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تجربه تلخ گذشته را
تكرار نكنيم

بهمن دانايي

اداره اقتص��اد يك جامع��ه بزرگ مثل
ايران كه داراي ش��رايط سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي ويژهاي اس��ت ،كار آساني نيست.
فراهم كردن بس��تر رش��د و توسعه با هدف
افزايش رفاه مادي شهروندان در پويش زمان،
احترام به عقاي��د و آرا و مالكيت گروههاي
مختلف اجتماعي ،حفظ عزت و اس��تقالل و
سربلندي مردم و كشور ،بهرهبرداري از همه
تواناييهاي تاريخ��ي و طبيعي ايران ،اتخاذ
سياستهايي كه بيكاري و تورم را در كمترين
اندازه نگهدارد ،جز با انديش��ههاي روشن و
استراتژيك ناممكن خواهد شد.
دولته��اي نه��م و ده��م متأس��فانه
فاق��د تواناي��ي و كارآم��دي موردنياز براي
اداره اقتص��اد كالن بودن��د و به همين دليل
تصميمهاي ش��تابزده ،متناقض ،بازدارنده و
عجيب اتخاذ ميشد .سياستهاي بازرگاني
خارج��ي دولتهاي يادش��ده از اين قاعده
خ��ارج نبود .سياس��تهاي تج��اري گروه
حاكم بر نهاد دولت از  1384تا بهار امس��ال
براس��اس حفظ محبوبيت سياس��ي و خريد
محبوبيت تازه بود و كمتر از منطق منافع ملي
پي��روي ميكرد .بر همين پايه بود كه دولت
نهم بهرغم هشدارهاي كارشناسان و فعاالن
صنعت قندوش��كر اقدام به كاهش تعرفه در
حد صفر كرده و درهاي واردات را گشودند.
اين سياست عجيب دولت از زمستان 1384
شروع و تا روزهاي آخر با فراز و فرودهايي
انجام ش��د .عالوه بر اين ،دولت دهم با اين
هدف كه بايد ذخاير كافي براي برخي كاالها
از جمله ش��كر فراهم ش��ود اق��دام به عقد
قرارداد با برخي مباش��ران نموده و آنها را بر
توليد و تجارت ش��كر حاكم كرد .وضعيت
يادش��ده موجب ش��د كه واردات شكر در
سالهاي يادشده اوج گرفته و صدها ميليون
دالر از منابع ارزي كشور براي واردات اين
كاال اختصاص يافت .بهنظر ميرسد سياست
اش��باع بازار شكر از طريق واردات با حذف
تعرفه صفر كه روزگاري در دستور اجرا قرار
گرفت هنوز كاربرد دارد و برخي نگاهها را به
خود جلب كرده است .واقعيت اين است كه
سياستهاي تعرفهاي در هر سرزميني و با هر
ميزان از آزادي اقتصادي با هدف حفظ بازار
ملي در برابر تهديد واردات اتخاذ ميش��ود.
درحاليكه در ايران تعرفهها از كاربرد اصلي
خود دور ش��ده و در حال حاضر نيز توجه
به نحوه اس��تفاده كارآمد از آن به فراموشي
س��پرده ش��ده اس��ت .واقعيت امروز بازار
ش��كر اين است كه قيمتها در بازار جهاني
بهداليل غيرفني كاهش يافته است و باتوجه
به تخصيص دالر حدود  2500توماني براي
واردات ش��كر ،طمع براي واردات بيشتر را
فزوني بخشيده است .اين موضوع ميتواند
در كنار نگاه به تعرفه صفر كه معلوم نيست
چرا ب��ر اجراي آن اصرار داريم كار را براي
توليد داخل دشوار كرده است .چرا سياستي
كه درگذش��ته اتخاذ و نتاي��ج منفي بر توليد
ملي داشته است بايد در كانون توجه باشد؟
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اختصاص  1/6درصد كل درآمد نفت به واردات شكر

اقدام به واردات  993هزار تن ش��كر در  9ماه
منتهي به پايان آذر  1392كه از كل واردات شكر در
سال  1388بيشتر است ،موجب تعجب نيست؟
در س��ال  1388ايران با درآمد ارزي مناس��بي
حاص��ل از ص��ادرات نف��ت مواجه ب��ود و انتقال
درآمده��اي نفت��ي نيز مش��كلي نداش��ت ،اما در

سالجاري عالوه بر اينكه درآمد حاصل از فروش
نفت بس��يار كمت��ر از س��ال  1388و انتقال آن نيز
با دش��واري انجام ميش��ود ،اختصاص نزديك به
 600ميليون دالر از منابع ارزي كمياب به واردات
شكر ،مايه تأسف است .براساس آمار ارايه شده از
سوي بيژن زنگنه در  9ماه نخست امسال نزديك به

آمارهاي دقيقي ارايه ميشود

 32ميليارد دالر از فروش نفت به كشور
انتقال يافته است.
بناب��ه گفته وزير نفت در  9ماه اول
امسال  34ميليارد دالر نفت صادر شده
است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه
حدود  1/6درصد از فروش نفت  9ماه را
به واردات شكر اختصاص دادهايم.
آمارهاي اراي ه شده از سوي گمرك
نش��ان ميدهد در  9ماه منتهي به پايان
آذر  ،1392رقم��ي معادل  1764ميليون
دالر ب��ه واردات برن��ج 1261 ،ميليون
دالر ب��ه واردات كنجال��ه 915 ،ميليون
دالر به واردات ذرت 869 ،ميليون دالر
به واردات گندم 1461 ،ميليون دالر به
واردات چربي و روغن حيواني و نباتي
و  1201ميليون دالر نيز به واردات تفاله
صنايع خوراكس��ازي اختصاص يافته
است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد
ارزش واردات  7كاالي يادشده حدود
 20درصد ارزش صادرات نفت اس��ت
كه توانستهايم پول آن را با زحمت زياد
به داخل كشور انتقال دهيم.
آيا براي كش��وري كه در ش��رايط
سخت تحريمهاي بانكي ،نفتي ،تجاري
و بندري اس��ت ،اختصاص  1/6درصد
از مناب��ع ارزي ب��ه واردات كااليي كه
ميتوان با كمي بردباري توليد آن را به
اندازه مصرف كشور رساند كار عجيبي
نيست؟
در صفحات ديگر

واردات شكر در  9ماه امسال
 20درصد بيشتر از 1388
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بهجاي واردات از توليد محصوالت
استراتژيك حمايت شود

مسؤوالن ارشد وزارت جهادكشاورزي در
دولت يازدهم به اين نتيجه رسيدهاند كه آمارهاي
ارايه شده از طرف دولت قبلي درباره محصوالت
كش��اورزي – غذايي مخدوش بوده اس��ت .اين
مديران وعده دادهاند كه بهزودي آمارهاي دقيق
كاالهاي كش��اورزي را اراي��ه خواهند كرد .اين
اتفاق مباركي است كه ميتواند برخي از مسايل
را ح��ل كند .يكي از مس��ايل حلنش��ده در اين
بخش سرانه مصرف برخي كاالها از جمله برنج،
شكر و روغننباتي است .واردكنندگان ،مباشران
و برخ��ي از مدي��ران مرتبط با بخ��ش بازرگاني
خارجي معموالً س��رانه واردات اين محصوالت
را باالتر از واقعيتها نشان داده و گونهاي آدرس
ميدهند كه بتوانند ميزان واردات را با هدف تنظيم
ب��ازار در اندازههاي باالتر انج��ام دهند .باتوجه
ب��ه جمعيت  77ميليون نفري ايران ،اگر س��رانه

واردات شكر  30كيلو (ارقام فرضي است) باشد
و برخ��ي بتوانند آن را  35كيلوگرم نش��ان دهند
 375هزار تن بر مصرف كل افزوده خواهد ش��د
كه ميتواند از طريق واردات انجام شود .عالوه بر
اين ديده شده است كه برخي از تجار ،شكر يا هر
كاالي ديگري كه وارد كردهاند را به بازار عرضه
نميكنند تا آمارگيري مخدوش شود و در مقطعي
كه آمارگيري ميش��ود اشتباه رخ دهد .مسؤوالن
دولت يازدهم توجه داشته باشند كه انجمنها و
كانونه��اي صنفي و صنعتي دقيقترين آمارها را
از توليد ،مصرف ،ذخيره و ...دارند .انجمن صنفي
كارخانههاي قند و ش��كر ايران توانسته است با
استفاده از تجربه ،تخصص و جديت و دلسوزي
تازهترين آمارها درباره شكر را توليد و در اختيار
ذينفعان قرار دهد و آمادگي خود را براي همكاري
با دولت محترم اعالم ميكند.
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به بهانه حمايت از مصرفكننده
صنعت شكر را بهمرز نابوديكشاندند
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سهم  ۴۰درصدي
در توليد شكر كشور
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امنيت غذايي
با امنيت ملي در ارتباط است
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واردات نزدي��ك ب��ه  6ميلي��ارد
دالر كاالي كش��اورزي – غذايي در
 9ماه منتهي به پايان پاييز امس��ال كه
 20درص��د ارزش كل صادرات نفت
اس��ت را بايد با دقت در كانون توجه
قرار داد .يك��ي از ابعاد اين ماجرا به
واردكنندگان برميگردد .چه كس��اني
و ب��ا كدام ن��رخ ارز و تح��ت كدام
شرايط توانستهاند اين ميزان واردات
انجام دهند؟ عالوه بر اين در موضوع
واردات يك داس��تان تلخ وجود دارد
و آن «مباش��رپروري» است .مباشران
در دولت دهم پديدار ش��ده و واسطه
خريد و واردات برخي كاالها از جمله
شكر شدند.
برخ��ي از اين مباش��ران تنها در
به��ار  1392از واردات ش��كر 250
ميليارد تومان س��ود بهدست آوردند
كه از كل سود توليد همه كارخانههاي
قندوش��كر بيشتر بود .مسألهاي كه در
دول��ت يازدهم باي��د در كانون توجه
قرار گيرد و از آن حذر كند انديش��ه
مباش��رپروري است كه در ذات خود
نوع��ي رانتخواري دارد .مباش��ران،
نبض بازار را در دست گرفته و درست
در مقاطعي كه دولت احس��اس ترس
ميكن��د وارد ش��ده و بهعنوان ناجي
معرفي ميشوند.
انديش��ه و رفتار مباش��رپروري
ميتواند براي كل جامعه ايران شامل
نهاد دولت ،خانوادهها ،كش��اورزان و
توليدكنندگان زيانآور باش��د .تجربه
نش��ان داده است مباش��ران با استفاده
از ترفندهاي ويژه ،بازار را در حالت
بيم و هراس نگهميدارند و ش��رايط
را گونهاي جل��وه ميدهند كه گويي
اگ��ر آنها نباش��ند هيچك��س ديگري
ق��ادر به تنظيم بازار نيس��ت و ش��هر
بهم ميريزد.
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه دولت
ميتوان��د و باي��د براي تنظي��م بازار
محص��والت غذايي و كش��اورزي از
تجربه ،دانش ،تخصص و دلس��وزي
نهاده��اي صنفي اس��تفاده كند .همان
امتي��ازي ك��ه يك مباش��ر به دس��ت
ميآورد اگر ب��ه نهادهاي صنفي داده
شود كارها با سرعت و بدون هراس
انجام خواهد شد.

