين افزاي��ش قيمت، تأثير چنداني 
در افزايش س��طح زيركشت اين محصول مشاهده 

نشد.
در س��ال زراعي جاري نيز نرخ خريد تضميني 
چغندرقند كيلويي 210 تومان اعام شده كه با وجود 
اين شرايط نمي توان سال پيش روي زراعي نيز براي 

اين محصول چندان مناسب توصيف كرد.
وي اظه��ار امي��دواري كرد مكاتب��ات متعدد 
 وزارت جهادكش��اورزي ب��راي اف��زودن ح��دود
40 تومان به نرخ خريد تضميني مصوب چغندرقند 
به عن��وان هزينه حمل ونقل بتواند در افزايش انگيزه 
كشاورزان و نهايتًا افزايش سطح زيركشت و توليد 

چغندرقند مؤثر باشد. 

داليل پايين بودن سرمايه گذاري 
در كشاورزي ايران

ضريب خودكفايي شكر: ۴8 درصد

پيش بيني وزارت جهادكشاورزي منتشر شد

مقاله

س��رمايه گذاري بخش كشاورزي بيش��تر از 4 درصد نيست، 
درحالي كه امنيت غذايي 76 ميليون ايراني به اين بخش وابس��ته 
است. عاوه بر آن كشاورزي مي تواند در رشد اقتصاد تأثير داشته 
باشد، اما دليل سرمايه گذاري پايين در بخش كشاورزي چيست؟

مس��ؤوالن و كارشناس��ان مش��كل امروز بخش كشاورزي را 
كمبود س��رمايه گذاري مي دانن��د، به طوري كه رييس جمهور نيز در 
كنگره سراس��ري خانه كش��اورز به اندك بودن سرمايه گذاري در 
بخش كشاورزي اشاره كرد و آن را مشكل عمده براي اين بخش 
دانس��ت، اما دليل پايين بودن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
چيس��ت؟ چرا س��رمايه گذاران تمايل كمتري دارند، در اين بخش 

سرمايه گذاري كنند؟ 
تولي��د در بخش كش��اورزي ب��ا تغيير ش��رايط آب و هوايي 
گره خورده و ب��ا كمترين تنش هاي محيط��ي محصول تحت تأثير 
قرار مي گيرد، شرايط طبيعي، سرما، گرما، تگرگ، باران هاي شديد 
و سيل هركدام از اين ها مي تواند توليد را از بين ببرد، برنامه ريزي 
كش��اورزي نمي تواند خيلي دقيق باشد، زيرا توليد در محيط بسته 
نيست، بلكه در محيط باز كه عوامل تأثير گذار هم كه قابل كنترل 

نيستند، انجام مي شود.
از س��وي ديگر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي زود بازده 
نيست، حداقل در بخش زراعت يك سال و در بخش هاي باغباني 
و ش��يات چندين س��ال براي بازگشت سرمايه و سود زمان الزم 
است و سرمايه گذار عجول حوصله بازگشت سرمايه دراز مدت را 
ندارد. حتي به همين دليل است كه بانك ها نيز تسهيات را بيشتر به 
غيراز بخش كشاورزي مي دهند، زيرا مثًا بازپرداخت وام بانك ها 
توسط بخش صنعت، تجار و وارد كنندگان سريع تر انجام مي شود 

و ريسك كمتري نسبت به بخش كشاورزي دارد.

بيمه
بيمه همواره به عنوان سوپاپ اطمينان توليد و كاهش ريسك 
توليد به ش��مار مي رود، اما در بخش كش��اورزي بيمه محصوالت 
كش��اورزي جايگاه خاصي ندارد، هم��واره اعتبارات بيمه كمتر از 
نياز كشاورزان بوده و آن هم به درستي پرداخت نشده است، مثًا 
امس��ال درحالي كه به گفته كارشناس��ان نياز بيمه كشاورزان 750 
ميليارد تومان است، در بودجه سال ۹2 بيش از 150 ميليارد تومان 

تصويب نشد.
اگر چه به تازگي مبلغ 200 ميليارد تومان اضافه ش��ده است، 
اما همچنان در مجموع به نصف نياز اين بخش نمي رسد، بنابراين 
كش��اورزي كه در طول سال باتمام شرايط نامساعد آب و هوايي، 
خشكي، سرما، گرما، بي آبي، تگرگ، توليد مي كند، يعني سرمايه هاي 
خود را در وسط بيابان رها كرده است و اگر از سوي دولت بيمه 

