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مشاوران امين
يا مباشران خودخواه

بهمن دانايي
رويكرد دقيق، درس��ت و كارآمد دولت 
يازدهم در س��طح كالن به مس��ايل ايران در 
يك  سال سپري شده موجب عبور از شرايط 
بس��يار سخت و رس��يدن به نقطه نسبي امن 

شده است.
تالش تحسين برانگيز رييس جمهور ايران 
در آرام سازي فضاي داخلي و خارجي اصوالً 
جاي انكار ندارد و مثل روز روش��ن اس��ت. 
بدون تردي��د، اين ت��الش راه را براي صعود 
فعاليت ه��اي اقتصادي، هم��وار و موجي از 

ثبات ايجاد كرده است.
دول��ت يازده��م در راهب��ردي كامياب 
تصمي��م گرفت به ج��اي ات��كاي محض به 
كارشناس��ان درون دولت كه البته باتوجه به 
گس��تردگي حذف ها در 8 سال 1384 تا بهار 
1392 تضعيف نيز ش��ده بود، به ديدگاه هاي 
بخ��ش غيردولت��ي و كانون ه��اي اين بخش 

توجه اكيد كند.
مدي��ران دولت فعلي در 8 س��ال كه از 
قدرت دور بودند با تش��كل هاي خصوصي 
آشنا ش��ده و مهارت، تخصص، دلسوزي و 
دان��ش موج��ود در اين تش��كل ها را ديده و 
به وجود آن پ��ي بردند. به همين دليل بود كه 
رييس دولت، معاون اول رييس جمهور، معاون 
اجرايي رييس جمهور، وزيران صنعت، معدن 
تجارت و كشاورزي و نفت و نيرو استفاده از 
تجربه تشكل هاي خصوصي را يك ضرورت 
تلقي كرده و نس��بت به اج��راي اين ديدگاه 

اصرار داشتند.
اما اين ديدگاه به مرور و بر اثر فش��اري 
ك��ه از ناحي��ه مديران و ذينفع��ان در برخي 
سازمان ها و نهادهاي دولتي بر مديران ارشد 
آمد تضعيف ش��ده است. واقعيت اين است 
كه مردان و زنان اصلي تصميم گير در دولت 
يازدهم همه نيروي مادي و انديش��ه اي خود 
را ب��راي به ثمر رس��اندن سياس��ت خارجي 
متمركز كرده و به صورت س��هوي از مسايل 
داخلي اجتناب ش��د. اين فراموش��ي بزرگ 
موجب شده اس��ت كه مناسبات نادرست و 
ناكارآمد پديدار شده در دولت هاي قبلي سر 
از الك بيرون كرده و به مرور به مسأله اصلي 

تبديل شوند.
يكي از اين مس��ايل ك��ه بايد به صورت 
ج��دي درباره آن انديش��يد، س��ر ب��رآوردن 
نيروهايي است كه موجب شدند نظام مباشري 
با محوريت يك گروه اندك از تجار واردكننده 
بر نظام مشاورت با تشكل هاي غيردولتي غلبه 

كند و كار به جاهاي سخت برسد.
يك��ي از ترفندهاي اي��ن گروه كوچك 
و مرموز، تش��كيك در آمارهاي ارايه ش��ده 
از طرف برخي افراد در درون مؤسس��ه ها و 
سازمان هايي اس��ت كه كارشان تسهيل امور 
است اما به جاي تسهيل كار عمومي به تسهيل 
فعاليت هاي خاص مي انديش��ند پيش از اين 
نيز در همين س��تون هشدار داده بوديم و بار 
ديگر يادآور مي شويم تشكل هاي غيردولتي 
مشاوراني امين، صادق و كم هزينه براي دولت 

به حساب مي آيند.
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فراز و فرود واردات شكر

دستكاري در آمار برنج
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د ر صفحات د يگر

از 1387 تا 1393
چه اتفاقي افتاد

از تشكيك آمار
تا سود چند تاجر

با كمال تعجب 
كارها برعكس شد

در حالي كه براساس گزارش بانك مركزي 
رش��د اقتصادي كشور در بهار امسال 4/6 درصد 
اعالم ش��د نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي در 
بخش كشاورزي در اين بازه زماني نسبت به بهار 
سال گذشته نصف ش��ده است. نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي در بخش كشاورزي در بهار سال 
گذش��ته 6/8 درصد نسبت به بهار 1391 افزايش 
يافته بود كه اين نرخ رشد در بهار امسال به 3/3 
درصد رسيده اس��ت. گرچه نرخ رشد اقتصادي 
در بخش كشاورزي در بهار امسال مثبت بوده اما 
اين نرخ نسبت به نرخ رشد اقتصادي بهار پارسال 
نصف شده است. در سه ماهه نخست سال جاري 
ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت 
س��ال 1383 معادل 33 هزار و 312 ميليارد ريال 
برآورد شده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

3/3 درصد افزايش يافته است.

برآوردهاي وزارت جهادكش��اورزي حاكي 
از اين است كه توليد محصوالت زراعي و باغي 
در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ترتي��ب 1/4 و 5/9 درصد به توليد محصوالت 

اصلي 9/1 درصد افزايش يافته است.
طبق اعالم بانك مركزي، س��هم فعاليت هاي 
اقتصادي بخش كشاورزي در رشد توليد ناخالص 
داخلي نيز كه در بهار س��ال گذشته چهار درصد 
بود، در بهار امس��ال به دو درصد رس��يده است. 
از س��وي ديگر سهم بخش كش��اورزي در رشد 
توليد ناخالص داخلي در بهار سال گذشته 50/8 
درصد بوده كه در بهار امس��ال اين سهم به 37/7 
درصد كاهش يافته است اما از سوي ديگر سهم 
فعاليت هاي اقتصادي كشاورزي در توليد ناخالص 
داخلي در بهار سال گذشته 8/2 درصد بود كه در 

بهار امسال به 9/1 درصد افزايش يافته است. 