اخبار

* علي ايرانپور

تنگناهاي تازه براي بخش كشاورزي

بخش كش��اورزي آنطور كه بايد و شايد
مورد توجه دولتها در س��نوات گذش��ته قرار
نگرفت��ه اس��ت .نگاهي كه به كش��اورزي طي
س��اليان گذشته شده است بههيچوجه متناسب
با اين بخش نبوده اس��ت .كشاورزي به سبب
گستردگي كه در كشور دارد و همچنين ميزان
اشتغالي كه در كشور ايجاد كرده بايد بيشتر از
اين مورد توجه قرار بگيرد.
يكي از مسائلي كه در چند سال اخير سبب
ش��ده اس��ت تا نبود يك نگاه جامع و متناسب
با بخش كش��اورزي بيشتر خود را نشان دهد،
مس��أله تحريمه��اي اقتصادي اس��ت .در چند
س��ال اخير ،تحريمهاي اقتصادي مشكالتي را
براي كش��ور ايجاد كرد .يكي از اين مشكالت
در بحث واردات محصوالت كشاورزي است.
تحريمهاي اقتصادي و همچنين تحريم سيستم
بانكي كشور ،سبب ش��د تا كشور در واردات
محصوالت كشاورزي با مشكالتي روبهرو شود.
بروز اين مشكالت در بحث واردات يكبار ديگر
اهميت خودكفايي را در محصوالت كشاورزي
براي دولتمردان مشخص كرد.
سالهاس��ت ك��ه بح��ث صنعت��ي كردن
كش��اورزي در كش��ور ما مطرح اس��ت اما به

اي��ن مس��أله آنطور ك��ه بايد پرداخته نش��ده
اس��ت .هنوز بخش عمده كشاورزي در كشور
ما بهص��ورت س��نتي انج��ام ميگي��رد .عدم
صنعتيشدن كش��اورزي در كشور سبب شده
ت��ا ميزان انرژي صرفش��ده در اين بخش چه
بهلحاظ منابع انرژي و چه به لحاظ نيروي كار
با ميزان توليد محصوالت كشاورزي بههيچوجه
تناس��ب نداشته باش��د .بحث تأمين منابع آب
كشاورزي و همچنين سيستم آبياري در كشور
همواره يكي از دغدغههاي بخش كش��اورزي
بوده است .عمده زمينهاي كشاورزي در كشور
ما بهصورت ديم آبياري ميشوند و همين شيوه
سبب ميشود تا ما با نوسان توليد محصوالت
كشاورزي در سالهاي مختلف مواجه باشيم.
در ساليان گذشته بايد براي رفع اين معضل
مناب��ع آب پايدار و همچنين اصالح سيس��تم
آبي��اري راه عالجي پيدا ميش��د .در كنار اين
دردها بايد به باال نبودن راندمان سطح زيركشت
و اجرايي نشدن طرح خودكفايي در محصوالت
استراتژيك كشاورزي را هم كه به نوعي معلول
دو درد اوليه هس��تند ،اضاف��ه كنيم .چنانچه به
بخش كشاورزي در بودجههاي سنواتي گذشته
توجه كافي صورت ميگرفت ،بيترديد امروز
بخش كشاورزي از سالمت بيشتر برخوردار بود
و با انواع و اقسام دردها نميجنگيد .متأسفانه،

فارس گزارش ميدهد

 ۷قلم كاالي كشاورزي ركورددار واردات

براساس آمار گمرك ،طي  ۹ماه نخست
امس��ال در بين  ۱۰كاالي عمده وارداتي ۷
قلم كاالي كش��اورزي گوي س��بقت را از
همه ربود و برنج صدرنشين شد.
آمار گمرك جمهوري اسالمي ،حاكي
است :در  9ماه سال  ۱۳۹۲با واردات يك
ميلي��ون و  507هزار تن برن��ج به ارزش
يكميليارد و  764ميليون دالر ،ركورددار
واردات كشاورزي شد.
براساس اين گزارش در  9ماه نخست
س��الجاري يك ميلي��ون و  507هزار تن
برن��ج به ارزش  1764ميلي��ون دالر وارد
كشور شده است .بعد از برنج محصوالت
كشاورزي كنجاله ،ذرت ،گندم ،روغن خام
سويا ،شكر تصفيه نشده ،پالم اوليين (ماده
اولي��ه توليد روغننبات��ي) از ركوردداران
ديگ��ر  10كاالي عمده وارداتي هس��تند.
براساس اين گزارش ،از ابتداي سالجاري
يكميليون و  940هزار تن كنجاله به ارزش
يكميليارد و  261ميليون دالر وارد كشور
شده است كه نس��بت بهمدت مشابه سال
گذش��ته  7/2درصد از نظر وزني و 12/6
درصد از نظر ارزش��ي رش��د داشته است.
در همي��ن زم��ان ذرت ب��ه وزن  2ميليون
و  313ه��زار ت��ن ب��ه ارزش  915ميليون

دالر به كش��ور ايران وارد ش��ده است كه
نسبت به سال گذش��ته  36درصد كاهش
داشته است.
گن��دم محص��ول اس��تراتژيك نيز از
ابتداي س��الجاري  2ميليون و  275هزار
تن به ارزش  ۸۶۹ميليون دالر وارد كشور
ش��ده كه نسبت به سال گذشته  55درصد
از نظر وزني و  54درصد از نظر ارزشي با
كاهش همراه بوده است.
روغن خام سويا از ديگر محصوالت
واردات��ي ركورددار اس��ت كه نس��بت به
سال گذشته افزايش  30درصدي داشته و
496هزار تن وارد كشور شده است.
شكر تصفيه نشده نسبت به سال گذشته
 10درصد كاهش داش��ته است و در همين
م��دت  993هزار تن به ارزش  541ميليون
دالر وارد كش��ور شده است .براساس آمار
گم��رك جمهوري اس�لامي ايران در  9ماه
نخست سالجاري ،يكميليون و  272هزار
تن چربي و روغن حيواني و نباتي به ارزش
يكميلي��ارد و  461ميليون دالر به كش��ور
وارد ش��ده اس��ت .همچنين طي اين مدت
يكميلي��ون و 998هزار ت��ن آخال و تفاله
صنايع خوراكس��ازي به ارزش يكميليارد
و  201ميليون دالر وارد كشور شده است.

بيتوجهي كافي به كش��اورزي در بودجههاي
سنواتي تبديل به يك رويه شده است.
در بودج��ه  93ش��اهد هس��تيم كه بخش
كش��اورزي در عمده بخشها با كاهش اعتبار
مواجه اس��ت .اين كاهش اعتبار در ش��رايطي
اس��ت كه ،همانطور كه ذكر شد ،امروز بخش
كشاورزي براي خارج ش��دن از تنگنا نيازمند
توج��ه جدي دولت و مجلس اس��ت .چنانچه
محدوديتهاي بخش كش��اورزي مورد توجه
ق��رار گي��رد و در يك برنامه زمانبندي ش��ده
مشخص بر طرف شود ،شاهد خواهيم بود كه
ش��كوفايي بخش كشاورزي منتج به شكوفايي
اقتصادي در كشور ميشود.
بخ��ش كش��اورزي داراي ارزش افزوده
باالي��ي اس��ت .بهصورت��ي كه ه��ر يكريال
س��رمايهگذاري در اين بخش  3ريال س��ود به
همراه خواهد داش��ت .اي��ن ارزش افزوده باال
در كنار ايجاد خودكفايي در توليد محصوالت
استراتژيك كشاورزي و بهتبع آن كاهش نياز به
واردات ميتواند زمينهساز شكوفايي اقتصادي
كشور شود .براي نيل به اين هدف بايد اليحه
بودجه م��ورد تجزيه و تحليل دقيق نمايندگان
قرار بگيرد و اعتبارات مناس��ب در اختيار اين
بخش قرار داده شود.
* عضو كميسيون كشاورزي مجلس نهم

تجربه تلخ گذشته را
تكرار نكنيم
از صفحه اول
واقعي��ت اين اس��ت كه در مقطع��ي از زمان و بهداليل
خاص ،تصميم گرفته ش��ده تا بهمنظور ذخيرهس��ازي
كاالهاي اساسي ،تعرفه شكر را تا حد صفر كاهش دهند
اما اينك كه شرايط سياسي و اقتصادي كشور بهگونهاي
ديگر رقم خورده و انبارها نيز مملو از شكر شده است،
دليلي وجود ندارد كه كماكان همان سياست اتخاذشده
قبلي تداوم يابد .واردات شكر درحالحاضر و در وضعي
اس��ت كه براس��اس آمارهاي در دسترس حداقل شكر
انتقالي به سال  1393معادل يك ميليون و  300هزار تن
است چه پيامدهاي مخربي بر توليد داخل دارد .آمارهاي
در دسترس نشان ميدهد موجودي انبار كارخانهها در
پاي��ان آذرم��اه  1392معادل يك ميلي��ون تن بوده و 6
كشتي شكر متعلق به شركت بازرگاني دولتي با ظرفيت
 300هزار تن در راه است .عالوه بر اين  100هزار تن
شكر متعلق به بخش خصوصي درحال ترخيص از بندرها
و گمركها و يا در راه ورود به ايران است .درصورتيكه
مان��ده تولي��د س��ال  1392را مع��ادل  400ه��زار تن
درنظر بگيريم و مصرف  3ماه دي ،بهمن و اسفند را نيز
 540ه��زار تن فرض كنيم ،رقمي معادل يك ميليون و
 300هزار تن شكر به سال  1393منتقل خواهد شد .اين
اعداد درحالي ارايه ميش��ود كه موجودي كارخانههاي
ممسني ،ياسوج ،ميبد ،ورامين ،كرج و فيروزكوه در آمار
لحاظنش��ده و همچنين موجودي انبار تجار و انبارهاي
كارخانهه��اي مصرفكنن��ده را نيز درنظ��ر نگرفتهايم.
درصورتي كه انبارهاي شكر مملو از شكر بوده و حتي
در صورت عدم واردات ،ذخيره مكفي با احتساب توليد
سال  93تا اوايل  1394وجود دارد چرا بايد توليد داخل
را در معرض هجوم واردات قرار داد؟
دولت يازدهم تاكنون نشان داده است كه ميخواهد
از سياس��تهاي ش��تابزده اجتناب كند و قصد دارد از
توليد داخلي حمايت كند اين تدبير باعث شده تا اميد
ب��ه دل توليدكنندگان برگردد و لذا توصيه ميش��ود به
مسأله تنظيم و محصوالت كشاورزي توجه شود .نبايد
تجربههاي تلخي كه از س��ال  1385ش��رايط را تيره و
ت��ار كرد را فرام��وش و بر اموري اصرار كنيم كه از آن
آسيب ديدهايم.
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آمار

واردات شكر در  9ماه امسال  20درصد بيشتر از 1388
واردات شكر در  9ماه منتهي به پايان آذرماه
 1392به  993هزار تن رسيد.
يك محاسبه نهچندان پيچيده نشان ميدهد
كه واردات  9ماه يادش��ده  20درصد بيش��تر از
واردات ش��كر در كل س��ال  1384بوده است؛
درحال��ي ك��ه ارزش واردات ش��كر در س��ال
 1387ب��ا ي��ك ميليون و  100ه��زار تن معادل
 324ميلي��ون دالر گ��زارش ش��ده ك��ه حدود

 40درص��د كمت��ر از ارزش واردات ش��كر
در  9م��اه امس��ال ب��ا  993ه��زار ت��ن واردات
است .اين اتفاق درحالي رخ داده كه در سالهاي
 1384تا  1389درآمد ارزي حاصل از صادرات
نفت بهطور متوسط حدود  90ميليارد دالر انتقال
آن نيز آسان بوده است.
آمار (جدول ش��ماره  )1نش��ان ميدهد در
س��الهاي  1384ت��ا  9( 1392ماه)  541ميليون

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان آذرماه سال 1392
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

دالر ب��ه واردات ش��كر اختصاص داده ش��ده
اس��ت .آمار (جدول ش��ماره  )2مؤيد اين است
كه تا س��ال  1381بخش خصوصي هرگز شكر
وارد نميكرده و از سال  1382تا  1384واردات
توسط بخش خصوصي بسيار نامحسوس بوده
اس��ت ،اما از سال  1385بخش خصوصي فعال
ش��ده و از س��ال  1386تا  1390نيز دولت را از
گردونه واردات خارج كرده است.