نشود، ريسك سرمايه گذاري بسيار باال خواهد رفت.
شرايط نامناسب زنجيره هاي توليد

س��رمايه گذاري در بخ��ش كش��اورزي نيازمند ارتق��اء تمام 
زنجيره ه��اي مرب��وط به آن اس��ت. اگر بخواهيم س��رمايه گذاري 
در بخش كش��اورزي س��ودآور باش��د، بايد صنايع تبديلي نيز به 
اندازه اي رش��د كند، تا با توليد همسو شود. وجود صنايع تبديلي 
كافي مي تواند محصوالت كش��اورزي به ويژه با انبارداري كمتر را 
براي تمام سال متعادل كند، نوسان هاي عرضه و قيمت محصوالت 
كش��اورزي مهم ترين مشكل سرمايه گذاران اس��ت كه نمي توانند 
پيش بيني درس��تي از سود داشته باش��ند، منحني تار عنكبوتي در 

اقتصاد كشورهاي درحال توسعه هم به همين دليل است.
درآمد اندك كشاورزان به دليل مشكالت بازار

درآمد كش��اورزي به دليل مش��كات بازار، اندك و غيرقابل 
پيش بيني اس��ت، قيمت ها ثبات ندارد و مدام درحال تغيير اس��ت 
و س��ود اصلي اين نوس��ان به جيب دالالن مي رود نه كشاورزان و 
به همين دليل طي سال هاي گذشته سرمايه گذاري در بخش بازار 
محصوالت كشاورزي نسبت به توليد رشد بيشتري داشته است. 

ادوات كشاورزي
ماشين آالت كش��اورزي بخش ديگري است كه اگر ناكارآمد 

باشد سرمايه گذار بخش زراعي را ناكام خواهد گذاشت.
از س��وي ديگ��ر عوام��ل توليد ني��ز بايد به نحوي باش��د، تا 
س��رمايه گذار را در ادامه مسير همراهي كند، ضريب مكانيزاسيون 
كش��اورزي اگر در بخش توليد پايين باش��د، س��رمايه گذار بخش 
كشاورزي را به سرمنزل مقصود نمي رساند. ضريب مكانيزاسيون در 
كشور براساس برنامه  چهارم پيش نرفت، قرار بود ضريب استفاده 
از ماشين و ضريب مكانيزاسيون تا پايان برنامه چهارم به 1/2 اسب 
بخار در هكتار برس��د كه نرسيد، اما اين رقم درحال حاضر حدود 
1/4 اسب بخار در هكتار است و بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه 

به 1/5 اسب بخار در هكتار برسد.
ضريب مكانيزاس��يون در كش��ور با عقب ماندگي همراه است 
و دليل اصلي آن نبود ماش��ين آالت و ادوات كشاورزي مناسب و 
زمين هاي خرد كشاورزي است. نبودن سامانه هاي مناسب آبياري 
هم توليد را براي كش��اورزي به صرف��ه نمي كند، زيرا ميزان توليد 
بايد به ازاي ميزان آب مصرفي باشد، به دليل مجهز نبودن زمين هاي 
كش��اورزي كش��ور به س��امانه هاي آبياري نوين، مصرف آب در 

كشاورزي ايران باال است.
اكن��ون تنه��ا 10 درصد از زمين هاي كش��اورزي كش��ور به 
آبي��اري نوين مجهز اس��ت، توليد كنندگان هم��واره با كمبود آب 
مواجهند، اگرچه كش��ور ايران ذاتا خش��ك است و متوسط بارش 
230 ميلي متر اس��ت. ۹0 درصد آب در بخش كش��اورزي استفاده 
مي شود و اين درصورتي كه آب مصرفي به قيمت واقعي كه قطعًا 
در آينده عملي خواهد ش��د، انجام شود، سودي براي توليد كننده 

عايد نخواهد كرد.
حذف يارانه ها و آماده نبودن بسترهاي اقتصادي

از سوي ديگر حذف يارانه ها در بخش كشاورزي بدون فراهم 
شدن بس��تر الزم توليد انگيزه هاي سرمايه گذاري را كمتر مي كند. 
در كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري هاي اقتصادي كه 47 
كش��ور عضو هستند، حمايت بس��يار مناسبي از بخش كشاورزي 
مي ش��ود، حال اينكه در كش��ور ما بدون فراهم ش��دن بسترهاي 
مناسب توليد، يارانه اين بخش را حذف مي كنند و براساس قانون 
هدفمندي يارانه ها كه 30 درصد بايد به بخش توليد داده مي شد، 
را نمي دهند و همه اين ها عاملي است كه سرمايه گذاري در بخش 