نرخ رشد اقتصادي كشاورزي نصف شد

بازار شكر اشباع است
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از اين محصوالت اشباع شده است لذا 
وارداتش��ان به منظور تنظيم بازار ممنوع 

شده است.
عباس كشاورز گفت: بازار از برنج 
و شكر اشباع شده و محصوالت توليد 
شده روي دست توليدكنندگان باقي مانده 

است لذا وارداتشان ممنوع شد.
وي افزود: س��ال گذش��ته بيش از 
دو ميلي��ون ت��ن برنج وارد ش��د و طي 
ش��ش ماهه نخست امس��ال نيز حدود 
700 هزار تن برنج وارد ش��ده اس��ت. 
درحالي كه نياز واردات كشور در طول 
سال حدود يك ميليون و 200 هزار تن 
است؛ بنابراين در حال حاضر به اندازه 
كل ني��از ب��ازار، واردات برنج صورت 
گرفته و محصول داخلي و وارداتي در 

انبارها باقي مانده است.
وزي��ر  زراع��ت  ام��ور  مع��اون 
جهادكش��اورزي با بيان اينكه هم اكنون 
مي توانيم بگوييم با اعمال قيمت، بازار 
برنج قدري به تعادل نزديك مي ش��ود، 
ادام��ه داد: برنج توليد ش��ده داخلي آن 
قدر روي دست توليدكنندگان مانده كه 
وزارت جهادكشاورزي مجبور شد براي 

آن قيمت توافقي اعالم كند.

سياس��ت هاي متناقض دولت هاي نهم و دهم 
در حوزه توليد محصوالت كشاورزي از همان سال 

1385 آثار خود را آشكار كرد.
درحالي كه توليد شكر در سال 1385 به حدود 
1/5 ميليون تن رسيده بود و فاصله توليد و مصرف 
كل كش��ور كمتر مي ش��د، ناگهان سياست واردات 
انب��وه اجرا و فاصله تولي��د داخل با مصرف كل به 

باالترين سطح رسيد.

معاون وزير جهادكشاورزي ايران در لرستان و 
در جمع مديران اين استان گفت كه اوج خودكفايي 
در س��ال هاي 1381 تا 1383 بوده است و ضريب 
خودكفايي در سال هاي اخير به 5 درصد رسيده كه 

عدد پاييني است.
معاون وزير جهادكشاورزي اعالم كرد: از سال  
گذشته تا نيمه نخست امسال توليد و واردات برنج 
و ش��كر بيش از نياز داخلي بوده و هم اكنون بازار 

معاون وزير جهادكشاورزي تصريح كرد:
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روزهاي تلخ اقتصاد ايران در سال هاي 
1384 تا بهار 1392 از حافظه تاريخي اين 
سرزمين پاك نخواهد شد. در اين سال ها 
گروه اندكي از مديران مياني توانس��تند از 
فراموش��ي مديران ارشد كه از درآمد نفت 
س��رخوش ش��ده و چي��زي را نمي ديدند 
اس��تفاده كرده و س��يل واردات را بر بازار 
ايران جاري سازند. سيل واردات كه جاري 
شد، توليد داخل در بدترين وضعيت قرار 
گرفت. اين مديران مياني متأسفانه به جاي 
اينك��ه بلندم��دت را نگاه ك��رده و منافع 
تاريخ��ي ملي را در معادالت بگنجانند، به 
افق كوتاه بسنده كرده و دانسته يا نادانسته 
منافع يك گروه كوچك از تجار را تأمين 
كردند. يكي از كاالهايي كه در اين سال ها 
به ويژه در دولت نهم با آسيب جدي مواجه 
شد، قندوشكر بود. درحالي كه توليد اين 
محصول روندي فزاين��ده را در نيمه اول 
دهه 1380 س��پري مي ك��رد، ناگهان ورق 
برگشت و سياست هاي عجيب دولت نهم 
آن را به پرتگاه نزديك كرد. در اين سال ها 
و تا 1387 كه پايداري مردان صنعت نتيجه 
داد، توليد داخلي قندوش��كر به دره مرگ 
نزديك ش��ده بود. به نظر مي رسد با كمال 
تأس��ف، دولت يازده��م و برخي مديران 
ميان��ي كه اتفاقًا يادگار دولت هاي قبلي اند 
مي خواهند سناريوي سال 1385 را تكرار 
كنن��د و در غفلت و فراموش��ي كه به هر 
دليل بر مديران ارش��د حاكم ش��ده است، 
بار ديگر س��قوط توليد داخلي قندوشكر 
را رقم بزنند. مش��ابهت هايي تلخ در حال 
حاضر با سال 1385 وجود دارد: تشكيك 
در آمار ارايه ش��ده از سوي انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوشكر كه درستي و دقت 
آن باره��ا اثبات ش��ده اس��ت گام اول در 
پاشيدن خاك بر فراز اين صنعت به حساب 
مي آي��د. دادن آمار نادرس��ت از واردات، 
توليد و مصرف و ذخيره سازي از گام هاي 
بعدي اس��ت. اس��تدالل ها و مقايسه هاي 
سست درباره قيمت تمام شده توليد داخل 
و واردات از گام ه��اي بعدي به حس��اب 
مي آيد. آيا داستان تلخ شكر در سال 1385 
قرار است در دولت يازدهم كه رويكردي 
كاماًل متفاوت با دولت هاي قبلي را نش��ان 
مي دهد تكرار شود؟ مشابهت هاي تلخ در 
دولت با رويكردهاي اعالمي كاماًل متفاوت 

و ناراحت كننده نيست؟
* دبير و عضو هيأت مديره
انجمن صنايع قندوشكر ايران

مشابهت هاي
تلخ

يادداشت

مشاوران امين
يا مباشران خودخواه

دستورات را تا آخر پيگيري كنيد

كش��اورز اظه��ار ك��رد: درباره ش��كر نيز 
ممنوعي��ت واردات به دلي��ل فرا رس��يدن فصل 
برداش��ت چغندرقند و نيشكر و همچنين به دليل 
واردات بيش از حد و مازاد بر نياز داخلي اعمال 

شده است.
گرچه آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران 
نشان مي دهد طي شش ماهه نخست امسال 656 
هزار و 800 تن برنج به ارزش 827 ميليون و 200 
هزار تن وارد شده كه از نظر وزني 40/45 درصد 
و از نظر ارزش��ي 35/94 درصد نس��بت به نيمه 

نخست سال گذشته كاهش يافته است.
همچني��ن در همين ب��ازه زماني 676 هزار 
و 800 تن ش��كر تصفيه نش��ده ب��ه ارزش 317 
ميلي��ون و 400 هزار دالر به كش��ور وارد ش��ده 
كه از نظر وزني 28/86 درصد و از نظر ارزش��ي 
7/42 درصد نسبت به نيمه نخست سال گذشته 

افزايش يافته است.

