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رفتار و انتظارات دولت،
وظايف ما

بهمن دانايي

دمكراس��ي به مثابهكارآمدترين روش
ب��راي اداره جامعه ،اي��ن مزيت را دارد كه
شهروندان ،كساني را كه براي اداره جامعه
فاقد تدبير و كارآمدي هستند كنار گذاشته
و گروه��ي تازه را ب��ا برنامههاي جديد در
رأس امور ق��رار ميدهند .اين روش اداره
جامعه ك��ه انتخابات در قلب آن قرار دارد
در ايران نيز معمول اس��ت و رييس دولت
با رأي مردم انتخاب ميش��ود .مردم ايران
در خرداد  1392با برگزيدن حجتاالسالم
حس��ن روحان��ي بهعن��وان رييسجمهور
يازده��م ،اراده خ��ود را ب��راي تغيي��ر در
سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
نش��ان دادن��د .دولت يازدهم ك��ه از مرداد
پارس��ال تاكنون امور اجراي��ي را دراختيار
دارد در همين مدت نش��ان داده اس��ت كه
رويكردي متفاوت نس��بت به سياستهاي
اقتصادي دو دولت قبلي دارد .اس��تراتژي
دولت فعلي اين است كه امور اقتصادي با
حداقل دخالتهاي اجتنابناپذير صورت
پذي��رد ،از رفتاره��اي هيجاني دوري كند،
منابع گرانقيمت ارزي و ريالي كش��ور را
به مؤثرترين فعاليتها اختصاص دهد و تا
جايي كه ممكن اس��ت از توليد داخلي در
برابر واردات حمايت كند.
سياس��تهاي دول��ت در حوزهه��اي
گوناگ��ون از جمل��ه بخ��ش كش��اورزي با
اس��تراتژي ياد ش��ده را ميت��وان در صنعت
قندوش��كر نيز به خوبي دي��د .دولت يازدهم
چند روز پيش براي تش��ويق چغندركاران به
توليد بيشتر قيمت خريد آن را افزايش داد و
راه را براي رسيدن به حداكثر توليد چغندرقند
هم��وار كرد .وضع تعرفهه��اي گمركي براي
واردات ش��كر در اندازهاي مناسب با قيمت
مصوب فعلي ش��كر يكي ديگر از نشانههاي
توج��ه دولت يازدهم به اين صنعت اس��ت.
اين كاري است كه توليدكنندگان شكر را در
موقعيت مناس��بي در برابر واردكنندگان قرار
ميده��د و دولتهاي قبلي از انجام آن امتناع
ميكردند .اجراي كامل قانون افزايش بهرهوري
بخشكش��اورزي كه نوعي تالش براي مهار
واردات رانتجويانه بهحساب ميآيد از ديگر
تصميمهاي دولت يازدهم است .سختگيري
معقول نسبت به كنترل و تنظيم واردات شكر
نس��بت به كل مصرف ش��كر و جلوگيري از
ثبت سفارش براي واردات شكر در روزهاي
آخر سال  1392كه باتوجه به موجودي شكر
ص��ورت پذيرفت از ديگر نش��انههاي توجه
دولت به صنعت قندوشكر است.

انتظارات دولت

دولت يازدهم ب��ا ارائه مجموعهاي از
سياستها ،راهكارها و برنامههاي اقتصادي
نش��ان داده است ميخواهد با بخش توليد
همكاري مفيد داش��ته باش��د تا منافع اين
همكاري به نفع كشور تمام شود .اما دولت
انتظاراتي نيز از جامعه توليدكنندگان بهطور
اع��م و از توليدكنندگان كاالهاي اساس��ي
بهطور اخص دارد.
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تأكيد رييسجمهور بر امنيت غذايي
توليد داخل

حس��ن روحاني ،رييسجمهور ايران برخالف
همت��اي قبل��ي خودبهخودكفايي بخش كش��اورزي
و تولي��د غ��ذا در داخل اهميت فوقالع��ادهاي قائل
است و در هر مناسبتي بهويژه در ديدار با مسؤوالن
كش��اورزي بر آن تأكيد ميكند .وي كه در روزهاي
نخست ارديبهشتماه به وزارت جهادكشاورزي رفته
ب��ود ،در ديدار با مدي��ران اين وزارتخانه تأكيد كرد:
تأمين  82درصد كالري موردنياز افراد كشور از توليد
داخل بايد در دستوركار جدي دولت باشد.

حسن روحاني رييسجمهور در نشست با وزير،
معاونان و مديران ارش��د وزارت جهاد كشاورزي با
اش��اره به ضرورت ارتقا كيفيت مراكز آموزش��ي در
تربيت نيروي انس��اني متخصص ،تأكيد كرد :ما بايد
ش��اهد يك تحول چش��مگير در بخش كش��اورزي
باش��يم و به كش��اورزان و دامپروران و عش��اير كه
س��ختي اين كار توليدي را به دوش ميكشند ،كمك
كنيم به رش��د دلخواه برس��ند و از لذت اين خدمت
ملي هم بهره ببرند.

كاهش توليد شكر در بزرگترين كشور توليدكننده
توليد شكر در منطقه سنتر ساوت برزيل كه
بزرگترين منطقه توليدكننده جهان است بهدليل
خشكس��الي در فصل زراعي جاري حدود 5/2
درصد كاهش خواهد يافت.
گروه صنعت ش��كر برزيل ،يونيكا ،اعالم
ك��رد :كارخانهه��ا  32/5ميليون تن ش��كر در
فصل زراع��ي  2014-2015توليد خواهند كرد
ك��ه كمتر از  34/3ميلي��ون تن در فصل زراعي
گذشته است.
انتشار اين خبر موجب شد بهاي معامالت
آتي ش��كر خام به باالترين سطح در چهار هفته
گذش��ته صعود كند .ش��كر خام ب��راي تحويل
در ژويي��ه در بازارايس��ياي فيوچرز آمريكا
دودرصد افزايش يافت و به  17/98س��نت در
هر پوند رس��يد .بهاي معامالت ماه آتي نيز 2/5
درصد افزايش يافت و به  17/42س��نت در هر

پوند رس��يد .محصول سنتر ساوت كه بيشترين
ش��كر و اتانول برزيل در آن توليد ميش��ود ،با
خش��كترين و داغترين تابس��تان در  70سال
گذش��ته روبهرو ش��ده اس��ت .توليد نيشكر از
 586/9ميلي��ون ت��ن در فصل گذش��ته به 580
ميليون ت��ن در فصل زراعي جاري كاهش پيدا
خواهد كرد.
ب��ا اين هم��ه بنابر بيانيه يوني��كا ،صدمات
حاصل از ش��رايط جوي تا اندازهاي با برداشت
در منطقه وسيعتر جبران شده است.
براس��اس گزارش بلومبرگ ،دولت برزيل
اوايل م��اه جاري اعالم كرده بود توليد ش��كر
در س��نتر ساوت با  4/4درصد صعود در فصل
زراعي جاري ،به  35/9ميليون تن خواهد رسيد
و توليد اتانول نيز با  2/1درصد افزايش ،به 26/3
ميليون تن ميرسد.

با تصويب دولت و بهمنظور حمايت از كشاورزان و افزايش توليد

كمك هزينه حمل به چغندركاران پرداخت ميشود
ب��ا موافقت دولت و بهمنظ��ور حمايت از
كشاورزان و افزايش توليد محصول چغندرقند،
تسهيالت ويژهاي به كشاورزان چغندركار ارائه
ميشود.
هيأت وزيران بنا به به پيشنهاد وزارت جهاد
كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب
ك��رد :در خريد تضمين��ي چغندرقند عالوه بر

پرداخت قيمت خريد تضميني تعيين ش��ده به
ميزان ه��ر كيلوگرم دو هزار و  100ريال ،مبلغ
 300ري��ال بهعنوان كم��ك هزينه حمل در هر
كيلوگرم به كشاورزان پرداخت ميشود.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دولت ،اين
مصوبه در تاريخ  93/02/14از س��وي اسحاق
جهانگي��ري  -معاون اول رييسجمهور  -براي
اجرا ابالغ شده است.

روحان��ي در اين نشس��ت با تأكيد
بر اجراي سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي
و اينك��ه بخ��ش كش��اورزي ب��ه لحاظ
پيوس��تگي با حي��ات اجتماعي و امنيت
غذاي��ي مردم ب��راي دول��ت از اهميت
زيادي برخوردار است ،افزايش ضريب
خوداتكايي در محصوالت كشاورزي و
دس��تيابي مجدد ب��ه  82درصد از كالري
مورد نياز در توليدات داخلي را خواستار
ش��د و ارائه برنامه دقي��ق عملياتي براي
محص��والت مختل��ف را وظيفه وزارت
جهاد كشاورزي دانست .رييسجمهوري
توجه جدي به افزايش بهرهوري در آب
و خ��اك را راه اصلي افزاي��ش توليد و
صادرات محصوالت كشاورزي برشمرد
و حراس��ت و استحصال آبهاي كشور
را از سياس��تهاي اصلي دولت تدبير و
اميد دانست .رييس قوه مجريه با اشاره به
تصميمات دولت كه در مورد استانهاي
خوزستان و سيستان و بلوچستان اعالم
شد ،آبرساني و به زيركشت بردن صدها
ه��زار هكت��ار زمين كش��اورزي در اين
اس��تانها را عام��ل تحولي ش��گرف در
خوداتكايي كش��اورزي كش��ور و ايجاد
رونق و اش��تغال در اس��تانهاي جنوبي
دانست.
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اميدواري به آينده
كشاورزي
حمايت دولت از بخش كشاورزي عامل
مهمي ب��راي به حركت درآمدن و توس��عه
چرخه اقتصاد كش��ور اس��ت به همين دليل
انتظار م��يرود در فاز دوم هدفمندي يارانه
دولت توجه بيش��تري به بخش كش��اورزي
داشته باشد.
هدفمن��دي يارانهها اگ��ر همانطور كه
مسؤوالن گفتهاند  30درصد به بخش توليد
اختصاص يابد ،ميتوان نسبت به آينده بخش
كشاورزي اميدوار بود.
يك��ي از عوامل گراني در بخش توليد،
افزاي��ش حاملهاي انرژي اس��ت .افزايش
قيمت سوخت بهعنوان عامل گراني چرخه
توليد ش��ناخته ش��ده اس��ت چراك��ه همه
توليدكنندگان ،مصرفكنندگان و واس��طهها
ه��ر ك��دام بهنحوي ب��ا بخ��ش حملونقل
ارتب��اط دارند به همي��ن دليل انتظار ميرود
دول��ت از درآمد يارانهه��ا هزينهاي را براي
كاهش فش��ار قيمت حامله��اي انرژي بر
مردم درنظر بگيرد.
افزاي��ش قيم��ت حامله��اي ان��رژي
تأثير مس��تقيمي ب��ر فعالي��ت كارخانهها و
توليدكنندگان دارد و دولت ميتواند از درآمد
يارانهها درآمدي را به توليدكنندگان بهمنظور
تسهيل امر توليد و افزايش سرمايه در گردش
بخش كشاورزي درنظر بگيرد.
دولت بايد با مديريت كارشناسي شده
كمك بالعوضي را در غالب وامهاي كم بهره
ب��راي كارخانههاي توليدي و توليدكنندگان
بخش كشاورزي درنظر بگيرد؛ بهگونهاي كه
اين افراد براي افزايش توليد خود دغدغهاي
نداشته باشند.
اگر قرار است قيمت حاملهاي انرژي
افزاي��ش پيدا كند و در پس آن قيمت نهايي
كاالي توليد شده نيز افزايش پيدا كند ،دولت
بايد مابهالتفاوت قيمت كاالي توليد شده را
بهكارخانهها و توليدكنندگان بازگرداند.
قيمت تمام شده بسياري از محصوالت
كش��اورزي در گرو قيمت سوخت است به
همين دليل دولت بايد اقداماتي را در جهت
جلوگي��ري از آس��يبپذيري محص��والت
اس��تراتژيك در قال��ب حمايتهاي ويژه از
كشاورزان و توليدكنندگان انجام دهد.
زماني كه درآمد كش��اورزي را ارزيابي
ميكنيم قيمت س��وخت تأثير مستقيمي در
ميزان درآمد كش��اورز دارد ب��ه همين دليل
انتظ��ار ميرود دول��ت از مخ��زن يارانهها
هزين��هاي را براي كنت��رل حاملهاي انرژي
و كنت��رل ب��ازار درنظر بگي��رد چراكه اگر
توليدكنن��ده از ميزان تولي��د و درآمد خود
رضايت نداشته باشد بديهي است كه دست
از كار ميكش��د .دولت بايد اقداماتي را در
جهت افزايش انگيزه كشاورزان بهكار بگيرد.
اگر كش��اورز از مي��زان توليد و درآمد خود
ناراضي باش��د اقداماتي را در جهت كاهش
كيفيت محصوالت توليد شده خود بهمنظور
كسب سود بيشتر انجام ميدهد؛ بهطوري كه
در حال حاضر در ش��مال كشور توليد برنج
ايراني مانند س��ابق نيس��ت چرا كه كشاورز
س��عي دارد با تركيب كردن برنج خارجي و
ايراني سود بيشتري را به دست آورد.
دولت ميتوان��د با ارائ�� ه يارانه نقدي
و غيرنقدي ب��ه توليدكنن��ده در قالب ارائه
تس��هيالت و حمايت از كش��اورز موجب
ارتقاي بخش كشاورزي شود.
اسداهلل اكرم