كشاورزي بسيار كمرنگ شود.
مقاومت سرمايه گذاران خارجي

به دليل مسائل سياسي
از سوي ديگر مقاومت جدي در سرمايه گذاري خارجي وجود 
دارد، س��رمايه گذاران خارجي به دليل تحريم و باال بودن ريس��ك 
س��رمايه گذاري كه به داليل سياسي طي س��ال هاي اخير به وجود 
آمده اس��ت، حاضر به سرمايه گذاري در كشور و به ويژه در بخش 
كشاورزي نيس��تند. در اين ميان برخي كشورهاي خارجي نيز كه 
براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اعام آمادگي مي كنند، با 

مخالفت داخلي روبه رو مي شوند.
مخالفان مي گويند: ظرفيت هاي زياد، وجود بيش از 150 هزار 
فارغ التحصيل كش��اورزي جوياي كار، كارگر بيكار و انرژي ارزان 
دليل مخالفت با حضور سرمايه  گذار خارجي در بخش كشاورزي 
ايران است، اما موافقان گويند حضور سرمايه گذار خارجي باعث 
ايجاد رقابت و ورود فناوري نوين به كش��اورزي ايران و افزايش 

صادرات خواهد شد.
اخيراً كشور قطر براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران 
اعام آمادگي كرده بود، اما مخالفت هاي داخلي مانع از اجراي اين 
س��رمايه گذاري شد. البته سرمايه گذاري خارجي هم بايد در قالب 
اصول و چارچوب مطالعه ش��ده باش��د كه براي بخش كشاورزي 
و اقتصاد كشور مفيد باش��د وگرنه سرمايه گذاري هاي غيرمنطقي 

نتيجه اي جز به تاراج رفتن سرمايه كشور نخواهد داشت.
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وزير نيرو با اشاره به اينكه 2۹0 دشت 
آبي كش��ور با وضعيت بحراني كمبود آب 
مواجه هس��تند، گفت: سه راهكار اساسي 
ب��راي مقابل��ه با بحران كم آبي در كش��ور 

وجود دارد.
چيت چي��ان، وزي��ر نيرو با اش��اره به 
اينكه هر س��اله به تعداد چاه هاي موجود 
كش��ور افزوده شده اس��ت اظهار داشت: 
ام��ا در مجم��وع برداش��ت آب از اي��ن 
 چاه ها درحال كاهش اس��ت و كشاورزان
با مشكل دسترسي به آب روبه رو هستند.

آب  چاه ها در دش��ت ها ش��ور شده و 
با تخليه شدن اين آب ها در زمين موجب 
مي ش��ود كه زمين ها نيز شور شود و ديگر 
امكان زراعت و كشاورزي در اين زمين ها 
وجود ندارد و در حقيقت آب هاي ش��ور، 
زمين هاي كش��اورزي را ب��ا تهديد جدي 

مواجه كرده است.

چيت چيان با بيان اينكه منابع  آب هاي 
زير زميني به دو بخش ايستا و پويا تقسيم 
مي ش��وند، بيان داش��ت: ذخاير استاتيك 
ذخايري هس��تند كه آب��ي جايگزين آنها 
نمي شود و درحال حاضر 100 ميليارد متر 
مكعب از اين آب ها تخليه شده كه امكان 

بازگشت آنها وجود ندارد.
وي به راهكار و چاره حل مشكل آب 
در كشور اش��اره كرد و گفت: كشاورزان 
باي��د با هم��كاري دولت جل��وي افرادي 
را كه به ص��ورت غيرقانوني اقدام به حفر 
چ��اه مي كنن��د بگيرند ت��ا براب��ر قانون با 
آنه��ا برخورد ش��ود و در غيراين صورت 
ضرر كننده كش��اورزان هستند. وي راه حل 
ديگر كشاورزان را مديريت و صرفه جويي 
مصرف آب دانست و افزود: اصاح الگوي 
كش��ت، تغيير روش هاي آبياري و استفاده 
از سيستم تحت فشار و باراني و نيز كشت 