پيش از اين نيز كارشناسان بخش كشاورزي 
معتق��د بودند به دليل واردات گس��ترده برنج و 
شكر طي سال گذشته، براي تنظيم بازار داخلي 
اين محص��والت و حماي��ت از توليدكنندگان 
داخل��ي وزارت جهادكش��اورزي بايد واردات 
اي��ن محص��والت را ممن��وع و كنت��رل كند تا 
مش��كالتي كه طي سال هاي گذشته براي بازار 
اين محصوالت به وجود آمده بود امسال تكرار 

نشود.
البت��ه وزارت جهادكش��اورزي و دول��ت 
نشان دادند كه برنامه ويژه اي براي تنظيم بازار 
داخلي محصوالت اس��تراتژيك دارند و مانند 
گذش��ته نمي خواهند بازار را بي تفاوت به حال 

كمبود آبخود رها كنند. 
مدي��ران  جم��ع  در  كش��اورز  عب��اس 
جهادجهادكش��اورزي اس��تان با اشاره به اينكه 
نخس��تين چالش بخش كش��اورزي مسئله آب 

است، اظهار كرد: در سال 1379 پيش بيني اين 
روزها را كرده بوديم و در سال 1391 نيز نسبت 

به مشكل حاد زاينده رود هشدار داديم.
مش��كل س��فيدرود نيز بحراني اس��ت و 
پيش بين��ي  مي ش��ود كه در اين بخ��ش فاجعه 
بزرگي رخ دهد. در حوضه كرخه نيز با وجود 
طراحي 5/5 ميليارد مترمكعب آب، س��ه سال 
اس��ت كه تنها دو ميليارد مترمكعب آب وجود 
دارد. مشكل آب كش��ور خشكسالي نيست و 
طبيع��ت در مورد موض��وع آب با ما قهر كرده 
اس��ت. اگ��ر مي خواهيم كه وضعي��ت آب از 
حالت كنوني خارج ش��ود بايد سهم طبيعت را 

به آن برگردانيم.
وي يادآور ش��د: بايد كشت چغندر را در 
پايي��ز ق��رار دهيم و صيفي ج��ات را در محيط 
گلخان��ه اي با ب��ه حداقل رس��اندن تبخير آب 
كش��ت كنيم. مطابق آمار بانك جهاني به ازاي 
ه��ر مترمكعب آب در ايران 20 س��نت ارزش 
دالري توليد است در حالي كه اين رقم در دنيا 

يك دالر است!
مع��اون زراع��ت وزير كش��اورزي اظهار 
كرد: براي كاهش هزينه هاي آب بايد س��رمايه، 
تكنولوژي و مديريت وارد ش��ود و با صاحبان 
فك��ر و انديش��ه، توليد مزرعه را ب��اال ببريم و 

مصرف آب را كمتر كنيم.
كش��اورز تصريح ك��رد: ناپايداري چالش 
عمده اي در توليد و بازار اس��ت و بنا بر اعتقاد 
ما كار كشاورز تنها توليد نيست بلكه وي بايد 
نگرشي به بازار مصرف آينده نيز داشته باشد.

كش��اورز اف��زود: تراز تج��اري در حوزه 
كش��اورزي از نظر حجم صادرات نس��بت به 
حجم واردات زياد شده است و البته بخشي از 
اين مس��ئله به تحريم هاي يك جانبه عليه ايران 

برمي گردد.
وي بيان كرد: سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
بر مبناي دو اصل تدوين و در ش��وراي اقتصاد 
تصويب ش��ده اس��ت و از بودجه س��ال آينده 

شرايط عملي شدن آن فراهم مي شود.
اي��ن مقام مس��ؤول اظهار ك��رد: درصدد 
هس��تيم تراز تج��اري منفي هش��ت ميليارد را 
ب��ه منف��ي 2 ميليارد دالر برس��انيم و از طرفي 
ضريب خوداتكاي��ي ارزي به 80 درصد ارتقا 

خواهد يافت.

بازار شكر اشباع است

معاون وزير جهادكشاورزي تصريح كرد:

از صفحه اول

از صفحه اول
هزاران عضو هيأت مديره در صدها تشكل غيردولتي 
در 8 س��ال فعاليت دولت نهم و دهم ايس��تادگي كردند 
و اجازه ندادند فعاليت ها تعطيل ش��ود و نشان دادند كه 
تحليل ها، گزارش ها و آمارهاي آنها درس��ت و دقيق تر 
از آمار كساني است كه پشت درهاي بسته احتماالً آمار 

توليد مي كنند.
كارخانه هاي قندوش��كر ايران كه در همه جاي اين 
س��رزمين پراكنده اند، عالوه بر ايجاد اشتغال مفيد، مانع 
از خ��روج ميليون ه��ا دالر ارز گرانبها ش��ده اند، حتمًا 
مش��اوراني امين براي دولت به حساب مي آيند. انجمن 
صنفي كارخانه هاي قندوش��كر در سال هاي سپري شده 
و در شرايط دشوار، نظام آماري دقيقي را براي ارزيابي 
مقداري شكر در هرلحظه ايجاد كرده است كه مي تواند 
در دسترس دولت باشد. كم مهري سهوي برخي مديران 
ارشد به اين آمارها كه احتماالً از طرف عده اي ذي نفوذ 
طرح مي شود جز خسارت براي دولت و مردم فايده اي 
نخواهند داشت. بار ديگر هشدار مي دهيم كه سناريوي 
ارايه آمار نادرست از شكر در دستوركار است و بايد به 
اين مسأله توجه جدي شود. تفاوت ميان مشاوران امين 
و مباشران سودجويي كه نشان داده اند منافع ملي برايشان 

به اندازه پشيزي ارزش ندارد از زمين تا آسمان است.
فقط عده اي خاص مي توانند مباشران را بر مشاوران 

امين ترجيح دهند.

