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نمايندگان خواستار توجه به 
كشاورزي و امنيت غذايي شدند

واردات شكر در بهار 93
نزديك به 60 درصد واردات 

سال 88 شد
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اتفاق مبارك
خروج از ركود

بهمن دانايي
آمار رسمي ارائه شده از سوي مسؤوالن 
ارشد اقتصادي دولت محترم نشان مي دهد 
در س��ال 1391 نسبت به 1390 رشد توليد 
ناخالص داخلي 6 درصد منفي بوده است. 
اين ميزان رش��د منفي براي توليد ناخالص 
داخلي از 1321 به بعد تاكنون سابقه نداشته 
اس��ت. از طرف ديگر آمارهاي ارائه ش��ده 
از طرف بانك مركزي مؤيد رس��يدن نرخ 
تورم در سال 1391 به عدد 40 درصد بوده 
اس��ت. نرخ تورم در سال 1393 نيز به 35 
درصدرس��يد كه يكي از باالترين نرخ هاي 
تورم است. آن طور كه آمارها نشان مي دهد 
نرخ رش��د اقتصاد در 6 ماه نخس��ت سال 
1392 ب��ا كاهش 2 درصدي مواجه ش��ده 
و احتمال اينكه نرخ رش��د منفي براي كل 
س��ال به 4 درصد منفي برسد وجود دارد. 
در سال هاي 1391 و 1392 نرخ رشد منفي 
صنعت به ميانگين 15 درصد رسيده است و 
سرمايه گذاري نيز روندي فوق العاده كاهنده 
داش��ته اس��ت. آمارهاي يادشده نشانه هاي 
آش��كاري از فرو افتادن اقتصادي ايران به 
گرداب ركود تورمي اس��ت. ركود تورمي 
يك بالي واقعي براي كس��ب و كار مردم 
يك جامعه و بنگاه هاي اقتصادي و از طرف 
ديگر دولت است. در حالي كه براي برطرف 
كردن ركود به صورت ركود بدون تورم در 
اقتصاد كالن راه هاي شناخته شده اي وجود 
دارد اما در شرايط همراه بودن ركود با تورم 
همان راه حل ها مي تواند به تورم فزاينده و 
ابرتورم كمك و اقتصاد را فلج كند. دولت 
محترم از پايي��ز 1392 تا امروز همه توجه 
خود را معطوف به مهار رش��د تورم كرد و 
باتوجه به ش��رايط موجود و كاهش قدرت 
خريد مصرف كنندگان، از شتاب تورم كاسته 
ش��د و به مرور به پايين كشيده شد. آنگونه 
كه آمارهاي عرضه شده ازطرف مسؤوالن 
نشان مي دهد نرخ رشد تورم احتماالً تا پايان 
امس��ال در دامنه 20 ت��ا 25 درصد خواهد 
رسيد. اتخاذ سياست هاي ضدتورمي در يك 
س��ال اخير اما ادامه ركود را حتمي كرد و 
در حالي كه فعاالن صنعتي از كاهش شتاب 
تورم راضي به نظر مي رسيدند اما نسبت به 
ادامه سياست هاي ضدتورمي انتقاد داشتند. 
دولت يازدهم از فروردين ماه امسال و پس 
از اج��راي مرحله دوم قانون هدفمندي، به 
فك��ر اتخاذ سياس��ت هاي ضدركود بود تا 
اينك��ه در نيمه س��وم ماه تي��ر 1393 بيانيه 
تحليلي از داليل ركود و راه هاي كلي عبور 

از آن را انتشار داد. 
مديريت ناكارآمد

رفتار اقتصادي دولت هاي نهم و دهم 
كه از تابستان 1384 تا بهار 1392 اداره اين 
كش��ور را در اختيار داش��ت يكي از داليل 
اصلي پديدار شدن ركود گسترده اقتصادي 
اس��ت كه ام��روز ب��ا آن دس��ت به گريبان 
هس��تيم. دولت هاي نهم و دهم بدون اينكه 
اس��تراتژي كارآمدي با خ��ود بياورد قانون 

سياست هاي حمايت
از كشاورزي در آمريكا

مشكالتي كه توليدكنندگان شكر
با آن دست و پنجه نرم مي كنند

كشاورزان منتظر 
»نگاه حمايت« دولت
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در زمينه واردات شكر داشته است، گفت: 
در س��ال هاي گذش��ته واردات بي رويه 
ش��كر به توليد آسيب زده است اما علت 
افزايش واردات اين محصول در س��ال 
گذشته و س��ه ماهه نخست امسال ثبت 
سفارش هاي گذشته بوده اما دولت كنوني 
عملكرد مناسبي در زمينه كنترل و تنظيم 
بازار قندوش��كر داشته است كه پيشنهاد 
مي شود از ادامه واردات شكر طي 9 ماهه 

باقي مانده امسال جلوگيري كند. 

تعرفه مناسب براي
واردات شكر 48 درصد

اين عضو هيأت مديره انجمن صنفي 
صناي��ع قندوش��كر با اش��اره به مصرف 
ح��دود دوميلي��ون و 100 ه��زار تن��ي 
قندوش��كر در هر س��ال افزود: در سال 
گذش��ته مجموع تعرفه و حقوق گمركي 
كه براي واردات شكر اجرا مي شد حدود 
18 درصد بود كه پيشنهاد مي شود دولت 
ب��راي حمايت از توليد داخل بايد تعرفه 
واردات اين محصول به 48 درصد برساند 
ك��ه در آن صورت مي توان گفت قيمت 
ش��كر وارداتي با محصول توليد ش��ده 

داخلي برابري مي كند. 

عضو هيأت مديره انجمن صنفي صنايع قندوشكر 
گفت: باتوجه به موجودي حدود يك ميليون و 300 
هزار تني قندوش��كر در كشور و توليد اين محصول 
به همين ميزان در س��ال جاري، دول��ت بايد از ادامه 

واردات اين محصول جلوگيري كند. 
عليرض��ا اش��رف اظه��ار ك��رد: درحال حاضر 
موجودي قندوشكر در انبارهاي كارخانه ها و واردات 
آنها ب��ه اضافه ميزان واردات دول��ت به حدود يك 

ميليون و 300 هزار تن مي رسد كه باتوجه به پيش بيني 
توليد يك ميليون و 300 هزار تني شكر در سال جاري 
كه از ابتداي مهر ماه آغاز مي ش��ود مي توان گفت كه 
در پايان س��ال 93 حدود 700 هزار تن از توليد اين 
محصول براي سال آينده باقي مي ماند كه باتوجه به 
اين وضعيت به نظر مي رس��د كه دولت بايد از ادامه 

واردات بي رويه شكر جلوگيري كند. 
وي با بيان اينكه دولت يازدهم عملكرد بهتري 

واردات بي رويه شكر
و مازاد 700 هزار تني در انبارها 

ش��ركت قند چناران در س��ال 1393 به عنوان »واحد نمونه سبز« از طرف اداره كل حفاظت 
محيط زيست خراسان رضوي انتخاب شد.

حميد صالحي مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي در تقديرنامه اي كه به مهندس 
ناظران، مديرعامل شركت قند چناران در همين باره نوشته يادآور شده است:

»ضمن تقدير از ُحس��ن اهتمام جنابعالي و پياده س��ازي و پيشبرد اهداف ارزشمند نظام 
مديريت س��بز به منظور نيل به ش��اخص هاي توسعه پايدار، در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم 
ملي و مديريت جهادي به پاس خدمات ارزنده در حوزه حفاظت محيط زيست استان خراسان 

رضوي به عنوان واحد نمونه سبز در سال 1393 برگزيده شديد.«
عالوه بر اين ش��ركت قند چناران براساس ارزيابي هاي انجام شده در سال 91 »گواهي نامه 

انطباق معيار مصرف انرژي« از سازمان ملي استاندارد ايران را نيز دريافت كرده است.
* نشريه شكر ضمن تبريك به مديريت و كاركنان شركت قند چناران، آرزوي توفيق بيشتر 

براي اين واحد نمونه سبز دارد.

شركت قند چناران »واحد نمونه سبز« شد
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سرمقاله

برنامه هاي توس��عه و سند چش��م انداز را نيز 
ناديده گرفت و با تصميم هاي غيركارشناسي 
پايه هاي اقتصاد ملي را سست كرد. دولت قبلي 
براساس پيش فرض هاي نادرست از انگيزه و 
نيت و تالش قش��رهاي گوناگون اجتماعي از 
جمله توليدكنندگان فضاي نامس��اعدي را در 
مناس��بات با آنها ايجاد كرد و ضمن تخريب 
روابط، به كارآمدي و سالمت جامعه نيز آسيب 
جدي رساند. به طور مثال دولت نهم در همان 
ش��روع كار خود در تابستان 1385 با انجمن 
صنفي كارخانه هاي قندوشكر ناسازگار شد و 
س��عي كرد مسؤوالن و مديران اين صنعت را 
در جامع��ه، افرادي غيردلس��وز معرفي كند و 
براي اينكه به هر دليل واردات انبوه را توجيه 
كند اطالعات نامربوط و غيرواقعي داد. دولت 
نه��م و ده��م در فعاليت 8 س��ال خود هرگز 
راه س��ازگاري با گروه هاي ديگر نگذاش��ت 
و به همي��ن دلي��ل براي اجرا ب��ه تصميم هاي 
غيركارشناس��ي و سياس��ي اعضا و هواداران 
دولت بسنده كرد و نتيجه فعاليت هاي 8 سال 

آن رشد پايين و تورم باالست.

ادامه ركود
واقعيت اين اس��ت كه دولت يازدهم در 
ش��رايط بسيار دش��وار زمام امور را در دست 
گرفت و اقتصاد در حال احتضاري را تحويل 

از صفحه اول

واردات بي رويه شكر
و مازاد 700 هزار تني در انبارها 

گرف��ت. دول��ت يازدهم از هم��ان روزهاي 
نخس��ت با اين پرس��ش مواجه ش��د كه آيا 
سياست هاي ضدتورمي را در صدر تصميم ها 
قرار دهد يا اينكه سياس��ت هاي ضد ركود را 
اولويت بخشد؟ مجموعه ديدگاه هاي دولت 
به اين نتيجه رس��يدندكه سياست ضد تورمي 
را اولوي��ت ده��د و همي��ن كار را كرد. اين 
سياست ها و همچنين ركود گسترده موجود 
س��ال هاي 1390 و 1391 موجب شده است 
كه از ش��تاب تورم كاسته شود. سياست هاي 
انقباضي نسبي دولت در بازار پول و سرمايه و 
اجتناب دولت از توسعه فعاليت هاي عمراني 
و همچنين فقدان جذب س��رمايه خارجي و 
تشديد تحريم ها و عميق تر شدن آنها، ركود 
را در سال 1392 تداوم بخشيد. تداوم ركود 
در به��ار 1393 نيز ادامه دارد. درحال حاضر 
صنعت قندوش��كر نيز به همراه ساير صنايع 
با ركود مواجه اس��ت. در حالي كه براساس 
سنت و عادت هر ساله مصرف ماهانه در اين 
فصل بالغ بر 7 هزار تن بود اما در اين روزها 
دس��ت كم مصرف روزانه 2 هزار تن كاهش 
يافته اس��ت. انبار كارخانه هاي شكر پر شده 
اس��ت و مصرف كل شكر به واسطه كاهش 
مصرف بس��تني، شكالت، نوشابه و شيريني 
كاهش يافته اس��ت. براساس برخي اخبار و 
گزارش ه��ا درحال حاضر صنعت پوش��اك، 
صنعت پودرهاي ش��وينده، صنعت دستمال 

كاغ��ذي، صنعت فرش ماش��يني و... با افت 
توليد و فروش مواجه شده اند. تثبيت نرخ ارز 
به شكل دس��توري نيز راه را براي صادرات 
تقريبًا ناهموار كرده اس��ت. ركود گسترده در 
صنايع و معادن، دولت يازدهم را ناگزير كرده 
است كه بسته خروج از ركود را آماده و براي 