گلخان��ه اي را از جمله راه هايي اس��ت كه 
مي توان��د مصرف آب را كاهش داده و نيز 
موجب افزايش درآمد كش��اورزان شود تا 
در نهايت نيز با س��ود آوري سفره هاي آبي 
نيز غني شوند. به گفته چيت چيان درحال 
حاضر وضعيت درياچه اروميه و بسياري 
از تاالب ها با مش��كل جدي مواجه است 
و اكنون 2۹0 دش��ت از 60۹ دشت كشور 
وضعيت بحراني مانند درياچه اروميه دارند، 
اما به دليل اينكه در زير زمين بوده مشاهده 

نمي شوند.
وزير ني��رو با ابراز اميدواري از ورود 
و همكاري تش��كل هاي مردمي اتاق ها و 
كشاورزان تصريح كرد: اميدواريم با كمك 
همه تشكل ها اين روند اصاح شود، تا از 
خطر عدم وجود آب در بستر هاي زيرزميني 
رها ش��ويم و در نهايت حيات در جوامع 

شهري و روستايي ادامه يابد.

بحران در 29۰ دشت آبي كشور
وزير نيرو خبر داد

كشاورزي ايران روزگارش ناخوش 
اس��ت و بيماري اش هر روز بيش��تر و 
درمان آن س��خت تر مي شود. اين بيمار 
كه اگر توانا ش��ود مي توان��د ايران را 
نجات دهد، هر روز عضوي از اعضايش 
را از دس��ت مي دهد. مديركل اراضي 
كشاورزي اس��تان آذربايجان غربي در 
آبان ماه ب��ه يكي از دردهاي اين بخش 
اش��اره كرد كه در سراسر كشور موارد 
مشابهي دارد. گاليه هاي او را در ادامه 

مي خوانيد:
افزايش مهاجرت و حاشيه نشيني در 
محدوده شهرها باعث توسعه شهرنشيني 
شده كه يكي از مهم ترين عوامل تخريب 

اراضي كشاورزي محسوب مي شود.
ارزان بودن قيمت اراضي كشاورزي 
نس��بت به زمين ه��اي ش��هري و ازدياد 
تقاض��ا براي اج��راي طرح هاي صنعتي، 
تولي��دي و كش��اورزي در اي��ن اراضي 
توس��ط س��رمايه گذاران باعث تفكيك و 
قطعه بندي اراضي كشاورزي به قطعات 
كوچ��ك و در نتيجه از بين رفتن اراضي 
كشاورزي شده اس��ت. ايجاد طرح هاي 
مذكور در شهرك هاي صنعتي و در اراضي 
كم ب��ازده به صورت منس��جم و همچنين 
برخورد قانوني با افراد سودجو كه تغيير 
كاربري ه��اي غيرمجاز را طراحي و اجرا 
مي كنند نقش مؤث��ري در حفظ كاربري 
اراض��ي كش��اورزي دارد. ادامه روند از 

رغبت كشاورزان به فروش اراضي كشاورزي
رييس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي گفت: 
 دول��ت يارانه 50 درصدي حق بيمه را كه قبًا براي 
يك هكتار زمين نيشكر پرداخت مي  كرد، حذف كرد 
و كشاورز مجبور است براي بيمه يك هكتار محصول 

نيشكر 160 هزار تومان پرداخت كند.
مسعود اس��دي با اعام اين خبر اظهار داشت: 
درحالي كه كش��اورزان تواناي��ي پرداخت حق بيمه 
ياران��ه دار محصوالت كش��اورزي را ندارند، دولت 
ياران��ه 50 درص��دي حق بيمه را ك��ه قبًا پرداخت 

مي كرد، حذف كرده است.
ش��ايد اين اقدام به دليل بده��ي 3 هزار ميليارد 
توماني دولت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي 
باشد كه صندوق با كسري شديد مالي مواجه است. 
چنين اقدامي از س��وي دولت صنعت نيشكر كشور 
را كه س��االنه 100 هزار هكتار توس��ط كش��اورزان 
كش��ت مي شود، به نابودي مي كش��اند. دستورالعمل 
و تعرفه جديد بيمه محصول نيش��كر 10 روز پيش 
توس��ط صندوق بيمه محصوالت كش��اورزي اعام 