كابينه يازدهم به رهبري دكتر حس��ن روحاني در ميان همه كابينه هاي پس 
از انقالب اس��المي به لحاظ داش��تن تجربه مديريتي در س��طح باال، يك استثنا 

به حساب مي آيد.
رييس جمهور حسن روحاني نيك مي دانست و مي داند كه ايران در وضعيت 
دش��واري قرار دارد و براي عبور دادن اين جامعه نياز به تجربه و تخصص باال 
وجود دارد. وجود مرداني مثل محمدرضا نعمت زاده در منصب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بيژن زنگنه در وزارت نفت، اس��حاق جهانگيري در معاونت 
اول، محمد شريعتمداري در منصب معاونت اجرايي و... نشان مي دهد كه دولت 
يازده��م نمي خواهد چوب بي تجربگي و ناكاربلدي بر تن اقتصاد و بخش هاي 
مختل��ف اقتصاد بخ��ورد. اين انتصاب ها و كارنامه خوب مردان با تجربه دولت 
يازدهم كه اميدواري فراوان ايجاد كرده بود نبايد به مرور زمان خاصيت خود را 
از دست دهد. مردان پرتجربه اي مثل مهندس محمود حجتي در بخش كشاورزي 
كه براي معاونت بازرگاني خود فردي كاماًل با تجربه را منصوب كرده اس��ت، 

بايد عصاي دست دولت و توليد داخل باشد.
توليدكنندگان داخلي اميدوارند تجربه طوالني اين مس��ؤوالن در ش��ناخت 
گلوگاه ه��ا و ترفندهاي برخي تجار در دور زدن قانون و مقررات و منافع ملي، 
مثمرثمر باشد و شرايط را سخت تر از قبل نكند. اما برخي رفتارها نشان مي دهد 
گوي��ا اي��ن مردان باتجربه در دولت يازدهم متأس��فانه برخي مس��ايل را ناديده 
مي گيرند يا مي بينند اما اعتقادات قبلي خود را ندارند. كدام ايراني دلسوزي است 
كه نداند برخي افراد كه شمار آنها از انگشتان دو دست و دو پا نيز كمتر است 
با فضاس��ازي مي توانند آسمان توليد داخل را غبارآلود كرده و لباس واردات را 

خوش آب و رنگ تر از توليد داخل نشان دهند؟
برادران بزرگوار و با تجربه اي كه در دولت يازدهم مس��تقر ش��ده اند، بايد 
دس��تورهاي خود را تا آخ��ر دنبال كنند و نظارت بر اجراي اين خواس��ته هاي 
منطقي را ش��دت بخشند. اگر خواسته ها و دستورات اداري تا آخر دنبال نشود 
در ميانه راه و در جايي كه بايد منش��اء عمل ش��ود ناپديد ش��ده و سر از جاي 

ديگري درمي آوريم.

* بهمن دانايي

بايد كشت چغندر را 
در پاييز قرار دهيم و 

صيفي جات را در محيط 
گلخانه اي با به حداقل 

رساندن تبخير آب 
كشت كنيم. مطابق آمار 
بانك جهاني به ازاي هر 
مترمكعب آب در ايران 

20 سنت ارزش دالري توليد 
است درحالي كه اين رقم 

در دنيا يك دالر است!
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آمار

چه اتفاقي افتاده اس��ت كه واردات شكر 
دوباره در سال 1389 نسبت به سال پيش از آن 
دو برابر مي شود؟ كاهش جزيي واردات شكر 
در سال 1390 با جهش سال 1391 و رسيدن 
آن به مرز يك ميليارد دالر نيز از نوس��ان هاي 
عجيب اما توضيح داده نش��ده واردات شكر 
در يك دهه س��پري شده است. حذف دولت 
از واردات ش��كر در سال هاي 1387 تا 1390 

و ورود دوب��اره آن در س��ال 1391 و تا نيمه 
اول 1393 ني��ز از ف��راز و فرودهاي واردات 
ش��كر اس��ت كه كمتر توضيح رسمي درباره 
آن ديده ايم. )جدول شماره 3( در اين مطلب 
نش��ان مي دهد در ابتداي مهرماه 1393 رقمي 
معادل 748 هزار تن شكر در انبارهاي دولت، 
كارخانه ها و تجار وجود داشته است و نياز به 

واردات را منتفي مي كند.

فراز و فرود واردات شكر

جدول 1: آمار واردات شکر  از سال 1380
تا پايان شهريور سال 1393

به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

سفيدسال
خام بها )دالر()هزار تن(

جمع واردات بها )دالر()هزار تن(
)هزار تن(

بها جمع  واردات 
)دالر(

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000
1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345
1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
1389001805704.520.4071805704.520.407
139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844
13910016801.072.413.60816801.072.413.608
1392001579832.187.9581579832.187.958
139300677317.433.155677317.433.155
1199494.538.002121585.460.186.515133575.954.724.516جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579

1393416261677 )شهريور(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
92919089888786858483828180مرداد 93

150001122000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

6770001579000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

همانط��ور كه مالحظه مي كنيد )جدول ش��ماره 
4( ك��ه در آن ارزش و ميزان ش��كر وارد ش��ده در 
كشور در سال هاي 1384 تا نيمه اول 1393 را نشان 
مي ده��د ف��راز و فرودهاي حيرت انگيزي را نش��ان 
مي دهد. به طور مثال ارزش واردات ش��كر در س��ال 
1385 نسبت به سال پيش از آن ناگهان 5 برابر شده 
و نس��بت به سال 1386 كاهشي معادل 60 درصد را 

تجربه مي كند.

جدول 4: واردات شکرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا شهريور سال 1393
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
1385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
1386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
1389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
13900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
1391506912155154196190372281513071231681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067677 0302513570610677جمع هرماه + ماه هاي قبل

جدول 3: وضعيت موجودي شکر
و ميزان انتقالي به مهر سال 93

تنشرح
موجودي انبار كارخانه ها

748.000در پايان شهريورماه سال 93

748.000جمع شکر قطعي در پايان شهريورماه  سال 93
748.000شکر موجود در ابتداي مهرماه سال 93

در  موجود  شکر  تن   748.000 مالکين  اينکه  توضيح   *
انبار كارخانه ها به شرح ذيل مي باشند:

574.000موجودي متعلق به دولت
48.000موجودي متعلق به كارخانه ها

126.000موجودي متعلق به تجار
ميزان موجودي احتمالي در انبار كارخانه هاي ورامين و كرج 

به علت عدم دسترسي،  در آمار فوق لحاظ نشده است.