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان آذر ماه سال 92

سال

واردات بخش
خصوصي

واردات بخش
دولتي

جمع واردات

1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
( 1392آذرماه)

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
609

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
384

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
993

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

آذرماه 92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

844000

1124000

1150000

1178000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

838000

توليد

993000

1680000

1234000

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

937000

واردات

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

سفيد

بها (دالر)

خام

بها (دالر)

جمع واردات

بها جمعواردات (دالر)

1384

78

20.124.000

629

177.256.000

707

197.380.000

1385

637

291.271.910

1.890

726.182.559

2.527

1.017.454.469

1386

348

133.309.344

822

274.461.367

1170

407.770.710

1387

103

37.213.332

998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

315.826.114

877

324.646.020

1389

0

0

1805

704.520.407

1805

704.520.407

1390

6

3.799.510

1228

752.105.334

1234

755.904.844

1391

0

0

1680

1.072.413.608

1680

1.072.413.608

1392

0

0

993

541.551.530

993

541.551.530

جمع

1199

494.538.002

10895

4.852.116.932

12094

5.346.654.933
ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

1
2
3
4
5
6
7
8

سال

1385

فروردين ارديبهشت خرداد
154

94

236

228

28

29

جمع هرماه  +ماههاي قبل

154

جمع هرماه  +ماههاي قبل

236

جمع هرماه  +ماههاي قبل

28

جمع هرماه  +ماههاي قبل

119

جمع هرماه  +ماههاي قبل

69

جمع هرماه  +ماههاي قبل

0

جمع هرماه  +ماههاي قبل

0

جمع هرماه  +ماههاي قبل

0

1386

1387

1388
1389
1390
1391

1392

205

307

192

248

359

564

871

464

576

630

741

874

145

234

383

556

57

119

108

69

107

0

111

تير

مرداد شهريور

112
88
57

54

89
64

111

149
42

مهر

187

آبان

223

آذر

194

دي

298

بهمن
240

اسفند
276

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

935

990

1055

1082

1132

1170

580

648

713

839

1008

1101

133
173
33

61

24
94

55
68
46

65
65

45

27

126
74

50

169
122

38
93

73

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

24

50

69

88

15

132
12

121

234
68

55

312
301

154

330

384
196

161
31

190

112
18

37

80
17

228

119

240

295

449

645

835

872

1100

103

191

305

366

525

732

847

993

88

114

61

159

207

115

146

63

181
151

1251

73

142

307

1558

132
56

123

1681

نگاه
بهجاي واردات
از توليد
محصوالت

(ارقام به تن)

ارقام به هزار تن

3

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
993

استراتژيك
حمايت شود
دولت باي��د ارز اختصاص يافته
به واردات محصوالت غيراستراتژيك
را براي حمايت از توليد محصوالت
استراتژيك داخلي اختصاص دهد.
كش��ت محصوالت اس��تراتژيك
همچون غالت و دانههاي روغني نبايد
به بهانه مزيتهاي نسبي كنار گذاشته
شوند زيرا توليد اين محصوالت باعث
ايجاد اشتغال ميشود و اقتصاد كشور
به آن وابس��ته است .همچنين باتوجه
ب��ه اينك��ه اي��ن محصوالت ني��از به
تكنولوژي چندان بااليي ندارند براي
كشاورزان ما مناسب است.
گندم باتوجه به اينكه غذاي اصلي
مردم اس��ت بايد به ه��ر قيمتي توليد
شود و نيازي نيست كه اراضي كمآب
را به كشت هندوانه يا خيار اختصاص
دهيم بلكه بايد ببينيم كشت گندم براي
ما مهمتر است يا هندوانه؟
شمال كشور بهترين منطقه براي
توليد برنج اس��ت و اينكه سعي كنيم
در حاشيه كوير هم باتوجه به كمبود
ش��ديد آب به هر قيمت��ي برنج توليد
كنيم ،منطقي نيست.
بايد براي ترويج تكنولوژيهاي
نوين در بخش آب و آموزش صحيح
نحوه صرفهجويي آب به كش��اورزان
اقدام كنيم.
باتوج��ه ب��ه اينك��ه نميت��وان
كش��اورزان را به زور به كش��ت يك
محصول خاص مجبور كرد بايد براي
محصوالت غيراس��تراتژيك تعرفه و
ماليات بگذاريم تا اگر كسي خواست
محصولي برخالف مزيتهاي نسبي
منطق��هاي تولي��د كند بهاي��ش را هم
بپردازد.
درحالحاضر در كشور نهادههاي
كش��اورزي ،ك��ود ش��يميايي ،س��م،
امكانات ،ماشينآالت و ...براي كشت
محصوالت غيراستراتژيك اختصاص
مييابد .بهطور مثال هنوز در جاهايي
از استان اصفهان يا ايالم كه با كمبود
آب مواجه هس��تند كشت برنج رواج
دارد در حالي كه ش��اليزارهاي شمال
كه مس��تعد كشت برنج هستند تبديل
ب��ه باغات كي��وي ،مركب��ات يا ويال
ميشوند.

4
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تحليل

مركز پژوهشهاي مجلس تحليل كرد

به بهانه
حمايت از مصرفكننده
صنعت شكر را
به مرز نابودي كشاندند
پيشگفتار
دولتهاي نهم و ده��م بهداليل گوناگون از جمله
ناكارآمدي باال در امور مرتبط با مسايل كالن اقتصادي
و بخشه��اي مختلف مثل بخش كش��اورزي ،ش��رايط
دشواري را بر اين مرزوبوم تحميل كردند .برخي مديران
ناكارآمد دولتهاي نهم و دهم رفتارهاي نادرس��ت و تا
اندازهاي كينهتوزانه با توليد كشاورزي را در دستوركار
ق��رارداده و راه را ب��راي تضعيف بنياده��اي توليد ملي
هم��وار كردند .نتيجه عملكرد اين گروه از مديران حتي
اگر بر اثر ناكارآمدي و اشتباه باشد به زيان منافع ملي و
شهرونداني شد كه قرار بود از آنها حمايت شود .درحالي
كه انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر در همه سالهاي
يادش��ده به روشهاي غيركارشناسانه و هدفهاي ويژه
اين مديران انتقاد داشتند ،اما آنچه نبايد اتفاق ميافتاد در

در س��الهاي  1384تا بهار  1392كش��اورزي كشور با
موضوع جايگزيني تدريجي رويكرد واردات بهجاي حمايت
دولتي از توليد كش��اورزي در برخي از توليدات كشاورزي
(كاهش نرخ تعرفه يكي از نشانههاي آن است) و از سويي با
رقابت شديد ساير كشورها در محصوالت صادراتي كشاورزي
روبهرو شد (مانند رقابت اياالتمتحده آمريكا در پسته) .در
سالهاي اخير سياست اتخاذ شده توسط دولت مبني بر تنظيم
بازار با اس��تفاده از واردات بيرويه محصوالت كش��اورزي
زيرس��اختهاي توليد را با مخاطرات ج��دي روبهرو كرده
است و كشور را در برابر تحريمهاي بينالمللي ضربهپذيرتر
كرده اس��ت .بنابراي��ن كمك به اس��تمرار توليد محصوالت
كشاورزي براساس حمايت از توليد داخلي و ملحوظ كردن
مزيتهاي نسبي (اصالح سياستهاي بازرگاني و بازاريابي
و در اين راس��تا تنظيم مي��زان و زمان واردات و در صورت
لزوم باال ب��ردن تعرفههاي گمركي ب��ر واردات محصوالت
كش��اورزي) و كمك به امر تجارت اين محصوالت بهنحوي
ك��ه اين ام��كان بهوجود آيد تا هر محصول با ويژگي خاص
خودش و براس��اس نياز كش��ور با قابليت رقابت منطقي در
چرخه توليد الگوي كش��ت را ش��كل دهد ،ضروري است،
عل��ت اصلي واردات بيرويه ص��ورت گرفته در طي برنامه
چهارم توس��عه ،افزايش درآمدهاي نفتي از يكسو و ضعف
يكپارچگي و تعامل بين اجزاي بدنه سياستگذاري در عرصه
توليد و واردات محصوالت كش��اورزي ،از سوي ديگر بوده
اس��ت .تفس��ير غلط از برخي قوانين ،هدفمن��د نبودن نظام
تعرفهاي و معطوف بودن سياس��تهاي اتخاذ شده در زمينه
تجارت خارجي محصوالت كشاورزي به تنظيم بازار داخل با
شعار حمايت از مصرفكننده نيز در انجام اين واردات نقش
داشتهاند .برآيند اين عوامل ،كاهش قدرت رقابت محصوالت
كش��اورزي توليد داخل در مقاب��ل كاالهاي وارداتي ،كاهش
درآمد كشاورزان و ايجاد درآمد سرشار براي گروه معدودي
از واردكنندگان اين محصوالت بوده است.

اين سالها انجام شد .همه عالقهمندان به مسايل اقتصاد
ش��كر در ايران روزهاي تلخ سال  1385و  1386را در
حافظه تاريخي خود دارند كه چگونه اين صفت وارد دره
مرگ شد .مركز پژوهشهاي مجلس نيز بهتازگي گزارش
مشروحي از عدم تعادلهاي بخش كشاورزي منتشر كرده
است كه خواندني و البته ناراحتكننده است .در بخشي
از اين گزارش آمده است و براي توجيه واردات بيرويه
ش��كر كه توليد داخلي اين محصول را بهسوي نابودي
كشاند ،در ابتدا گفته ميشد صنايع قندوشكر با توليد هر
كيلو شكر با قيمت تمام  600تومان ناكارآمد هستند و اين
ظلم به مصرفكنندگان اس��ت ...اما شكر ارزان بهدست
مصرفكنندگان نرس��يد .بخشهايي از گزارش مشروح
مركز پژوهشهاي مجلس را ميخوانيد:

در مجموع شايسته است كه توجه به مسائل فني و مصالح
بلندمدت ،جايگزين نگرشه��اي مصلحتجويانه و مقطعي
شود .اگر نگرش ميانمدت و بلندمدت و با دقت كارشناسي
به تأثير اتخاذ سياستها بر توليد و بازار محصوالت زراعي و
باغي وجود نداشته باشد اثر آنها در كوتاهمدت و ميانمدت بر
توليدات زراعي و توليد غذاي دام و طيور (مؤثر در توليدات
دامي) و در بلندمدت بر همه محصوالت زراعي ،باغي و دامي
(كل بخش كشاورزي) آشكار خواهد شد.
واردات اغلب محصوالت كش��اورزي ،باتوجه به كمبود
توليد داخلي موضوع پذيرفتهاي اس��ت ،اما حد اين واردات
و ن��رخ تعرفه كاالهاي وارداتي باتوجه به نياز توليدات داخل
كش��ور به حمايت مرزي چگونه تعيين ميشود .مرز حمايت
از توليد داخلي و واردات كجاست؟ آيا در تعيين نرخ تعرفه
به مزيت نس��بي كاالها ،درجه اهميت و حساسيت آنها توجه
ميشود؟ آيا از ابزارهاي متنوع تعرفهاي و موانع غيرتعرفهاي
مجاز و متناسب با ساختار توليد و بازار بهره گرفته ميشود؟
متأس��فانه تاكنون تعيين نرخ تعرفه محصوالت كش��اورزي و
حتي ديگر كاالهاي وارداتي كشور براساس مطالعه علمي انجام
نشده است .اغلب در تعيين نرخ تعرفه ،به موضوع حمايت از
توليد داخلي كمتوجهي ميشود و نياز بازار و رسيدن به قيمتي
مناسبتر براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار گيرد.
در چند سال قبل نيز در يك تصميم عاجل و با هدف
حمايت از توليد داخل ،اقدام به افزايش چندبرابري 1100
قلم كاالي صنعتي گرفته ش��د كه تأثير آن بر بازار ،ناچيز
و موجب ش��كلگيري تجارت زيرزميني ناشي از هماهنگ
ش��دن بازار غيررسمي و قاچاق ش��د و نشان داد كه تأثير
افزايش تعرفه بدون مطالعه ،در بازار محدود است .برخالف
كااله��اي مذك��ور ،درخصوص قريب ب��ه اتفاق كاالهاي
كشاورزي وارداتي ،سياست كاهش شديد نرخ تعرفه اجرا
شد كه به كاهش شديد سطح زيركشت و توليد محصوالت
كشاورزي مانند چغندرقند ،نيشكر و پنبه منجر شد و لطمات