شده است.
رييس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي گفت: 
همچنين در اين دس��تورالعمل صندوق تقسيط حق 
بيمه را نيز برداش��ته است و بايد به صورت نقدي از 

سوي كشاورزان پرداخت شود.
وي ادامه داد: بيم آن مي رود كه اين اقدام دولت 
مبنايي براي برداشتن بيمه ساير محصوالت كشاورزي 

نيز باشد.
رييس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي تصريح 
كرد: نيش��كر محصول اس��تراتژيك اس��ت و انتظار 
حماي��ت بيش��تري از توليد كنن��دگان اين محصول 

است.
به گزارش فارس ساالنه 500 هزار تا يك ميليون 

تن شكر وارد كشور مي شود.

راهب��ردي  نظ��ارت  و  برنامه ري��زي  مع��اون 
رييس جمه��ور با بيان اينكه دول��ت در تأمين امنيت 
غذايي جامعه به كش��اورزان اميدوار اس��ت، گفت: 
مطالب��ات و توقعات اين بخش در اليحه  بودجه ۹3 

و قانون برنامه پنجم منعكس خواهد شد.
محمدباق��ر نوبخ��ت در كنگره كش��اورزي در 
خانه كش��اورز با بيان اينكه چش��م امي��د دولت به 
كش��اورزان اس��ت، اظهار كرد: جمعيت حدود 76 
ميليوني ايران نيازمند انرژي غذايي ايران اس��ت كه 
باي��د از محصوالت كش��اورزي توليد ش��ده در اين 

بخش تأمين شود.
وي با بيان اينكه مطالعات در برنامه چهارم نشان 
مي دهد كه ضريب وابستگي از 26 به 45/5 درصد در 
فاصله سال هاي 83 تا 88 افزايش يافته است، افزود: 
اين بدان معناست كه خودكفايي از حدود 55 به 44 

درصد كاهش يافته است.
وي با اش��اره به اينكه دولت تدبير و اميد براي 
رفاه مردم بر تأمين امنيت غذايي تأكيد زياد دارد، بيان 
كرد: اين هدف جز از صنعت كش��اورزي نمي تواند 
تأمين شود و تحقق يابد. معاون برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت توقع 
يكس��ويه از كش��اورزان ندارد، گفت: همان طور كه 
م��ا مي خواهيم آنها دولت را در اهدافش پش��تيباني 
كنند آنها مي توانند خواس��تار برطرف ش��دن موانع و 

نيازهايشان باشند.
نوبخت با بيان اينكه كشاورزان مي توانند تمامي 
توقع��ات و انتظارات خ��ود از دولت را اعام كنند، 
گفت: تمام تاش خ��ود را خواهيم كرد تا توقعات 
آنه��ا را در اليح��ه بودجه ۹3 و قان��ون برنامه پنجم 

منعكس كنيم. 

بين رفتن تدريجي اراضي كش��اورزي اعم 
از زراعي و باغي استان به معناي اين است 
كه در آينده نزديك پايداري توليد و اقتصاد 
كشاورزي در راستاي رسيدن به خودكفايي 
با مخاطره همراه خواهد شد. صدور حكم 
تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز برعليه 
عاملي��ن روندي طوالن��ي دارد، درحالي كه 
شهرداري ها و اداره هاي راه وشهرسازي در 
بس��ياري از اين م��وارد نياز به طرح دعوي 

نداشته و مستقيمًا مي توانند اقدام كنند.
در اين راس��تا جهادكش��اورزي استان 
براي تعداد 2۹30 پرونده در مراجع قضايي 
طرح دعوي كرده ك��ه تاكنون به تعداد ۹4 
م��ورد پرونده رأي قطعي قلع و قمع صادر 

شده و به تدريج بقيه احكام هم اجرا خواهند 
ش��د. در س��ال هاي اخير به عل��ت باالبودن 
هزينه هاي جاري كش��اورزان در كاشت و 
برداشت محصوالت زراعي و باغي و پايين 
بودن درآمد كشاورزان نسبت به هزينه كرد 
آنها، رغبت كشاورزان براي فروش اراضي 
كشاورزي افزايش يافته است. اگر از طرف 
دولت و مراجع ذيربط در راس��تاي كاهش 
هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده محصول 
به��ره وري كش��اورزان  افزايش  به منظ��ور 
مس��اعدت بيش��تري صورت گيرد مي توان 
امي��دوار بود كه انگيزه فعاليت و رقابت در 
كشاورزان بيشتر شود و روند سرعت تغيير 

كاربري اراضي كشاورزي كاهش يابد. 