جدول 2: واردات شکر از سال 84 تا پايان شهريور سال 93 به تفکيک شکرخام و سفيد 

تناقض
بزرگ 
شيرين شده

برداشت

دول��ت يازدهم به لحاظ رويكردي 
كه در يك سال و چندماه گذشته به ويژه 
در ح��رف و بيان از خود نش��ان داده 
اس��ت با دولت هاي نهم و دهم تفاوت 

آشكار دارد. 
در  مي گوي��د  يازده��م  دول��ت 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي ك��ه بخ��ش 
خصوص��ي توانايي انج��ام آن را دارد 
دخال��ت نخواهد كرد و قصد ندارد در 
امور مرتبط با ش��رايط غيراستراتژيك 
حضور پررنگ داش��ته باشد. اما همين 
دولت نيز بايد با كارگزاراني كه از دور 
و نزديك در دس��تگاه هاي دولتي جمع 

شده اند اهدافش را پيش ببرد.
اما برخ��ي از مديران مياني دولت 
يازدهم قصد ندارند روش هاي گذشته 
را اص��الح كنند. اين گروه كوچك اما 
بانف��وذ نيك مي دانند كه در كجا و نزد 
كدام مس��ؤول چه حرفي را بزنند تا از 
يك ط��رف آنها را در بيم و هراس فرو 
ببرن��د و از طرف ديگ��ر تصميم هاي 

ناكارآمد را بر آنها تحميل كنند.
به طور مثال آنها در زماني كه قرار 
اس��ت قيمت چغندرقند تعيين شود به 
زحمت كشاورزان و موضوع خودكفايي 
اش��اره كرده و قيمت ه��ا را به اندازه اي 
افزايش مي دهند كه نتيجه آن غيررقابتي 
ش��دن توليد شكر اس��ت. افزايش 35 
درص��دي هزينه توليد ش��كر با رش��د 
سرس��ام آور قيمت تضميني چغندرقند 
آيا جز اينكه قدرت رقابت توليد داخل 
با ش��كر وارداتي را كاهش دهد معناي 

ديگري دارد؟
وقتي دولت محت��رم مي پذيرد كه 
افزاي��ش 20 درص��دي م��زد كارگر را 
بر واحده��اي توليدي تحميل كند، آيا 
به فكر اين اس��ت ك��ه رقابت با توليد 
خارجي را كاهش مي دهد؟ اما از طرف 
ديگر همين مديران وقتي نوبت به تعيين 
قيمت شكر مي رسد به مردان دولت القا 
مي كنند كه ش��كر از كاالهاي اساس��ي 

است و نبايد قيمت آن افزايش يابد.
تناقض بزرگ از همين جا ش��كل 
مي گيرد: قيمت تمام ش��ده توليد شكر 
افزايش شديد را تجربه مي كند اما قيمت 
فروش اين محصول ب��ا اهرم واردات 
ارزان و با ارز تثبيت ش��ده س��ركوب 
مي شود. آيا روش بهتري براي نابودي 
يك صنعت قديم��ي وجود دارد؟ اين 
تناقض بزرگ و البته شيرين شده توسط 
برخ��ي مديران را چگون��ه بايد حل و 

برطرف كرد؟
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گزارش

فراموش نكنيم پدري كه هزينه توجيبي، لباس و پوش��اك و 
خوراك و هزينه تحصيلي فرزندش را - به طور كامل- تأمين 
مي نمايد، طبيعي است كه قدرت نخواهد داشت، از او بخواهد 

اول شب در منزل باشد و به درس و مشق خود بپردازد!!!
 بحث مصرف سرانه واقعي برنج، يك بار و براي هميشه 
بايد حل ش��ود. از 36 كيلوگرم تا 46 كيلوگرم مطرح اس��ت. 
وزارت جهادكش��اورزي- به هر دليل و ش��ايد دور بودن از 
مسؤوليت تنظيم بازار- مصرف سرانه برنج كشور را - حداقل 
تا تيرماه س��ال 1393- برابر 36-38 كيلوگرم اعالم مي نمود. 
وزارت بازرگاني-حداقل تا زماني كه مسؤوليت تنظيم بازار را 
برعهده داشت- رقم 42-43-44 و 45 كيلوگرم را قطعي تلقي 
مي كرد. معاونت محترم غذايي و دارويي وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي، طي جلسات بررسي ابهام آلودگي 
برنج ها، مصرف سران را 98 گرم در روز و حداكثر كيلوگرم 
درس��ال اعالم نمود كه حاضر به مكتوب نمودن آن نگرديد. 

پي��ش از قان��ون انت��زاع ش��اهد بوديم كه 
ناگهان چند كشتي از يك محصول در گمركات 
كش��ور تخليه و وارد مي ش��د كه باعث دمپينگ 
محصوالت كش��اورزي مانند برنج مي ش��د. در 
راستاي اجراي قانون تمركز به دنبال اين نيستيم 
كه به عنوان مثال آلبالو و گيالس در فالن خيابان 
كيلويي چند تومان است و بحث اساسي كه دنبال 
مي كني��م تكميل و س��اماندهي زنجيره توليد از 
پيش تا پس از توليد است چرا كه با ساماندهي 
اي��ن زنجيره ب��ازار نيز اصالح مي ش��ود. وزير 
جهادكش��اورزي گفت: يكي از مشكالتي كه در 
حال حاضر وجود دارد موضوع آب اس��ت كه 

بايد بتواني��م با برنامه ريزي و به تدريج وضعيت 
كشور را از حالت بحراني كنوني خارج كنيم اما 
از نظ��ر حقوقي و قانوني موضوع بحران آب بر 
عهده مديريت منابع آبي است كه ربطي به بخش 

كشاورزي و وزارت جهادكشاورزي ندارد.
حجت��ي ادام��ه داد:  اين درحالي اس��ت كه 
طي سال هاي گذش��ته مديران منابع آبي كشور 
به رغ��م مجوز براي حفر چاه ه��ا و از بين بردن 
قنات هاي كش��ور همواره به بخش كش��اورزي 
هج��وم مي آورند و اين بخش را متهم مي كردند 
اما اگر بيالن س��فره هاي زيرزميني منفي ش��ده 
اس��ت چه با مج��وز و چه بي مج��وز مديريت 