جبرانناپذيري به اينگونه محصوالت وارد آورد .خسارت چنين اقدامي
در ديگر محصوالت كشاورزي نيز كموبيش مشاهده ميشود.
كاهش ديوار تعرفه سبب كاهش درآمد كشاورزان ،كاهش نرخ مبادله
و كاهش حمايت از بخش كشاورزي شده است و در برخي از محصوالت
كشاورزي آثار كوتاهمدت اين سياست در قالب كاهش شديد توليد بروز
كرده است ،اما آثار چنين سياستي در ميانمدت و بلندمدت بيشتر نمايان
ميشود و بخش كشاورزي را به بخش غيراقتصادي تبديل خواهد كرد و
سرمايهها را هرچه بيشتر از بخش ،خارج خواهد كرد.
كاه��ش تعرفهه��ا به بهانه كنت��رل قيمتها ،موجب س��لب توانايي
توليدكنن��دگان براي تصميمس��ازي و س��رمايهگذاري و از دس��ت دادن
فرصتهاي ش��غلي شده و س��اختارهاي توليد را به خطر انداخته است.
دنبال كردن منافع مصرفكنندگان و اعمال فش��ار براي ثبات قيمتها از
طريق واردات ،بدون توجه به ساختار و هزينه توليد ،نهتنها در بلندمدت
به كارآيي اقتصادي منجر نميشود ،بلكه موجب تخصيص منابع سنگين
براي واردات و ركود و كس��اد توليد داخلي ميش��ود .مطالعات نش��ان
ميدهد كش��ورهايي كه فقط درهاي خ��ود را براي واردات باز ميكنند،
لزوم ًا از تمامي مواهب تجارت بهرهمند نميش��وند و اگر واردات باعث
رشد توليد داخلي شود اين رشد نميتواند پايدار بماند و حتي در صورت
پايداري رشد ،نميتواند وضعيت عمومي جامعه را بهبود بخشد .تجربه
روس��يه بعد از فروپاش��ي و واردات بيرويه محصوالت در اين كش��ور
نش��ان ميدهد كه از اين سياس��ت تنها بخش��ي از اقش��ار تازه به دوران
رس��يده نفع بردهاند .يكي از سياستهاي راهبردي در بخش كشاورزي
در برنامههاي گذشته نيل به خودكفايي در محصوالت استراتژيك بوده،
اما سياستهاي تجاري سالهاي اخير در تقابل با اين راهبرد قرار گرفته
اس��ت و تالشهاي انجام ش��ده براي تحقق اين هدف را بينتيجه كرده
اس��ت؛ ضمن اينكه سياس��تهاي مربوط به تنظيم بازار ،خريد تضميني
و تج��ارت ،عمدت ًا ناهمگ��ون و در تقابل هم ديگر قرار گرفته و موجب
تحميل هزينههاي سنگين بر دولت شده است.
براي توجيه واردات بيرويه ش��كر كه توليد داخلي قندوشكر را
به س��وي نابودي كامل كشاند در ابتدا توجيه ميشد كه صنايع توليد
قندوش��كر با توليد محصوالتي به قيم��ت حدود  600تومان ناكارآمد
هس��تند و اي��ن ظلم ب��ه مصرفكنندگان اس��ت كه ش��كر وارداتي با
ام��كان واردات به قيمت  400تومان را مص��رف نكنند ،اما اكنون كه
توليد داخلي با آس��يب شديد و شايد جبرانناپذير روبهرو شده است

نمودار  : 1ميزان واردات محصوالت كشاورزي
(ارقام به هزار تن)

25000
20000
15000
10000
5000
0
91

90

89

88

87

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

شماره  - 130دي 1392

تحليل

براس��اس اطالعات منتش��ر شده توسط
گمرك جمهوري اس�لامي ايران بعد از سال
 1390ميزان هزينهاي كه براي واردات هر تن
از كاالهاي اساسي وارداتي پرداخت ميگردد
افزايش قابلتوجهي داشته است كه بخشي از
آن تحتتأثير افزايش قيمتهاي جهاني بوده
اس��ت و بخش قابلتوجه��ي از اين افزايش
هزينه ،بهدليل تحريمهاي بينالمللي است كه
در مجموع هزينهه��اي قابلتوجهي را براي
كشور در پي داشته است.
در سالهاي اخير بهدليل ناهماهنگيهاي
متعدد در بخشهاي پس��ين بخش كشاورزي
مانند وزارت بازرگاني و صنايع ،شاهد اخالل
در فعاليته��اي مربوط به تنظيم بازار در ب ُعد
داخل��ي و تعرفهها و رژيم تج��اري در ابعاد
بينالملل��ي در ارتب��اط ب��ا وزارت بازرگاني
و فرآوري محصوالت كش��اورزي و صنايع
غذاي��ي در ارتباط ب��ا وزارت صنايع بوديم،
بهصورتي كه رابط��ه مبادله بين اين بخش با
ساير بخشها را در سالهاي اخير ،همواره به
زيان بخش كشاورزي و به سود خدمات ،آن
هم از نوع خدمات كاذب و واسطهگري سوق
داده ب��ود كه با تصويب قانون تمركز وظايف
و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي مورخ
 1391/11/24اي��ن مش��كل از لحاظ قانوني
برطرف شد.
امروزه بسياري از سياستهاي حمايتي
(اغلب اشكال مختلف يارانهها) بهعلت اصرار
بر دخالت ندادن يا ش��كل نگرفتن تشكلها
قابل اجرا نيست .نهادهاي عمومي غيردولتي
ضمن باال بردن قدرت چانهزني كش��اورزان
(كش��اورز خردهپا در مقاب��ل دولت ،صنايع
و ...از ق��درت چانهزني يا دفاع از منافع خود
برخوردار نيس��ت و نميتواند طرف مذاكره
باش��د) ميتوانند امكان اس��تفاده از بسياري
از ابزاره��اي تعرفهاي و تنوعبخش��ي آنها را
فراهم كرده و ظرفيتي براي اعمال سياستها
و پرداخت يارانهها باشند.

مصرفكنندگان ش��كر ارزان را مشاهده نميكنند و
فقط ارز كشور براي واردات صرف شده و توليد و
اش��تغال در داخل آسيبديده است و البته سودهاي
گزافي نصيب گروه كوچك واردكنندگان شكر شده
است ،وارداتي كه درخصوص برخي محصوالت مانند
برن��ج وارداتي ،مدت زماني ،تأيي��د وجود آلودگي و
تكذيب آن ،موضوع بهداش��ت و سالمت محصوالت
غذاي��ي واردات��ي را به بح��ث روز مجالس و محافل
تبديل كرد و س��بب ش��د كه مردم انتظ��ار برقراري و
اعمال اس��تانداردهايي مناسبتر را طلب كنند .اعمال
استانداردهاي كنوني سالمت غذاهاي وارداتي همچنان
محل شبهه است .راههاي حصول به تنظيم بازار متعدد
است و آس��انترين راهحل آن از طريق گشودن بازار
كشور بر روي توليدات خارجي است.

جدول ميزان واردات ،صادرات و تراز تجاري محصوالت كشاورزي
واردات
سال

1375

وزن

صادرات
ارزش

وزن

تراز تجاري
ارزش

وزن

ارزش

(هزار تن)

(ميليون دالر)

(هزار تن)

(ميليون دالر)

(هزار تن)

(ميليون دالر)

9218

3410

1278

1051

-7940

-2359

1376

11116

2982

1330

721

-9786

-2261

1377

7923

2343

1534

924

-6389

-1419

1378

11963

2601

1467

875

-10496

-1726

1379

12757

2654

1418

877

-11339

-1777

1380

13599

2650

1607

1022

-11992

-1628

1381

9548

2339

1456

1163

-8092

-1176

1382

7986

2602

1827

1583

-6159

-1019

1383

7939

3064

1567

1419

-6372

-1645

1384

8674

3201

2221

2277

-6453

-924

1385

12825

4869

2777

2845

-10048

-2024

1386

10819

5358

3874

3518

-6945

-1840

1387

17992

8980

3342

3347

-14650

-5633

1388

18404

8518

3047

4180

-15357

-4338

1389

14904

9188

4104/2

5082

-10779/8

-4106

1390

13031

9947

3726

5567

-9305

-4380

1391

22024

14223

4463

6109

-17561

-8114

چهارماهه 1392

1049

3797

*

*

*

*

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

موانع متعددي كه كشورهاي توسعهيافته
براي حفظ ب��ازار و حمايت از توليد داخلي
خود ي��ا اعمال فش��ارهاي سياس��ي ،از بعد
مقررات بهداشت نباتي و ...بر سر راه كاالهاي
صادراتي كش��ورهاي درحال توسعه گذارند
(مثل موضوع افالتوكسين در پسته توليد ايران)
بيانگر آن است كه اعطاي امتيازات تجاري و
بازار به كشورهاي ديگر چقدر سخت است،
اما در سالهاي اخير و درپي استمرار بيرويه
واردات محصوالت كشاورزي ،واردات انواع
محصوالت كشاورزي با عالئم تجاري مختلف
در بازار داخلي همراه با فعاليتهاي بازاريابي
و تبليغات��ي ،حتي در صدا و س��يما ،موجب
گس��ترش س��هم كاالهاي واردات��ي در بازار
مصرف داخلي ش��ده است و اين محصوالت
بهتدريج جايگزين محصوالت داخلي در سفره
خانوارها ميشوند.
در سال  1380به علت وقوع خشكسالي
ش��ديد ،ميزان واردات كاالهاي كش��اورزي
كش��ور افزايش ش��ديدي يافت و به 13599
ه��زار ت��ن و ارزش اي��ن واردات به 2650
ميليون دالر رس��يد كه در س��ال بعد از آن و
با كاهش آثار خشكس��الي ،از ميزان واردات
كشور كاسته شد و به  9548هزار تن به ارزش
 2339ميليون دالر رس��يد .اصالح سياستها
در بخش كش��اورزي و بهويژه يكسانسازي
ن��رخ ارز و پ��س از آن بهكارگي��ري نس��بت ًا
مناس��ب سياس��ت تعرفه بر واردات به حفظ
و حتي بهبود وضعيت تراز تجاري كشور در
حوزه كش��اورزي كمك كرد بهطوري كه در
سال  1383ميزان واردات كاالهاي كشاورزي
كش��ور  8674هزار تن و ارزش اين واردات
 3064ميليون دالر بوده است.
از س��ال  1384و بهوي��ژه  1385با تغيير
سياس��تهاي تجاري كشور و اتخاذ سياست
تنظي��م بازار مبتن��ي ب��ر واردات ،واردات و
وابستگي به خارج در محصوالت كشاورزي
ش��دت گرفت .در سال  1387به علت وقوع
مجدد خشكس��الي مانند س��ال  ،1380ميزان
واردات كاالهاي كش��اورزي كشور افزايش
شديدي يافت و به  17992هزار تن و ارزش
 8980ميليون دالر رسيد.