معاون برنامه ريزي نظارت و راهبردي 
رييس جمهور بابيان اينكه بودجه سال آينده 
يك م��اه ديگر به مجلس م��ي رود، گفت: 
نظرات نماين��دگان كش��اورزان در اعتبار 
بخش كشاورزي در بودجه ۹3 قانون برنامه 

ششم لحاظ مي شود.
محمدباقر نوبخت امروز در چهارمين 
كنگ��ره سراس��ري خان��ه كش��اورز اظهار 
داش��ت: ظرف يك ماه آينده اليحه بودجه 
س��ال ۹3 از س��وي دول��ت تقديم مجلس 

مي ش��ود. مع��اون برنامه ري��زي نظارت و 
راهب��ردي رييس جمهور با بيان اينكه براي 
دريافت ديدگاه و نظرات نمايندگان جامعه 
كشاورزان حاضر شده است، گفت: نظرات 
و ديدگاه هاي شما در تبيين و ترسيم برنامه 
مؤثر بوده و در بودجه سال آينده ۹3 لحاظ 
مي ش��ود. درعين حال آن بخ��ش از نقطه 
نظ��رات و ديدگاه��ي كه بتوان��د در قالب 
برنامه شش��م توسعه كه سال آينده بايد در 
قالب اليحه مربوطه تبيين ش��ود اس��تفاده 

مي شود. حضور ايشان در اين كنگره براي 
قدرداني خدمات عيسي كانتري به عنوان 
رييس خانه كشاورز و عضو مركز تحقيقات 
اس��تراتژيك و همچنين جامعه كشاورزاني 
است كه در زمينه تأمين امنيت غذايي كشور 

تاش مي كند.
معاون برنامه ريزي و وزارت راهبردي 
رييس جمه��ور ضم��ن اس��تماع نظ��رات 
كشاورزان پيشنهادات مكتوب آنها را براي 

بررسي بيشتر اخذ كرد.

افزايش بودجه بخش كشاورزي در بودجه 93

لزوم حمايت از توليد شكر
 به جاي واردات

چشم اميد دولت به كشاورزان است

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور:
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گزارش

طرح انتزاع بعد از اباغ بودجه س��ال 
13۹3 و تدوي��ن آيين نامه ه��اي آن اج��را 

مي شود.
علي پوركاوه، س��خنگوي ستاد تنظيم 
بازار درباره اجراي طرح انتزاع اظهار كرد: 
آيين نامه ه��اي اي��ن طرح درح��ال تدوين 

است.
كارگروه��ي در دولت براي بررس��ي 
جوانب طرح انتزاع تشكيل شده و به زودي 
درب��اره آن تصميم  جامع��ي گرفته خواهد 

شد.
او با تأكيد بر اينكه اجراي طرح انتزاع 
مصوب��ه مجلس بوده و اج��راي آن قطعي 
است، خاطرنشان كرد: ولي احتمال اجراي 

آن بعد از اباغ بودجه وجود دارد.
سخنگوي ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه 
قانونگذار زمان اجرايي شدن طرح انتزاع را 
مطرح نكرده اس��ت، بيان كرد: از اين رو تا 
پاي��ان يافتن تدوين آيين نامه هاي اين طرح 

قانون اجرايي نمي شود.
براس��اس قانون انتزاع يا همان قانون 
تمركز وظاي��ف بازرگاني، قيمت گذاري و 
تنظيم بازار نهاده هاي دامي، گندم، شير خام 
و لبني��ات بايد به وزارت جهادكش��اورزي 
واگذار ش��ود ول��ي باتوجه به مش��كات 
به وجود آمده در بازار اين كاالهاي اساسي 
و اس��تراتژيك، به گفته كارشناس��ان حوزه 
كش��اورزي به نظر مي رسد اين واگذاري ها 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بيشتر براي از سر باز كردن وظايف خودشان 

در اين زمينه انجام شده است.
بازرگاني  مديركل  عباسپور،  اسماعيل 
وزارت جهادكش��اورزي پيش ت��ر درب��اره 
قان��ون انتزاع اعام كرد كه اين مس��ئله در 
جلس��ه هاي گذشته س��تاد تنظيم بازار و با 
نمايندگان وزارت جهادكشاورزي  حضور 