با قانون انتزاع جلوي واردات را مي گيريم

ش��واهد نشانگر كاهش مصرف سرانه است. نگاهي به اطراف 
خ��ود و جوانان دور بر بيندازيد. آي��ا جوانان حاضر به ترك 
فس��ت فود خوردن و گرايش به پلوخوري شده اند؟ آيا هنوز 
مردم ش��ريف گيالن صبح ها كته و كباب را ترجيح مي دهند؟ 
آيا اقتصاد خانوار ارتقاء يافته و مردم جيره غذايي برنج شان را 
افزوده اند؟ آيا خانم ها، مسائل بهداشتي و رژيم غذايي شان را 
ترك گفته و برنج خور شده اند؟ چه شده؟ چه اتفاقي افتاده؟ 
بارها در مصاحبه هايم اعالم كرده ام، وزارت جهادكش��اورزي 
چگونه عرض دو ماه به اين نتيجه رس��يده، كه مصرف سرانه 
از 36-38 به 42-43 كيلوگرم در س��ال رسيده است؟ با كدام 
تحقيق ميداني؟ راه حل هم نشان دادم، در حال آغاز سرشماري 
كش��اورزي هستيم. كافي اس��ت فقط يك سؤال، به مجموعه 
سؤاالت اضافه شود: - مصرف ساالنه برنج خانواده تان چقدر 
اس��ت: همين! به همين سادگي، چرا به دنبال حل اين معضل 
نمي رويم، چه حالوتي در ابهام و استمرار ابهام تعيين مصرف 

دستكاري در آمار
برنج

جناب آقاي مهندس محمود حجتي
وزير محترم جهادكشاورزي

با سالم و تحيات
به دنب��ال بررس��ي هاي ب��ه عمل آم��ده، حض��ور در جمع 
توليدكنندگان، كارخانه داران، صنعتگران و مصرف كنندگان برنج 
كشور، مذاكرات مكرر در جلسات هيأت مديره انجمن برنج ايران 
و نيز مطالعه مصاحبه هاي مديران ارشد وزارت جهادكشاورزي، 
به نظرم رس��يد نكاتي را با آن جناب مطرح نمايم كه درصورت 
همدلي بيشتر يك نهاد دولتي و يك سازمان غيردولتي، از معضلي 
كه ذكر آنها ضروري است و براساس تجارب حضور 30 ساله ام 
در مجموعه برنجي ها، چه در زمان مس��ؤوليت دبير س��تاد برنج 
وزارتين كشاورزي و جهادكشاورزي و چه اينك، در كسوت دبير 

انجمن ايران به تحرير درمي آيد، يادآور مي شوم كه:
اين، يك نامه سرگش��اده اس��ت كه در اختيار اركان انجمن 
برن��ج ايران، ش��عب انجمن در اس��تان ها، مديران س��ازمان هاي 
جهادكشاورزي استان هاي برنج خير كشور و رسانه ها قرار خواهد 

گرفت و اما اين نكات:
 درس��ال 1362 به اتفاق تعدادي از محققين و كارشناس��ان 
برنج كش��ور، در زمان معاونت اجرايي جناب مهندس مس��عود 
خوانساري و با حضور در بيش از 16 استان كشور، طرح تعيين 
مناس��ب ترين مناطق كشت برنج تدوين شد كه دقيقًا، مكان هاي 
مناس��ب كشت برنج- باتوجه به ش��رايط اقليمي و محدوديت- 
تعيين ش��ده بود. براس��اس اين طرح، سطح كشت مناسب برنج 
در ايران 520000هكتار است. متأسفانه در طول 8 سال گذشته، 
اين مجموعه نفيس، از دسترس خارج شد. اصوال كليه مكاتبات، 
مطالعات و گزارش��ات تدوين شده ستاد برنج وزارت كشاورزي 
و وزارت جهادكشاورزي، در بيش از 15 زونكن كامل، در طول 

8 سال گذشته، از دسترس خارج شده است.
 در مطالعات بعدي و بررسي هاي دقيق تر، 16 استان كشور، 
امكان كش��ت برنج را داش��تند از 230,000هكت��ار در گيالن، تا 
300-400هكتار در اس��تان خراسان ش��مالي. اصوال از مجموعه 
520,000هكتار پيش بيني شده، 86 درصد در مازندران و گيالن، 
به زيركشت خواهد رفت و تنها 14 درصد در ساير استان ها، يعني 
سهم هر اس��تان تنها 1 درصد خواهد بود. بنابراين مصاحبه هاي 
مكرر و بخش��نامه هاي تند، داير بر جلوگيري از كشت برنج، در 
استان هايي به جز شمال كشور، جز رنجانيدن برنجكاراني كه در 
كل كش��ور، سهم شان 14 درصد اس��ت و آن هم در مناطقي كه 
كشت برنج در آنها اجتناب ناپذير است، حاصلي ندارد. جنابعالي 
كه در سيستان و بلوچستان خدمت كرده ايد، به خوبي واقفيد كه 
برنجكاري آن اس��تان كه رزق برخي كش��اورزان است، مطلقا از 
منابع آب هاي زيرزميني سهمي نمي برند و اين چنين است، مناطق 
زيركشت اكثر استان هاي ديگر. و البته، برخورد منطقي با خاطيان 
خوزستان، گلستان، اصفهان و فارس، حق شماست و صد البته، 

آن ب��ر عهده وزارت جهادكش��اورزي نيس��ت 
همان هاي��ي كه اين ش��رايط را به وجود  آوردند 
مي گويند كش��اورزي مقصر است. وي باتوجه 
به صحبت هاي اعضاي خانه كش��اورز مبني بر 
پرداخت حق كشاورزان در راستاي كاهش سهم 
آنها از چاه هاي مجوزدار گفت:  اگر سهم برداشت 
كش��اورزان از چاه هاي داراي مجوز كاهش پيدا 
مي كند بايد حق و حقوق آنها پرداخت شود كه 
در حال حاضر به دنبال اجرايي ش��دن اين قانون 
هستيم اما بهترين راه حل براي حل مشكل آب 
الگوبرداري از شهرستان هاي موفق مانند نيشابور 
اس��ت كه توانسته اند منابع آبي خود را به كمك 

كشاورزان مديريت كنند.
حجت��ي اظهار ك��رد: باي��د به تدريج لفظ 
خشكس��الي از فرهنگ خود خ��ارج كنيم چرا 
كه سال هاس��ت با خشكس��الي دس��ت و پنجه 
ن��رم مي كني��م و بايد خود را با ش��رايط كنوني 
تطبي��ق دهي��م ت��ا آب كنوني ك��ه در اختيار ما 
اس��ت، بتوانيم ضم��ن صرفه جويي در مصرف 
نوع كش��ت محص��والت را به گونه اي مديريت 
كنيم كه اقتصادي باشد. البته اقتصادي بودن تنها 
به معناي درآمدزايي نيس��ت بلك��ه بايد بتوانيم 
الگو كشت محصوالت كشاورزي را به گونه اي 
مديريت كه پيش از آن بازارش را در نظر گرفته 
باشيم تا موضوع سيب زميني و پياز براي ديگر 

محصوالت كشاورزي اتفاق نيفتد. 