سرمقاله

رفتار و انتظارات دولت ،وظايف ما

از صفحه اول
يك��ي از مهمتري��ن انتظ��ارات دولت از
جامعه توليدكنندگان كاالهاي اساسي از جمله
قندوشكر ،برنامهريزي كارآمد براي ثباتبخشي
به بازار محصول است .ثبات بازار و ايجاد فضاي
آرامش و اجتناب از تالطم در بازار قندوش��كر
در چارچ��وب توافقه��اي قيمت��ي ص��ورت
پذيرفته ،انتظار بهجايي اس��ت كه دولت دارد.
توليدكنندگان قندوشكر در همه سالهاي گذشته
و با وجود برخي بدعهديهاي دولتسابق كه
اساس ًا از مديريت مياني ديده ميشد ،ثبات بازار
را حفظ كرده و نرخ قندوش��كر همواره همپا يا
حتي كمتر از نرخ تورم عمومي و ساير كاالهاي
اساس��ي بوده اس��ت .دولت محت��رم همچنين
انتظ��ار دارد كه توليدكنندگان با كارآمدي باال
و افزايش بهرهوري ،قيمت تمام شده را كنترل
كنن��د .اگرچ��ه در حال حاض��ر تعيين قيمت
چغندرقند و مزد كه از اركان اصلي قيمت تمام
شده قندوشكرند برعهده دولت بوده است اما
دولت انتظار دارد كه توليدكنندگان در همين
چارچوب و شرايط ،توليد را رقابتي كرده و به

دول��ت براي قطع يا حذف تدريجي واردات
ش��كر كمك كنند .عالوه بر اي��ن ،دولت از
توليدكنندگان داخلي انتظار دارد كه با افزايش
سرمايهگذاري و بهرهوري باال حركت جدي
به سوي افزايش توليد را شتاب داده و ضريب
خودكفايي را به مرحله مناس��بي برسانند .در
اين صورت است كه دولت ميتواند در برابر
اس��تداللهاي مختلف مبتني بر ورود ش��كر
ايستادگي كند.

وظايف ما

نش��انههاي حماي��ت دول��ت از توليد
قندوش��كر در داخل به اندازهاي كه واردات
قطع ش��ود را در باال يادآور شدم و همچنين
بهط��ور خالصه درباره انتظ��ارات دولت در
برابر حمايتهايي كه ميشود نكاتي را آوردم
و در پاي��ان چند نكت��ه را نيز درباره وظايف
توليدكنن��دگان داخل��ي كاالهاي اساس��ي و
صنعت قندوشكر يادآور ميشوم:
*يكم :اجتناب از رفتارهاي غيركارشناسي،
هيجان��ي و بر پايه منافع كوتاهمدت توس��ط

براي امسال

ميزان يارانه نهادهها و عوامل توليد كشاورزي
تعيين شد
مي��زان ياران��ه نهادهها و عوام��ل توليد
كشاورزي در سال  1393تعيين شد.
هيأت وزيران به پيش��نهاد وزارت جهاد
كش��اورزي و به اس��تناد اصل يكصد و سي
و هش��تم قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي
ايران تصويب كرد ،ياران��ه نهادهها و عوامل
تولي��د كش��اورزي در س��ال  1393از محل
ج��زء ( )2ردي��ف ( )520000قانون بودجه
سال  1393كل كشور را تعيين كرد .براساس
اين مصوبه ،يارانه انواع كود ش��يميايي و كود
آلي و زيس��تي  6,100,000ميليون ريال ،بذر
 960,000ميليون ريال ،انواع نهال 200,000
ي مصرف سموم و كود
ميليون ريال ،بهينهساز 
ش��يميايي و مبارزه با آفت عمومي 340,000
ميلي��ون ريال تعيين ش��د .براس��اس تصميم
هيأت وزيران ،ميزان يارانه براي اصالح نژاد
دام روس��تايي  90,000ميليون ريال ،توس��عه
خدمات بهداشتي -درماني دامهاي روستايي
و عشايري و واكسن دام ،مواد ضدعفونيكننده
و مواد بيولوژيك  140,000ميليون ريال تعيين
شده است كه در مجموع  7,830,000ميليون
ريال يارانه براي انواع نهادهها و عوامل توليد
كش��اورزي در سال  1393توزيع ميشود .بر
اين اساس ،سقف ميزان توزيع و قيمت فروش
انواع مواد ش��يميايي و كودهاي آلي و زيستي

(ارگانيك) درس��ال  1393با رعايت صرفه و
ص�لاح دولت از مح��ل توليدات داخلي و يا
واردات توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين
ميشود .همچنين دستگاه مباشر تأمين و توزيع
كود شيميايي وارداتي موظف است مشخصات
كودهاي مذك��ور از قبيل نوع ،قيمت و آناليز
تركيب كود را بهصورت واضح و قابل رؤيت
روي كيسههاي كود شيميايي درج كند .بر اين
اساس ،وزارت جهادكش��اورزي مجاز است
مابهالتف��اوت قيمت خريد و توزيع انواع كود
ش��يميايي ازابتداي سال  1393تا تاريخ ابالغ
قيمتهاي جديد بر مبناي قيمتهاي فروش
سال  1392از سر جمع اعتبارات يارانه نهادهها
و عوام��ل توليد كش��اورزي را تس��ويه كند.
همچني��ن ،وزارت جهادكش��اورزي مجاز به
جابهجايي بين مقادير پيشبيني شده به شرط
عدمتغيير در جمع مقادير است .براساس اين
مصوبه ،هزينههاي مترتب بر عمليات تأمين و
توزيع انواع كود شيميايي و كود آلي و زيستي
(ارگانيك) ازجمله هزينههاي مالي كه مطابق
قانون بر عهده دولت اس��ت ،در سقف تعيين
شده در اين تصويب نامه از محل اعتبار تعيين
شده پرداخت ميش��ود .اين مصوبه از سوي
اسحاق جهانگيري ،معاون اول رييسجمهور
براي اجرا ابالغ شده است.

توليدكنندگان يكي از كارهايي اس��ت كه بايد
صورت پذيرد .به اين معني كه توليدكنندگان
بايد با رصد بازار قندوشكر و با انعطاف كامل
و رفتارهاي معقول در ش��رايط ويژه امروز از
گران كردن و فروش خارج از توافق با دولت
اجتناب كنند .هرگونه رخنه و ش��كاف كه در
اين عرصه پديدار شود موجب تقويت نيروها
و افكار ضدتوليد خواهد شد.
* دوم :تنظي��م بازار ش��كر براي دولت
فوقالع��اده اهمي��ت دارد .انجم��ن صنف��ي
كارخانهه��اي قندوش��كر و اعضاي آن حتي
در س��الهايي كه دولتهاي قبل به همكاري
ب��ا توليد اهميت��ي نميدادن��د در تنظيم بازار
دقت ميكرد .اكنون كه دولت محترم از توليد
داخ��ل حمايت ميكند باي��د با انعطاف كامل
راه را براي مهار بازار از نوسانهاي غيرعادي
هموارسازيم .اگر اين اتفاق بيفتد و بازار توسط
دولت و توليدكنندگان تنظيم شود جايي براي
واردات رانتجويان��ه و رانتخ��واران باقي
نميماند.
* سوم :نوسازي و بازسازي تكنولوژيك
در صنعت قندوشكر همواره در كانون توجه
مديران و صاحبان واحدهاي توليدي بوده و
هست .اما بههردليل شكاف تكنولوژيك ميان
اي��ران و رقبا نبايد افزايش يابد .رس��يدن به
مرزهاي تكنولوژيهاي كارآمد كه بهرهوري
را افزايش ميدهند مس��تلزم تحقيق و توسعه
در عرصههاي گوناگوني است كه بخش توليد
بايد آن را در دستوركار قرار دهد.
* چهارم :حفظ انسجام فعلي و تقويت
روند همكاري توليدكنندگان مستلزم افزايش
ش��فافيت بيش��تر و عملي كردن توليد آمار و
اطالعات اس��ت كه بايد انجام شود .هرگونه
پنهانكاري در ارائه آمار و اطالعات ميتواند
به زي��ان جمعي منج��ر و اعتم��اد دولت را
زايل كند.

تأكيد رييسجمهور

بر امنيت غذايي توليد داخل
از صفحه اول
رييسجمه��وري گف��ت :الزم��ه اي��ن كار
حماي��ت و اس��تفاده از تحقيقات و فناوريهاي
جديد در اين حوزه است و حاصل اين تحقيقات
هم بايد بهطور گسترده در اختيار كشاورزان قرار
گي��رد و اين يكي از مصادي��ق كار هماهنگ در
حوزه فرهنگ و اقتصاد است.
دكتر روحاني با اش��اره ب��ه ضرورت ارتقا
كيفيت مراكز آموزشي در تربيت نيروي انساني
متخصص ،تأكيد كرد :ما بايد ش��اهد يك تحول
چش��مگير در بخ��ش كش��اورزي باش��يم و به
كش��اورزان و دامپروران و عشاير كه سختي اين
كار توليدي را به دوش ميكش��ند كمك كنيم تا
به رشد دلخواه برسند و از لذت اين خدمت ملي
هم بهره ببرند .رييسجمهوري يادآور شد در همه
تالشمان براي افزايش توليد ،بايد مراقبت كامل
از محيطزيس��ت مورد توجه باشد و سالمت و
بهداشت مردم بهطور كامل رعايت شود.
دكتر روحاني بر حمايت دولت از تالشهاي
خدمتگزاران وزارت جهاد كشاورزي در افزايش
خوداتكايي و گسترش تحقيقات تأكيد و توفيق
آنان را در پيش��برد سياستهاي اقتصاد مقاومتي
كشور خواستار شد و افزود :بايد در مسير توسعه
بخش كش��اورزي به نيروي انساني ،تحقيقات و
تكنول��وژي خود اعتماد كني��م .منابع حاصل از
مديريت حاملهاي سوخت ،به ارتقاء سالمت و
بهبود محيطزيست تخصيص خواهد يافت.
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آمار

سال  1385و  1391سالهاي اوج واردات شكر بود
موجود نش��ان ميدهد ارزش واردات ش��كر
در س��ال  1392به  832ميليون دالر رس��يده
است كه  7برابر واردات شكر در سال 1384
بوده است.
در س��الهاي  1384تا پاي��ان فروردين
ماه امس��ال در مجموع  5/7ميليارد دالر شكر
به كش��ور وارد شده اس��ت .بيشترين ارزش
واردات ش��كر در س��ال  1385و  1391بوده
ك��ه در دو حالت متضاد درآمد ارزي رخ داده
اس��ت .درحاليكه درآمد حاص��ل از فروش

مسؤوالن دولت يازدهم باتوجه به آمارهاي ارائه
شده از طرف انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر
مبني بر ذخيره كافي در س��ال  ،1393ثبت س��فارش
ش��كر را متوقف كردند .اما تعدادي كشتي شكرخام
كه از ماههاي قبل از پايان س��ال  92در بنادر كش��ور
پهلو گرفته بود در شمول اين تصميم دولت نبوده و
بخش��ي از آنها در فروردينماه  93ترخيص و تخليه
شدهاند .براس��اس تازهترين گزارشهاي موجود در
فروردينماه امسال  165هزار تن شكر به ارزش 78
ميليون دالر توس��ط دولت وارد شده است .آمارهاي
جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان فروردين سال 1393
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

نف��ت در  1385با وفور مواج��ه و انتقال ارز
در آن سال با مشكلي مواجه نبود ،اما در سال
 1391تحريمه��اي نفت و بانك از يكطرف
به كاهش ش��ديد درآمد ارزي منجر شد و از
س��وي ديگر انتقال ارز با تنگنا مواجه شد .در
س��ال  1385بخش خصوصي  1485هزار تن
و در س��ال  1391حدود  1175هزار تن شكر
وارد ب��ازار ايران كردند .در س��الهاي 1387
ت��ا  1390كل واردات ش��كر توس��ط بخش
خصوصي انجام شد.