اعام شده بود.
ب��ه گفته وي تا زمان��ي كه امكانات و 
اعتبارات الزم و پيش بيني ش��ده در قانون 
تمرك��ز وظاي��ف بازرگاني كش��اورزي به 
وزارت جهادكش��اورزي واگ��ذار نش��ود 
وظاي��ف آن نيز قابلي��ت واگذاري ندارد و 
تاكن��ون ني��ز هيچ اعتب��ار و امكاناتي براي 
واگذاري به وزارت جهادكش��اورزي اباغ 

نشده است.
وي همچني��ن يكي از بخش هاي مهم 
در قانون تمركز وظاي��ف بازرگاني بخش 
كش��اورزي را واگذاري ش��ركت پشتيباني 
امور دام دانس��ت و گفت: براس��اس قانون 
اين شركت بايد به وزارت جهادكشاورزي 

بازگردد.

آيين نامه هاي طرح انتزاع 
درحال تدوين است

خبر كوتاه بود: محمدصادق مفتح از 
معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بركنار شد.
خبرگ��زاري فارس در خب��ري كوتاه 
ضمن اعام مطلب يادش��ده نوش��ت: طي 
تماس��ي كه اين خبرگزاري با محمدصادق 
مفتح داش��ت، پس از دايورت ش��دن تلفن 
هم��راه ب��ر روي دفتر، مس��ؤول دفتر وي 
بركناري محمدص��ادق مفتح را تأكيد كرد. 
خبرگزاري يادش��ده نوش��ت: »ي��ك مقام 
مس��ؤول در وزارت صنعت ب��ا تأييد اين 

خبر گفت: اين تغيير به دليل تغيير س��اختار 
بوده است و به احتمال زياد معاونت فناوري 
اطاع��ات در معاونت ه��اي برنامه ريزي، 
توس��عه، تج��ارت خارجي و ب��ا معاونت 

صنعتي ادغام مي شود.«
در خبر يادشده اضافه شده است: »پيش 
از اين محمدرض��ا نعمت زاده وزير صنعت، 
معدن و تجارت، مفتح را از نمايندگي خود در 
اتاق  بازرگاني نيز حذف كرده بود درحالي كه 
مفتح عضو هيأت رييسه اتاق بازرگاني تهران 
بوده است.« افرادي كه در مسايل بازرگاني و 

صنعتي سال هاي اخير فعاليت كرده يا اخبار آن را پيگيري 
مي كنند رفتار و گفتار آقاي محمدصادق مفتح را هرگز از 
ياد نخواهند برد. وي در سال هاي گذشته در مقام معاون 
وزير تصميم هاي پرش��ماري درباره بازرگاني خارجي و 
داخلي اتخاذ كرده است كه به داليل گوناگون به نفع توليد 
داخلي نبوده اس��ت. تصميم گيري هاي وي و سخنان اين 
مقام س��ابق وزارت بازرگاني )سابق( و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره صنعت قندوشكر متأسفانه هرگز 
با اقبال متخصصان و كارشناس��ان و مديران اين صنعت 
مواجه نش��د و اقدام هاي او كه خواس��ته يا ناخواسته به 
تضعيف صنعت داخل منجر شد در ذهن خانواده بزرگ 

صنعت برجاي خواهد ماند.
يكي از ناگوارترين ادعاهاي اين مس��ؤول س��ابق 
وزارت بازرگاني در گفت وگو با روزنامه اعتماد مورخ 
1387/7/25 اس��ت كه با صراحت بي نظيري مي گويد: 
»صنعت قندوشكر تنبل شده« و در پاسخ به اين پرسش 
خبرنگار روزنامه يادش��ده كه مي گوي��د: »... با اين 
وضعيت صنعت قندوشكر از بين مي رود« مي گويد: 
»از بي��ن ب��رود« و وقتي با تعج��ب خبرنگار مواجه 
مي ش��ود مي گويد: »نيروهاي اين كارخانه ها جابه جا 
مي ش��وند.« اكنون كه 5 سال از آن حرف ها گذشته 
و صنعت قندوش��كر با همه بي مهري هاي افرادي كه 
همانند آقاي مفتح فكر مي كردند پابرجا مانده است، 
بايد گفت كه بهتر است به جاي سخنان غيركارشناسي با 
مسايل ملي و مرتبط با كشاورزان زحمتكش مسؤوالنه 
و در حد س��واد و دانش خود حرف بزنيم، هيچ دليلي 
ندارد كه اش��خاص در تمامي م��وارد اظهارنظر كنند و 
خود را عامه دهر بدانند. سخنان عجيب اين مقام سابق 
در موضوع قندوش��كر در ذهن ها برجاي مانده اس��ت 
به طوري ك��ه معاون امور زيربناي��ي مركز پژوهش هاي 
مجلس نيز در تيرماه امس��ال با اس��تناد به آن حرف ها 
و تصميم هاي مخرب در صنعت ش��كر گفت: »س��ال 
 1385 توليد ش��كر به 1/3 ميليون تن رسيد كه ناگهان