قانوني شدن به مجلس عرضه كند.
چه بايد كرد؟

براي خروج از ركود همان طور كه دولت 
محت��رم نيز توجه كرده اس��ت نبايد راه ورود 
تورم شتابان را صاف كنيم. واحدهاي صنعتي 
ب��ا اميد به كاهنده بودن نرخ تورم برنامه ريزي 
كرده ان��د و نبايد اجازه داد برنامه ريزي فعاالن 
و مديران بنگاه ها آس��يب ببيند. از طرف ديگر 
دولت محترم توجه داش��ته باشد كه راه رونق 
اقتصاد نياز به چند تصميم مهم دارد كه دولت 
نيز آنه��ا را در كانون توجه قرار داده اس��ت. 
كاهش ن��رخ و ضريب ماليات بر فعاليت هاي 
صنعت��ي و توليدي يك اقدام ضروري اس��ت 
كه اگر س��از و كار مناسبي براي آن پيدا شود 
مي تواند مفيد باش��د. اين سياس��ت اقتصادي 
البته درحال حاضر با رفتاري واژگونه از طرف 
نهادهاي ماليات س��تاني مواجه ش��ده اس��ت. 
افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و 
سختگيري هاي سازمان مربوطه كار را دشوار 
مي كن��د. رونق دادن به فعاليت هاي توليدي از 
س��وي ديگر نيازمند كاهش دخالت دولت در 
قيمت گذاري و حذر از قيمت دستوري است 
كه متأس��فانه درحال حاضر از طرف نهادهاي 
نظارتي با ش��رايط سخت اعمال مي شود. نهاد 
مرتبط با اعمال رأي روي قيمت ها در شرايط 
فعل��ي حتي خ��ارج از ضواب��ط و وظايف و 
اختي��ارات خود عمل مي كن��د. دولت محترم 
ب��راي اينكه رونق ايجاد كن��د چند كار را نيز 
بايد انجام دهد. مهم ترين مسئله تأمين نقدينگي 
براي واحدهاي توليدي است كه البته بايد نرخ 
سود تسهيالت گونه اي باشد كه هزينه تمام شده 
توليد را افزايش ندهد. دولت محترم اگر نتواند 
نرخ سود تس��هيالت بانكي را متعارف كند و 
در اندازه اي منطقي تعيين كند. نمي تواند رونق 
ايجاد كند. دولت يازدهم كه درد را تشخيص 
داده اس��ت و مي خواهد آن را درمان كند بايد 
دقت داش��ته باش��د كه تجويز داروي اش��تباه 

مي تواند دردي بر دردها بيافزايد.

شكر نيشكري
امسال بيشتر از چغندرقند

اشرف خاطرنشان كرد: در سال هاي گذشته 
استحصال شكر از چغندرقند بيشتر از نيشكر بود 
اما از آنجا كه حدود هفت كارخانه توليد نيشكر 
در راس��تاي طرح جامع توسعه نيشكر در استان 
خوزستان راه اندازي شده اند و ظرفيت اسمي هر 
يك ازاين واحدهاي توليدي حدود 100 هزار تن 
است به نظر مي رسد امسال ظرفيت توليد شكر از 

نيشكر بيشتر از چغندرقند شود. 
 قيمت منطقي هر كيلوگرم

قندوشكر 2200 تومان
وي اظه��ار كرد: در س��ال گذش��ته انجمن 
صنفي قندوش��كر قيمت حدود 2100 توماني را 
ب��راي هر كيلوگرم از اين محصول پيش��نهاد داد 
ام��ا دولت قيمت 1900 تومان را تصويب كرد و 
در سال جاري به نظر مي رسد براساس محاسبات 
ص��ورت گرفته قيمت تمام ش��ده ه��ر كيلوگرم 
قندوش��كر ب��ه بي��ش از 2550 تومان برس��د كه 

نامه 160 نماينده مجلس به الريجاني

نمايندگان خواستار
توجه به كشاورزي

و امنيت غذايي شدند از صفحه اول

160 نماين��ده مجل��س نام��ه اي خطاب به 
رييس مجلس براي اجراي سياست هاي اقتصاد 

مقاومتي نوشتند.
به گزارش ايس��نا، در اين نام��ه بر اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي به خصوص در 
بخش كشاورزي و توجه به تأمين امنيت غذايي 
و ذخاي��ر راهبردي و عوامل مؤثر بر روند توليد 

تا مصرف تأكيد شده است.
نمايندگان همچنين خواهان اس��تمهال دو 
س��اله وام هاي اخذ شده و پرداخت مابه التفاوت 

كرايه هاي حمل بار شدند.

اميدواري��م دولت پس از ماه رمضان توجه 
ويژه اي به قيمت گذاري اين محصول كند. 
اين عضو هيأت مديره انجمن صنفي صنايع 
قندوش��كر ادامه داد: درحال حاضر باتوجه 
به قيمت فروش 1900 توماني قندوش��كر 
و مج��وز افزايش ح��دود 15 درصدي اين 
محص��ول از درب كارخانه تا بازار مصرف 
قيمت منطقي براي هر كيلوگرم قندوش��كر 
حدود 2200 تومان است اما مشكل اين است 
كه واحدهاي صنفي آن قدر در محصوالت 
مختلف زيادند كه مردم بايد هزينه اين تعدد 
باال را پرداخت كنند و هيچ گاه قانون در اين 

زمينه رعايت نمي شود. 
آمادگي براي تنظيم بازار 

قندوشكر
اش��رف اظهار ك��رد: انجم��ن صنفي 
صناي��ع قندوش��كر در قال��ب طرح��ي به 
وزارت جهادكشاورزي اعالم آمادگي كرد تا 
درصورت در اختيار داشتن اهرم هاي قانوني 
و برخ��ورداري از حمايت هاي الزم بتواند 

بازار قندوشكر را در كشور تنظيم كند.

دولت ها باتوجه به امكانات قانوني، 
سياس��ي و م��ادي در اختي��ار خود نقش 
غيرقابل انكاري در پيشبرد يا بازدارندگي 
فعاليت هاي گوناگون در جامعه از جمله 
فعاليت هاي اقتصادي دارند. دولت ايران 
از اين نظر در ميان شمار زياد دولت هاي 
جه��ان دس��ت ب��اال را دارد و تواناي��ي 

خيره كننده اي از خود نشان داده است. 
دولت ه��اي نهم و دهم مس��تقر در 
نظام جمهوري اس��المي ايران كه از بهار 
1384 ت��ا بهار 1392 اداره كش��ور را در 
اختيار داشتند باز هم در اين بستر و زمينه 
دولت ه��اي عجيبي بودن��د. عالقه مندان 
به صنعت قندوش��كر به هم��راه مديران، 
صاحبان و كاركن��ان اين صنعت قديمي 
هرگز دوران سخت ياد شده به ويژه نيمه 

دوم سال 1385 را از ياد نخواهند برد.
دولت هاي ياد شده در مدت 8 سال 
فعاليت خود صنعت قندوشكر را به لحاظ 
مادي به دره مرگ بردند و از نظر روحي 
نيز با بي اعتنايي به سهامداران و صاحبان 
كارخانه ها و حتي ب��ا اتهام هاي بي مورد 
آنها را در معرض آسيب جدي قرار دادند. 
يك��ي از كارهايي كه در دولت هاي قبلي 
انجام ش��د دادن اختيار صنعت قندوشكر 

به چند مباشر در تنظيم بازار بود.
با وجود آمادگ��ي ده ها كارخانه قند 
ب��راي تنظي��م ب��ازار و با وج��ود تجربه 
طوالن��ي در اين ب��اره اما دولت دهم كار 
را در س��ال هاي س��خت به چند مباشر و 
برخي مدي��ران مياني داد ت��ا واردات را 
برعهده گيرند. دولت يازدهم كه روي كار 
آمد نگاه كينه توزانه قبلي را كنار گذاشت 
و براي اينكه مش��اركت عمومي در اداره 
كش��ور افزايش يابد، كارها را به دس��ت 
نهاده��اي مدن��ي مرتبط با ه��ر فعاليت 
مي س��پارد. در يك��ي از اقدام هاي مترقي 
دولت يازدهم، تشكل هاي صنعتي موظف 
ش��ده اند بازار صنعت مرتب��ط با فعاليت 
خود را در دس��ت گيرند. درصورتي كه 
اين اتفاق بيفتد يك گام به س��وي توزيع 

واقعي قدرت برداشته ايم.
در صنعت قندوشكر نيز اين آمادگي 
وجود دارد كه در برابر تعامل اميدواركننده 
دولت، اقدام اعتمادس��از برداش��ته شود. 
اعض��اي انجم��ن صنف��ي كارخانه هاي 
قندوش��كر همانند همه س��ال هاي قبل با 
دولت هم��كاري خواهد كرد و با حذف 
مباش��ران ك��م  تع��داد، س��ود حاصل از 
قندوش��كر را به طور منصفانه ميان توليد 

و مصرف توزيع خواهد كرد.

تعامل
اميدواركننده

يادداشت
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رشد توليد غذا
پاسخگوي نياز جهاني
در يك دهه آينده 

هم��كاري  و  توس��عه  س��ازمان 
اقتصادي )OECD( و سازمان خواربار 
و كش��اورزي مل��ل متح��د )فائو( در 
گزارشي اعالم كردند توليد جهاني غذا 
در 10 سال آينده نيازهاي جمعيت رو 

به رشد را تأمين خواهد كرد.
اين دو سازمان در گزارش دورنماي 
كشاورزي 2023-2014 تصريح كردند 
توليد كش��اورزي و مصرف جهاني در 
10 س��ال آينده با مرفه تر ش��دن مردم 
كشورهاي نوظهور كه پروئتين بيشتري 
مصرف مي كنند، رشد مي كند اما افزايش 
توليد كمت��ر از دهه قب��ل خواهد بود. 
آنخ��ل گوريا، دبي��ركل OECD اظهار 
كرد: جهان در 10 س��ال آينده به اندازه 
كافي مي تواند غذا توليد كند و به چالش 
تأمين تغذيه 9ميليارد نفر تا سال 2050 

پاسخ دهد. 
وي افزود: هدر رفتن توليد همچنان 
بزرگ ترين تهدي��د براي امنيت غذايي 
اس��ت و حدود يك س��وم محصوالت 
توليد شده در كشورهاي در حال توسعه 

پس از برداشت از بين مي روند. 
بازارهاي كشاورزي پس از صعود 
ك��م س��ابقه قيمت ها در س��ال 2012 
ك��ه موج��ب افزاي��ش تولي��د و مازاد 
براي گندم، برنج، ش��كر و س��بزيجات 
ش��د، همچنان بي ثبات هس��تند. آب و 
هواي نامس��اعد و نگراني ها نسبت به 
محدوديت هاي صادراتي عامل افزايش 
قيمت در س��ال 2012 ش��ناخته شدند 
ام��ا اكنون به نظر مي رس��د تورم قيمت 
غذاي جهاني كمتر ش��ده و نس��بت به 
بحران غذايي سال 2008 ثبات بيشتري 
پيدا كرده است. قيمت هاي محصوالت 
كشاورزي به مدت يك تا دو سال روند 
نزول��ي خواهند داش��ت و پ��س از آن 
ثبات يافته و به باالي سطح پيش از بحران 
سال 2008 مي رسند اما پايين تر از اوج 

قيمت اخير خواهند بود.
گندم  قيم��ت  مي ش��ود  پيش بيني 
ح��دود يك درصد در 10 س��ال آينده 
كاه��ش پيدا كند و ح��دود 13 درصد 
پايين متوسط قيمت دهه گذشته خواهد 
بود. اما تقاضاي قوي براي گوش��ت از 
سوي طبقه متوسط در خاورميانه و آسيا 
مانع مي ش��ود كه قيمت هاي گوشت به 
ان��دازه قيمت هاي غ��الت كاهش پيدا 
كن��د و در نتيج��ه متوس��ط قيمت هاي 
گوشت باالتر از متوسط يك دهه گذشته 

خواهد بود. 
خوزه گرازيانو داس��يلوا، مديركل 
فائ��و دولت ها را به س��رمايه گذاري در 
جاده ه��ا، حمل ونق��ل و ذخيره س��ازي  
فراخوان��د و اظهار ك��رد تنها معدودي 
از كش��ورها در اي��ن زمينه پيش��رفت 

داشته اند.
دبير كل OECD نيز معتقد اس��ت 
دولت ه��ا بايد در سياست هايش��ان در 
قبال س��وخت زيستي كه عامل تشديد 
تورم غذا ش��ناخته مي شود، تجديدنظر 
كنند. انتظار مي رود رشد توليد سوخت 

زيستي تا سال 2023 ُكند شود.