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان فروردين سال 93

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
( 1393فروردين)

واردات
واردات بخش
بخش دولتي
خصوصي

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
524
165

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
1055
0

جمع
واردات

2500000

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
165

2000000
1500000
1000000
500000

فروردين 93

91

92

88

87

86

85

84

83

82

81

80

50000

987000

1178000 1150000 1124000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

838000

165000

1579000

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

 937000واردات

1680000

90
1234000

89

0
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توليد
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جدول  :2واردات شكر از سال  84تا پايان فروردين سال  93به تفكيك شكرخام و سفيد (ارقام به هزار تن)
سفيد

بها (دالر)

سال

1385

637

291.271.910

1387

103

1384
1386

20.124.000

78

جمع واردات

بها جمعواردات (دالر)

خام

1.890

726.182.559

2.527

1.017.454.469

998

287.800.013

1101

325.013.345

629

348

133.309.344

822

1388

27

8.819.906

850

1390

1389

0

1391

جمع

0

177.256.000

274.461.367
315.826.114

704.520.407

1805

6

3.799.510

1228

752.105.334

0

0

1579

832.187.958

11646

5.220.847.067

0

1392

1393

37.213.332

بها (دالر)

0

494.538.002

1199

1680
165

1.072.413.608
78.093.707

707

1170

877

1805

197.380.000

407.770.710

324.646.020
704.520.407

1234

755.904.844

1579

832.187.958

12845

5.715.385.068

1680
165

1.072.413.608
78.093.707
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جدول  :3ضعيت موجودي شكر و ميزان انتقالي به ارديبهشت سال 93
شرح

موجودي انبار كارخانهها در پايان فروردين سال 93

تن

1.230.000

پنج كشتي بازرگاني دولتي موجود در بنادر حدود

نام كشتيهاSecret, Anarita, Flag Mersindi, Arcadia, The Guide :

يك كشتي شكر بخش خصوصي تخليه شده در انبار بنادر كشور
باقيمانده كشتي بخش خصوصي در حال تخليه
باقيمانده توليد سال ( 92بخش نيشكر)

نام كشتيها تخليه شدهPanamax Alexander :
نام كشتيهاZy Hi Sheng :

1.581.000

* توضيح اينكه مالكين  1.230.000تن شكر موجود در انبار كارخانهها بهشرح ذيل ميباشند:

موجودي متعلق به تجار

16.650

1.581.000

حداقل شكر در ابتداي ارديبهشت سال 93

موجودي متعلق به كارخانهها

61.350

60.000

ن سال 93
جمع شكر قطعي در پايان فروردي 

موجودي متعلق به دولت

213.000

 596.000تن
 419.000تن
 215.000تن

* به ميزاني شكر در كارخانههاي ورامين و كرج موجود است كه بهدليل
عدمعضويت در اين انجمن ،آماري دريافت نشده است.
* موجودي انبار تجار و انبارهاي كارخانههاي مصرفكننده بزرگ در
آمار (جدول  ) 3لحاظ نشده است.
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راه نفس توليد را
باز كنيم
نرخ رش��د تورم ايران در س��ال
 1391رك��ورد زد و ب��ه ح��دود 40
درصد رسيد.
اي��ن ع��دد ش��ايد در ذهن جاي
چندان��ي نگيرد ،اما در پش��ت و پس
آن دنياي��ي از موضوعهاي سياس��ي،
اقتص��ادي و پيامده��اي منف��ي براي
ايرانيان دارد.
يكي از پش��تپردههاي رس��يدن
ت��ورم ب��ه  40درصد در س��ال 1391
ب��ه رفتارهاي ناكارآمد دولت دهم در
توزيع پول نقد در جامعه و رها كردن
ن��رخ ارز پ��س از چند س��ال حبس
برميگردد.
دولت دهم با ه��دف جلب نظر
ش��هروندان ،مخ��ارج دول��ت را در
بودجهه��اي ج��اري افزاي��ش ميداد
و عرض��ه پ��ول رون��ق داش��ت و در
مقابل ،توليد در دنياي واقعي صورت
نميپذيرفت و به همين دليل نرخ تورم
به سمت باال شتاب پيدا كرد.
از طرف ديگر قدرت رقابتپذيري
تولي��دات ايراني در نب��رد با كاالهاي
مش��ابه بهدليل پايين ب��ودن نرخ تورم
در كش��ورهاي صادركننده كم و كمتر
ميش��د و بازار داخل ب��راي فروش
تنگ شد.
وقتي تقاضاي داخل براي كاالي
ايران��ي كاهش يافت و بازار صادراتي
تازهاي نيز گش��وده نش��د و همچنين
قدرت خريد م��ردم نيز روند كاهنده
پيدا كرد ،ركود پديدار شد.
رش��د منفي  5/8درصدي س��ال
 1391و حدود منفي  2درصد در سال
 92دليل خوبي براي ركود است.
دولت يازدهم در گرداب تورم و
ركود متولد شد و مسؤوالن اقتصادي
و سياس��ي در اين گرداب چرخيدند
و چرخيدن��د تا اوضاع را رصد كنند.
پس از آن بود كه دولت تصميم گرفت
مهار تورم را در دس��تور كار قرار دهد
و س��ازوكارهاي آن را بر اقتصاد ايران
حاكم سازد.
اصليترين اس��تراتژي براي مهار
تورم قبض و بستن منابع اعتباري ارزي
و ريالي از سطح جامعه و قفل زدن بر
منابع بانكي است.
اي��ن اتف��اق افت��اده اس��ت و از
ط��رف ديگر دولت براي هر ريالي كه
ميخواهد خرج كند دستش ميلرزد و
ميخواهد سفت و سخت باشد.
در اين ش��رايط است كه قدرت
خريد جامع��ه از طريق كنترل عرضه
پول افزايش ش��ديد نمييابد و ركود
دامنهدار ميشود.
درحال��ي كه دولت و مس��ؤوالن
اقتص��ادي به م��ردم وع��ده ميدهند
كه امس��ال از ركود نج��ات مييابيم
اما ش��واهد چني��ن چيزي را نش��ان
نميدهد.
بهنظر ميرسد دولت بايد راههاي
كمريس��ك براي عبور از ركود را نيز
در دس��توركار قرار دهد تا بنگاههاي
صنعتي بتوانند نفس بكشند.
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افزايش چهار برابري واردات غذا
به كشور
رييس س��ازمان مركزي تعاون روستايي كشور با اشاره
به افزايش ۴برابري واردات غذا به كشور طي  ۸سال گذشته
گفت ۱۴ :ميليارد دالر ارزي كه بايد به توسعه زيرساختهاي
كشاورزي كشور اختصاص پيدا كند هرسال صرف واردات
ميشود.
حسين صفايي در همايش تجليل از پيشكسوتان تعاونگرا
در يكي از تعاونيهاي روستايي استان تهران افزود :طي چند
سال گذشته بخش كشاورزي كشور آسيبهايي جدي ديده كه
يكي از اين آسيبها سياست گذاريهاي نادرست بوده است.
ش��ايد يكي از اين سياستهاي نادرست بازي غيرحرفهاي با
تعرفه محصوالتي بوده كه كشاورزان و مردم ايران تا حدودي
به آنها نياز داشتند و بسيار بيش از اين نياز ،فضا براي ورود
كاالهاي خارجي به كشور باز شده است .اين امر توليدكنندگان
كش��ور در حوزه كشاورزي را با آس��يب مواجه كرده است.
طي س��الهاي  83و  84ميزان واردات كاالهاي كشاورزي و
محصوالت غذايي به كش��ور س��االنه نزديك به  3/5ميليارد
دالر بوده اس��ت .همچنين در س��الهاي  91و  92نيز ميزان
اين واردات حدود  14ميليارد دالر در هرس��ال بوده اس��ت،
يعني ارزي كه بايد به توسعه زيرساختهاي كشاورزي كشور
اختصاص پيدا ميكرد صرف واردات شده است.
ي يارانهها جراحي
صفايي با بيان اينكه قانون هدفمندساز 
بزرگي بر پيكر اقتصاد كشور بوده است ،گفت :كشور سالها
منتظر بوده تا كساني پيشگام اجراي اين قانون شوند و اقتصاد
را ش��كوفا كنند اما متأس��فانه بهدليل اجراي بد و ناقص آن،
نهتنها آثاري كه قانونگذار براي اجراي آن پيشبيني كرده بود
پديدار نش��د بلكه نتايج نامطلوبي نيز براي كش��ور و بخش
كش��اورزي به جا گذاشت ،بهعنوان مثال قرار بود  30درصد
از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون صرف سرمايهگذاري
در حوزه توليد كشاورزي و صنعت شود اما نهتنها اين اتفاق
رخ نميداد بلكه مناس��بات توليد در حوزه كشاورزي نيز به
ه��م خورده و در خيلي از زيرحوزههاي بخش ،فعاليتهاي
كشاورزي غيراقتصادي شد.
صفاي��ي ادامه داد :تيمي ك��ه در دولت يازدهم عهدهدار
مس��ؤوليتهاي وزارت جهاد كشاورزي ش��ده است چنين
نگاه��ي به حوزه مس��ؤوليتي خود دارند ،بهعن��وان مثال در
ش��هريورماه  92قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي
كه سالها اجرا نشده يا بد اجرا شده بود توسط دولت جديد
اعالم شد و دولت پاي اين قانون ايستاد.
صفايي افزود :اي��ن دولت عالوه بر اينكه قيمتها را با
شيب قابلقبولي تغيير ميدهد ،در زمان مناسب و بجا (اواخر
ش��هريور ماه) اعالم قيمت ميكند تا بتواند اين سياستهاي
حمايتي را در جهت منفعت كشاورزان اجرا كند.
وي اضافه كرد :متأس��فانه ما در حوزه كشاورزي بهدليل
مس��ئله بحران آب فرصت كم و اس��تعدادهاي محدودي در
زمينه گسترش سطح زمينهاي كشاورزي داريم.
صفايي با بيان ما طي دهههاي گذش��ته س��فرههاي آب
زيرزمينيمان را با شيبي تند تخليه كردهايم گفت :در واقع ما
بي��ش از آنچه قانون اجازه ميداد و مجاز بوديم از اين منابع
استفاده كردهايم.
صفايي افزود :در ش��رايط حاضر  130ميليارد مترمكعب
از حدود  500ميليارد مترمكعب ظرفيت سفرههاي زيرزميني
استفاده شده و اين منابع بهشكل كارآمد يا ناكارآمد در توليد
محصوالت كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است.
كش��ور ما باي��د براي ارتق��اي توليد متكي ب��ه افزايش
بهرهوري و رشد راندمان توليد باشد.
صفايي ادمه داد :اختياراتي كه سال گذشته توسط مجلس
ش��وراي اسالمي به وزارت جهاد كش��اورزي واگذار شد از
جمله مسؤوليت تنظيم بازار ،خريد و فروش كليه محصوالت
كشاورزي و ...بهترين فرصت براي تشكلها است تا بتوانند در
حوزههاي كاري خود زنجيرههاي تأمين را تشكيل دهند.
رييس س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي كشور افزود:
از جمله سياس��تهاي ما همراهي با تش��كلهايي است كه
ميخواهند اين زنجيرهها را ش��كل دهند و اميدواريم چنين
حركتي در تش��كلهاي پيشرو اتفاق بيفتد و اين مسئله جزء
مطالبات آنها از ما قرار بگيرد.
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واردات موادغذايي