وضعيت كنوني بخش كشاورزي

پس از وقوع واردات بيرويه ،در بودجه
س��ال  1389قواني��ن جديدي ب��راي واردات
محصوالت كش��اورزي وضع شدند و عالوه
بر اين در  24مرداد س��ال  1389براي ارتقاي
بخش كش��اورزي ،قانون بهرهوري كشاورزي
و منابع طبيعي توسط رياست محترم جمهوري
ابالغ ش��د كه ماده ( )16اي��ن قانون به كنترل
واردات از س��وي وزارت جهادكش��اورزي
تأكيد دارد .هرچند اجراي ماده ( )16با اعالم
اينكه صدور مجوز واردات همه محصوالت
كشاورزي از سوي وزارت جهادكشاورزي بايد
صادر شودآغاز شد ،اما اكنون به صدور مجوز
هش��ت قلم كاال از فرآوردههاي دامي محدود
شده است و اخيرا ً براي كاهش قيمت سيب و
تأمين نياز داخلي ،تعرفه سيب كه در سالهاي
اخي��ر به طور معمول از ابتداي بهمنماه براي
تنظيم بازار ش��ب عيد كاهش مييافت ،سال
گذش��ته از ابتداي ديم��اه از  90درصد به 4
درصد كاهش يافت.
همزم��ان با اجرا نش��دن قان��ون بودجه
س��ال  1389و قانون افزايش بهرهوري بخش
كش��اورزي و منابع طبيعي ،واردات در س��ال
 1389از شدت بيشتري برخوردار شده است.
بهعنوان مثال در طول سال  1388در مجموع
 877ه��زار تن واردات ش��كر صورت گرفته
ب��ود ولي در هش��ت ماهه اول س��ال ،1389
 1475هزار تن يعني حدود  60درصد بيش��تر
از كل سال  1388و حدود  2/7برابر كل توليد

5

شكر داخلي واردات انجام شده است .همين
وضعيت درخصوص اغلب فرآوردههاي دامي
و ميوه مشاهده ميشود.
بن��د «ز» ماده ( )33قان��ون برنامه چهارم
توسعه بر حذف موانع غيرفني و غيرتعرفهاي
و تبديل آنها به موانع تعرفهاي تأكيد داش��ت،
اما تفسير دولت از اين قانون به كاهش شديد
تعرفهها و اتخاذ سياستهاي تعرفهاي بيش از
مقررات سازمان تجارت جهاني منجر شد .ماده
( )40قانون بودجه سال  1388بر تعيين تعرفه
مؤثر كاالهاي بخش كش��اورزي معادل تعرفه
خودرو تأكيد داش��ت ،اما در عمل تعرفه مؤثر
كاالهاي كش��اورزي حدود  8درصد بهجاي
 86درصد مقرر شده قانون وضع شد و اعمال
قانون صرف ًا براي  26قلم كاالي كشاورزي كه
واردات آنه��ا كمتر از  0/03درصد از واردات
كشاورزي كش��ور را تشكيل ميدهد محدود
ش��د .جزء « »15قانون بودجه س��ال  1389بر
تعيي��ن اقدام��ات تعرفهاي دول��ت در جهت
حمايت از توليد داخلي تأكيد داشت ،ولي اين
قانون نيز تاكنون اجرا نشده است.
بهنظر ميرس��د افزايش واردات در سال
 1389براي عملي شدن تثبيت قيمتها در بازار
داخلي در هنگام اجراي قانون هدفمندسازي
يارانهها صورت گرفته باشد و دولت به بهانه
اين كه كاالهايي مانند قندوشكر ،برنج ،چاي
و روغننبات��ي نباي��د افزايش قيمت داش��ته
باشند س��بب اجرايي نش��دن قوانين مصوب
مجلس ش��وراي اس�لامي و ابالغي از سوي
رياستجمهور شد و دولت تقريب ًا قوانين تازه
تصوي��ب را نيز ناديده گرفته و اجازه واردات
بيش از نياز داخل را نيز ممنوع نكرد.
تصميمات و سياستهاي غلط اتخاذشده
در حوزه كش��اورزي ت��داوم يافت بهگونهاي
كه در س��ال ( 1391س��ال آبي غيرمش��ابه با
س��ال  1380و  )1387ميزان واردات كاالهاي
كش��اورزي كشور افزايش شديدي يافت و به
 22024هزار تن و ارزش  14223ميليون دالر
رسيد كه بيانگر نهادينه شدن ،تكيه بر واردات و
وابستگي به خارج از كشور در حوزه كاالهاي
كشاورزي است.

حمايت ناكافي از توليدكننده

براي محصوالت كش��اورزي حمايت از
مصرفكننده در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي
توس��عهيافته منفي ميباش��د .درحاليكه اين
موضوع در ايران معكوس بوده و در سالهاي
اخي��ر ش��كاف و فاصل��ه مي��ان حماي��ت از
مصرفكنن��ده و حمايت از توليدكننده به نفع
مصرفكننده در حال افزايش اس��ت .درصد
حماي��ت كل از بخش كش��اورزي (بهعنوان
درصدي از توليد ناخالص داخلي) در برخي
از كشورهاي  OECDبه  3/29درصد ميرسد
درحاليكه اين مقدار براي كش��اورزي ايران
حدود يكس��يصدم ميباشد ،كه اين عدد در
مقايسه با سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي
(بيش از  13درصد) در توليد ناخالص داخلي
كش��ور ،حاكي از يك حمايت بسيار ضعيف
ميباشد .براساس مفاد مندرج در قانون برنامه
پنجم توسعه بخش كشاورزي ،بايد  25درصد
تس��هيالت بانكي به بخش كش��اورزي و آب
تعليق بگيرد( .مهربانيان و مؤذني)1387 ،
تمام اين روندهاي كاهشي درحالي است
كه ش��عار محوري در طول س��الهاي برنامه
چه��ارم عدالتمحوري و برابري ميباش��د.
بهنظر ميرسد دولت در اين امر مصمم است،
اما بهجاي افزايش قدرت توليدي كش��اورزان
از طري��ق كاهش هزينههاي توليد ،بر افزايش
ق��درت مصرفي كش��اورزان از طري��ق ارائه
كاالهاي مصرفي و خوراكي ارزانقيمت مصمم
اس��ت و اين در بلندمدت خطر بزرگي براي
بخش كشاورزي است.
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برنامه دولت براي كشاورزي
از نگاه ارقام بودجه 1393
بودجههاي ساالنه در هر جامعهاي نشان ميدهند
دولتها براي يك سال پيشرو چه برنامههايي دارند و
براي اقتصاد و كسبوكار مردم چه نقشهاي كشيدهاند.
هر مي��زان خرج براي يك فعاليت در بودجه س��االنه
آدرس ميدهد كه دولت براي آن بخش نسبت به ساير
بخشها چه ميزان اهميت قائل شده است.
دولت آقاي حس��ن روحاني كه نخس��تين بودجه
خ��ود را براي س��ال  1393تهيه ميكن��د ،نگاهش به
كش��اورزي چگونه اس��ت .ارقام اليحه بودجه 1393
اين نگاه دولت را بازتاب داده است.
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي فصل
كشاورزي و منابع طبيعي در اليحه بودجه سال 1393
در قال��ب  22برنام��ه و  87طرح با اعتبار 245/7.514
ميليارد ريال پيشبيني ش��ده كه نسبت به اعتبار تملك
داراييهاي س��رمايهاي ملي فصل كش��اورزي و منابع
طبيعي قانون بودجه س��ال  6/12.413( 1392ميليارد
ريال) برابر  -4/39درصد كاهش را نشان ميدهد.
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي وزارت
جهادكشاورزي در اليحه بودجه سال  1393در قالب
 7فصل 31 ،برنامه و  118طرح با اعتبار 787/11.460
ميليارد ريال پيشبيني ش��ده كه نسبت به اعتبار مشابه
قانون بودجه سال  684/19.123( 1392ميليارد ريال)
كاهشي معادل  -40درصد را نشان ميدهد.
اعتبارات هزينهاي كل كشور در اليحه بودجه سال
 1393برابر  1/430.117ميليارد ريال اس��ت كه نسبت
به قانون بودجه سال  1/280.918( 1392ميليارد ريال)
برابر با  6/11درصد افزايش را نشان ميدهد .اعتبارات
هزينهاي وزارت جهادكشاورزي و دستگاههاي تابعه نيز
در اليحه بودجه سال  1393بجز رديفهاي متفرقه با
اعتبار  6/488ميليارد ريال پيشبيني شده كه نسبت به
اعتبار مشابه قانون بودجه سال  5,729( 1392ميليارد
ريال) افزايشي معادل  2/13درصد را نشان ميدهد در
مجموع اعتبارات پيشبيني شده براي بخش كشاورزي
در اليح��ه بودجه س��ال  1393تأمينكنن��ده مهمترين
اهداف برنامه پنجم توس��عه و قانون افزايش بهرهوري
در بخش كشاورزي نيست.
بررسيهاي انجام شده نشاندهنده اين امر است كه
بخش��ي از رديفهاي بودجه بخش كشاورزي در اين
اليحه نافي قانون برنامه پنجم توس��عه است .همچنين
ب��ه اهداف كم��ي و برخي از تكاليف معين ش��ده در
قانون برنامه پنجم توس��عه وهمچني��ن قانون افزايش
به��رهوري و قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط
به بخش كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي ،كم
توجهي شده است.
اي��ن گ��زارش در ادامه ميافزاي��د :اليحه بودجه
سال  1393نيز مانند سالهاي گذشته ،بودجه عملياتي
نيس��ت و صرفا مباني يك برنامهريزي عملياتي را در
نظر داشته است و بيشتر واجد نگاه بودجهريزي است.
البته ماده ( )219قانون برنامه پنجم توس��عه ،دولت را
موظف كرده اس��ت كه با اس��تقرار نظام بودجه ريزي
عملياتي تا پايان س��ال دوم برنامه بهتدريج زمينههاي
الزم را ب��راي تهيه بودجه به روش عملياتي در تمامي
دستگاههاي اجرايي فراهم آورد بهنحوي كه در اليحه
بودجه س��ال سوم برنامه به روش مذكور تهيه ،تدوين
و تقديم مجلس شوراي اسالمي شود.
اعتبار مورد نياز براي س��اماندهي مالكيت اراضي
كش��اورزي و عرصههاي مناب��ع طبيعي تا پايان برنامه
پنجم توسعه ،كه اجراي حدنگاري اراضي ملي و دولتي
از ضروريات آن اس��ت با نگاه بودجهاي اليحه بودجه
سال  1393امكانپذير نيست.
در ردي��ف ( 520000اعتبارات يارانه اي) 7,830
ميليارد ريال براي پرداخت يارانه نهادهها و عوامل توليد
كشاورزي اعتباري مقرر شده كه باتوجه به قيمت كود
و ديگر نهادهها اين مقدار به مفهوم تداوم روند كاهش
اعطاي اين نوع يارانهها به بخش كش��اورزي اس��ت.
در صفحه 7
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مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خبر داد:

سهم  ۴۰درصدي در توليد شكر كشور

نسيم صادقي در نشست خبري سهشنبه  ۱۷ديماه ،اظهاركرد:
در حال حاضر حدود  ۳۸درصد محصول برداش��ت شده است و
پيشبيني ميشود تا پايان برداشت محصول ،امسال باالي  ۴۰درصد
از توليد شكر كشور را بهخود اختصاص دهيم.
به گزارش كش��اورزنيوز نس��يم صادقي مديرعامل ش��ركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي در اين نشست خبري اظهار داشت:
در مجموع  ۲۵درصد نياز كش��ور به ش��كر توسط شركت توسعه
نيش��كر و صنايع جانبي انجام ميگيرد كه معادل  ۴۰درصد شكر
توليدي كشور است.
نس��يم صادقي اظهار كرد :ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع
جانبي در حال حاضر ش��ش كارخانه فعال با ظرفيت اسمي ۱۰۰
هزار تن ش��كر دارد .وي ادامه داد :اين كارخانهها شامل كارخانه
شكر امامخميني(ره) ،امير كبير ،ميرزا كوچكخان ،دعبلخزاعي،
سلمانفارس��ي و حكيم فارابي اس��ت .كه از مجموع اين  ۷طرح
پيشبيني ميش��ود  ۵طرح پيشبيني ميشود امسال  ۵۰۰هزار تن
ش��كر س��فيد توليد ش��ود كه با اين ميزان ،باالي  ۴۰درصد توليد
شكر كشور را بهخود اختصاص ميدهيم.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با بيان اينكه
در مجموعه شركتهاي توسعه نيشكر سال گذشته  ۳۸۰هزار تن

شكر توليد شده است تصريح كرد :اين ميزان توليد در سال گذشته
معادل  ۳۰درصد كل توليد شكر كشور بود.
بزرگترين توليدكننده شكر
صادق��ي با بيان اينكه ش��ركت توس��عه نيش��كر ،بزرگترين
توليدكننده شكر در سطح كشور است عنوان كرد :ميزان توليد شكر
در كل كش��ور يك ميليون و  ۲۰۰هزار تن است در حالي كه نياز
كشور به شكر در حدود دو ميليون و  ۱۰۰هزار تن است.
وي در اين خصوص اضافه كرد :باتوجه به تفاوت ميان توليد
و نياز به شكر ،به واردات حدود  ۸۰۰هزار تن از اين محصول نياز
داريم .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با بيان اينكه
راندمان تن در هكتار در سال گذشته  ۶۵تن در هكتار بود.
وي افزود :در برداش��تهاي امس��ال اي��ن راندمان به حدود
 ۷۵تن رسيده است اما اين ميزان ايدهآل نيست و بايد راندمان تن
در هكتار به  ۱۰۰تن برسد.
ظرفيت توليد  ۷۰۰هزار تن شكر
مديرعامل ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي اظهار كرد:
شركت توسعه نيش��كر با مقداري مساعدت دولت ظرفيت توليد

كشاورزي ايران در سال 2014
بيزينس مانيتور پيشبيني كرد ارزش
كل ب��ازار محصوالت كش��اورزي ايران
در س��ال  ۲۰۱۴با كاه��ش  2/4درصدي
نس��بت به س��ال  ۲۰۱۳به  ۱۱.۰۵ميليارد
دالر برسد.
به گزارش بيزينس مانيتور در گزارش
خود نوشت :تحريمهاي اقتصادي اعمال
ش��ده عليه تهران ،تأثيري منفي بر توانايي
ايران در واردات كاال داشته است و منجر
به كاهش جدي مصرف گوشت در كشور
شده است .اما استفاده از معامالت پاياپاي
بهجاي معام�لات تجاري عادي ميتواند
روش��ي عملي ،هر چند موقت براي دور
زدن تحريمها و تأمين تقاضا باشد.
اي��ن گ��زارش اف��زود :هرچن��د
رييسجمه��وري جدي��د ايران ،حس��ن

روحاني ،ميانه روتر از سلف خود ،محمود
احمدين��ژاد بهنظر ميرس��د و موضعي
مصالح��ه جويانهت��ر در برابر غرب اتخاذ
كرده است انتظار ميرود تحريمها همچنان
علي��ه ايران پابرجا باقي بماند .ما معتقديم
در طوالني مدت ،سرمايهگذاري ادامه دار
دولت براي بهبود زيرس��اختهايي نظير
بهبود سيس��تمهاي آبياري ميتواند منجر
ب��ه بهبود كيفيت محصوالت كش��اورزي
بهخصوص غالت شود.
براس��اس پيشبيني بيزين��س مانيتور
توليد گندم ايران تا س��ال  2017با 11/2
درصد رش��د به  15ميليون تن در س��ال
خواهد رس��يد .پيشبيني ميشود بهدليل
مدرني��زه كردن تكنولوژي مورد اس��تفاده
در كش��ت شامل اس��تفاده از انواع غالت

مقاومتر ،دسترس��ي بيشتر به وروديهاي
نهادهه��اي مرتبط و برخ��ورداري مناطق
بيش��تري از سيس��تمهاي جديد آبياري،
محصول گندم كشور ارتقا يابد.
تولي��د مرغ تا س��ال  12017با 11/8
درصد رش��د ب��ه  900هزار تن در س��ال
خواهد رسيد .رشد در اين بخش ناشي از
تقاضاي داخلي و افزايش سرمايهگذاري
خواهد بود.
ارزش كل بازار محصوالت كشاورزي
ايران در سال  2014به  11.05ميليارد دالر
خواهد رسيد كه در مقايسه با سال ،2013
 2/4درصد كاهش خواهد داش��ت .ميزان
رش��د متوسط ساالنه اين بخش در فاصله
س��الهاي  2013ت��ا  0/7 ،2017درص��د
پيشبيني شده است.
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 ۷۰۰هزار تن شكر را در سال دارد كه در يك دوره سه ساله ميتوانيم
به آن دست يابيم .وي بزرگترين توليدكننده نيشكر در جهان را برزيل
مثال زد و گفت :اين كشور هفت ميليون هكتار زيركشت نيشكر دارد
در حالي كه كل زمينهاي ما با احتساب شركتهاي هفتتپه و كارون
به  ۱۱۰هزار هكتار ميرسد.
شوري آب
صادقي مهمترين عوامل تأثيرگذار در كاهش توليد را اينگونه بيان
كرد :مهمترين عامل تأثيرگذار در كاهش توليد شكر شوري آب است
كه در تالش هس��تيم با بهكارگيري مكانيزمهايي ميزان شوري آب را
كاهش دهيم .وي خاطر نشان كرد :ميزان شوري آب در شركت هفتتپه
يكهزار ميكروموس اس��ت در حالي كه آب مورد استفاده در جنوب
اهواز  ۲۵۰۰تا  ۳هزار ميكروموس است .وي با بيان اين نكته كه اين
ش��وري بهدليل وجود سد گتوند اس��ت ميزان شوري در آب آبياري
كشت و صنعتهاي هفت تپه و كارون را ۱۰۰۰ميكروموس اعالم كرد
در حالي كه در جنوب اهواز يعني محل كش��ت و صنعتهاي دعبل،
ميرزا ميزان شوري به  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰ميكروموس ميرسد.
افزايش  ۱۴هزار هكتاري سطح زيركشت نيشكر در
خوزستان
ايشان ظرفيت كشت فعلي واحدهاي هفتگانه تابع اين شركت ۸۴
هزار هكتارعنوان كرد و افزود :بخشي از زمينهاي در نظر گرفته شده
براي توسعه سطح كشت متعلق به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
اس��ت و مقداري هم متعلق به كشاورزان است كه در حال گفتوگو
براي خريداري آنها با قيمت مناسب هستيم.
صادقي اعتبار مورد نياز براي تهيه  ۱۴هزار هكتار زمين جديد را
دو هزار ميليارد ريال عنوان كرد و افزود :با بهرهبرداري و زيركش��ت
بردن اين زمينها فرصتهاي ش��غلي ب��راي دو هزار نفر فراهم خواهد
شد .وي گفت :در نهايت در هر يك از واحدهاي هفتگانه تابع شركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي  ۱۲هزار هكتار زمين زيركشت و آيش
ميرود و امكان كش��ت محصوالتي مانند گندم ،جو و كلزا به ش��كل
آيش فراهم ميشود.
اشتغال  ۱۸هزار نفر در صنايع نيشكر
صادقي با اش��اره به اين امر ك��ه حدود  ۱۸هزار نفر در مجموعه
توس��عه نيشكر در حال اشتغال هس��تند ،گفت :با اجرا طرح افزايش
 ۱۴هزار هكتاري سطح زيركشت نيشكر در خوزستان ۲۰۰۰به ظرفيت
اشتغال افزوده ميشود .درحال حاضر با كشت محصوالتي مانند گندم
در اراضي آيش ،شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي عالوه بر اينكه
بزرگترين توليدكننده شكر در خوزستان و كشور است ،از حيث توليد
گندم هم ميتواند بهعنوان بزرگترين توليدكننده اس��تان قلمداد شود.
راندمان تن در هكتار اراضي نيش��كر برزيل  ۷۲تن است در حالي كه
اين رقم در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي  ۷۵تن است بنابراين
ما باالتر از اس��تانداردهاي جهاني توليد ميكنيم البته در طرح نوش��ته
شده انتظار ۱۰۰تن در هكتار را داريم.
تأمين  ۲۵درصد الكل كل كشور
وي به توليد الكل در اين شركت اشاره كرد و ادامه داد :كارخانه
الكل از ماده اوليه مالس براي توليد الكل استفاده ميكند و اين توليد

در س��ال گذشته حدود  ۲۸ميليون ليتر بود .مديرعامل شركت توسعه
نيش��كر و صنايع جانبي با اش��اره به اينكه امس��ال توليد  ۳۱ميليون و
 ۵۰۰ه��زار تن الكل را در برنامه داريم افزود :كارخانه توليد الكل در
ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از بزرگترين و مرغوبترين
توليدكنندگان الكل در كش��ور است و حدود  ۲۵تا  ۳۰الكل كشور را
توليد ميكنيم .وي اظهار كرد :كارخانه خمير مايه شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي از بزرگترين كارخانههاي توليد خميرمايه نان در كشور
است كه با جايگزيني بهجاي جوش شيرين نقش مهمي در بهبود كيفيت
نان دارد .صادقي ميزان توليد خمير مايه در سال گذشته را  6هزار تن
بيان كرد و گفت :س��ال گذشته از  ۵۰درصد ظرفيت جهت توليد اين
محصول استفاده كرديم و امسال با بهكارگيري  ۸۰درصد ظرفيت اين
كارخانه به توليد هشت هزار تن خمير مايه خواهيم رسيد.
توليد  ۵۲هزار متر مكعب  MDFدر سال گذشته
وي با بيان اينكه شركت توسعه توسعه نيشكر و صنايع جانبي با
اس��تفاده از فراوردههاي جانبي نيشكر اقدام به توليد خوراك دام كرده
است عنوان كرد :كارخانه خوراك دام شعيبيه واقع در كشت و صنعت
امام خميني از سال  ۸۳كار خود را آغاز كرده است ،مديرعامل كشت و
صنعت اضافه كرد :كارخانه خوراك دام در سال گذشته  ۲۷هزار و  ۸۰۰تن
توليد داشته است و امسال توليد  ۵۰هزار تن را در برنامه داريم.
صادقي كارخانه توليد  MDFرا يكي ديگر از صنايع جانبي شركت
توس��عه نيش��كر بيان كرد و گفت :اين كارخانه سال گذشته با وجود
مشكالت فراوان ۵۲ ،هزار متر مكعب  MDFتوليد كرد و امسال توليد
 ۱۰۰متر مكعب توليد را در برنامه داريم.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ادامه داد :در مدت
يك سال يك كارخانه روكش  MDFرا ايجاد كرديم كه با احداث آن
زنجيره توليد ما كامل شد.
توليد كاغذ
وي با بيان اينكه توليد كاغذ به س��رمايهگذاري سنگيني نياز دارد
تصريح كرد :براي توليد كاغذ به يك هزار ميليارد تومان س��رمايه نياز
اس��ت .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ادامه داد :در
حال حاضر براي توليد كاغذ در مرحله آخر مذاكرات با يك شركت
چيني هستيم و اين طرح با سرمايهگذاري ستاد فرمان امام خميني(ره)
و شركت توسعه نيشكر انجام ميشود.
رونمايي از محصولي جديد /توليد شكرهاي طعمدار
وي به توليد ش��كرهاي طعم دار ،قهوهاي و دارويي اشاره كرد و
گفت :واحد توليد ش��كر با طعم وانيل ،دارچين ،ليمو اماني ،زنجبيل
و هل در مؤسسه تحقيقات شركت فعال شده و به توليد رسيده و در
انتظار دريافت مجوز از وزارت بهداشت است.
وي همچنين از مش��اركت هنديها براي توليد شكر قهوهاي در
واحد ميرزاكوچك خان اين شركت به ظرفيت هفت هزار تن در سال
خبر داد و افزود :پس از مذاكره با طرف هندي قراردادي منعقد ش��د
و تا مهر آينده اين محصول توليد خواهد شد.
صادقي با اشاره به توليد شكر دارويي در واحد فارابي از واحدهاي
تابع شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي افزود :ساالنه به ۱۵هزار تن
از اين محصول در كش��ور براي توليد دارو نياز اس��ت كه تا مهر سال
آينده اين كار در واحد مزبور عملي خواهد شد.