2/5 ميليون تن شكر وارد كرديم. آن سال كارخانه هاي 
قند چغندر كشاورزان را نخريدند چون شكر روي دست 
آن ها مانده بود. سال بعد كشاورزان چغندرقند نكاشتند 
و بخش بزرگي از خوراكي دام كه از ماس چغندرقند 
 و نيشكر به دس��ت مي آمد از دست رفت يعني نزديك
۹60 هزار تن بود كه به 200 هزار تن كاهش يافت.«

اميدواريم كه مس��ؤوالن دولتي كه درحال حاضر 
فعالي��ت مي كنند و آن هايي كه بعدها مي آيند در دوران 
تصدي خود گونه اي عمل كنند كه از آن ها به كارآمدي 

ذكر شود.

آنكه مي گفت » از بين برود «
 بركنار شد

سخنگوي ستاد تنظيم بازار:

در جريان برگزاري مراسم روز جهاني غذا و در 
حضور جمعي از مسؤولين استاني و مديران صنايع 
غذايي، از ش��ركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير 
به عنوان واحد نمونه صنايع غذايي استان خوزستان 

تجليل شد.
محمد فتحي مكوند مديرعامل اين ش��ركت در 
اين باره گفت: شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير 
با مس��احتي بالغ بر 12 هزار هكتار با ظرفيت اسمي 
توليد س��االنه يك ميليون تن نيشكر، 100 هزار تن 
شكرخام و 175 هزار تن شكر سفيد با ايجاد اشتغال 
ب��راي بي��ش از 2 هزار نفر به طورمس��تقيم و قريب 
به همين تعداد به طور غيرمس��تقيم، نقش عمده اي در 
رونق اقتصادي و اشتغال پايدار در استان خوزستان 

دارد.
فتحي مكوند افزود: ش��ركت كش��ت و صنعت 

نيشكر اميركبير با هدف ارتقاء مستمر كيفيت محصول 
و افزايش سهم بازار با تكيه برهمت كاركنان پر تاش 
خود توانست با استقرار استاندارد هاي معتبر جهاني 
در قالب سيستم مديريت يكپارچه IMS و همچنين 
 پياده س��ازي  سيس��تم مديري��ت ايمن��ي موادغذايي
ISO 22000 و به��ره من��دي از امكانات مناس��ب 

آزمايشگاهي به اين موفقيت ارزنده دست يابد.
وي خاطر نشان كرد: اين شركت در سال گذشته 
نيز براساس همين خط مشي به عنوان نخستين شركت 
 FDA نيشكري موفق به كسب گواهينامه بين المللي
از سازمان غذا و داروي آمريكا و گواهينامه بين المللي 
صادرات اتحاديه اروپا CE گردد. همچنين در سال 
گذشته اين شركت موفق شد گواهينامه رعايت حقوق 
مصرف كنندگان براي محصول شكر سفيد درجه يك 

را از سازمان صنعت، معدن و تجارت اخذ كند.

 شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير واحد برتر صنايع غذايي استان خوزستان

براي چهارمين سال پياپي :

- تولي��د غيربهره ور دليلي براي افزايش واردات نيس��ت، 
چراكه صنعت قندوشكر با ادامه اين روند از بين مي رود.

از بين برود.

* صنعت قند ماند ، او رفت

وي در پايان گفت: اميد است با 
اس��تعانت از درگاه خداوند متعال و 
حمايت مسؤولين اجرايي كشور در 
سالي كه به نام سال حماسه سياسي 
و حماس��ه اقتصادي نامگذاري شده 
است، شاهد استمرار اين موفقيت ها 

باشيم.