در آينده

با دردسر همراه است
تراز تجاري منفي بخش كشاورزي ايران در سالهاي اخير
بهويژه در دو سال  1390و  1391كه تحريمها عليه ايران تشديد
ش��د و حذف تعرفه واردات گمركي بعضي از محصوالت مثل
ش��كر و حذف يارانههاي كش��اورزي موجي از نگراني در ميان
متخصصان و مسؤوالن ايراني ايجاد كرده است .اين وادادگي در
بخش كشاورزي درحالي صورت پذيرفت كه حتي كشورهاي با
اقتصاد آزاد هنوز در دادن يارانه به بخش كشاورزي اصرار دارند
و امنيتغذايي خود را بههيچوجه در خطر نمياندازند.
دكتر حس��ن كاظمي قم��ي ،رييس مؤسس��ه پژوهشهاي
برنامهريزي و اقتصادي جهادكشاورزي از جمله مسؤوالني است
كه در اين باره سخن گفته و اظهار نگراني كرده است.
وي در كارگاه اقتص��اد مقاومت��ي باعنوان مفهومشناس��ي و
راهكارهاي اس��تقرار آن به نكات قابلتوجهي اشاره كرده است
كه در زير ميخوانيد:
باتوج��ه به محدوديتها براي تأمي��ن موادغذايي در داخل
كش��ور و آين��ده نه چندان مطل��وب ب��راي واردات موادغذايي
بايد ب��ا بهرهگيري از اقتصاد مقاومتي به نتايج مطلوب در حوزه
كشاورزي برسيم.
بخش كش��اورزي يك��ي از مخاطبان اصلي سياس��تهاي
اقتصاد مقاومتي اس��ت زيرا اين بخ��ش تأمينكننده موادغذايي
كشور است.

جمعيت كش��ور نس��بت به اوايل انقالب  3برابر ش��ده اما
توليدات محصوالت كشاورزي رشد خيلي بيشتري داشته است.
از ابتداي انقالب اس�لامي امام(ره) همواره مسئله خودكفايي در
كش��اورزي و تأمين نيازهاي اساس��ي در داخل كش��ور را مورد
توجه قرار ميدادند.
تأمين موادغذايي در كشور يكي از اركان اساسي كشور است
و مقام معظم رهبري هم مؤلفههاي سياست مقاومتي را تأمين غذا
و دارو و توليد اين دو مقوله در داخل ميدانند.
در آمريكا و اروپا براي تأمين موادغذايي به بخش كشاورزي
يارانه داده ميش��ود در حالي ك��ه آمريكا بيش از  200درصد در
زمينه تأمين موادغذايي خودكفاست ولي با اين وجود هيچگاه به
مقوله تأمين موادغذايي بيتوجهي نميكنند.
آب و خاك دو متغير اصلي براي توليد موادغذايي محسوب
ميش��ود كه كش��ور ما ايران به لحاظ اين دو مقوله از وضعيت
مناس��بي برخوردار نيست و جزو كشورهايي محسوب ميشويم
كه از نظر تأمين آب در شرايط كمبود قرار داريم.
ايران جزو كش��ورهايي است كه بيش از  40درصد از منابع
آب تجديدپذيرش را برداش��ت ميكند و در حال حاضر حدود
 36درصد از جمعيت جهان كه معادل  5 .2ميليارد نفر ميشود و
حدود  22درصد اقتصاد جهان در شرايط ناپايدار و استرس آبي
قرار دارند كه ايران هم جزو اين كشورها بهشمار ميرود.

پيشبيني حركت دالر
جهاني شدن اقتصاد و شتاب فوقالعاده دادوستد كاال و پول
و سرمايه ميان جامعههاي گوناگون ،نياز به يك وسيله پرداخت
معتب��ر را افزاي��ش داد .روزگاري بود كه طال در اين نقش قرار
گرفت و وسيله پرداخت مبادالت شد .پس از آن در شرايطي كه
نيرومندي كشورها و ثبات و امنيت آنها به عامل پرقدرت بودن
پول آنها ش��د ،دالر اياالت متحده آمريكا جاي پوند انگليس را
در بازارهاي جهاني گرفت.
اكنون و در فضايي كه همواره عليه دالر صحبت ميش��ود
اين پول متعلق به آمريكا پول برتر جهان شده است و متقاضيان
آن در شرق و غرب عالم پراكندهاند .باوجودي كه در ايران عليه
دالر موضعگيري دوس��تانهاي وجود نداشته و ندارد و برخي از
دولتها بهويژه دولتهاي نهم و دهم خواس��تار حذف دالر از
مبادله با دولتها و ش��ركتهاي غيرآمريكايي شدند ،اما تقاضا
ب��راي دالر نقص��ان نيافت .قيمت ه��ر دالر آمريكا كه تا قبل از
زمس��تان  1390سالها در ثبات بهس��ر ميبرد ،ناگهان از اوايل
سال  1391روندي صعودي را سپري كرد.
هر دالر آمريكا بهسرعت از  10هزار ريال ايران عبور كرد
و ب��ه مرز  40هزار ريال رس��يد .با وجود اينكه رييسكل بانك
مركزي وقت بارها و بارها تأكيد كرد قيمت دالر آمريكا را پايين
ميكشد اما بازار راه خود را ميرفت و از هر فرصتي براي افزايش

دالر اس��تفاده ميكرد .درحاليكه قيمت هر دالر آمريكا در بهار
 1392در م��رز  35هزار ريال بود با ش��روع كار دولت يازدهم
در تابس��تان همان سال روندي كاهنده را تجربه كرد و حتي در
روزهايي به زير  3هزار تومان نيز رسيد.
سخنان رييسكل بانك مركزي ايران در همان تابستان مانع
سقوط بيشتر دالر شد .قيمت هر دالر اياالت متحده آمريكا در
پاييز و زمستان  1392تثبيت و در پيرامون هر دالر معادل 3هزار
توم��ان در حركت بود .پس از پاي��ان تعطيالت نوروز  1392و
ش��روع فعاليتهاي اقتصادي كش��ور ،قيمت هر دالر آمريكا با
حركت رو به باال مواجه و قيمت آن تا مرز  3400تومان نيز رسيد.
افزايش كمي بيشتر از  10درصد قيمت دالر در كمتر از يك ماه
موجي از بحثها را در ميان فعاالن اقتصادي برانگيخت .پرسش
امروز ايرانيان عالقهمند به اقتصاد و همه كساني كه ميخواهند
پساندازهاي كوچك و متوسط خود را از شر تورم در امان نگه
دارند و خريد دالر را يك راه حفظ قدرت خريد خود ميدانند
اين است ،قيمت دالر بهمثابه ارز معتبر جهاني و ارز مورد عالقه
ايرانيان به ريال ايران در كدام مسير است؟
س��رازيري و رس��يدن به هر دالر معادل  3ه��زار تومان يا
حركت به س��مت باال و رس��يدن به  3500تومان در نيمه اول
امسال تفاوت هر دالر معادل  3هزار يا  3500تومان نزديك به
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اتحاديه اروپا در س��ال  2010مع��ادل  40ميليارد يورو به توليدكنندگان
غالت و ساير محصوالت اساسي يارانه پرداخت كرده است و بررسيها نشان
ميدهد كه كشورهاي عضو  OECDروزانه بالغ بر يك ميليارد دالر به بخش
كش��اورزي يارانه پرداخت ميكنند .تراز كشاورزي ايران در سالهاي  91و
 92بهترتيب بالغ بر  8ميليارد دالر منفي و  7ميليارد دالر منفي بوده اس��ت،
بنابراين ما با اين وضعيت و شرايط نامساعد مواجه هستيم.
وقتي به آين��ده نگاه ميكنيم ميبينيم كه وضعيت عرضه موادغذايي در
جهان همانند گذش��ته نيست و قطع ًا قيمتها متأثر از شرايط خاصي خواهد
ب��ود و متقاضيان وضعيت خاص��ي را به بازار تحميل ميكنند بنابراين با اين
ش��رايط نميتوان چش��م به بازار جهاني دوخت و با اين ش��رايط توليد غذا

و تأمين نيازهاي داخلي تعريف ديگري را ش��امل ميشود .ميزان
بارندگي ايران يك س��وم بارندگي جهان اس��ت و همچنين ميزان
تبخير آبها در ايران س��ه برابر متوس��ط جهاني است و حدود 75
درصد بارندگي كش��ور در  25درصد اس��ت مساحت كشور اتفاق
ميافت��د و حدود  25درص��د از بارندگي در فصل نياز محصوالت
كش��اورزي به آب ميبارد .باتوجه به ش��رايط توليد موادغذايي در
سطح دنيا و مشكالتي كه در اين خصوص وجود دارد و براي تأمين
موادغذايي داخلي كشور با تكيه بر اقتصاد مقاومتي گامهايي را در
جهت توليد محصوالت كشاورزي برداريم .امكان افزايش توليد و
عملكرد در محصوالت كش��اورزي ،نقاط ضعف بخش كشاورزي
و منابع طبيعي ،پايين بودن ميزان بهرهوري عوامل و منابع توليد و
در بهكارگيري فناوريهاي نوين در بخش كشاورزي از جمله اين
نقاط قوت به شمار ميرود.
افزايش تقاض��ا براي محصوالت بخش كش��اورزي و امكان
صدور خدمات فني و مهندس��ي از جمل��ه فرصتها براي بخش
كشاورزي محسوب ميشود.
درباره مس��ائلي كه بخش كشاورزي را تهديد ميكند ميتوان
نگرش ضعيف نسبت بهجايگاه بخش كشاورزي ،تغييرات اقليمي و
خشكسالي مداوم ،توسعه نيافتگي روستاها و جوامع عشايري اشاره
كرد .در تنظيم چشمانداز برنامه راهبردي در بخش كشاورزي بايد به
افزايش ضريب خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي
و نهادهاي كش��اورزي ،تأمين محصوالت و نهادههايي كه به لحاظ
فني امكان توليد آن در داخل وجود ندارد ،اتكاي امنيت غذايي به
سبد مطلوب غذايي به منشأ توليد داخلي و برقراري ثبات در بازار
داخلي و غيره تأكيد كرد .براساس موارد فوق سند چشمانداز بخش
كشاورزي و منابع طبيعي در افق برنامه شامل دستيابي به تراز مثبت
تجارت غذايي كشور در افق سند چشمانداز ميشود.
ارتق��اي به��رهوري عوامل توليد در راس��تاي افزايش توليد و
افزايش ضريب خودكفايي ،بهرهبرداري بهينه از منابع توليد داخلي
در راستاي پايدار ،مديريت تجارت خارجي محصوالت كشاورزي
موادغذايي در راستاي امنيت غذايي در كشور و ...از جمله مهمترين
راهبردهاي ما در بخش كشاورزي محسوب ميشود.
برنامه ارتقاي بهرهوري و افزايش توليد محصوالت راهبردي،
برنامه توسعه صادرات موادغذايي و محصوالت كشاورزي ،برنامه
ذخاير راهبردي محصوالت كشاورزي از جمله برنامههاي اجرايي
وزارتخانه محسوب ميشود.
الزامهاي برنامههاي اجرايي به دو بخش بين بخشي و فرابخشي
تقسيم ميش��ود بنابراين بايد قابليت ايجاد هماهنگي بين بخشها
فراه��م ش��ود و همچنين براي رس��يدن به هدف با دس��تگاههاي
مختلف كه در اثربخش��ي ما مؤثر هس��تند هماهنگي و تعامل الزم
صورت گيرد.
باتوج��ه به تم��ام محدوديته��ا و امكاناتي كه ب��راي تأمين
موادغذايي كش��ور با آن مواجه هس��تيم تأمين غذايي براي ما يك
انتخاب نيست بلكه يك الزام است.
در آين��ده قطع ًا براي تأمين و واردات موادغذايي مش��كالتي
وجود خواهد داشت بنابراين بايد با جبران نقاط ضعف در مباحث
كشاورزي و برآورده شدن نقايص و بهرهگيري از اقتصاد مقاومتي
به نتايج مطلوب در حوزه كشاورزي برسيم.