عضو كميسيون كشاورزي:

امنيت غذايي با امنيت ملي در ارتباط است
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس
شوراي اس�لامي با بيان اينكه امنيت غذايي
ب��ا امنيت مل��ي در ارتباط اس��ت گفت :از
اي��ن جهت باي��د موانع بخش كش��اورزي
ك��ه عمدت ًا منابع مالي و نقدينگي اس��ت را
برطرف كنيم.
محمدسادات ابراهيمي خاطر نشان كرد:
بخش كشاورزي بهعنوان يكي از اركان مهم
توليد كشور ميتواند نقش مؤثري در افزايش
رشد اقتصادي كشور داشته باشد .يعني اگر
واقعا بهدنبال ارتقاء ش��اخصهاي اقتصادي
باش��يم بايد روي اين بخش سرمايهگذاري
ويژه كنيم.
او ادامه داد :پس از مديريت ،تأمين منابع
مالي در ابعاد مختلف نيازمند همكاري دولت
و مجلس اس��ت .بودجه نيز يكي از مسائل

مهمي اس��ت كه ميتوان از آن استفاده كرد.
البت��ه باتوجه به محدوديته��اي بودجهاي
ميتوان از محل صندوق توسعه ملي زمينهاي
فراهم كرد تا بتوانيم شرايط بهتري را از اين
طريق تأمين كنيم.
نماينده مردم شوش��تر خاطر نشان كرد:
البته صندوق توس��عه مل��ي اعتبارات خود
را بهص��ورت ارزي اختص��اص ميدهد اما
كش��اورزان به تس��هيالت بهصورت ريالي
احتياج دارند كه مانعي در اين زمينه اس��ت.
پ��س بايد زمينهاي فراهم ش��ود كه صندوق
توسعه ملي تس��هيالت ريالي هم در اختيار
كشاورزان قرار دهد .سادات ابراهيمي افزود:
كميسيون كشاورزي مجلس مصوباتي در اين
زمينه داشته كه اميدواريم در كميسيون تلفيق
ديده شود.

اين عضو كميسيون كشاورزي با اشاره
به راههاي تأمين اعتبارات بخش كشاورزي
گفت :اوراق مشاركت يكي از راههاي تأمين
مالي اس��ت .س��هام ش��ركتهاي دولتي نيز
ميتواند مش��كالتي كه هماكنون پيشروي
كشاورزان است را تا حدودي برطرف كند.
او ادامه داد :از آنجايي كه امنيت غذايي با
امنيت ملي در ارتباط است بايد موانع بخش
كشاورزي را كه عمدت ًا موانع مالي و نقدينگي
است را برطرف كنيم .نماينده مردم شوشتر
تأكيد كرد :گاهي ش��اهد واردات نهادهها و
محصوالت دامي هستيم اين در حالي است
كه شرايط تأمين اين نهادهها در كشور وجود
دارد و امكان��ات و نيروه��اي متخصص نيز
وجود دارد كه از اين طريق ميتوان از خروج
ارز از كشور جلوگيري كرد.
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برنامه دولت براي كشاورزي
از نگاه ارقام بودجه 1393
از صفحه 6
همين وضعيت درخصوص ساير موارد اعطاي
يارانه مانند يارانه پرداخت ضرر و زيان و يارانه
سود خريدهاي تضميني محصوالت كشاورزي
نيز مصداق دارد.
كاهش سهم بري بخش كشاورزي از محل
اعتبارات استاني موضوعي است كه در سالهاي
اخير مكرر مشاهده ميشود با تغييرات مديريتي
استانداران ،معموالً اعتبارات بخش كشاورزي با
فراز و فرودهايي روبهرو ميش��ود و حتي گاه
با افزايش س��هم اعتبارات استاني ،سهم بخش
كش��اورزي در تخصيصهاي اعتبارات استاني
كاهش يافته و ميزان سهم بري بخش كشاورزي
از محل اعتبارات استاني با سير نزولي روبهرو
شده است كه با عنايت به اهميت آن آثار سويي
را براي كش��ور به بار خواه��د آورد .لذا براي
جلوگيري از كاهش اعتبارات اس��تاني بخش،
و اعمال س��ليقه از س��وي اس��تانداران محترم
برخي از اس��تانها ضرورت دارد كه در بندي
از اين اليحه بر رعايت س��هم اعتبارات فصل
كشاورزي و منابع طبيعي در استانها براي سال
 1393تأكيد شود.
با عنايت به موضوع مطرح شده در برنامه
ابالغ��ي مقام معظم رهبري ب��ه دولت مبني بر
«س��اماندهي نظام بهرهبرداري و نظام اجرايي»
و با اس��تناد به م��واد ( )144( ،)143و ()145
قانون برنامه پنجم توس��عه مبني بر لزوم توجه
به بخش كش��اورزي و حفظ و ارتقاي س��طح
توليد ،ارتقاي ش��اخص بهرهوري از منابع آب
و زمين ،حفظ پايداري توليد و توسعه صادرات
محصوالت كشاورزي خصوصا با عنايت ويژه
به م��اده ( )146قانون ياد ش��ده مبني بر لزوم
حمايتهاي مالي و حقوقي دولت از تش��كيل
تش��كلهاي حقوق��ي با اولوي��ت تعاونيهاي
توليدي كش��اورزي در جهت اعمال مديريت
واحد و ...توجه به امر توسعه دشت خوزستان
امري ضروري است.
افزايش س��رمايه صندوقهاي حمايت از
توسعه بخش كش��اورزي و همچنين پرداخت
ديون صندوق بيمه محصوالت كش��اورزي و
ديگر موارد مؤثر بر افزايش توان وام دهي بانك
كشاورزي ميتواند اين سازمانهاي توسعهاي
بخش كش��اورزي را در ارائه خدمات به بخش
كشاورزي توانمند سازد.
اعتب��ارات تملك داراييهاي س��رمايهاي
ملي فصل بازرگاني و تعاون بخش كشاورزي
در اليحه بودجه سال  1393همچنان در فصل
بازرگان��ي ق��رار دارد .با عنايت ب��ه اينكه در
عمل برنام��ه تنظيم بازار داخلي به تنظيم بازار
كاالهاي اساس��ي كش��اورزي در بازار كش��ور
محدود شده است و طبق قانون تمركز وظايف
و اختي��ارات مربوط به بخش كش��اورزي در
وزارت جهادكشاورزي تنظيم بازار محصوالت
كش��اورزي به وزارت جهادكشاورزي واگذار
ش��ده است .تنظيم بازار محصوالت كشاورزي
اي��ن برنام��ه بايد به فصل كش��اورزي و منابع
طبيعي منتقل شود.
بخشي از بار مالي اجراي ماده ( )33قانون
افزايش به��رهوري بخش كش��اورزي و منابع
طبيعي ،مبني بر اجراي سياست قيمت تضميني
بهجاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي كه
طبق ماده ( )18دستورالعمل اجرايي اين قانون
مبني بر پيشبيني حداقل  20درصد اعتبار مورد
نياز آن در بودجه سنواتي بوده است ،در اليحه
بودجه سال  1393گامي مثبت در اجراي قوانين
معطل بخش كشاورزي محسوب ميشود.
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اخبار

آييننامه قانون تمركز تصويب شد

از سوي فائو اعالم شد

قيمت موادغذايي در جهان
براي سومين سال متوالي
همچنان باالست
فائ��و اعالم ك��رد :ش��اخص قيمت
موادغذايي در جه��ان بهطور ميانگين به
 209.9واحد رس��يد كه نس��بت به سال
 2012مي��زان  1/6درصد كاهش نش��ان
ميدهد ،با اين حال اين سومين سال ثبت
شده براي گراني موادغذايي است.
به گزارش فائو (س��ازمان خواربار و
كش��اورزي ملل متحد) ،شاخص قيمت
موادغذايي بهواسطه افزايش شديد قيمت
فرآوردهه��اي لبني و گراني گوش��ت و
متعادل شدنتر از اين گرانيها با كاهش
شديد قيمت شكر و همچنين قيمتهاي
ارزانت��ر غالت و روغن در ماه دس��امبر
 2013نس��بت به ماه پي��ش از آن تقريب ًا
ب��دون تغيير ب��وده و ب��ه  206.7واحد
رسيده است.
در سال  2013در مجموع ،شاخص
قيم��ت موادغذايي بهطور ميانگين بهرقم
 209.9رس��يده كه نسبت به سال 2012
به ميزان 1/6درصد كاهش يافته است.
از س��وي ديگر اين شاخص نسبت
به نقطه اوج خود در س��ال  2011بهرقم
 230.1نيز به ش��كل مطلوبي پايين آمده
است ولي هنوز هم براساس معيار ساالنه،
س��ومين س��ال گراني ثبت ش��ده براي
موادغذايي را از آن خود كرده است.
تأمين گس��ترده باعث كاهش قيمت
جهاني غالت (بهاس��تثناء برنج) ،روغن
و شكر شده اس��ت .با اين وجود قيمت
فرآوردههاي لبني در سال  2013به نقطه
اوج خ��ود رس��يد و گراني گوش��ت نيز
ركورد جديدي از خود برجا گذاشت.
در گزارش اين س��ازمان آمده است
در سال :2013
ش��اخص قيمت غ�لات و حبوبات
بهطور متوس��ط به  219.2واحد رس��يده
كه  17واحد معادل  7/2درصد نسبت به
سال  2012پايينتر است.
از قيمت شكر هم  18درصد نسبت
به سال  2012كاسته شده است.
از سوي ديگر در سال  2013شاخص
قيم��ت مواد لبني به  243واحد رس��يده
ك��ه باالترين قيمت س��االنه از ابتدا بوده
است.
ش��اخص قيمت روغنهاي گياهي
نيز بهعلت ثبت پايينترين قيمت روغن
خرما در  4س��ال گذش��ته به  193واحد
رسيده و نس��بت به ميانگين سال 2012
بهرقم  224واحد به شكل مطلوبي كاهش
يافته است.