رس��مي نشان مي دهد در س��ه ماه امسال و در 
شرايطي كه انبار كارخانه هاي شكر جاي خالي 
ندارند دولت و بخش خصوصي به ترتيب 261 
هزار تن و 252 هزار تن ش��كر تا پايان خرداد 
ب��ه بازار ايران س��رازير كرده اند. در اين مدت 
رقمي معادل 247 ميليون دالر به واردات شكر 
اختصاص يافته اس��ت ك��ه 25 درصد يكي از 
اقس��اط بازپرداختي دالرهاي موجود ايران در 
خارج از كش��ور ب��ود. در حالي كه در س��ال 
1384 ب��راي كل يك س��ال فقط 629 هزار تن 
ش��كر به ارزش 197 ميليون دالر به ايران وارد 
ش��ده اس��ت كه به طور ميانگين براي هر فصل 
رقمي حدود 50 ميليون دالر مي ش��ود در بهار 
 1393 و در اوج تنگناي ارزي 250 ميليون دالر

– يعني 5   برابر – شكر وارد شده است.
آمارهاي )جدول 2( نش��ان مي دهد كه در 
بهار امسال نزديك به 30 درصد كل سال قبل و 
نزديك به 60 درصد كل سال 1388 شكر وارد 
كشور شده است. اين در حالي است كه جمعيت 
كش��ور در اين مدت تغييرات شتابان نداشته و 
در س��ال 1392 با ركود توليد و مصرف مواجه 
 بوده ايم. فروردين ماه 1393 مطابق )جدول 3(

رقمي معادل 165 هزار تن ش��كر وارد ش��ده 
اس��ت كه در چند س��ال اخير كم سابقه بوده و 
يك ركود به حساب مي آيد. در سال هاي 1384 
تا بهار 1393 روي هم نزديك به 6 ميليارد دالر 
براي واردات شكر اختصاص يافته است كه عدد 

بزرگي به حساب مي آيد.

واردات شكر در بهار 93 نزديك به 60 درصد واردات سال 88 شد

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

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان خرداد سال 1393

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

بها جمع واردات )دالر(جمع واردات )هزار تن(بها )دالر(خام )هزار تن(بها )دالر(سفيد )هزار تن(سال
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1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
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1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
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139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844
13910016801.072.413.60816801.072.413.608
1392001579832.187.9581579832.187.958
1393513246.627.003513246.627.003
1199494.538.002119945.389.380.363131935.883.918.364جمع
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خصوصي
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1387110101101
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1393252261513 )خرداد(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان خرداد سال 93 )ارقام به تن(
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توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

تشديد تحريم هاي غرب عليه ايران از سال 1391 
تا امروز، گرفتاري هاي بديعي براي اقتصاد كشور ايجاد 
كرد. يكي از اي��ن گرفتاري ها، ايجاد مانع براي ورود 
ارزهاي حاصل از صادرات نفت به بانك مركزي بوده و 
هست. اين مسئله بسيار مهمي بود كه به عنوان يكي از 
پايه هاي مذاكرات شش ماهه ايران و 1+5 قرار گرفت. 
ايران در اين مذاكرات مي خواست كه ارزهاي نفتي راه 
ورود به ايران را پيدا كنند. غربي ها اما با سختگيري زياد 
فقط اجازه دادند 4 ميليارد دالر از اين منابع آن هم در 
8 قسط به ايران برگردانده شود. اما ايران با اين ارزها 
چه كرد؟ متأسفانه و در شرايط سخت ارزي، واردات 
برخي كااله��اي لوكس مثل خودرو ب��ه ارزش 500 
ميليون دالر در بهار امس��ال يكي از محل هاي مصرف 
دالرهاي برگش��تي بود. آمار ارائه شده از سوي منابع 

جدول 3: واردات شكرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا سال 1393
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
1385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
1392881588114611592071151461342252271579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل
1393165137211513 0302513جمع هرماه + ماه هاي قبل
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قانون كشاورزي 2002
* ادامه برنامه وام هاي كمكي بازاريابي

* جايگزي��ن ك��ردن پرداخت ه��اي انعطاف پذي��ر ب��راي توليد با 
پرداخت هاي مستقيم براي محصوالت

* ايجاد يك برنامه جديد پرداخت هاي ادواري
* حذف كنترل هاي عرضه براي بادام زميني

قانون كشاورزي 2008
* حفظ پرداخت هاي مستقيم، پرداخت هاي ضد ادواري و وام هاي 

كمك به بازاريابي
* ايجاد يك برنامه جديد حمايت از درآمد

* ايجاد برخي تغييرات در برنامه حمايت قيمتي از لبنيات
* افزايش حمايت هاي قيمتي )مانند نرخ بهره و قيمت هاي هدف( 

براي تعدادي از محصوالت و شكر
* ايج��اد يك برنامه جديد براي تبديل ش��كر به اتانول و افزايش 

سرمايه گذاري براي تحقيقات در زمينه سوخت گياهي
* افزايش سرمايه گذاري براي برنامه هاي كمك غذايي داخلي

* پايان دادن به برنامه افزايش صادرات
برنامه هاي طراحي ش��ده براي كشاورزآن طوري طراحي شده است 
كه 30 درصد بودجه را دريافت كنند، به طوري كه حدود 15 درصد 
ش��امل برنامه هاي حمايتي، بيش از 7 درصد بيمه محصوالت و 9 

درصد از حمايت ها براي حفاظت محيط زيست است.

سير تكاملي حمايت هاي كشاورزي 

انتقال به توليد كنندگان
اين گزارش مي افزايد: اگرچه سطح حمايت هاي كشاورزي در 
آمريكا طي زمان و براي كاالهاي مختلف بوده اس��ت. اما شاخص 
حمايت از توليد كننده )PSE( و ديگر شاخص هاي حمايتي مربوط 

به كشاورزي از سال 1986 كاهش داشته اند.
كاهش در ش��اخص حمايت توليد كننده بين سال هاي 1988-

1986، 2009 -2007 به علت كاهش حمايت قيمت  بازاري اس��ت. 
از طرف ديگر، حمايت هاي بودجه اي اندكي افزايش يافته اس��ت؛ 
كه دليل اصلي آن افزايش در پرداخت هايي است كه مبتني بر توليد 
نيست و دليل ديگر آن به علت افزايش در پرداخت بر مبناي ميزان 
اس��تفاده از نهاده  اس��ت. به طور كل طي دوره 2009-1986 الگوي 
اصلي حمايت براس��اس محصوالت بوده اس��ت؛ اگرچه اين نوع 

حمايت نيز از سال 2006 كاهش يافته است.
س��هم تركيب��ي از سياس��ت هاي مختل كننده )سياس��ت هاي 
مربوط به محصوالت و اس��تفاده نامح��دود از نهاده هاي متغير( در 
ش��اخص حمايت از توليد كنن��ده از 52 درص��د در دوره 1988-

1986 ب��ه 31 درصد در دوره 2009 - 2007 كاهش يافته اس��ت. 
از طرف ديگر حداقل س��هم حمايت ه��اي مختل كننده در تجارت 
و تولي��د )پرداخ��ت بدون نياز ب��ه توليد(، بعد از ده برابر ش��دن، 
ب��ه حدود 30 درصد در دوره 2009-2007، رس��يده اس��ت. اكثر 
پرداخت ه��اي حمايت��ي براس��اس ش��رايط طرح ريزي مي ش��وند 
 ك��ه در درجه اول ش��رايط زيس��ت محيطي اس��ت. در س��ال هاي 
1988-1986 پرداخت ها بر مبناي محدوديت استفاده از نهاده شامل 

24 درصد كل حمايت توليد كننده بود و اساسًا حمايت ها بر مبناي 
پارامتر هاي توليدي مانند سطح ميزان توليد، استفاده از نهاده، سطح 
زمين يا تعداد دام بود. در س��ال 2009-2007 اين پرداخت ها نيمي 
از كل حمايت توليد كننده را ش��امل ش��ده و ديگ��ر مبتني بر ميزان 

توليد محصول نبود.
ب��ه گزارش ف��ارس: باالترين قيمت كاالها در س��ال 2007 و 
2008 باعث كمترين س��طح حمايت در اين س��ال ها ش��د. در سال 
2009- 2007، آمريكا بعد از كشورهاي نيوزيلند و استراليا، داراي 
كمترين حمايت در بين كشورهاي IECD است. درصد حمايت از 
توليدكنندگان از 22 درصد در س��ال هاي 1988-1986 به 9 درصد 

در سال هاي 2009-2007 كاهش يافته است.
همچني��ن س��طح حمايت بازاري از توليد كنندگان كه توس��ط 
شاخص حمايت اسمي توليد كننده )PNPC( اندازه گيري مي شود، 
طي زمان كاهش يافته اس��ت. در سال هاي 1988-1986 قيمت هاي 
دريافتي توسط كشاورزان در آمريكا 13 درصد بيشتر از قيمت هاي 
جهاني بود و در سال هاي 2009 - 2007 ميزان دريافتي آنها تنها 2 

درصد باالتر از قيمت هاي جهاني بوده است.
ضريب كمك اس��مي )NAC( كه نش��ان دهنده نسبت درآمد 
كل مزرعه، ش��امل حمايت ها، به ارزش توليد مزرعه در قيمت هاي 
 OECD جهاني است، اگرچه روند كاهش آن از ميانگين كشورهاي
كمتر اس��ت؛ اما مقدار مطلق آن همچنان از ميانگين اين ش��اخص 
در كش��ورهاي OECD كمتر است. در سال هاي 2009-2007 در 
آمري��كا دريافتي هاي خال��ص توليد كنندگان 1/11 برابر بيش��تر از 
 ،OECD بازارهاي جهاني بود؛ در حالي كه اين رقم در كشورهاي

28/1 برابر بود.
انتقال به مصرف كنندگان

پرداخت ه��ا ب��ه مصرف كنن��دگان در ارتباط با سياس��ت هاي 
 )CSE( كش��اورزي كه به وس��يله ميزان حماي��ت از مصرف كننده
 OECD اندازه گيري مي ش��ود، الگوي متفاوتي از ديگر كشورهاي
دارد. اين امر نشان دهنده آن است كه شاخص حمايت از مصرف كننده 
در آمريكا كه شامل يارانه هاي ضمني است، بيشتر از ماليات است. 
اص��والً اين امر به دليل كمك هاي مصرفي غذايي در داخل و برنامه 
كمك غذايي از طرف دولت به نيازمندان اس��ت. از س��ال 2000 در 
 OECD آمريكا اين ش��اخص رو به افزايش بوده و در كش��ورهاي
ني��ز اين ش��اخص اگرچه منف��ي بوده ولي از رون��د منفي بودن آن 

كاسته شده است.
حمايت هاي عمومي از بخش كشاورزي

حمايت هاي مربوط به كل بخش، به وس��يله شاخص حمايت 
از خدم��ات عموم��ي )GSSE( اندازه گي��ري مي ش��ود. در آمريكا 
حمايت هاي عمومي از بخش كش��اورزي ط��ي زمان افزايش يافته 
است. طي سال هاي 2009- 2007 خدمات عمومي بخش كشاورزي 
شامل 45 درصد از كل حمايت هاي بخش كشاورزي در مقايسه با 

27 درصد طي سال هاي 1999-1986 بوده است.
هزينه عمده خدمات عمومي بخش كشاورزي جهت بازاريابي و 
توسعه بوده است كه حدود 34 درصد از كل هزينه خدمات عمومي 

بخش در سال هاي 2009-2007 را شامل شده است. 