 15درصد اس��ت .يعني اگر فردي تصور كند قيمت دالر آمريكا به  3هزار
تومان نزديك ميشود بهتر است ريال خود را به دالر تبديل نكند و بالعكس.
اين يكسوي داستان است ،اما ابعاد پيچيده و بزرگتري درباره نرخ تبديل
ارز وجود دارد و آن حركت سطح عمومي قيمتهاست.
وقتي ن��رخ دالر روندي كاهنده دارد حركتهاي قيمتها نيز روندي
نزولي را انتظار ميكش��ند و اگر قيمت دالر به پول ايران در مس��ير صعود
باشد قيمتها نيز به سمت باال گرايش پيدا ميكنند.
دو گمانهزن��ي درباره روند قيمت ارز وجود دارد .آنهايي كه ميگويند
قيمت ارزهاي معتبر بهويژه دالر در مسير سرازيري قرار ميگيرد به اخباري
كه از سوي دولتيها منتشر شده اميدوارند.
مس��ؤوالن ارشد دولت ميگويند در زمستان  1392بهدليل كمبود گاز
در سطح ملي به پتروشيميها گاز داده نشده و توليد آنها ناقص انجام شد
و جريان ورود ارز از راه فروش فراوردههاي پتروش��يمي متوقف شد .اين
اخبار حاكي از اين است كه جريان و ورود گاز به پتروشيميها هرگز قطع
نميش��ود .بنابراين احتمال كاهش صادرات پتروشيمي كمتر شده و جريان
ورود ارز عادي ميشود و عرضه الزم انجام خواهد شد.
اين گمانهزني و اخبار منتشرشده از آن براي آرام نگه داشتن بازار ارز
از هيجان ميتواند مفيد باشد .از طرف ديگر اين گروه باور دارند كه ادامه
مذاكرات هس��تهاي ميان ايران و غرب كه از آذرماه پارس��ال شروع شده به
روزهاي خوب ميرس��د و اين اتفاق راه را براي ورود ارزهاي بلوكه شده
ايراني هموار و موجب افزايش عرضه ارز ميشود.
خوشبيني در اينباره نزد افراد يادشده باالست و آنها ميگويند ايران از
اين مسير به ارزهاي ناشي از سرمايههاي خارجي دست مييابد و وفور ارزي
در راه اس��ت .اما آنهايي كه معتقدند نرخ ارزهاي معتبر بهويژه دالر آمريكا

در برابر ريال روندي صعودي طي ميكند نيز استداللهاي خاص
خود را دارند .به باور اين گروه حتي اگر توافق ايران و غرب بر
س��ر پرونده هستهاي انجام شود نبايد انتظار داشت ارزهاي ايران
بهس��رعت بازگردند .اين گروه ميگويند درصورت توافق نهايي
ميتوان تصور كرد تقاضاي ارز نيز باال رفته و احتماالً نرخ رش��د
تقاضاي ارز از نرخ رشد و عرضه ارز سبقت ميگيرد.
اين گروه بر همين اساس معتقدند نرخ ارز روندي صعودي
خواهد داش��ت .عالوه بر اين باتوجه به تثبيت نرخ ارز در س��ال
گذش��ته باوجود نرخ تورم  30درصدي س��ال  1392نبايد انتظار
داشت اين تورم ساكت مانده و بازار ارز را تحريك نكند .كساني
كه معتقدند نرخ ارز در ماههاي آينده روندي صعودي طي ميكند
به رقابتهاي سياسي نيز گوشهچشمي دارند و ميگويند احتمال
كاهش سرعت و يا حتي توقف عرضه ارز از طرف صاحبان ارز
در ش��ركتهاي بزرگ ش��بهدولتي وجود دارد و اين عاملي براي
تنش در بازار ارز بهحساب ميآيد.
اين گروه با اس��تناد به تجربههاي پرش��مار جهاني ميگويند
نبايد انتظار داش��ت بالفاصله پس از حذف تحريمها سرمايههاي
بينالمللي بهسوي ايران سرازير شوند و عرضه ارز روندي فزاينده
را تجربه كند .بههرحال بازار ارز يكي از عالمتدهندههاي مناسب
براي ايرانيان است كه بدانند كسب و كارشان به كدام سمت كشيده
خواهد شد .افزايش نرخ ارز به سود صادرات است و كاهش نرخ
به س��ود واردات .در زمان واردات ممكن است قيمتها در بازار
داخل از تحريك به باالي كمتري برخوردار باشند اما خطر تعطيلي
كارخانهها وجود دارد.

ايران در معرض گرم شدن

بهطور كلي  80كش��ور جهان با كمبود جدي آب مواجهند و همچنين
كش��ور ما ايران در چند سال اخير در كانون گرم شدن كره زمين قرار گرفته
است و اين گرما بر توليد موادغذايي كشور بسيار تأثيرگذار است.
ايران جزء كش��ورهايي اس��ت كه  25تا  40درصد از نيازهاي غذايي را
از خارج كش��ور تأمين ميكند .كشورهاي آمريكا ،آمريكايجنوبي و استراليا
از جمله كش��ورهاي صادركننده غالت در جهان هس��تند در حالي كه كشور
ايران جزء واردكنندگان غالت است.

پرداخت يارانه به بخش كشاورزي در كشورهاي OECD
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افزايش چهار برابري
واردات غذا به كشور
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از صفحه 4
صفايي در ادامه با اشاره به برخي مشكالت
ساختاري شده كشاورزي ايران گفت :متأسفانه
كشاورزي ما سرمايه پذير نيست .يعني زماني
كه دول��ت ميخواهد فضايي در اين زمينه باز
كند بس��تر فعاليتهاي كش��اورزي نميتواند
جاذب اين س��رمايهها (چ��ه ريالي چه ارزي
باشد).
وي افزود :سالهاس��ت بنا بوده درصدي
از ارز صن��دوق توس��عه ملي ص��رف بخش
كشاورزي شود ولي ما تاكنون نتوانستيم چنين
فرصتي را در حوزه كشاورزي فراهم كنيم.
صفايي اضافه كرد :عالوه بر اين كشاورزي
نيروي كار كش��اورزي ايران رو به پيري بوده
و جوانس��ازي نيروي كار در اين بخش اتفاق
ميافتد.
وي با بيان اينكه فارغالتحصيالن كشاورزي
نميتوانند جذب اين بخش شوند تصريح كرد:
در طول  15سال گذشته بهطور متوسط  7سال
به سن نيروي كار كشاورزي كشور اضافه شده
و اين مسئلهاي نگرانكننده است.
رييس س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي
كش��ور افزود :مشكل بعدي اين بخش ناتواني
آن در جذب دانش نوين ،فناوري و تكنولوژي
است زيرا س��اختار بخش به اين شكل است.
صفايي ادامه داد :ما براي اينكه از اين ساختار
و مش��كالت عب��ور كني��م راهي ج��ز اينكه
كش��اورزي و كشاورزان را به سمت عضويت
مؤثر در يكي از تش��كلهاي تعاون روستايي،
تعاونيهاي توليد و شركتهاي سهامي زراعي
سوق دهيم نداريم .وي تصريح كرد :به همان
نس��بت كه ما كشاورزان را در اين تشكلها و
شركتها س��ازماندهي كنيم هم كشاورزي را
س��رمايه پذير ميكنيم و هم ش��رايط پذيرش
تكنول��وژي و نيروي كار جوان را براي بخش
ايجاد مينماييم .وي با اشاره به اينكه به اعتقاد
بنده نهاد تعاون در حوزه كشاورزي موفقترين
ش��رايط را داش��ته اس��ت ،ادامه داد :امروز ما
بيش از  6هزار و  700واحد تعاوني و تش��كل
كشاورزي در كشور داريم.
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اخبار
وزير جهادكشاورزي تصريح كرد

رويترز :

تداوم تحريمهاي مالي ايران
واردات موادغذايي را مختل
كرده است

رويت��رز در گزارش��ي اعالم كرد تداوم مش��كالت
پرداختهاي مالي ايران كه ناش��ي از س��ختگيريها و
تداوم تحريمهاي بانكي غربي اس��ت منجر به اين ش��ده
اس��ت ك��ه صدها هزار ت��ن غالت و ش��كر وارداتي در
مسيرهاي ترانزيتي خود به ايران متوقف شوند.
خبرگ��زاري رويت��رز در مطلبي به بررس��ي اثرات
ت��داوم تحريمهاي بانكي عليه ايران در حوزههاي خريد
موادغذايي پرداخته اس��ت ،در اين گزارش آمده اس��ت:
همچن��ان كه تداوم تحريمهاي بانكي غربيها عليه ايران
تجارت را پيچيده كرده و تأمينكنندگان را با محدوديت
مواجه كرده اس��ت ،مش��كالت پرداخت (مالي) واردات
محمولهه��اي بزرگ موادغذايي ب��ه ايران را مختل كرده
اس��ت به ش��كلي كه صدها هزار تن غالت و ش��كر در
مسيرهاي ترانزيتي خود متوقف شده است.
ايران هرچند حتي در چارچوب تحريمهاي اعمالي
از خريد موادغذايي و كاالهاي بشردوس��تانه منع نش��ده
اس��ت ،اما معيارهاي اتخاذ شده از سوي اتحاديه اروپا و
اياالت متحده تجارت را در دو سال گذشته بيش از پيش
مشكل كرده است.
مناب��ع متعدد تج��اري بينالمللي ،ب��ه رويترز اعالم
كردهاند كه كش��تيهاي حامل محمولههاي غالت شامل
گندم و س��ويا همچنين ش��كر خام ب��راي هفتهها خارج
از بن��ادر ايراني بندر عباس و بن��در امام خميني متوقف
شدهاند.
در اين شرايط ،با وجود شواهدي مبني بر اينكه مردم
در حال ذخيره موادغذايي هس��تند و قيمتها (در ايران)
در حال افزايش اس��ت ،مقام��ات ايراني در گفتوگو با
رويت��رز اذعان كردهاند كه مش��كالتي در واردات وجود
دارد ،خصوص ًا از بابت بيميلي بانكهاي بينالمللي براي
همكاري در مبادالت مالي.
يك منبع تجاري اروپايي نيز گفت :در دريافت مبالغ
قرارداده��اي منعقده با ايرانيان مش��كالتي وجود دارد و
ايران در زمينه تجارت مالي با چالش مواجه اس��ت .اين
وضعيت ناشي از پيچيدگيهاي بانكي است كه منجر به
تأخير در تحويل محمولهها ميشود.
همچنين منابع متعدد تجاري به مشكالت فزاينده در
باز كردن السي اشاره كردند ،امري كه براي اطمينان در
سرعت و سهولت ارسال محمولهها ضروري است.
يك منب��ع تجاري اروپايي گف��ت :بانكهاي غربي
عالق��هاي براي ورود به اين حيط��ه ندارند ،اين بانكها
ب��ا ديدن اس��م ايران در اس��ناد ما ،درخواس��تها را رد
ميكنند.
بانك��داران و مقامات دولتي نيز اع�لام ميكنند كه
وامدهندگان غربي به س��ختي و ب��ا دقت هرگونه تالش
اي��ران براي معامله با آنه��ا در زمينه تأمين مالي مبادالت
انساندوستانه را بررسي ميكنند ،زيرا از اين ترس دارند
كه بر اثر تحريمهاي اياالتمتحده تنبيه شوند.
يك مقام ايراني كه نخواست نامش فاش شود اعالم
كرد كه ما همچنان نميتوانيم السي باز كنيم؛ بانكهاي
بينالملل همچنان از تجارت با ما نگران هستند  -اجازه
بدهي��د بگويم ترس دارند  -و م��ا نميدانيم كه راهحل
چيس��ت ،دهها كش��تي در بنادر ما به انتظار هس��تند و ما
نميتوانيم كاري كنيم.
رويترز اعالم كرده اس��ت كه براس��اس دادههاي آن
 5كش��تي  60ت��ا  70ه��زار تني حامل غ�لات از مبادي
اروپا ،اس��تراليا و آمريكاي جنوبي به ايران رس��يدهاند و
در نزديكيه��اي بندر عباس و بندر امام خميني مس��تقر
ش��دهاند ،اما با گذشت چندين هفته هنوز نتوانستهاند بار
خود را تخليه كنند.
ي��ك تاجر اهل س��يدني اع�لام ك��رد :وقتي چنين
كشتيهاي حامل مواد غذايي براي مدتي طوالني در بنادر
متوقف هستند نشان ميدهد كه در پرداختها مشكالتي
وجود دارد ،چنين اشكاالتي پيشتر نيز در تجارت با ايران
وجود داشت.