وزير جهادكش��اورزي از واردات بي رويه 
2/5 ميلي��ون تني برنج در س��ال گذش��ته انتقاد 
كرد و گفت:  اميدواريم با اجراي درس��ت قانون 
انتزاع، از واردات بي رويه محصوالت كشاورزي 

جلوگيري شود.
محم��ود حجتي در جمع اعضاي ش��وراي 
مركزي خانه كشاورز اظهار كرد: يكي از مزاياي 
اجراي قانون انتزاع مديريت واردات و صادرات 
محصوالت كش��اورزي در راس��تاي بهبود تراز 
منفي بخش كش��اورزي اس��ت چرا كه در سال 
گذش��ته به رغم اينكه ارزيابي ها نش��ان مي دهد 
س��االنه نهايت��ًا به يك ميلي��ون و 100 هزار تن 
واردات برنج نياز داريم، بيش از دوونيم ميليون 
ت��ن واردات برنج با تعرفه 10 درصدي صورت 
گرف��ت. وي اظه��ار اميدواري كرد ب��ا اجراي 
درس��ت قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي 
بتوانيم ضمن سياس��تگذاري هاي كالن مديريت 
واردات و صادرات محصوالت كش��اورزي در 
راستاي بهبود تراز منفي تجاري بخش كشاورزي 
انجام دهيم. براساس قانون تمركز وظايف بخش 
كشاورزي يا همان قانون انتزاع، شبكه توزيع و 
اصناف هيچ ارتباطي با وزارت جهادكشاورزي 
ندارد كه البته اگر ماهيت قانون درست است يا 
نيس��ت اين موضوع فعاًل اينگونه مقرر ش��ده و 
درصدد هس��تيم مراحل نهاي��ي قانون انتزاع نيز 

تكميل و اجرايي شود.

وزير جهادكشاورزي:

دس��تكاري در آمار و اطالعات مرتبط با آن دسته از كاالهايي 
كه نياز به واردات در آنها به دليل كمبود توليد داخل يك ضرورت 
اس��ت به ش��كل عجيبي درباره برخي محصوالت تكرار مي شود. 
اين دس��تكاري ها طيف گس��ترده اي از تحريف تا معدوم شدن را 
دربرمي گي��رد و هدف از همه آنها در ي��ك امر تبلور مي يابد: بايد 
واردات صورت پذيرد تا منافع عده اي خاص خدشه دار نشود. در 
س��ال هاي گذش��ته موضوع تحريف و ارايه آمار غيرواقعي درباره 
توليد، واردات، مصرف س��رانه و قيمت تمام ش��ده شكر راهي بود 
براي توجيه واردات. اما اين بار جميل عليزاده ش��ايق دبير انجمن 
برنج ايران يك نامه سرگش��اده به محمود حجتي وزير كش��اورزي 
ايران فرس��تاده و ابعاد تازه اي از معض��ل برنج در ايران را يادآور 
شده است. باتوجه به اهميت اين موضوع و اينكه اين آمارسازي ها 
و حت��ي معدوم كردن آمار درباره ش��كر نيز اتفاق افتاده و خواهد 

افتاد، عين نامه دبير انجمن برنج را درج مي كنيم:
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اصاًل 2,000,000 تن. يا نه! 1,800,000 تن. خوب است؟( پس، 
توليد و وارداتمان، تا قبل از ورود برنج هاي توليدي سال 1393، 
جمعا بوده 1,800,000+2,620,000=4,420,000 تن. آيا واقعًا 
نياز كشور 4,420,000 تن و بده و آيا اصوالً ورود برنج در سال 
1393 ضرورتي داش��ت و رسانه اي كردن آن، بالفاصله پس از 

مصاحبه وزير محترم صنعت، معدن و تجارت؟!!!
 اگر واقعاً مي خواهيد در جاده خودكفايي يا حتي خوداتكايي 
گام برداريد، راه هاي بسياري مقابل روي داريد كه مكرراً مورد 
اش��اره قرار گرفته اند. من، فقط به يكي از آنها اش��اره مي كنم و 
آن توس��عه كش��ت ارقام پرمحصول برنج است. وقتي به عنوان 
دبير س��تاد برنج وزارت جهادكشاورزي طرح حمايت از ارقام 
پرمحصول برنج را تدوين نموديم، يكي از ده ها راه حمايت از 
اين ارقام را مكانيزم صحيح خريد ارقام پرمحصول برنج عنوان 
كردي��م. يعن��ي تعيين نرخ عادالنه، اعالم ب��ه موقع آن تربيت و 
نيروي ماهر خريد. - نرخ عادالنه اي كه برپايه قيمت تمام شده 
و سود عادالنه باشد. - اعالم نرخ خريد در دهه دوم بهمن ماه 
هر س��ال، براي شهريور س��ال بعد كه كشاورز بتواند تصميم به 
توسعه كش��ت ارقام پرمحصول بگيرد. فراموش نفرماييد زمان 
كش��ت برنج فروردين ماه است. حتي اگر پاي بند به مصوبات 
مجلس شوراي اسالمي باشيد، يك ماه قبل از كشت برنج، اواخر 
بهمن است و نه شهريور سال قبل؟ انديشه كنيد. اگر گفته شد 
شهريور 92 زمان مناسبي براي اعالم نرخ خريد نيست، نگوييد 
م��رغ يك پ��ا دارد. بعد هم مجبور ش��ويد در ش��هريور 1393 
تجديدنظر در نظر فرماييد. انعطاف در برابر كش��اورزان دلسوز 
برنجكاران تالش��گر؛ خش��ونت و يكدندگي در مقابل دشمن. 
اگر هم��ان زمان كه خواهش كرده بوديم، مي فرموديد اين نرخ 
قابل تغيير اس��ت، نوعي نرمش قهرمانانه معمول داش��ته بوديد، 
كه قابل نكوهش هم نبود. آنچه را در جلس��ه با جناب نوبخت 
انجام داديد، در پذيرش نظر انجمن برنج انجام مي داديد)در پاييز 
و زمس��تان 1392(. - مراكز خريد را نيز به نيروي كارشناس��ي، 