سياست هاي حمايت از

كشاورزي
در آمريكا

حمايت از كش��اورزي به مثابه يك استراتژي در دستور كار همه 
دولت ه��اي جهان در دوران مدرن قرار داش��ته و دارد. برخالف آنچه 
تصور مي شود اتفاقًا بيشترين و هدفمندترين حمايت ها به صورت پنهان 
و آش��كار از طرف دولت هايي انجام مي ش��ود كه گفته مي شود اقتصاد 
آزاد دارند. رهبران سياسي اياالت متحده آمريكا در همه دهه هاي سپري 
شده تالش كرده اند ضمن اينكه كشورهاي گوناگون را به سياست هاي 
تجارت آزاد رهنمون س��ازند، راه را براي ادامه حمايت از كش��اورزي 
خود هموار كرده اند. يك گزارش تازه نش��ان مي دهد كه اين كشور در 

زراعت و دامداري حمايت هاي خاص دارد.
سياس��ت هاي حمايتي ش��كر نيز در آمريكا به صورت ويژه اعمال 
مي شود، به اين صورت كه قيمت شكر در بازار داخلي باالتر از قيمت 
بازارهاي جهاني تعيين و اعمال مي ش��ود. سطح باالي حمايت از شكر 
به صورت مستقيم و به وسيله مصرف كنندگان شكر تأمين مالي مي شود. 
براساس آمارهاي در دسترس قيمت هاي جهاني در مقايسه با قيمت هاي 
داخلي در س��طح بااليي تعيين مي شود به طوري كه براساس محاسبات 
OECD در سال هاي 2006 تا 2008 قيمت پرداختي براي شكر وارداتي 
توسط مصرف كنندگان در بازار داخلي 65 درصد بيشتر از قيمت جهاني 
بوده است. باتوجه به اينكه ذرت، سويا، گندم و پنبه 4 محصول زراعي 
مهم در اياالت متحده آمريكا به حس��اب مي آيند در سال هاي 2004 تا 
2008 ساالنه 3/7 ميليارد دالر و در سال 2008 معادل 4/4 ميليارد دالر 

براي فقط حق بيمه اين محصوالت پرداخت شده است.
آمري��كا يك��ي از بزرگ تري��ن توليد كنن��دگان، مصرف كنندگان، 
صادر كنندگان و وارد كنندگان محصوالت كش��اورزي در جهان است. 
بنابراي��ن سياس��ت هاي حمايتي در اين كش��ور مي تواند ب��ازار جهان 
را تحت تأثي��ر قرار دهد. بس��ياري از سياس��ت هاي مرتبط با كاالهاي 
كش��اورزي از بحران ش��ديد در دهه 1930 نش��أت مي گيرد. قوانين و 
سياس��ت هاي مختلف كش��اورزي اگرچه امتيازات زيادي را به درآمد 
كشاورزي و سياست حمايتي قيمت كاالها مي دهد، اما دامنه وسيع تري 
از حمايت هاي بخش را شامل مي شود كه عبارتند از تجارت كشاورزي 
و كمك غذايي، حفاظت از محيط زيست، جنگلداري، كمك هاي غذايي 
داخلي، اعتبارات كش��اورزي، توسعه روس��تايي، آموزش و تحقيقات 

كشاورزي و بازار يابي.
در اصل برنامه هاي كااليي براي تثبيت و افزايش درآمد كشاورزي 
از طريق حمايت هاي قيمت��ي و درآمدي )براي كاالهاي خاص( براي 
كمك و مساعدت به اصالحات اقتصادي و توسعه طي ركود اقتصادي 
و نواحي پس از جنگ طراحي ش��ده اس��ت. از آن به بعد سياست هاي 
كش��اورزي براي رسيدن به اهداف مشخصي اصالح شدند. با گذشت 
زمان افزايش مواردي در ارتباط با كس��ري بودجه باعث افزايش فشار 

براي اصالحات سياست كشاورزي شد.

ويژگي هاي اساسي قوانين كشاورزي
قانون كشاورزي 1985

* كاهش قيمت هاي هدف
* تثبيت برنامه پرداخت به محصوالت

* استفاده از قيمت هاي گذشته بازار براي محاسبه نرخ بهره
* كاهش بيش��تر نرخ بهره وام اعطايي به گن��دم كاران و ذرت كاران با 

صالح ديد آرا
* ب��رآورد موجودي ذخاير براي محاس��به برنامه هاي كاهش س��طح 

زيركشت
* ايجاد وام هاي بازاريابي براي برنج و پنبه

* وضع برنامه افزايش صادرات و برنامه مشوق صادرات لبنيات
* وضع برنامه هاي محافظت و نگهداري از منابع طبيعي

قانون كشاورزي 1990
* توسعه يا افزايش وام بازاريابي براي دانه هاي روغني در سال 1991 

و براي گندم و حبوبات در سال 1993
* اجازه كشت دانه هاي روغني و محصوالت جايگزين بدون از دست 

دادن پرداخت ها
* استفاده از ذخاير براي محاسبه برنامه هاي كاهشي در منطقه

قانون كشاورزي 1996
* جايگزيني پرداخت هاي جبراني براي محصوالت و قيمت هاي هدف 

با پرداخت هاي جداگانه از قيمت هاي جاري و سطح توليد
* حفظ پرداخت هاي ثابت براي محصوالت

* حذف اكثر محدوديت هاي كشت
* تثبيت و كاهش پرداخت هاي حمايت درآمدي طي زمان

* حفظ مقررات وام بازاريابي
* كاهش اعتبار براي وام هاي اضافي

* توقف تدريجي قيمت هاي حمايتي لبنيات
* به تعويق انداختن سهميه بازاريابي شكر

* ادغ��ام ك��ردن برنامه ه��اي اعطاي ياران��ه و كمك ه��اي فني براي 
توليد كنندگان محصوالت كش��اورزي _ دامي در جهت توسعه برنامه 

حفظ و افزايش كيفي محيط زيست
* توسعه اعتبارات برنامه حفاظت منابع طبيعي
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محافظت از محيط زيست را دريافت كرده اند. اين پرداخت ها به طور 
ميانگين براي هر مزرعه 5613 دالر بوده كه شامل 7 درصد درآمد 
خالص م��زارع و 49 درصد كل پرداخت هاي دولت بوده اس��ت. 
اكثر مزارعي كه پرداخت هاي محافظت از محيط زيست را دريافت 
كرده اند، پرداخت هاي مربوط به كاال و ديگر اش��كال حمايت هاي 
دولتي را دريافت كرده اند. پرداخت هاي حفاظت از محيط زيس��ت 
و پرداخت ه��اي مربوط ب��ه محصوالت به م��زارع مختلفي تعلق 
مي گيرند. هنگامي كه پرداخت هاي حمايتي درآمد و قيمتي متوجه 
مزارع بزرگ هس��تند، مزارع كه در روس��تاها واقع شده اند، بيشتر 
وابسته به پرداخت هاي حفاظت از محيط زيست به عنوان يك منبع 

اصلي درآمد هستند.
در سال 2007، 59 درصد مزارعي كه پرداخت هاي حفاظت از 
محيط زيست را دريافت كرده اند، در روستا واقع شده بودند و آنها 
50 درصد كل اي��ن پرداخت ها را دريافت كرده اند. مزارع تجاري 
17 درص��د مزارعي بودند كه اين نوع پرداخت ها را دريافت كرده 
بودن��د و 27 درصد كل پرداخت ه��اي حفاظت  از منابع طبيعي را 
دريافت كرده اند. حدود 15 درصد از مزارعي كه در مناطق روستايي 
واقع شده اند و 15 درصد از مزارع متوسط، به طور ميانگين 5620 
و 9887 دالر در سال 2007 پرداخت هاي محافظت از منابع طبيعي 
را دريافت كرده اند. در مقايس��ه با مزارع مناطق روستايي و مزارع 
متوسط، درصد بيش��تري از مزارع تجاري پرداخت هاي محافظت 
از مناب��ع طبيع��ي را دريافت كرده ان��د؛ اما اين پرداخت ها س��هم 
كمت��ري از كل پرداختي هاي دولتي و درآمد ناخالص بوده اس��ت. 
در سال 2007، 26 درصد مزارع تجاري پرداخت هاي محافظت از 
محيط زيست را دريافت كرده اند. ميانگين پرداخت هاي محافظت از 
محيط زيس��ت براي مزارع تجاري 8984 دالر براي هر مزرعه بوده 
كه اي��ن پرداخت ها 27 درصد كل پرداختي هاي دولتي و تنها يك 

درصد درآمد ناخالص است.
84 درصد كل پرداختي هاي دولتي و 23 درصد درآمد ناخالص 
براي پرداخت هاي محافظت از محيط زيس��ت براي مزارعي كه در 
روستاها واقع شده اند، 35 درصد كل پرداختي هاي دولتي براي مزارع 
متوس��ط و 13 درصد درآمد ناخالص براي پرداخت هاي محافظت 

از محيط زيست براي اين مزارع است.

سياست هاي مربوط به محصوالت
پرداخت هاي مس��تقيم، پرداخت هاي ض��د ادواري و وام هايي 
جه��ت كم��ك به بازاريابي س��ه برنامه اصلي حماي��ت درآمدي و 

قيمتي هستند.
پرداخت هاي مستقيم

پرداخت هاي مس��تقيم ثابت بوده و با ميزان توليد محصول يا 
س��طح قيمت ها تغيير نمي كنند. پرداخت هاي مستقيم پرداخت هاي 
س��االنه اي هستند كه به توليد كنندگان بر مبناي سابقه كشت مزرعه، 

عملكرد و نرخ پرداخت ملي، تعلق مي گيرد.
نرخ پرداخت ها براساس نوع محصول متفاوت است. براساس 
قانون كش��اورزي 2002، ن��رخ پرداخت ها طي دوره 2002-2007 
ثابت بوده اس��ت. اما در قانون كشاورزي 2008، نرخ پرداخت هاي 
مس��تقيم محصوالت واجد ش��رايط )گندم، جو، ذرت، جو دو سر، 
پنبه، برنج، س��ويا و ديگر دانه هاي روغني و بادام  زميني( بر مبناي 
85 درصد س��طح زيركشت در سال زراعي 2008 و 2012 در نظر 
گرفته ش��ده است. براي س��ال زراعي 2011- 2009 پرداخت ها بر 

مبناي 83/3 درصد سطح زيركشت بوده است.

پرداخت هاي ضد ادواري
پرداخت هاي ادواري اختالف بين قيمت هدف و نرخ پرداخت 
مستقيم و قيمت مؤثر بازار را جبران مي كند. هنگامي كه قيمت مؤثر 
بازار از قيمت هدف بيشتر مي شود، هيچ پرداختي صورت نمي گيرد. 
همانند پرداخت هاي مس��تقيم، پرداخت ضد ادواري بر مبناي سطح 
زيركشت و عملكرد محصوالت هستند. اما نرخ پرداخت ضد ادواري 
به ط��ور معكوس با قيمت جاري بازار تغيير مي كند. مانند پرداخت 
مستقيم كشاورز ملزم به توليد محصوالت براي دريافت حمايت ها 
نيس��ت. پرداخت هاي ضد ادواري به طور همزمان بر مبناي عملكرد 
و س��طح زيركش��ت بوده اما به ميزان توليد جاري بس��تگي ندارد. 
پرداخت هاي ضد ادواري در قانون كشاورزي 2008 اجرا مي شوند. 
اما قيمت هاي هدف تعديل ش��ده و برخي محصوالت اساس��ي را 
شامل مي شود. ميزان حمايت ها در پرداخت هاي ضد ادواري تعديل 
مي شوند، به طوري كه حمايت بسياري از محصوالت افزايش مي يابد 
اما حمايت از پنبه اندكي كاهش يافته اس��ت. در قانون كش��اورزي 
 2008 قيمت ه��اي ه��دف در س��طوح قبلي خود براي س��ال هاي

2009- 2008 در نظر گرفته مي شوند، به جز محصول پنبه كه قيمت 
هدف 1/6 درصد كاهش يافته است.