بدون لحاظ كردن ميزان حمايت،
مقايسهها بيپايه است
* آمريكا قرار است  1000ميليارد دالر به محصوالت كشاورزي يارانه دهد

مديران دولت نهم و دهم در بخش مياني كه نتيجه كار آنها در
امور گوناگون دستمايه داوري مديران ارشد از جمله رييسجمهور،
وزير جهادكشاورزي و برنامهريزان ارشد قرار ميگرفت و هنوز هم
تعدادي از آنها در بدنه دولت حضور دارند ،اس��تدالل غريبي در
توجيه واردات داشتند .آنها عموم ًا با مقايسه قيمت تمامشده توليد
داخل��ي با قيمت واردات و ب��دون لحاظكردن متغيرهاي گوناگون
به اين نتيجه ميرس��يدند كه واردات مقرون بهصرفه است .محمود
حجتي وزير جهادكش��اورزي اين استدالل را غيرمنطقي ميداند و
ميگويد منتقدان يكسونگري كرده و اين استدالل فاقد منطق است.
وي در نهمين همايش س��االنه اقتصاد كش��اورزي در تهران تأكيد
ك��رد :قيمت محصوالت كش��اورزي داخل را با محصوالت خارج
مقايس��ه ميكنند ،درحالي كه چنين مقايسهاي درست نيست ،زيرا
حمايتهايي كه در كش��ورهاي ديگر انجام ميشود بسيار فراتر از
حمايتها در ايران است .براساس اعالم كنگره آمريكا تا سال 2020
اين كشور  1000ميليارد دالر يعني ساالنه  100ميليارد دالر به بخش
ال معيار مقايسه منتقدان چيست؟ آيا
كشاورزي يارانه خواهد داد .اص ً
دالر  1300توماني 2400 ،توماني يا  3000توماني اس��ت؟ بنابراين
ال متفاوت است.
ميبينيم معيارهاي مقايسه كام ً

* تناقضات مهم دليل كاهش سرمايهگذاري

تناقضه��اي مهمي در بخش كش��اورزي وجود دارد و كنترل
قيمت بازار توسط تعزيرات كه به كاهش سرمايهگذاري منجر شده
يك��ي از اين تناقضهاس��ت.اقتصاد كليديترين موضوع در بخش
كش��اورزي اس��ت ،اما امروزه با تناقضهايي در اين بخش روبهرو
هستيم .بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخشها بهويژه خدمات
ارزش افزوده كمتري دارد .اگر يك دامدار سرمايههاي خود را در
بخشهايي مانند صنعت و خدمات سرمايهگذاري كند ،ارزش افزوده
بيش��تري نس��بت به اين بخش نصيبش ميشود .البته اين مسئله كه
بخش كشاورزي ارزش افزوده پايينتري دارد در اكثر كشورها چنين
است و به همين دليل سرمايهگذاران تمايلي به سرمايهگذاري در اين
بخش ندارند .پيشرفتهاي تكنولوژي بشر امروزه تنها به بخشي از
اين ريس��كها فائق آمده است ،زيرا سرمايه كشاورزي همواره در
معرض برف ،باران ،تگرگ ،بيماري و آفات است و رهايي از اين
خطرات از مديريت طرح خارج اس��ت .عالوه بر اين حمايتهاي

بيمهاي هم در اين بخش كمتر از ساير بخشها است.

* اثر منفي كنترل قيمت

توليد محصوالت اساس��ي كش��اورزي براي دولتها بس��يار
اهميت دارد و حتي نبودن يك ساعت از اين محصوالت در انبارها
براي كشور قابل تامل نيست .از سوي ديگر قيمت محصوالت نيز
براي دولتها مهم است و متأسفانه براي كنترل آن تعزيراتي عمل
ميشود .كنترل تعزيراتي قيمت محصوالت كشاورزي باعث كاهش
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي خواهد شد.
در چنين شرايطي كه بخش كشاورزي با تناقضهاي اين چنيني
روبهرو است ،برخي انتظار دارند ،سرمايه خودبهخود به اين بخش
تزريق ش��ود ،اما بايد براي افزايش سرمايهگذاري راههاي جديد و
حمايتهاي ويژهاي باز شود.

*  10خواسته از اقتصاددانان

وزير جهاد كشاورزي گفت :سياستهاي كلي بخش كشاورزي
براساس اقتصاد مقاومتي براي رسيدن به تراز تجاري مثبت در بخش
كش��اورزي است بنابراين در اين مسير خواستههايي از اقتصاددانان
كش��ور داريم كه به اين شرح اس��ت :فاصله توليد تا مصرف  30تا
 100درصد است.
عل��م اقتصاد چه راهكاري دارد؟ همچنين جايگاه توليدكننده
در ايج��اد ارزش افزوده چگونه بايد باش��د؟ همچنين علم اقتصاد
چه برنامهاي براي رقابتپذير كردن محصوالت كشاورزي و ايجاد
ارزش اف��زوده دارد ،ك��دام زنجيره توليد را راهبردي ميداند؟ فرق
مزيت اقتصادي در بخش كش��اورزي چگونه بايد باشد؟ اقتصادي
كردن كس��ب و كار در بخش كش��اورزي چطور صورت ميگيرد؟
چه توصيهاي به نظام بهرهبرداري بهينه در بخش كشاورزي داريد؟
از اقتصاددانان ميخواهيم در مورد بهبود مبادله كش��اورزي با ساير
بخشه��ا ،نظام قيمتگذاري ،راهكارهاي افزايش بهرهوري آب در
مزرعه ،ارزشگذاري آب براساس تأمين امنيت غذايي راهكار ارائه
دهند و نيز عمدهترين چالشهاي بخش كشاورزي را اعالم كنند.
از انجمن علمي اقتصاد كش��اورزي اي��ران ميخواهيم با ارائه
اظهارات ،نظرات ،مقالهها و بررسيها ،واقعيتها و مشكالت موجود
را بررسي و براي تصميمگيري در اين بخش كمك كنند.

رييس فائو خواستار شد

توجه به تأثير تغييرات جوي در برنامهريزي توليد غذا
مديركل سازمان خواربار و كشاورزي
مل��ل متحد (فائو) بر ضرورت روي آوردن
كش��ورها ب��ه سيس��تمهاي غذاي��ي پايدار
بهمنظور تطبيق با تأثي��رات تغييرات جوي
تأكيد كرد.
خ��وزه گرازيانو داس��يلوا ك��ه در يك
كنفران��س كش��اورزي در مراكش س��خن
ميگفت ،اظهار كرد :در بحث تغييرات جوي
همه موارد بايد مورد مالحظه قرار بگيرد و
هشدار داد اين پديده ممكن است سناريوي
تولي��د غذا در جهان را تغيير دهد .مديركل
فائو با تأكيد بر آس��يبپذيري ش��ديد مردم
فقي��ر جهان ،توضيح داد ك��ه آنها نه تنها از
امكانات كمتري براي واكنش در برابر بحران
غذايي برخوردار هس��تند بلكه در مناطقي
زيادي ميكنند ك��ه تأثير تغييرات جوي بر
توليد كش��اورزي آنها گس��تردگي بيشتري
دارد .ب��ه گفته گرازيانو ،يافتههاي اخير يك

تحقيقات بينالمللي در مورد تغييرات جوي
منعكسكننده اين نگرانيها بوده و ضرورت
اقدام فوري در اين خصوص را بارز ميكند.
وي با اشاره به اينكه فائو سال  2014را سال
بينالملل��ي زراعت خانوادگ��ي اعالم كرده
است ،تأكيد كرد :زراعت خانوادگي ابزاري
براي ثبات و توس��عه روس��تايي اس��ت .با
حمايت كردن از زراعت خانوادگي ميتوانيم
با عدمامنيت غذايي مقابله كنيم و عرضه غذا
را در نقاط��ي كه بيش از همه الزم اس��ت،
افزايش دهيم .براساس گزارش آرتيتينيوز،
مديركل فائو و وزراي كشاورزي و شيالت
و اقتصاد و داراي��ي مراكش توافقنامهاي را
ب��راي حمايت از پروژهه��اي امنيت غذايي
در آفريق��ا از طريق برنامه همكاري جنوب
 جن��وب فائو بهعنوان يك ابتكار نوآورانهبراي پيوستن صندوقهاي بخش خصوصي
و دولتي امضا كردند.
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اخبار

حمله شيرين به كشاورزي ايران

اعالم قيمت جديد كاالهاي اساسي از دو ماه ديگر

آيا واردات شكر به ايران متوقف ميشود؟
واردات بس��ياري از محصوالت كشاورزي در سالهاي
گذش��ته خ��ارج از منط��ق و بي��ش از نياز بود .ش��كر نيز از
محصوالت��ي اس��ت كه ب��دون توجه به تولي��دات داخلي از
خارج به ايران س��رازير شده اس��ت .آمارهاي موجود نشان
ميدهد كه مصرف س��االنه شكر در س��ال  92معادل 2300
هزار تن بوده و ميزان توليد ش��كر در همان س��ال  895هزار
تن بوده اس��ت .همچنين براس��اس آم��ار حداقل موجودي
ش��كر ابتداي ارديبهشت ماه سال 1581 ،93هزار تن برآورد
ش��ده اس��ت .اين رقم ش��امل موجودي انبار كارخانهها در
پايان فروردين ماه  93و پنج كش��تي بازرگاني دولتي موجود
در بنادر حدود  213000تن اس��ت .اين كش��تيها به نامهاي

معلق در حاشيه خليجفارس اضافه كنيم حداقل شكر موجود
كش��ور ابتداي ارديبهشت ماه سال  93معادل  1581هزار تن
خواهد شد.
با مقايس��ه ميزان توليد و مصرف ش��كر كشور در سال
 ،92همچنين باتوجه به اينكه ميزان توليد ش��كر در سال 93
بيش از  1/2ميليون تن برآورد ميش��ود بهنظر ميرسد نيازي
به واردات اين محصول به كش��ور وجود ندارد .اين عدمنياز
در حالي است كه در فروردين ماه سال  93حدود  165هزار
تن شكر به ارزش  78ميليون دالر وارد كشور شده است.
گزارش خبرنگار «اعتماد» حاكي از اين است كه تنها از
سال  84تا  ،92حدود  5/7ميليارد دالر شكر وارداتي به ايران
سرازير شده اس��ت .هر چند رويكرد و سياستگذاري دولت
يازده��م بر كاهش يا قطع واردات محصوالت كش��اورزي و
صنعتي كش��اورزي اس��ت و تنها در م��وارد ضروري مجوز
واردات اي��ن محص��والت را به كش��ور ميده��د ،همچنين
وزارت جهاد كش��اورزي هم ثبت س��فارش شكر را متوقف
كرده اس��ت بايد ديد كه باتوجه به موجودي باالي ش��كر در
انبارها آيا واردات ش��كر در ماهه��اي آينده بهصورت جدي
متوقف خواهد شد؟

Secret، Anarita. Flag Mersindi، Arcadia، The Guide

در بنادر كشور در انتظار تخليه بار خود هستند.