ماهنامه

زيرنظر شوراي نويسندگان
تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
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گامهاي اجرايي براي ساماندهي

توليد و تجارت محصوالت كشاورزي
مديران ارش��د اجرايي بخش كشاورزي
اي��ران در دولته��اي نه��م و ده��م در برابر
تصميمه��اي كالن دول��ت موضوعگي��ري
نميكردند و هرچه دولت ميخواس��ت انجام
ميش��د .در آن س��الها دولت ميخواس��ت
اختي��ارات واردات و تعرفهه��ا را در وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت (وزارت بازرگاني
قبلي) متمركز كند و اين كار برخالف قانونهاي
موجود انجام شد .وزارت جهادكشاورزي در
دولتهاي قبلي توانايي و اراده كمي براي دفاع
از توليد داخلي را نشان ميداد و اصوالً تابعي
محض از سياستهاي كالن بود .اين موضوع
با انتقاد فعاالن صنعتي و مجلس مواجه ش��د،
ام��ا اين در دولت يازدهم بود كه قانون انتزاع
فعاليتها به جريان افتاد.
جديدترين آييننامه اجرايي قانون انتزاع
(تمركز وظايف كشاورزي در وزارت جهاد)
با توافق وزراي جهاد و صنعت در  ۸ماده ارائه
ش��د كه براساس آن ،شركت بازرگاني دولتي
هم به وزارت جهادكشاورزي ميآيد.
وزراي جهادكشاورزي و صنعت مهمان
مجلسها بودند كه درباره دليل تأخير اجراي
8ماهه قانون انتزاع(تمركز وظايف كشاورزي
در وزارت جه��اد) توضي��ح دهند ،نتيجه اين
حضور تنظيم دو صورتجلسه مبني بر برگشت
ش��ركت پشتيباني امور دام به وزارت جهاد تا
 9ديماه و نيز واگذاري مديريت سياستهاي
واردات و ص��ادرات محصوالت اساس��ي تا
آخر بهمن بود .آييننامه پيشنهادي در حقيقت
توافقي است كه بين دو وزير شده است .اين
آييننامه پيشنهادي در هفتههاي آينده تصويب
ميش��ود .براس��اس اين آييننامه پيش��نهادي
ش��ركت بازرگان��ي دولتي با اموال بس��يار و
زمينه��اي فراوان (انبار ،س��ردخانه ،س��يلو)
واگذار ش��ده و همچنين بسياري از اختيارات
سازمان حمايت نيز منتقل شده است .همچنين
آييننامه اجرايي اين قانون نيز با توافق دو وزير
ارائه شد كه در زير ميآيد:
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي
جهادكشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت و
معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انساني
رييسجمه��ور و ب��ه اس��تناد م��اده  5قانون
تمركز وظاي��ف و اختيارات مربوط به بخش
كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي ،مصوب
 1391/11/24مجلس ش��وراي اسالمي كه از
اين پس در اين آييننامه «قانون تمركز» ناميده
ميشود .آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به
شرح ذيل تصويب كرد:
م��اده  :1در اجراي بنده��اي الف و ب
اي��ن قانون و ماده  16قانون افزايش بهرهوري
بخ��ش كش��اورزي و منابع طبيع��ي ،وزارت
جهادكشاورزي در مورد محصوالت و كاالهاي
زراع��ي ،باغي ،گياهان دارويي ،دام و طيور و
آبزي��ان و صنايع تبديل��ي و تكميلي بالفصل
موضوع «قانون تمركز» عهدهدار وظايف زير
خواهد بود:
 .1تدوي��ن راهبرده��ا ،سياس��تها،
دس��تورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت
محصوالت و كاالها و همچنين صنايع تبديلي
و تكميلي بالفصل.
 .2برنامهري��زي و انج��ام اقدامات الزم
بهمنظور تنظيم بازار داخلي

 .3مطالع��ه ،بررس��ي و انج��ام اقدامات
الزم بهمنظ��ور نظ��ارت ب��ر قيم��ت كاالها و
محصوالت
 .4سياستگذاري امور واردات و صادرات
كاالها و محصوالت
 .5انتخ��اب ابزار تعرفهاي ،مقدار تعرفه،
تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي كاالها
و محصوالت
 .6سياس��تگذاري و اق��دام الزم جه��ت
توس��عه صادرات كاالهاي كش��اورزي داراي
مزيت نسبي
 .7صدور مجوزهاي تأسيس و بهرهبرداري
واحدهاي تولي��دي صنايع تبديلي و تكميلي
موضوع قانون تمركز و نيز حمايت از توسعه
سرمايهگذاري در آنها
 .8نظ��ارت بر توليد ،تج��ارت و توزيع
محص��والت و كااله��ا با اس��تفاده از ظرفيت
قانون نظام صنفي كشاورزي
 .9برنامهري��زي و اقدام در جهت بهبود
زنجيرههاي تأمين ،ذخيرهسازي و توزيع كاالها
و محصوالت.
 .10س��اماندهي ،حماي��ت و نظارت بر
توس��عه و فعالي��ت انجمنها و تش��كلهاي
صنعتي صنايع تبديلي و تكميلي.
م��اده  :2بهمنظ��ور حماي��ت از توليد و
س��اماندهي تجارت ،قيمتگ��ذاري و اعمال
نظ��ارت ،تنظيم ب��ازار داخ��ل محصوالت و
كاالهاي كش��اورزي موضوع قان��ون تمركز،
وزارت جهادكش��اورزي موظ��ف اس��ت
برنامهري��زي و اقدام��ات الزم را ب��ا اولويت
اس��تفاده از ظرفيت و توان بخش غيردولتي،
بهويژه سازمان نظام صنفي كشاورزي بهعمل
آورد.
ماده  :3وزارت جهادكش��اورزي موظف
است با برنامهريزي بلندمدت ،ساالنه و مقطعي
(حس��ب مقتضيات زماني) با ايجاد و تقويت
شبكههاي تأمين ،فرآوري ،ذخيرهسازي ،توزيع
و بازاريابي نهادهها و محصوالت ،ش��رايط و
زمينههاي الزم را ب��راي ورود كارآمد بخش
غيردولتي در جهت تنظيم بازار فراهم آورد.
تبص��ره  :1بهمنظ��ور ترغي��ب بخ��ش
غيردولتي در اقدام موضوع اين ماده ،معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور،
وزارت جهادكش��اورزي و اس��تانداريها و
كليه دس��تگاههاي مرتبط موظفند نس��بت به
اعطاي تس��هيالت بانكي اع��م از يارانهاي و
غيرياران��هاي و وجوه اداره ش��ده و همچنين
تأمين و تكميل زيرساختها و لوايح خدمات
الزم اقدام نمايند.
تبصره  :2شركتهاي منطقهاي چهاردهگانه
زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران يا
كليه امكانات ،داراييها ،اعتبارات و تعهدات
به وزارت جهادكش��اورزي واگذار ميشود تا
در قالب يكي از ش��ركتهاي وزارت مذكور
به تشخيص وزير جهادكشاورزي ساماندهي
شود .همچنين كليه فضاها (عرصه و اعياني)،
تأسيسات و تجهيزات ذخيرهسازي و نگهداري
محص��والت موضوع ماده ي��ك قانون تمركز
متعل��ق به ش��ركت بازرگاني دولت��ي ايران با
تواف��ق وزراي جهادكش��اورزي و صنع��ت،
معدن و تجارت به وزارت جهادكش��اورزي
منتقل ميشود.

كارگروه��ي متش��كل از نماين��دگان وزارتخانههاي
جهادكشاورزي ،صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و
دارايي ،مسئوليت هماهنگي و اجراي اين تبصره را بهعهده
خواهند داشت.
ماده  :4وزارت جهادكش��اورزي موظف است نسبت
به برنامهريزي ،حمايت ،پش��تيباني و تقويت س��امانههاي
اطالع��ات غيردولتي مرتبط با تولي��د ،فرآوري و تجارت
محصوالت كشاورزي حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده
و بهمنظور اطالعرس��اني ،ساماندهي و ايجاد فرصتهاي
برابر و دسترس��ي مناسب به اطالعات ،ترتيبي اتخاذ نمايد
ت��ا اطالعات مورد نياز از طريق درگاه (پورتال) مناس��ب
مديريت منتشر شود.
ماده  :5پيشنهاد تعرفهها و شرايط واردات و صادرات
محصوالت و كاالهاي موضوع قانون تمركز به كميس��يون
م��اده يك قانون مق��ررات واردات و صادرات و همچنين
تأييد و ارائه مصوبات كميس��يون مذكور به هيأت وزيران
بهعهده وزير و وزارت جهادكشاورزي است.
م��اده  :6بهمنظور انج��ام وظايف مص��رح در قانون
تمركز ،وزارت جهادكش��اورزي موظف اس��ت با استفاده
از ظرفيته��اي موجود و انتق��ال يافته از وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،امور مربوط به تجارت و صنايع تبديلي
و تكميلي را در قالب س��اختارها و تش��كيالت مناسب با
رعاي��ت قوانين و مقررات مربوطه و با هماهنگي معاونت
توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور ساماندهي
نمايد.
تبصره :معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انساني
رييسجمهور مجاز اس��ت پس از بررسي پيشنهاد وزارت
جهادكشاورزي در مورد اصالح ساختار مربوط به وظايف
انتق��ال يافت��ه به موجب قان��ون تمركز ،براس��اس تبصره
 3م��اده  57قانون برنام��ه پنجم ،نس��بت بهمنظور نمودن
معاونت جديد در ساختار وزارت مذكور خارج از سقف
معاونتهاي پيشبيني ش��ده در قان��ون مديريت خدمات
كشوري اقدام نمايد.
م��اده  :7وزارت جهادكش��اورزي موظف اس��ت در
اجراي ماده  3قانون تمركز بهمنظور تحقق افزايش ساالنه
ده درص��دي توليد محصوالت مصرح در بند الف ماده 1
قان��ون مذك��ور ،برنامه آن وزارت را ب��ه همراه الزامات و
اعتب��ارات مورد نياز به هيأت وزيران ارائه نمايد .همچنين
برنامهريزي و اقدام الزم را جهت تشويق ورود سرمايههاي
بخش غيردولتي و بهرهبرداري از صندوق توس��عه ملي و
صندوقهاي حمايت از توس��عه سرمايهگذاري در بخش
كش��اورزي در مورد طرحهاي بخش كشاورزي و صنايع
تبديل��ي و تكميلي به عم��ل آورد .معاونت برنامهريزي و
نظارت راهب��ردي رييسجمهور موظف اس��ت اعتبارات
برنامه مذكور را ،در لوايح بودجه س��نواتي منظور نمايد تا
در قالب وجوه اداره شده جهت تأمين تسهيالت بانكي يا
نقدينگي در اختيار سرمايهگذاران قرار گيرد.
م��اده  :8معاون��ت برنامهريزي و نظ��ارت راهبردي
رييسجمهور موظف است اعتبار مورد نياز اجراي تكاليف
مندرج در قان��ون تمركز و اين آييننامه را در بودجههاي
سنواتي منظور نمايد.
تبص��ره  :1كليه منابع و رديفهاي اعتباري و متفرقه
مربوط به اين آييننامه از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به وزارت جهادكشاورزي منتقل و موافقتنامههاي مرتبط
مطابق با اين آييننامه اصالح ميگردد.
تبصره  :2اعتبارات مذكور صددرصد تخصيص يافته
تلقي ميگردد.
در صورتيكه مسؤوالن فعلي وزارت جهادكشاورزي
از اين آييننامه استفاده كارآمد كنند و از تجربه و تخصص
بخش خصوصي و نهادهاي صنفي اس��تفاده شود ميتوان
اميدوار بود كه كارها س��امان يابد و واردات بر توليد غلبه
نيابد.