وام مساعدت براي بازاريابي
در برنامه وام مس��اعدت براي بازارياب��ي، توليد كنندگان براي 
محص��والت خاصي از دول��ت وام گرفته و توليد محصول به عنوان 

حمايت كل از بخش كشاورزي
حمايت هاي كلي از بخش كش��اورزي به وس��يله شاخص حمايت كل 
)TSE( اندازه گيري مي شود. شاخص حمايت كل مجموع شاخص حمايت 
از توليد كننده، شاخص حمايت از خدمات عمومي بخش كشاورزي و هزينه 
پرداخت كنندگان ماليات براي يارانه هاي مصرفي منهاي دريافتي هاي ناش��ي 

از تعرفه وارداتي است.
به گزارش فارس: درصد حمايت كلي از بخش كش��اورزي كه س��هم 
حماي��ت كل از بخ��ش را در توليد ناخالص داخلي نش��ان مي دهد، كمتر از 
ميانگين كش��ورهاي OECD بوده و طي زمان روندي كاهش��ي داشته است. 
در سال هاي 2009-2007 حمايت كل از بخش كشاورزي 0/8 درصد توليد 
ناخال��ص داخلي بوده كه اين رقم در س��ال 1988-1986، يك درصد بوده 

است.

روند توزيع حمايت هاي كااليي
براساس اين گزارش: تخصيص پرداخت هاي دولتي بستگي به عواملي 
چون اندازه مزرعه، موقعيت و نوع محصوالت توليدي دارد. باتوجه به برآورد 
مديريت منابع كش��اورزي در سال 2009، حدود 40 درصد از مزارع آمريكا 
)تعداد 834339 مزرعه( پرداخت هاي دولتي را دريافت كرده اند. تعداد زيادي 
از مزارع پرداخت هاي دولتي را دريافت نكرده اند و مستقيمًا به وسيله برنامه 
پرداخت ها تحت تأثير قرار نگرفته اند. اگرچه اين مزارع و خانوار هايي كه اين 
مزارع را اداره مي كنند به طور غيرمستقيم از تأثير پرداخت هاي دولتي بر ارزش 
زمين هاي كش��اورزي و بازار محصوالت متأثر مي شوند. ميزان پرداخت ها با 
ميزان توليد و س��طح مزارع افزاي��ش مي يابد. بنابراين پرداخت هاي باالتر به 
خانوارهايي كه مزارع بزرگ تر را اداره مي كنند تعلق مي گيرد؛ نه به زارعيني 
ك��ه درآمد باالتري دارند. ميزان پرداخت هاي دولت با س��طح فروش مزارع 
متغير است. در سال 2007، 57 درصد از مزارعي كه پرداخت هاي دولتي را 
دريافت كرده اند كمتر از 50000 دالر فروش داشته اند. اين گروه 19 درصد 

كل پرداخت هاي دولتي به كشاورزان را شامل مي شدند.
به طور ميانگين پرداخت ها به مزارعي با س��طح فروشي كمتر از 10000 
دالر، 2040 دالر بوده اس��ت. ميانگين پرداخت ها به مزارع همراه با افزايش 
س��طح فروش، افزايش مي يابد. مزارعي كه بيش از يك ميليون دالر فروش 
دارن��د، به طور ميانگي��ن 75601 دالر دريافت مي كنند. اكث��ر پرداخت ها به 
وس��يله مزارع بزرگت دريافت ش��ده اند. به طوري كه مزارع تجاري نيمي از 
پرداخت هاي دولت را در س��ال 2007 دريافت كرده اند، اين مزارع تنها 18 
درصد مزارعي هستند كه پرداخت هاي دولتي را دريافت كرده اند و ميانگين 
درآم��د خانوارهايي كه اين مزارع را اداره مي كنند تقريبًا س��ه برابر ميانگين 
درآمد خانوار در آمريكا اس��ت. بزرگ ترين مزارع تجاري )با فروش خالص 
س��االنه 500000 دالر يا بيشتر( 15/4 درصد پرداخت هاي دولتي را دريافت 
كرده ان��د. اگرچ��ه اين مزارع 4/3 مزارعي بودند ك��ه پرداخت هاي دولتي را 
درياف��ت كرده اند. تمركز پرداخت ه��اي دولتي به خانوارهاي با درآمد باالتر 

طي زمان افزايش يافته است.
در س��ال 1989، نيم��ي از پرداخت ها به خانواره��اي ميانگين درآمدي 
45808 دالر، ي��ك چهارم به خانواره��اي با ميانگين درآمدي 94784 و 10 
درص��د به خانوار  هايي ب��ا ميانگين درآمدي 189149 دالر بوده اس��ت. در 
سال 2003، نيمي از پرداخت هاي دولتي به خانوارهايي با ميانگين درآمدي 
75772 دالر 25 درص��د به خانوارهايي با ميانگين درآمدي 142، 160 دالر 
و 10 درص��د پرداخت ها به خانوارهاي��ي كه بيش از 342918 دالر دريافت 
مي كرده اند، بوده است. همچنين در سال 2007، 17 درصد مزارع پرداخت هاي 

وثيقه وام در نظر گرفته مي شود. هدف اوليه اين برنامه 
تأمي��ن بودجه به صورت موقت براي توليد كنندگان در 

زمان برداشت است.
همچنين در زمان برداش��ت به كش��اورزان اجازه 
داده مي ش��ود كه محصول را ذخي��ره كرده و در زمان 
ديگر هنگامي كه قيمت ها افزايش مي يابد، محصول را 
به فروش برسانند. منفعت وام بازاريابي براي توليدكننده 
زمان��ي خواهد بود كه قيمت بازاري محصول كمتر از 
ن��رخ بهره باش��د. در نتيجه ن��رخ بازپرداخت كمتر از 
ارزش اولي��ه وام و ن��رخ بهره خواهد بود. براس��اس 
اي��ن گزارش: ي��ك روش جايگزين براي دريافت وام 
موافقت با پرداخت نقدي پرداخت كس��ري وام در هر 
زمان بعد از برداشت است هنگامي كه نرخ بازپرداخت 
ب��راي محصوالت تولي��دي كمتر از نرخ بهره باش��د 
كش��اورزاني كه موافق با دريافت پرداخت كسري وام 
هستند، مي  توانند محصوالت خود را در بازارهاي آزاد 
به فروش برس��انند. وام مس��اعدت بازاريابي سررسيد 
9ماهه داش��ته و نرخ بهره ب��ه آن تعلق مي گيرد اما اگر 
نرخ بازپرداخت وام كمتر از ارزش اوليه به عالوه نرخ 
بهره باشد نيازي به پرداخت نرخ بهره نيست اين وام  ها 
بدون منبع هس��تند به طوري كه وثيقه وام مي تواند در 
انتها توسط مؤسسه وام دهنده تصرف گردد بدون اينكه 
جريمه اي اخذ شود. حتي اگر قيمت بازاري كاال هنگام 
بازپرداخ��ت كمتر از نرخ بهره باش��د همچنين بهره به 

جريمه هاي وام هم تعلق نمي گيرد.
برخ��الف پرداخت ه��اي ادواري وام مس��اعدت 
بازارياب��ي بر مبناي توليد ج��اري محصوالت خاصي 
پرداخت مي ش��ود كاالهاي واجد شرايط دريافت وام 
بازاريابي همان كاالهاي واجد ش��رايط براي پرداخت 
مستقيم و ادواري هس��تند به عالوه كاالهاي عمده اي 

چون پنبه، پشم، پارچه موهر و عسل.

برنامه انتخاب درآمد متوسط محصول
در قانون كشاورزي س��ال 2008 برنامه جديدي 
تحت عن��وان برنامه انتخاب درآمد متوس��ط محصول 
ايجاد ش��د برخالف برنامه هاي س��نتي كشاورزي اين 
برنامه كش��اورزان را در براب��ر كاهش درآمد براي هر 
محصول صرف نظر از علت آن كاهش قيمت و كاهش 
عملكرد يا تركيبي از هر دو محصول حمايت كند اين 
برنام��ه  بر مبناي ايالت و ميزان كمبود درآمد بوده و از 
سال زارعي 2009 براي كشاورزان قابل اجرا است اين 
برنام��ه به عنوان يك روش ي��ا برنامه حمايتي آلترناتيو 
براي دريافت پرداخت هاي ادواري به عالوه كاهش 20 
درصدي در پرداخت مستقيم و 30 درصد در نرخ وام 
براي هر محصول است. كشاورزان زماني پرداخت هاي 
تحت اين برنامه را دريافت مي كنند كه درآمد محصول 
كمتر از سطح تعيين شده از ميانگين عملكرد و قيمت 
بازار در گذشته باش��د براي واجد شرايط شده جهت 

دريافت ACRE دو شرط بايد وجود داشته باشد:
درآمد واقعي آن ايالت براي محصول بايد كمتر از 
ميزان درآمد تضمين شده آن استان باشد. درآمد واقعي 
ش��خص ب��راي محصول بايد كمت��ر از معيار درآمدي 

مزرعه باشد.

بيمه و پرداخت هايي جهت بالياي طبيعي
دول��ت بيمه محصوالت تحت پوش��ش را جهت 
پوشش زيان هايي ناشي از بالياي طبيعي نوسان قيمت 
و كاهش درآمد محصول را تأمين مي كند تلفات مربوط 
به بخش دامداري به طور كل تحت پوش��ش بيمه قرار 
نمي گيرند به جز در برخي موارد و در مناطق جغرافيايي 
خ��اص كه به وس��يله آژانس مديريت ريس��ك تعيين 
مي ش��ود. به هرحال تلفات در بخش دامداري به علت 
خشكس��الي و ديگر بالياي طبيعي واجد شرايط براي 
دريافت كمك ه��ا در وضعيت اضطراري و فوق العاده 
است كه اين امر اساسًا به دليل كمك به دامداران جهت 

پرداخت هزينه هاي خريد خوراك دام است.
تحت برنامه بيمه محصول توليدكنندگان مي توانند 
بي��ن بيم��ه درآمد يا عملك��رد يكي را انتخ��اب كنند 
توليدكنندگان بيمه شده پرداخت هاي بيمه اي را زماني كه 
عملكرد يا درآمد واقعي به مقداري كمتر از ميزان مورد 
انتظار كاهش يابد دريافت مي كنند كاالهاي كشاورزي 
واجدشرايط بيمه محصوالت مهم در كشاورزي هستند 
در س��ال 2008 برنامه مذكور بيش از 100 محصول را 
تحت پوشش قرار داده كه اين ميزان بيش از سه چهارم 

سطح زيركشت در آمريكا است.
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به رغم سياست هاي وزارت جهادكشاورزي مبني بر كنترل 
واردات و تقويت صادرات محصوالت كشاورزي براي حركت 
به س��مت كاهش تراز منفي تجاري اين بخش، گندم همچنان 
در صدر اقالم عمده وارداتي از نظر وزني و ارزشي قرار دارد 

و وارداتش همچنان رو به صعود است. 
در اين ميان افزايش 200 درصدي واردات گوشت قرمز، 
واردات نيم ميليون تني قندوش��كر با وجود انبارهاي پُر و البته 
كاهش 43 درصدي واردات برنج را هم بايد به كارنامه حجتي 

در بهار امسال اضافه كرد. 
به گزارش ايسنا، وزارت جهادكشاورزي كه از زمان روي 
كار آم��دن محمود حجتي اصالح آمارها و مديريت نادرس��ت 
گذشته را در جهت مثبت شدن تراز تجاري منفي هشت ميليارد 
دالري محصوالت كش��اورزي و افزايش ضريب امنيت غذايي 
در دستوركار قرار داد، عملكردهاي مثبت بسياري در مديريت 
بخش كشاورزي داشته است كه مي توان به اعالم به موقع نرخ 
خري��د تضميني محصوالت كش��اورزي تا تدوين بس��ته هاي 
حمايت��ي مختلف از بخش هاي مختلف مانند تس��هيالت و... 