ب��ه گ��زارش اعتم��اد ،يك كش��تي به ن��ام Panamax
 Alexanderمتعلق به بخش خصوصي نيز بار ش��كر خود به

ميزان  16/350تن را در انبار بنادر كش��ور تخليه كرده است.
همچني��ن كش��تي  Zy Hi Shengمتعلق به بخش خصوصي
ني��ز در حال تخليه  16هزار تني بار ش��كر خود اس��ت .اگر
باقيمانده توليد شكر داخلي را نيز به اين بخش از انبار شكر

صورت ريز(تراز) واردات ،توليد و مصرف و موجودي شكر از سال  1385تا پايان سال ( 1392ارقام به تن)
رديف

شرح

سال 85

سال 86

سال87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

سال 92

1

مانده موجودي از سال قبل

296,000

1,839,000

1,783,000

1,141,000

263,000

749,000

754,000

1,102,000

2

توليد شكر كشور

1,232,000

1,026,000

533,000

541,000

1,089,000

1,118,000

1,091,000

895,000

3

واردات شكر با احتساب
 4درصد ضايعات

2,426,000

4

جمعيت كشور (نفر)

587,507,000 76,650,000 75,700,000 74,770,000 73,800,000 72,950,000 72,000,000 71,137,000 70,500,000

5

مصرف ساليانه شكر

-17,913,000 -2,300,000 -2,270,000 -2,243,000 -2,287,000 -2,261,000 -2,232,000 -2,205,000 -2,115,000

1,123,000

1,057,000

842,000

1,733,000

1,185,000

1,614,000

1,516,000

6

صادرات

0

0

0

0

-49,000

-55,000

-87,000

0

7

مانده موجودي
نقل به سال بعد

1,839,000

1,783,000

1,141,000

263,000

749,000

754,000

1,102,000

1,213,000

جمع

7,525,000
11,496,000

-191,000

موجودي ابتداي فروردين سال  1393عبارت است از:
1

2

3
4

مقدار موجودي در پايان سال 92

1.213.000

كشتيهاي بخش خصوصي در بنادر

174.000

كشتيهاي دولت در بنادر
مانده توليد بخش نيشكر

261.000
160,000

5
6
7

جمع موجودي ابتداي سال 1393

1,808,000

مصرف سرانه در سالهاي  88 ،87 ،86و  89بهدليل افزايش
صادرات شيريني و شكالت تا حدود  31و  32كيلوگرم رشد كرد.

ميانگين مصرف سرانه  8ساله

 30,6كيلوگرم

دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران

صنعت قندوشكر در دولت گذشته تا مرز سقوط پيش رفت
مش��هد ،ايرنا :دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر
ايران گفت :صنعت قندوش��كر كشور در دولت نهم و دهم تا
مرز سقوط پيش رفت.
بهمن دانايي در سيوپنجمين همايش ساالنه كارخانههاي
قندوش��كر ايران در مش��هد افزود :در دولت نهم و دهم  30تا
 40هزار نفر از كارگران كارخانههاي قند ايران بيكار شدند و
تعداد كشاورزان بخش چغندر كشور از  90هزار نفر به كمتر
از  30هزار نفر كاهش يافت.
وي گفت :تصميمگيرندگان در اين دولتها بيبرنامه بودند
و اطالع نداشتند كه كارخانههاي قند ايران در  120سال گذشته
چه كمكهايي در زمينه راهسازي و مكانيزه كردن كشاورزي
ايران انجام دادهاند.
او افزود :آنها اطالع نداشتند كه چغندرقند وقتي در زمين
كشت ميشود محصول بعد از آن بيشترين بار را ميدهد يعني
حذف اين محصول به كشت گندم هم ضرر ميزند.
دبيرانجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران با بيان اينكه
واردات ش��كر در هشت سال گذش��ته بهشدت سنگين بود و
لطمههاي بس��يار به صنعت قندوشكر ايران وارد كرد گفت :از
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نيمه دوم س��ال  1384تا پايان س��ال گذشته  12ميليون و 680
هزار تن شكر وارد كشور شد كه شكل طبيعي آن ورود ساالنه
 600تا  700هزار تن بود.
دانايي افزود :ابتداي س��الجاري يك ميليون و  711هزار
تن شكر در انبارهاي كشور موجود بود كه با اين ميزان ذخيره،
ادامه واردات باليي بر سر صنعت شكر است.
وي گفت:در سال  1380با كمك وزارت جهادكشاورزي
و آق��اي حجتي وزير وقت و كنوني جهادكش��اورزي و آقاي
جهانگيري طرحي تهيه ش��د و قرار بود كه تا س��ال  1390در
ش��كر بهخودكفايي برسيم و براساس همان طرح ،توليد شكر
را از  800ه��زار تن به يك ميليون و  300هزار تن رس��انديم
ك��ه يكباره در س��ال  1385با واردات  2/5ميليون تن ش��كر
مواجه شديم.
وي افزود :هماكنون ،وضعيت كارخانههاي قندوش��كر تا
حدودي مناسبتر اس��ت و اعضاي دولت آقاي روحاني هم
كاركشته و كاربلد هستند و هم مهمتر آنكه سالمت دارند كه
مسئله خيلي مهمي اس��ت اما دوستان دولت بايد پااليشي در
ردههاي مياني خود انجام دهند.

ال گران نميشود
آرد و نان فع ً
معاون توس��عه بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت گفت :عدمافزايش قيمت كاالهاي اساس��ي موقتي
است و پس از دو ماه با بررسي تأثير افزايش قيمت حاملهاي
انرژي بر بنگاههاي توليدي ،سازمان حمايت قيمتهاي جديد
را تعيين ميكند.
مجتبي خس��روتاج درباره آخرين وضعيت قيمتگذاري
كااله��اي اساس��ي باتوجه به افزايش ن��رخ حاملهاي انرژي
و اج��راي فاز دوم هدفمندي يارانهه��ا اظهار كرد :باتوجه به
ذخيرهس��ازي كاالهاي اساس��ي هيچ مشكلي از بابت افزايش
قيمت اين كاالها نخواهيم داشت.
وي ادامه داد :امروز عمده بخش بازرگاني كشور در دست
بخش خصوصي اس��ت و توليدكنندگان و عرضهكنندگان در
بازار ايفاي نقش ميكنند.
ي
خسروتاج افزود :نقش دولت بيشتر در حوزه ذخيرهساز 
احتياطي اس��ت كه اگر چنانچه به هر دليلي در بازار ش��اهد
عدمتعادل بودي��م دولت دخالت كند .بنابراين در هر كدام از
كاالهاي اساسي و حس��اس اگر كمبودي بهوجود آيد دولت
دخالت ميكند .معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت،
معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا قيمت كاالهاي
اساسي تنها دو ماه ثابت بوده و در خرداد ماه افزايش خواهد
ياف��ت اظهار كرد :جري��ان تثبيت قيمت دو ماههاي كه مطرح
ش��ده اين است كه باتوجه به افزايش قيمت حاملهاي انرژي
بايد تأثير آن روي برخي كاالها مورد بررسي قرار گيرد.
خسروتاج با بيان اينكه بايد بررسي شود كه افزايش قيمت
حاملهاي انرژي تا چقدر ميتواند روي كاالها و بهويژه  17قلم
كااليي كه مطرح شده اثرگذار باشد ،تصريح كرد :از واحدهاي
توليدي كه متاثر از افزايش قيمت ميش��وند خواسته شده كه
ي يارانهه��ا همراهي و همكاري
در اج��راي فاز دوم هدفمند 
الزم را با اين طرح داش��ته باش��ند و در اين مرحله قيمتها
را افزاي��ش ندهند .معاون توس��عه بازرگان��ي داخلي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اينكه قرار شده بهتدريج
افزايش قيمتها در سازمان حمايت رسيدگي شود ،اظهار كرد:
متناسب با افزايش قيمت هزينههاي واحدهاي توليدي قيمت
كاالهايشان نيز افزايش مييابد.
وي در پاس��خ به س��ؤال ديگر درخصوص زمان افزايش
ي
قيمت نان بيان كرد :در اين مرحله از اجراي فاز دوم هدفمند 
يارانهها فقط بحث افزايش قيمت حاملهاي انرژي مطرح است
و بههيچعنوان بحث قيمت نان و آرد مطرح نيس��ت بنابراين
ال آرد و نان گران نميش��ود .براساس بخش نامه جديد از
فع ً
سوي دولت كاالهاي اساسي و حساس به دو گروه تقسيمبندي
ميش��وند كه  17كاالي اولويت اول از سوي كارگروه تنظيم
ب��ازار قيمتگذاري و  26قلم كاالي اولويت دوم مورد رصد
و پايش مستمر قرار ميگيرند.
براساس اين بخش نامه به استناد اصل  138قانون اساسي
فهرست كاالهاي اساسي و حساس مشمول طرح تنظيم بازار
به دو گروه تقس��يم و مس��ؤوليت تصميمگي��ري دراين زمينه
بهكارگروه تنظيم بازار تحويل داده ميشود .كاالهاي اولويت
اول ش��امل گوشت قرمز ،گندم ،آرد ،نان ،برنج ،روغن نباتي،
شكر ،كره ،جو ،ذرت ،كنجاله سويا ،گوشت مرغ ،شيرخشك
صنعتي ،ش��يرخام ،كود اوره ،كود فسفات و پتاس بوده و اين
كاالها كاالهايي هس��تند كه اقدام��ات تنظيم بازار نظير تعيين
قيم��ت ،تأمين آنها ازطريق توليد داخ��ل و يا واردات ،تعيين
تعرفه ،موجودي ،قيمت توزيع ،نظارت و بازرس��ي بر آنها از
سوي ستاد تنظيم بازار اعمال ميشود.
كاالهاي اولويت دوم نيز ش��امل پنير ،ماست ،تخم مرغ،
واكسن دامي ،كاغذ چاپ و مطبوعات ،روغن موتور،LAB ،
دوده ،الستيك ،پلياتيلن ،شمش فوالدي ،انواع ورق ،ميلگرد،
تيرآهن ،مس كاتد ،شمش آلومينيوم ،سرب ،سيمان خاكستري،
كاش��ي ،شيشهخام ،خودرو سبك ،تراكتور و كمباين ،يخچال
فريزر ،ماشين لباسشويي و تلويزيون است.
تصميمگي��ري در م��ورد اي��ن كاالها بهنحوي اس��ت كه
كاالهاي اولويت دو مش��مول رصد ،پايش مداوم روند تأمين
توزيع موجودي و قيمت بازار درصورت ضرورت است.
براس��اس مصوبه صادره ش��ده از س��وي دول��ت امكان
جابهجايي كاالها در اين دو اولويت با پيشنهاد كارگروه تنظيم
بازار و تصويب ستاد هدفمندي يارانهها وجود دارد.
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تثبيت هزينه

واردات جهاني غذا
در سال 2014

سازمان خواربار و كشاورزي ملل
متحد (فائو) در جديدترين گزارش خود
پيشبيني كرد هزينه واردات جهاني غذا
ب��ه  1/29تريليون دالر در س��ال 2014
خواهد رس��يد اما هزينه براي واردات
محصوالت دامي بهدليل افزايش حجم و
قيمت واردات ،افزايش خواهد يافت.
هزينه واردات جهاني غذا در سال
گذشته  1/28تريليون دالر بود از اينرو
رقم  1/29تريليون دالر افزايش اندكي را
نشان ميدهد .همچنين اين رقم حدود
ش��ش درصد كمتر از ركورد مش��اهده
شده در سال  2012است.
بر پايه گزارش نهاد غذايي سازمان
مل��ل ،هزين��ه واردات جهان��ي غذا در
س��الجاري ميالدي براي پنجمين سال
متوال��ي از ي��ك تريلي��ون دالر فرات��ر
خواهد رفت.
هزينه واردات محصوالت پروتئين
دامي مانند گوش��ت ،لبني��ات و ماهي
ممكن اس��ت حداكثر  10درصد رشد
كن��د و به  434ميليارد دالر برس��د كه
بزرگترين افزايش در ميان محصوالت
غذايي خواهد بود.
همچنين افزاي��ش قيمت قهوه نيز
منج��ر به صع��ود  12درص��دي هزينه
واردات اين نوش��يدني گرمس��يري به
 100ميلي��ارد دالر در س��ال  2014در
مقايس��ه ب��ا  89ميليارد دالر در س��ال
 2013ميشود.
در مقابل كاهش قيمتهاي جهاني
به همراه تقاضاي واردات كمتر ،هزينه
واردات ش��كر را به ميزان هفت درصد
كاهش ميدهد و از  48ميليارد دالر در
س��ال  2013به  45ميليارد دالر در سال
 2014ميرساند.
فائ��و پيشبيني كرد هزينه واردات
روغنهاي نباتي نسبت به سال گذشته
ثاب��ت مانده و به  219ميليارد دالر بالغ
ميش��ود .هزين��ه واردات غ�لات دانه
درش��ت نيز با  15درصد كاهش نسبت
به س��ال  ،2013از  196به  165ميليارد
دالر خواهد رسيد.
براساس گزارش اكونوميك تايمز،
قيمته��اي بينالملل��ي باالت��ر ب��راي
كاالهاي��ي مانند قهوه و كاكائو به معني
بهبود تجارت كش��ورهايي خواهد بود
كه ب��راي درآمدزايي ب��ه اين كاالهاي
كشاورزي متكي هستند.
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قطعنامه