اشاره كرد. 
در اين ميان آنچه به عنوان يكس��وي معادله براي محاسبه 
تراز تجاري محصوالت كشاورزي به شمار مي رود واردات اين 

محصوالت اس��ت كه در كنار ميزان توليد داخلي آن محصول، 
مي تواند نياز داخلي كش��ور به آن محصول مورد نظر را تأمين 

كند. 
گندم در صدر كاالهاي وارداتي غيرنفتي

البته گندم به عنوان يكي از اساسي ترين محصول كشاورزي 
كه در تأمين امنيت غذايي نقش به س��زايي داش��ته و سهم بيش 
از 60 درصدي در بخش كشاورزي دارد، عمده ترين محصول 
وارداتي از نظر ارزشي در بهار امسال به شمار مي رود و روند 
رو به رشد واردات آن اگر ادامه يابد مي تواند ركورد جديدي 
در وابس��تگي به اين محصول را براي كش��ور كه تا چند سال 

گذشته در توليدش به خودكفايي رسيده بود، ثبت كند. 
چراكه براساس آمار رسمي منتشر شده گمرك جمهوري 
اس��المي ايران طي س��ه ماهه نخست امسال دو ميليون و 143 
هزار تن دانه سخت گندم به ارزش بالغ بر 751 ميليون دالر به 
كشور وارد شده كه از نظر وزني بيش از 134 درصد و از نظر 
ارزش��ي بيش از 96 درصد نسبت به همين بازه زماني در سال 

گذشته افزايش داشته است. 
اين افزاي��ش چند برابري مي��زان واردات گندم در حالي 
است كه به اذعان مسؤوالن وزارت جهادكشاورزي، آنها قصد 

داشتند ميزان واردات را در مقابل تقويت توليد و خريد تضميني 
محصول داخلي به گونه اي مديريت كنند تا طي سال هاي آينده 

واردات گندم به حدود صفر برسد. 
حسين صفايي، مديرعامل سازمان تعاون روستايي درباره 
مي��زان خريد تضميني و نياز به واردات گندم در س��ال جاري 
مي گويد »ميزان نياز مصرفي گندم در هرس��ال حدود 9 ميليون 
تن اس��ت و اگر ميزان خريد تضميني گندم امس��ال به حدود 
هفت ميليون تن برسد مي توان اميدوار بود ميزان واردات گندم 
در س��ال جاري به حدود يك ميليون تن برس��د و در سال هاي 
آين��ده با افزاي��ش توليد كمي و كيفي اي��ن محصول، واردات 

گندم قطع شود.« 
برنج در رتبه سوم واردات غيرنفتي

برنج يكي ديگر از اقالمي است كه براي تأمين نياز داخلي 
آن همواره به واردات نياز داشته ايم اما به رغم اينكه اين محصول 
اس��تراتژيك س��ومين كاالي وارداتي غيرنفتي به شمار مي رود، 
امسال برخالف سال هاي گذشته روند كاهشي داشته است كه 
نش��ان از عزم مس��ؤوالن براي كنترل بازار داخلي دارد چرا كه 
براس��اس آمار رسمي گمرك طي سه ماهه نخست امسال 299 
ه��زار و 500 تن برنج به ارزش بيش از 370 ميليون دالر وارد 
ش��ده كه از نظر وزني 43/35 درصد و از نظر ارزش��ي 38/15 

درصد رشد منفي داشته است. 
البت��ه پي��ش از اين نيز كارشناس��ان و مس��ؤوالن وزارت 
جهادكشاورزي بر ضرورت كاهش واردات برنج در سال جاري 
باتوجه به افزايش بي رويه واردات آن در س��ال گذش��ته اشاره 
كرده بودند؛ به گونه اي كه رييس سازمان جهادكشاورزي استان 
مازن��دران در اين باره به ايس��نا گفت: باتوجه ب��ه مازاد 800 
هزار تني واردات برنج در س��ال گذشته به نظر مي رسد امسال 
با واردات بس��يار كمتري از برنج مي توانيم نياز داخلي كش��ور 
را تأمين كنيم چرا كه همچنان در انبارهاي اس��تان هاي شمالي 

كشور انواع برنج محلي و پُرمحصول موجود است. 
افزايش بيش از 2 برابري

واردات خوراك دام و طيور
خ��وراك دام و طيور كه عمدتًا ش��امل دانه ذرت دامي و 
كنجاله سويا مي شود در رديف بعدي كاالهاي وارداتي غيرنفتي 
قرار دارند كه طي بهار امس��ال به ح��دود يك ونيم ميليون تن 
رس��يده اس��ت اما يكي با افزايش و ديگري با كاهش نس��بت 

به همين بازه زماني در سال گذشته مواجه بوده است. 
به گونه اي طي س��ه ماهه نخست امسال دانه ذرت دامي با 
بي��ش از يك ميليون و 56 هزار ت��ن واردات به ارزش بيش از 
354 ميلي��ون دالر 68/62 درصد از نظر وزني و 40/33 درصد 
از نظ��ر وزني افزايش و كنجاله س��ويا با حدود 468 هزار تن 
واردات به ارزش بيش از 298 ميليون دالر بيش از 30 درصد 

از نظر وزني و ارزشي كاهش داشته است. 
البته كنجاله كلزا هم روند افزايش��ي بس��ياري نس��بت به 
س��ه ماهه نخس��ت سال گذش��ته داشته اس��ت چرا كه در بهار 
امس��ال 38 هزار و 600 تن كنجاله كل��زا به ارزش 13 ميليون 
و 300 هزار دالر به كش��ور وارد ش��ده كه از نظر وزني هزار و 
248 درصد و از نظر ارزشي بيش از هزار و 29 درصد افزايش 

داشته است. 
در مجموع اين ميزان واردات مستمر نشان مي دهد مشكل 
س��ال گذش��ته واردات خ��وراك دام و طي��ور و معطل ماندن 
كش��تي هاي حامل اين محصوالت كه دامداران و مرغداران را 
به زحمت انداخته بود حل شده است و حاال واردكنندگان براي 

تأمين ارز مورد نيازشان مشكل چنداني ندارند. 
انبارهاي مملو از قندوشكر 
و واردات نيم  ميليون تني

واردات قندوش��كر هم كه معموالً مصرف آنها به صورت 
مستقيم و غيرمس��تقيم درايام خاص مانند ماه رمضان افزايش 
مي يابد، جهشي قابل مالحظه اي داشته كه نشان مي دهد دولت 
براي تأمين نياز داخلي از همان ابتدا بنا را بر واردات گذاش��ته 
در حالي كه عضو هيأت مديره انجمن صنفي صنايع قندوشكر 

رتبه بندي محصوالت كشاورزي وارداتي

ميزان واردات در بهار سال 93 نوع محصولرديف
)1000 تن(

ارزش 
)ميليون دالر(

درصد 
تغييرات وزني

2143/1750/8134/30دانه سخت گندم1
43/35-299/5370/8برنج2
1056/6354/368/62دانه ذرت دامی3
30/28-468/1298/5کنجاله سويا4
512/6246/6167/74شكرتسويه نشده  از نيشكر5
176/1208/266/77روغن خام سويا6
33/2171/1266/78گوشت و احشاء خوراکی7
95/7111/1488/34روغن دانه آفتابگردان8
90/393/112/61موز سبز تازه يا خشك کرده9
30/75-138/843/9جو10
13/621/2222/18دانه آفتابگردان11
38/613/31248کنجاله کلزا12
67/12-0/911/8شيرخشك صنعتی13

جدول واردات محصوالت کشاورزي در فصل بهار امسال



7 شماره 135 - تير 1393
گزارش

س��يدراضي ن��وري، عض��و كميس��يون 
كش��اورزي آب و مناب��ع طبيع��ي مجلس در 
گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران درخصوص 
ضرورت واردات ش��كر گفت: به خاطر اينكه 
تولي��دات داخلي ما با كمبود مواجه اس��ت و 
پاسخگو مصرف داخلي نيست بنابراين ما نياز 
ب��ه اين داريم كه براي تنظيم بازار ش��كر را از 
كش��ورهاي ديگر وارد كنيم البته براي كاهش 
واردات ني��از به س��رمايه گذاري كارخانه هايي 
داري��م كه در اين عرص��ه فعاليت مي كند. وي 
گفت: برخي كارخانه هاي قندوشكر هستند كه 

توان افزايش ظرفيت توليد را دارند ولي نياز به 
حمايت بيش��تر دارند البته برنامه ريزي هايي در 
اين زمينه صورت گرفته ولي در عرصه عمل، 
اجرا نشد. وي گفت: ما بايد به دنبال اين باشيم 
تا با برنامه ريزي، حداقل شركت هاي مرتبط با 
چغندرقندوشكر كه با مشكل مالي و زيرساختي 
روبه رو هس��تند تس��هيالتي داده ش��ود و در 
غيراين صورت ما راهي براي تأمين نياز داخل 
قندوشكر نخواهيم داش��ت. وي درخصوص 
اينكه ما در زمينه تنظيم بازار چه اندازه عملكرد 
موفقي داشتيم گفت: تنظيم بازار مشكلي است 

كه گريبانگير دو وزارتخانه جهادكش��اورزي و 
صنعت و معدن بوده و يكي از معضالت آن در 
زمينه جابه جايي و در اختيار بخش كشاورزي 
اس��ت كه همين مس��ئله باعث ناهماهنگي در 
كنترل بازار كشاورزي شد. اين نماينده مجلس 
ادام��ه داد: انتظار مي رود كنترل بيش��تر از اينها 
باشد تا فشار بيشتر از اين به مصرف كننده وارد 
نشود در رابطه با اين موضوع همه بايد شرايط 
توليدكننده و هم مصرف كننده را در نظر گرفت. 
كه كميته حمايت از توليدكننده و مصرف كننده 

بايد عملكرد فعال تري داشته باشد.

براي حمايت از توليدكنندگان شكر تسهيالت مالي داده شود
عضو كميسيون كشاورزي مجلس:

معتقد است »باتوجه به موجودي حدود يك ميليون و 300 هزار 
تني قندوش��كر در كشور و توليد اين محصول به همين ميزان در 
س��ال جاري، دولت بايد از ادام��ه واردات بي رويه آن جلوگيري 
كن��د«. اما آمار گمرك جمهوري اس��المي ايران نش��ان مي دهد 
وزارت جهادكش��اورزي از ابتداي امس��ال كه تجارت خارجي 
محصوالت كشاورزي را برعهده گرفته تمايل زيادي به واردات 
ش��كر و ادامه روند گذش��ته دارد چرا كه در بهار امسال بيش از 
نيم ميليون تن ش��كر به كشو وارد شده است. به گونه اي كه طي 
همين بازه زماني حدود 512 هزار و 200 تن شكر تصفيه نشده 
از نيشكر به ارزش بيش از 246 ميليون دالر به كشور وارد شده 
اس��ت كه نسبت به سال گذشته بيش از 167 درصد رشد وزني 

و بيش از 126 درصد رشد ارزشي داشته است. 
افزايش واردات روغن و دانه هاي روغني

واردات روغن خ��ام درحال��ي در بهار امس��ال افزايش قابل 
توجهي نسبت به سال گذشته داشته است كه صنايع روغن كشي 
نسبت به اين ادامه روند افزايشي واردات اين محصول اعتراض 

داشته و آن را خالف قانون مي دانند. 
اكبر س��بقتي، دبير انجمن صنايع روغن كشي در اين باره به 
ايسنا گفت: »در ماده 106 برنامه سوم توسعه براي تقويت اشتغال 
و سرمايه گذاري مقرر شد به جاي واردات محصول نهايي كه در 
اين صنعت روغن خام و كنجاله س��ويا به شمار مي رود، مواداوليه 
كه همان دانه هاي روغني از جمله دانه سويا است وارد شود اما 

اين برنامه از سال 85 تاكنون به فراموشي سپرده شده است«. 
وي افزود: ظرفيت كنوني صنايع روغن كش��ي چهار ميليون 
و 600 هزار تن است درحالي كه سال گذشته كمتر از 8  درصد 
آن فعال بود اما وزارت جهادكش��اورزي باتوجه به قانون تمركز 
وظايف بخش كشاورزي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي بهتر است 
به جاي واردات روغن خام به واردات دانه هاي روغني بپردازد اما 
اين درحالي اس��ت كه تعرفه واردات اين محصوالت به درس��تي 
درنظر گرفته نشده چرا كه هم اكنون تعرفه واردات روغن ساخته 
ش��ده 22 درصد، تعرفه واردات روغن خام چهاردرصد و تعرفه 

واردات دانه هاي روغني هم چهاردرصد است. 
البته صنايع روغن نباتي در پاس��خ به اين اظهارات معتقدند 
طي س��ال هاي گذش��ته ظرفيت هاي مطالعه  نش��ده  بس��ياري در 
صنايع مختلف به وجود آمده كه كه هم اكنون بالاستفاده مانده اند 
كه دولت بايد براي اس��تفاده از اين ظرفيت ها برنامه هاي خود را 

اعالم كند. 
محمد قبله در اين زمينه اظهار كرد كه تأمين روغن خام براي 
صنايع روغن نباتي از محل واردات دانه هاي روغني يا روغن خام 
تفاوتي ندارد اما بايد بررسي شود كه از نظر پتانسيل هاي موجود 
و هزينه هاي توليد كدام يك  صرفه اقتصادي بيشتري دارد. از سوي 
ديگر هدف اصلي در توليد روغن نباتي حمايت از توليدكنندگان 
دانه هاي روغني اس��ت؛ بنابراين هرقدر دولت هدف گذاري اش 
مبني بر توسعه و رشد توليد دانه هاي روغني باشد صنايع روغن 
نبات��ي خريدار روغن خام اس��تحصال ش��ده از دانه هاي روغني 
توليد داخلي مي ش��وند و كش��اورزان انگيزه بيشتري براي توليد 

خواهند داشت. 
ام��ا در اين ميان آمار واردات گمرك نش��ان مي دهد حدود 
272 هزار تن انواع روغن خام طي بهار امس��ال به كش��ور وارد 
ش��ده كه رشد قابل توجهي نس��بت به همين بازه زماني در سال 
گذش��ته داشته است چرا كه طي اين مدت 176 هزار و 100 تن 
روغن خام سويا به ارزش بيش از 208 ميليون دالر به كشور وارد 
شده كه از نظر وزني 66/77 درصد و از نظر ارزشي 55/35 درصد 

افزايش داشته است. 

همچنين 95 هزار و 700 تن روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ 
يا زعفران به ارزش بيش از 111 ميليون دالر به كشور وارد شده 
كه بيش از 488 درصد رش��د وزني و 411 درصد رش��د از نظر 

ارزشي را نسبت به بهار پارسال را نشان مي دهد. 
البته واردات دانه آفتابگردان در اين بازه زماني نيز قابل تأمل 
است چرا كه در شرايطي كه صنايع روغن كشي از مناسب نبودن 
تعرفه واردات اين محصول گاليه دارند در بهار امسال 13 هزار 
و 600 ت��ن دانه آفتابگردان ب��ه ارزش بيش از 21 ميليون دالر به 
كش��ور وارد ش��ده است كه نسبت به س��ال گذشته 222 درصد 

رشد را نشان مي دهد. 
افزايش بيش از 200 درصدي

واردات گوشت قرمز
انواع گوش��ت قرم��ز و تأمين آن يك��ي از دغدغه هاي مهم 
مس��ؤوالن وزارت جهادكش��اورزي و دولت طي سال هاي اخير 
ب��وده و براي آن هم��واره نيازمند واردات ح��دود 10 درصدي 
از كش��ورهايي مانند برزيل بوده ايم كه البته اين واردات چندان 

بي حاشيه از نظر ميزان، سالمت و بهداشت نبوده است. 
اما به رغم اينكه مس��ؤوالن وزارت جهادكشاورزي طي سال 
گذش��ته همواره اع��الم كرده اند درصدد هس��تند ميزان واردات 
گوش��ت قرمز به كش��ور را در راستاي رسيدن به مرز خودكفايي 
كاه��ش دهند آمار گمرك در بهار امس��ال گوي��اي چيز ديگري 

است. 
در اي��ن بازه زماني بيش از 32 هزار و 245 تن گوش��ت و 
احش��اء خوراكي به ارزش 171 ميليون و 125 هزار و 539 دالر 
به كش��ور وارد شده كه نش��ان از افزايش بيش از 266 درصدي 
از نظر وزني و افزايش بيش از 224 درصدي از نظر ارزش��ي به 

كشور است. 
موز در صدر ميوه هاي وارداتي

اما پس از گندم، برنج، روغن و گوشت قرمز موز در صدر 
ميوه ه��اي وارداتي بهار 93 قرار دارد كه واردات آن بيش از 12 
درصد افزايش وزني نس��بت به بهار س��ال گذشته داشته چرا كه 
طي س��ه ماهه نخس��ت امسال 90 هزار و 300 تن موز به ارزش 

بيش از 93 ميليون دالر به كشور وارد شده است. 
رشد منفي واردات جو در بهار امسال

جو يكي ديگر از اقالم اساسي بوده كه پس از گندم و برنج 
از اهمي��ت بااليي در تأمين امنيت غذايي كش��ور دارد و مي توان 
گفت جزو معدود محصوالت وارداتي به شمار مي رود كه ميزان 
وارداتش در بهار امسال نسبت به پارسال حدود يك سوم كاهش 
يافت��ه اس��ت چرا ك��ه در اين بازه زماني بي��ش از 138 هزار تن 
ج��و به ارزش حدود 44 ميليون دالر وارد ش��ده كه كاهش 30 
درص��دي از نظر وزني و كاهش 43 درصدي از نظر ارزش��ي را 

نشان مي دهد. 
شيرخشك صنعتي در رتبه 164

واردات محصوالت كشاورزي
شيرخش��ك صنعتي هم پس از محصوالت��ي از جمله كره، 
چاي سياه، پنبه، عدس و غيره جز محصوالتي است كه در زمره 
آخرين كاالهاي وارداتي بخش كشاورزي در بهار امسال به شمار 
م��ي رود چرا ك��ه وارداتش در اين بازه زماني كاهش بيش از 67 
درصدي را نشان مي دهد چرا كه در سه ماهه نخست امسال تنها 
900 ت��ن از اين محص��ول به ارزش حدود 12 ميليون دالر وارد 

شده است.

تجربه موفق كشورهاي توسعه يافته در اتكا به كشاورزي 
براي نيل به توس��عه، خودكفاي��ي و ارزآوري، بيش از پيش 
بر نقش كش��اورزي ايران در تحقق اقتص��اد مقاومتي صحه 
مي گذارد، البته با »ن��گاه حمايت« دولت كه امام خامنه اي از 

مسؤوالن خواسته اند. 
مقام معظم رهبري در تعريف اقتصاد مقاومتي فرمودند: 
اقتصاد مقاومتي يك الگوي علمي متناسب با نيازهاي كشور 
اس��ت كه البته بسياري از كش��ورهاي ديگر نيز براي كاهش 
تأثير پذي��ري خود از تكانه هاي اجتماع��ي و اقتصاد جهاني، 

متناسب با شرايط خاص خود، به آن روي آورده اند. 
درون زا ب��ودن و تكيه بر ظرفيت ه��ا و امكانات داخلي 
در عين برونگرايي و تعامل صحيح با اقتصاد ديگر كشورها، 
دومي��ن ويژگي اقتص��اد مقاومتي بود كه رهب��ر انقالب بيان 
كردند. باتوجه به اين تعريف مي توان گفت بخش كشاورزي 
يكي از بخش هايي اس��ت كه مي تواند در تحقق سياست هاي 
اقتص��اد مقاومتي نقش قابل توجهي را ايفا كند. امام خامنه اي 
در دي��دار اخير با مس��ؤوالن نظام هم تأكي��د كردند: »درباره 
بخش كش��اورزي؛ كشاورزي اهّميت حياتي دارد. الزم است 
نگاه دولت و سياس��ت هاي دولتي به بخش كشاورزي، نگاه 
حمايت باش��د؛ همه جاي دنيا هم همين جور است؛ از بخش 
كشاورزي به وس��يله دولت ها حمايت مي شود. آن وقت بايد 
مشكالت موجود در بخش كشاورزي برطرف بشود؛ مشكالت 
كش��اورزان، مشكالت دامداران - كه گاهي شكايت هايي هم 
به ما مي ش��ود - و انس��ان رنج مي برد از بعضي از مشكالتي 
كه براي اينها وجود دارد.« از سوي ديگر اصل چهل و سوم 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به بررسي استقالل 
اقتصادي مي پردازد. در بند نهم از اصل چهل و س��وم قانون 
اساسي ايران بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه 
نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي 
برس��اند و از وابس��تگي برهاند، تأكيد مي شود. براساس اين 
گزارش فراورده هاي كش��اورزي اعم از محصوالت زراعي و 
دامي كه اصطالحًا به آنها توليدات كشاورزي اطالق مي شود، 
در بدو امر به خاطر تأمين اساسي ترين كاالهاي مورد نياز بشر 
يعني مواد غذايي حائزاهميت است. در كنار اين امر همانگونه 
كه تجربه برخي كش��ورها مثل استراليا و كانادا نشان مي دهد 
بخش كش��اورزي را مي توان به عنوان نقطه ش��روع توس��عه 
اقتصادي در نظر گرفت. عالوه بر اين كشورهاي توسعه يافته با 
در دست گرفتن سهم عمده اي از توليد و تجارت محصوالت 
كش��اورزي )مثل غالت( در سطح جهان توانسته اند عالوه بر 
دس��تيابي به ارز قابل توجه در هر س��ال، از نظر اقتصادي و 
سياس��ي نيز بر س��اير جوامع تسلط يابند. اين در حالي است 
كه در بسياري از كشورها كه بخش عمده اي از جمعيت فعال 
آنها در بخش كشاورزي حضور دارند، ساالنه مبالغ عمده اي 
بابت واردات اين محصوالت اختصاص مي يابد. به خصوص 
كه نرخ رش��د جمعيت در جوامع اخير معموالً باالتر از ساير 
كشورها است و لذا تأمين غذاي جمعيت رو به افزايش غالبًا 
به عنوان يك مس��ئله جدي قلمداد مي ش��ود. در همين راستا 
خبرگزاري تسنيم با مسؤوالن مختلف بخش كشاورزي كشور 
به گفت وگو نشسته و از آنان درباره نقش اين بخش در تحقق 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، استعداد ها و ابزارهاي بخش و 
موانع موجود س��ؤال كرده اس��ت، گفت وگوهايي كه در ذيل 

بخشي از آنها را مي خوانيد: 
كشاورزي ايران توان تأمين غذاي

150 ميليون نفر را دارد
هدايت اهلل ميرمراد زهي، عضو كميس��يون كش��اورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه بخش 
كش��اورزي در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي چه نقشي 
را مي تواند ايفا كند، اظهار داش��ت: به نظر بنده نخس��تين قدم 
براي توسعه و استقالل هر كشوري توسعه محور كشاورزي 
آن است. وي با اشاره به اينكه طبق فرمايش امام خميني)ره( 
كشاورزي محور استقالل است، افزود: درحال حاضر نيز بعد 
از نفت بخش��ي كه مي توان روي آن كار كرد و از اين طريق 
كشور را به خودكفايي رساند بخش كشاورزي، منابع طبيعي، 

امور دام و شيالت است. 

كشاورزان منتظر »نگاه حمايت« دولت

خالصي از نفت با اقتصاد دهقاني

اقتصاددانان، كارشناسان و مسؤوالن از نقش كشاورزي 
در تحقق اقتصاد مقاومتي به تسنيم گفتند

در صفحه 8
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اخبار

با واردكنندگان قرار بگيرند و سود آنها نيز تقريبًا 
يكسان شود. 