قطعنامه سيوپنجمين
دوره سمينار ساالنه
كارخانههاي قندوشكر ايران
سيوپنجمين همايش ساالنه كارخانههاي قندوشكر ايران بهمدت
دو روز در تاريخ هفدهم و هجدهم ارديبهشتماه  1393توسط مركز
بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران و همكاري انجمن صنفي
كارخانههاي قندوش��كر ايران ،دانش��گاه جامع علم��ي – كاربردي ،با
حضور جن��اب آقاي مهندس ش��ريعتمدار مش��اورعالي محترم وزير
جهادكش��اورزي ،جناب آقاي حسين اميري رياست محترم فراكسيون
توسعه صادرات غيرنفتي مجلس شوراي اسالمي ،جناب آقاي مهندس
س كشاورز معاونت محترم توليدات گياهي وزارت جهادكشاورزي،
عبا 
جن��اب آقاي مهن��دس علياصغر توفيق معاونت محت��رم تحقيقات و
آموزش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مديران كل و كارشناس��ان
وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت،
سازمان گسترش و نوس��ازي ايران ،جهادكشاورزي ،شركت بازرسي
 .1درخواس��ت اجراي مفاد آييننامه شوراي
سياس��تگذاري با احياي م��اده  32در قانون برنامه
پنجم
 .2تنظيم هوشمندانه نظام تعرفههاي واردات
ش��كر بهمنظ��ور ايج��اد ت��وازن سيس��تم حقوق
مصرفكنندگان و توليدكنندگان قندوشكر ايران.
 .3واگ��ذاري وظايف تنظي��م بازار به انجمن
صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران بهعنوان نماينده
رس��مي توليدكنندگان قندوشكر كشور در راستاي
سياستهاي كالن دولت تدبير و اميد.
 .4تدوي��ن و اج��راي پروژههاي تحقيقات و
كاربردي بهمنظور كاهش قيمت تمامش��ده ش��كر
عليالخص��وص در تأمي��ن مواداوليه چغندرقند و
نيشكر.
 .5اس��تفاده از مناب��ع صندوق توس��عه ملي
بهمنظور اجراي طرحهاي نوس��ازي و بازسازي و
صرفهجويي انرژي در صنايع قندوشكر.
 .6باتوجه به بحران آب در كشور ،صنعت قند
از وزارتخانههاي مربوطه درخواس��ت كمكهاي
يارانهاي بهكارخانههاي قندوش��كر ايران در جهت
استقرار سيستمهاي آبياري تحتفشار براي مزارع

 ،IGIس��ازمان حفاظت از محيطزيس��ت ،سازمان اس��تاندارد ايران و
پژوهشگاه استاندارد ايران ،اداره كل نظارت بر موادغذايي و آرايشي،
مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند ،اعضاي محترم هيأت
علمي دانشگاهها ،مسؤوالن و رؤساي محترم مركز علمي – كاربردي،
س��ازمان فني و حرفهاي ،اعضاي محترم شبكه ملي پژوهش و فناوري
علوم و صنايع غذايي ،اعضاي محترم انجمن متخصصين علوم و صنايع
غذايي ايران ،مديران عامل و رؤساي محترم و كارشناسان كارخانههاي
قندوشكر كشور و شركتهاي خدماتي مرتبط با اين صنعت در محل
تاالر گردهمايي ش��كر مركز بررس��ي و تحقيق و آموزش صنايع قند
ايران در شهر مشهد برگزار و براساس برنامههاي تنظيم شده و پس از
بحث و تبادلنظرهاي الزم ،موارد زير بهعنوان قطعنامه س��مينار مورد
درخواست و تصويب حاضران قرار گرفت:

چغندرقن��د در جهت صرفهجويي در مصرف آب
را دارد.
 .7با تعيين هدف رس��يدن  1000گرم ش��كر
ب��هازاي مصرف ي��ك مترمكعب آب در كش��ت
چغندرقند و بهمنظور افزايش تراكم بوته در هكتار
چغندرقند و افزايش راندمان توليد چغندر در هكتار
با هدف رس��يدن به  60تن در هكتار كارخانههاي
قندوش��كر از وزارتخانههاي مربوطه درخواست
دارن��د تمهيدات و كمكه��اي الزم جهت اجراي
روشهاي كش��ت نش��اء گلدان��ي بهكارخانههاي
قندوشكر ايران بنمايد.
 .8در جه��ت صرفهجوي��ي ان��رژي با هدف
كاهش حداقل  30درصد نس��بت بهوضع موجود،
كارخانهه��اي قندوش��كر ايران از هي��أت محترم
وزراء اس��تدعا مينماي��د كمكهاي بالعوض در
جهت تغيير سيس��تمهاي اوپراتورهاي روبرت در
كارخانههاي قندوشكر به سيستم فالينگ فيلم و با
خريد دانش فني از كشورهاي مربوطه و توليد آن
توسط ماشينسازيهاي داخلي بنمايد.
 .9باتوجه به توصيههاي سخنرانان محترم از
انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران و مركز

آموزش علمي-كاربردي صنايع قندس��ازي ايران
انتظار داريم كه با تشكيل كارگروههاي تخصصي
نسبت به عارضهيابي و رفع موانع و مشكالت توليد
و افزايش راندمان در مزارع و كارخانهها اقدامات
الزم به انجام برسانند.
 .10باتوجه به بروز خشكساليهاي اخير كه
باعث شد توليد چغندر كاهش يافته و كارخانههاي
قندوش��كر متحمل خس��ارات فراواني ش��وند ،از
سازمانهاي ذيربط انتظار دارد ترتيبي اتخاذ نمايند
تا نسبت به استمهال بدهيهاي بانكي كارخانههاي
صدمهديده مساعدات الزم را مبذول دارند.
 .11در اجراي اهداف آموزشي مركز و جهت
تأمين نيروي مورد نياز متخصص كارخانجات قند
كشور ،در سال  1370مركز نسبت به تأسيس مركز
آموزش عالي صنايع قندس��ازي اقدام و براي اخذ
مجوز رش��تههاي فوق فعاليت گس��تردهاي انجام
پذيرفته اس��ت .متأس��فانه با تالش و پيگيريهاي
فراوان و باتوجه به رشتههاي جديد اخذشده هنوز
با كمبود دانش��جو مواجه هس��تيم از سازمانهاي
ذيربط جهت جذب بيش��تر دانشجو انتظار داريم
مساعدات الزم را مبذول فرمايند.

بخش كشاورزي قرباني يارانههاي تحميل شده به دولت
دبيركل خانه كشاورز گفت :دولت از افزايش
ت حاملهاي انرژي نهايت�� ًا  20هزار ميليارد
قيم�� 
تومان درآمد كسب ميكند در حالي كه امسال بايد
 60هزار ميليارد تومان يارانه به مردم بدهد؛ بنابراين
امسال هم سهم كشاورزي قرباني خواهد شد.
عيس��ي كالنت��ري اظه��ار ك��رد :گرچ��ه
قيمتگذاريهاي دول��ت براي تعيين نرخ خريد
تضميني محصوالت كش��اورزي در سال گذشته
نسبتا منصفانه بود بهگونهاي كه نه كشاورز متضرر
ميشود و نه س��ود چنداني از فروش محصولش
ب��ه دولت ميبرد اما آثار افزايش قيمت ناش��ي از
اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها باعث ايجاد
تورم و مش��كل براي دولت ميشود در حالي كه
دولت هدفش كاهش نرخ تورم اس��ت كه البته با
اين افزايش قيمتها جور در نميآيد.
وي افزود :افزايش حدود  30درصدي قيمت
حاملهاي انرژي و افزايش قيمت ديگر كاالها در
پي آن از سوي دولت باعث ميشود قيمت ديگر
محصوالت و خدمات آن هم بيشتر از  30درصد
افزايش يابد و دولت از رسيدن به اهداف كاهش
تورمياش بازخواهد ماند.
دبيركل خانه كشاورز ادامه داد :اجراي قانون
هدفمن��دي يارانهها و پرداختي به مردم دولت را
در دور باطلي گير انداخته است چرا كه از سويي
دول��ت را مجبور ب��ه پرداخت ياران��ه به مردم و

افزايش نقدينگي جامعه در پي آن كرده است و با
اين روند بهنظر ميرسد دولت نميتواند در پايان
امس��ال به اهدافش در كاهش تورم به  25درصد
برسد اما اگر ميزان پرداخت درآمدهاي حاصل از
هدفمندي يارانهها به مردم تا اين حد زياد نبود و
دس��ت دولت را بسته نميگذاشت مسؤوالن بهتر
ميتوانستند نرخ تورم را كنترل كنند .گرچه قانون
دولت را موظف به افزايش قيمت حاملهاي انرژي
كرده است اما مسؤوالن ميتوانند براي سال آينده
درباره تصميمگيري و تغيير قيمت حاملهاي انرژي
تجديدنظ��ر كرده و قيم��ت آن را افزايش ندهند.
دولت در سياستهاي اقتصادياش تجديدنظر كند
وي افزود :كش��اورز هم در اين جامعه مانند همه
افراد از سوي هزينه زندگي و از سوي ديگر هزينه
توليد محصولش افزايش مييابد؛ بنابراين مجبور
اس��ت قيمت محصول توليدي خ��ود را افزايش
دهد اما دولت بايد در سياستهاي اقتصادي خود
تجديدنظر كند .دبيركل خانه كشاورز خاطرنشان
كرد :از سويي اعالم ميشود كه قيمت محصوالت
اساسي مانند شير ،گوشت و ...تا خرداد ماه امسال
افزاي��ش نميياب��د در حالي كه هزين��ه توليد اين
محص��والت از كود ش��يميايي ،نهاده تا دس��تمزد
كارگ��ران براي كش��اورزان افزايش يافته اس��ت.
بنابراين دولت بايد اس��تراتژي كالني براي اقتصاد
داشته باش��د چرا كه توليد محصوالت كشاورزي

كه با كمبود سرمايه و محدوديت منابع آبي مواجه
است در اين ش��رايط با مشكالت بيشتري مواجه
ميش��ود .دولت بايد بهدنبال اصالح ساختارهاي
ي
قانوني ناقص در زمينه چگونگي اجراي هدفمند 
يارانهها و پرداخت به مردم باش��د تا بتوان س��هم
واقعي توليد و بخش كش��اورزي را درنظر گرفت
ام��ا در حال حاضر باي��د از درآمدهاي حاصل از
هدفمن��دي يارانهها ابتدا پرداخت به مردم را آغاز
كرد و نهايت ًا اگر از اين درآمدها چيزي باقي بماند
ابتدا بايد به بخشهايي مانند سالمت ،حملونقل
و ...ميدهند س��پس اگر چي��زي از آن باقي بماند
به بخش كش��اورزي اختصاص ميياب��د كه البته
بهنظر ميرسد كش��اورزي و توليد در سالجاري
هم قرباني اجراي هدفمن��دي يارانههايي خواهد
ش��د كه به دولت تحميل شده است چرا كه پولي
براي بخش كش��اورزي باقي نميماند .وي گفت:
دول��ت نهايت ًا از افزايش قيم��ت حاملهاي انرژي
 20هزار ميليارد تومان در س��ال درآمد كسب كند
در حالي كه بايد حدود  60هزار ميليارد تومان آن
بهعنوان يارانه به مردم پرداخت ش��ود كه اين كمر
دولت را ميشكند .وي پيشنهاد كرد :دولت بهجاي
پرداخت يارانه بايد تأمين اجتماعي را گسترش دهد
و نيازمندان را تحتپوش��ش تأمين اجتماعي قرار
دهد اما دولت وارث قانوني اس��ت كه در گذشته
براي عوامفريبي تصويب شده است.