دانايي خاطرنش��ان ك��رد: اقدامات دولت 
در جهت كنترل و تنظيم واردات ش��كر نسبت 
به كل مصرف ش��كر سبب ش��د تا از اسفندماه 
تاكن��ون از ثبت س��فارش براي واردات ش��كر 

جلوگيري شود. 
وي گف��ت: در مقاب��ل اقداماتي كه دولت 
انجام داده، توليد كنن��دگان نيز وظايفي در قبال 
برنامه ري��زي كارآمد براي ثبات بخش��ي به بازار 
قندوش��كر دارند و بايد با ايجاد ثبات و آرامش 

در بازار قندوشكر مسؤوالن را ياري كنند. 
وي تأكيد كرد: در طول س��ال هاي گذشته 
توليدكنندگان قندوش��كر همواره ثبات بازار را 
حفظ كرده و س��بب شده اند تا قيمت قندوشكر 
همسو يا حتي كمتر از كاالهاي اساسي ديگر و 

همچنين نرخ تورم حركت كند. 
وي اف��زود: توليد كنن��دگان بايد با افزايش 
س��رمايه گذاري و بهره وري، افزاي��ش توليد را 
س��رلوحه امور خود قرار داده، ميزان توليد را به 
مرحله خودكفايي برسانند و دراين صورت حتم 
بدانند كه دولت مي تواند مانع از واردات شكر و 

ضرر به توليد داخل شود. 
توليد كنن��دگان ش��كر خواس��ت:  از  وي 
توليدكنن��دگان بايد ب��ا رصد بازار قندوش��كر 
از گ��ران ك��ردن و ف��روش خ��ارج از توافق با 
دول��ت دوري كنند زيرا اين كار ممكن اس��ت 
در كوتاه مدت س��ودده باش��د اما حتم بدانند در 

درازمدت به ضرر توليد خواهد بود. 
داناي��ي اظه��ار داش��ت: انجم��ن صنف��ي 
كارخانه هاي قندوش��كر و اعض��اي آن همواره 
ب��ر تنظيم بازار اصرار ورزيده و از نوس��ان هاي 
غيرعادي قيم��ت اين كاالي اساس��ي ممانعت 
كرده اند، بنابراين باي��د كار را ادامه داده و مانع 

هرگونه سوءاستفاده و رانت خواري شوند. 
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
اي��ران گفت: ب��راي رس��يدن به خودكفايي بايد 
كارخانه ه��ا و واحدهاي توليد قندوش��كر را از 
نظر ماشين آالت نوسازي و بازسازي كرد بنابراين 
دولت بايد زمينه هاي در اختيار قرار دادن آخرين 
و جديدتري��ن تكنولوژي هاي روز دنيا را براي 

اين توليد كنندگان فراهم سازد. 
وي تصريح كرد: توليد كنندگان و مسؤوالن 
دولتي بايد برخالف رويه هاي رايج در دولت هاي 
قبلي آمار و اطالعات را به طور منس��جم منتشر 
كنن��د زيرا اين كار در نهايت به س��ود مجموعه 

توليد است. 
داناي��ي در ادامه خاطرنش��ان كرد: واردات 
بي روي��ه ش��كر در چند س��ال اخير ب��ه توليد، 
آس��يب هاي فراواني رسانده و اين صنعت را با 
مش��كالت فراوان مواجه ساخته است. بنابراين 
دولت ب��راي حماي��ت از كارخانه ه��اي توليد 
قندوشكر كش��ور بايد از واردات اين محصول 
تا پايان س��ال جلوگيري كن��د و حتم بداند كه 
توليدكنندگان داخل توان تأمين نيازهاي كشور 

را دارند.

اكنون حدود ي��ك ميليون و 300 هزار تن 
قندوشكر در انبارهاي كشور وجود دارد و به نظر 
مي رسد همين ميزان نيز در طول سال توليد شود، 
بنابراين به نظر مي رسد، دولت بايد هرچه سريع تر 
راهكارهايي براي كنترل اين بازار و واردات اين 

محصول اتخاذ كند. 
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
ايران به »تراز« گفت: دولت يازدهم در يك سال 
گذشته راهكارها و برنامه هاي اقتصادي فراواني 
را برنامه ري��زي ك��رده و در اين ميان همواره بر 
همكاري با بخش توليد تأكيد داش��ته است. اين 
در حالي است كه در مقابل توليدكنندگان به ويژه 
در حوزه كاالهاي اساسي كه ارتباط مستقيمي با 
معيش��ت مردم دارند نيز بايد وظايف خود را به 

خوبي انجام دهند. 
بهم��ن دانايي تصريح كرد: س��االنه حدود 
2 ميليون و 100 هزار تن قندوش��كر در كشور 
مصرف مي شود، كه متأسفانه در سال هاي گذشته 
ش��اهد واردات بي رويه در اين حوزه بوديم كه 
ب��ا تعرف��ه و حقوق گمركي ح��دود 26 درصد 
ب��ود وارد كنندگان اقدام به واردات مي كردند كه 
باعث شده بود تا اين عده سود فراواني در مقابل 

توليد كنندگان داشته باشند. 
وي اف��زود: يك��ي از بهتري��ن اقداماتي كه 
دولت يازدهم انجام داد، وضع تعرفه هاي گمركي 
براي واردات شكر در اندازه اي مناسب با قيمت 
مصوب فعلي شكر اس��ت زيرا اين اقدام سبب 
مي شود تا توليدكنندگان شكر در موقعيتي برابر 

ام��روز در بازاره��اي جهاني قيمت 
گن��دم، خ��وراك دام و دانه ه��اي روغني 
كاهش داشت و محصوالتي مانند شكر و 

دام زنده با افزايش قيمت مواجه شدند. 
به گزارش فارس، قيمت محصوالت 
كش��اورزي در بازاره��اي جهان��ي تمام 
محص��والت گروه غالت ب��ه غيراز برنج 

سخت با كاهش قيمت مواجه شدند. 
كاهش قيمت دانه هاي روغني  

قيمت ذرت 4/5 دالر، گندم 2/5 دالر، 
يوالف 1/25 دالر، سوياي خوراكي 2/14 
دالر، س��وياي روغن��ي 27 س��نت و گياه 
كانوال 1/7 دالر كاهش داشتند و به ترتيب 
به قيمت هاي 347 دالر، 529 و 75 سنت، 
324 دالر، 349 دالر و 40 سنت، 36 دالر 
و 45 س��نت و 441 دالر و 60 س��نت به 

معامله شد. 
برنج س��خت تنها محصول اين گروه 
با يك س��نت افزايش قيمت مواجه بود و 
ب��ه قيمت 13 دالر و 13 س��نت به فروش 

رفت. 
افزايش قيمت شكر 

در گروه محصوالت كش��اورزي نرم 
ني��ز تقريبًا هم��ه محصوالت اي��ن گروه 

افزايشي بودند. 
قيم��ت كاكائ��و 18 دالر، قهوه 8/55 
دالر، شكر 5 سنت، كتان يك دالر افزايش 
قيمت داش��ت وبه ترتيب ب��ه قيمت هاي 
3082 دالر، 172 دالر، 16 دالر و 97 سنت 

به فروش رفت. 
افزايش قيمت دام

در بازارهاي جهاني
در گروه دام نيز، دام زنده 63 سنت و 
دام پرواري 5 سنت افزايش قيمت را تجربه 
كرد و به قيمت 154 دالر و 33 س��نت و 

211 دالر و 65 سنت معامله شدند. 

افزايش قيمت شكر
و كاهش قيمت گندم
در بازارهاي جهاني

كشاورزان منتظر »نگاه حمايت« دولت

مشكالتي كه توليدكنندگان شكر
با آن دست و پنجه نرم مي كنند

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر در گفت وگو با »تراز«: 

از صفحه 7
ميرمرادزهي اضافه كرد: كش��ورهاي داراي 
اقتصاد قوي كه توانس��ته اند از راه صادرات براي 
كشور خود ارزآوري داشته باشند ابتدا كشاورزي 
غن��ي داش��تند و كنار آن صناي��ع تبديلي خود را 
فعال كردند. به گفته وي ايران كش��وري است كه 
باتوجه به ظرفيت هاي موجود، توان تأمين غذاي 
نزديك به 150 ميلي��ون نفر را دارد. ميرمرادزهي 
ب��ا بيان »هم اكنون مش��كل ما در اين بخش بحث 
منابع است« تصريح كرد: ما منابع را براي كارهايي 
صرف مي كنيم كه براي كش��ورمان سودي ندارد، 
به عنوان مثال ما هرچه آهن آالتي مانند ماشين هاي 
لوكس و تزئيني وارد كنيم هيچ اثري در توليد ما 
نخواهد داشت و چه بسا ضربه اي براي توليد داخل 
نيز باشند. ما بايد به جاي انجام چنين اقداماتي به 
تقويت ام��ور زيربنايي از جمله مديريت و حفظ 
آب ه��اي مرزي، تحقيق��ات روي خاك، راندمان 
آبي��اري، بيمه محصوالت كش��اورزي و صندوق 

توسعه اين بخش بپردازيم. 
 صادرات كشاورزي ايران توان رهاسازي

 از وابستگي به درآمد نفت را دارد
عضو ش��وراي ملي زعفران با اشاره به اينكه 
بخش كش��اورزي ايران توان رهاسازي كشور از 
وابس��تگي به صادرات نفت را دارد، گفت: توسعه 
توليد محصوالت كش��اورزي به عن��وان يك منبع 

تجديدپذير مي تواند جايگزيني خوب براي نفت 
باشد. علي حس��يني در گفت وگو با تسنيم اظهار 
داش��ت: زعفران كااليي شاخص و مهم در بحث 
توليدات محصوالت كشاورزي است و ما با توليد 
ح��دود 300 تن زعفران رتبه اول جهان را در اين 
زمين��ه دارا هس��تيم. وي اف��زود: توليد و تجارت 
زعفران در كشور ما اصوالً براساس اقتصاد مقاومتي 
پي��ش مي رود، به دليل اينكه اين محصول در توليد 
هيچ گونه وابستگي به ارز خارجي نداشته و عالوه 

بر اين مسئله ارزآوري چشمگيري نيز دارد. 
سياستگذاران سال ها از

»كشاورزي دهقاني« غفلت كرده اند
اس��تاد جامعه شناس��ي روس��تايي و ترويج 
كش��اورزي دانش��گاه ب��ا بيان اينكه طي س��اليان 
گذش��ته از توان كشاورزي دهقاني غافل بوده ايم، 
گفت: اين امر موجب شده تعدادي از روستاهاي 
كش��ور خالي از سكنه ش��وند و توليدات آنچنان 
ك��ه باي��د، افزايش نيابد. س��يروس س��لمان زاده 
در گفت وگو با تس��نيم اظهار داش��ت: نمي توان 
مس��ئله خشكسالي و محدوديت آب در كشور را 
ناديده گرفت ولي آنچه در كش��ور ما كمتر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت بحث كشاورزي دهقاني 
)كش��اورزي كه س��اكن روستا اس��ت و با كمك 
خانوار خود به توليد مي پردازد( است. وي اضافه 
كرد: درگذشته بيشترين توجه به سوي كشاورزي 

بس��يار وسيع تحت عنوان كش��ت و صنعت بوده 
اس��ت به ويژه كش��ت و صنعت هايي كه با وجود 
سرمايه گذاري هاي زياد راندمان بااليي نداشتند. 

ايران توان تأمين نياز غذاي تمام 
كشورهاي حوزه خليج فارس را دارد

ريي��س اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي 
گفت: طبق اعالم فائو ايران پتانس��يل بسيار بااليي 
در بخش محصوالت كشاورزي دارد و درصورت 
اس��تفاده صحيح از اين قابليت، مي تواند عالوه بر 
تأمين ني��از داخل، غذاي تمام كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس را نيز تأمين كند. س��يدرضا نوراني در 
گفت وگو با تس��نيم اظهار داشت: طبق فرمايشات 
مق��ام معظم رهب��ري »اقتصاد مقاومت��ي اقتصادي 
درون زاست، يعني از دل ظرفيت هاي خود كشور ما 
و خود مردم مي جوشد؛ رشد اين نهال و اين درخت 
متكي به امكانات كشور خودمان است«.  وي اضافه 
كرد: بنابر فرمايشات ايشان »وقتي كشوري با تكيه 
به اس��تعدادهاي دروني خود، ابتكار نيروي انساني 
خود، با تكيه به ايمان خود و با اتحاد حركت مي كند 
قطعاً به نتايج مطلوب خواهد رسيد«. رييس اتحاديه 
ملي محصوالت كشاورزي تصريح كرد: باتوجه به 
رهنمودهاي رهبري ما بايد با تمركز بر ظرفيت هاي 
موجود و اس��تفاده بهينه از آنها در راس��تاي تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتي گام برداريم و در اين زمينه 

پتانسيل هاي بسيار زيادي داريم. 

* اكنون حدود يك ميليون و 300 هزار تن قندوشكر در انبارهاي كشور وجود دارد و به نظر مي رسد
همين ميزان نيز در طول سال توليد شود، بنابراين به نظر مي رسد، دولت بايد هرچه سريع تر

راهكارهايي براي كنترل اين بازار و واردات اين محصول اتخاذ كند 