انعطاف پذير و دلسوز تجهيز فرماييد.
 و اما در مورد نرخ ها، بارها و بارها نرخ هاي اعالم ش��ده 
خريد برنج هاي هندي از س��وي شركت ها و برندهايي كه ادعا 
دارند برنج هاي عرضه شده شان ايراني صددرصد خالص است 
ولي روي انس��ان دوستي و نوع دوستي از برنج هاي هندي دفاع 
مي كنند، حدود 1350 دالر در هر تن اعالم ش��ده اس��ت. شما 
را هداي��ت مي كنم به جدول نرخ برنج هاي صادراتي جهاني از 
باسماتي پاكستاني گرفته تا برنج هاي هندي، ويتنامي، تايلندي، 

كاليفرنيايي و اروگوئه اي.
خوشبختانه دفتر نمايندگي فائو در جمهوري اسالمي ايران، 
در حوزه وزارتي آن جناب، مس��تقر اس��ت. كافي است نگاهي 
ب��ه آمار منتش��ره فائو بيندازيد و ببينيد ك��ه هرگز در هند، برنج 
1350 دالر در هر تن صادرنش��ده است. حداكثر نرخي كه من 

سرانه برنج وجود دارد؟
 با حل معضل!! مصرف س��رانه واقعي، با در دس��ت داش��تن ميزان 
توليد - قريب به يقين- يافتن ميزان نياز وارداتي مش��كل نخواهد ش��د. 
مشروط براينكه، به مديران استاني اعتماد كامل داشته باشيم و آمار توليد 
اعالم ش��ده آنها را واقعي بدانيم و در اعالم آن توسط مديران ستادي در 
تهران، دس��تخوش تغيير نكنيم ش��ان. با مروري بر آمار ميزان توليد برنج 
در كشور و در سال هاي گذشته و ميزان مصرف سرانه هاي متعدد اعالم 
شده، بارها و بارها رقم نياز 600-700 هزار تن واردات برنج اعالم شده 
اس��ت. اگر حداقل و حداكثر مصرف س��رانه اعالم شده و حداقل ميزان 
توليد داخلي برنج را مدنظر قرار دهيم، ميزان به واردات بين 800-600 
هزار تن نوسان داشت)مگر با آمار اخير كه حداقل توليد داخلي و حداكثر 
مص��رف س��رانه را تأييد نموده!!( خوب، وقتي در س��ال 1392- به رغم 
ذخيره هاي قبلي- رقم واردات به 1,960,000 تن مي رسد و در پنج ماهه 
اول سال 1393 نيز رقم 660,000 تن به آن افزوده مي شود، يعني وجود 
2,620,000 تن برنج وارداتي در كنار 2,300,000 تن )و يا كمتر!( بگوييم 

وجود 805 ميليون گرسنه در جهان
گندم صدرنشين واردات شد

رصد كرده ام حدود 400 دالر است. آخرين جدول 
را برايتان ضميمه مي كنم.

بنابراين، تصور نمي رود ك��ه واردكنندگان ما، 
حت��ي به دنب��ال وارد نمودن گرانتري��ن برنج هندي 
باشند. وضع تعرفه ها را هم كه بهتر از من مي دانيد. 
مس��ئله نخريدن برنج وارداتي توس��ط سازمان هاي 
دولتي در زمان توليد برنج، هم داستان ديگري است. 
آيا نمي شود زمان عقد قرارداد خريد را آن طوري كه 
خري��دار مصلحت مي داند تنظيم نمود؟ لذا، طبيعي 
اس��ت كه واردات هرچه بيش��تر، يعني سود آوري 
هرچ��ه بيش��تر، نظارتي نيز بر محتواي كيس��ه هاي 
رنگارنگ برن��ددار با ذكر عن��وان برنج صددرصد 
ايراني وجود ندارد. صداوسيماي جمهوري اسالمي 
ايران هم با گش��اده رويي اجازه داده است كه همه 
برند هاي موجود در كش��ور، اجازه داش��ته باش��ند 

به عنوان برنج ايراني، تبليغ كنند.
اين��ك ب��ر شماس��ت ك��ه به عن��وان وزي��ر 
حق��وق  از  حماي��ت  متول��ي  جهادكش��اورزي، 
توليدكنن��دگان و عضوي از اعضاي اوليه و قديمي 

برنج كشور و مسؤول تنظيم بازار؛
يك - مصرف سرانه واقعي را - براساس تحقيق 

و بررسي- مشخص فرماييد.
دو - ميزان توليد برنج كشور را، به عدد واقعي 

نزديك فرماييد.
س��ه - ني��از كلي كش��ور ب��ه برن��ج را تعيين 

فرماييد.
چهار - كس��ري برنج را ب��راي واردات اعالم 

فرماييد.
پن��ج - به ج��اي رنجاني��دن كش��اورزان 14 
استان)گلستان، خوزستان، فارس، اصفهان، لرستان، 
بويراحم��د،  چهارمحال و بختي��اري، كهگيلوي��ه و 
قزوين، زنجان، آذربايجان ش��رقي، خراسان شمالي، 
خراس��ان رضوي، ايالم و سيستان و بلوچستان( كه 
حداكثر 14 درصد كش��ت برنج را به خود اختصاص 
داده اند، مناطق مس��تعد كش��ت برن��ج را بازنگري 
فرمايي��د و با همكاري بخ��ش تحقيقات و آموزش 
و ترويج كش��اورزي، كش��اورزان را هدايت كنيد. 

تهديدكاري از پيش نمي برد.
ش��ش - اگر مي خواهيد خودكف��ا يا خوداتكا 
شويد، در مكانيزم حمايت از ارقام پرمحصول برنج، 

تجديدنظر فرماييد.
هفت - س��تاد برنج وزارت جهادكشاورزي را 

احيا فرماييد.

فائو اعالم كرد:

حجم تجارت خارجي ايران در ش��ش ماهه 
نخس��ت س��ال جاري با 31 درصد افزايش نسبت 
به مدت مشابه س��ال گذشته به 49 ميليارد و 690 

ميليون دالر رسيده است.
براس��اس تازه ترين آمار گم��رك جمهوري 
اسالمي ايران در نيمه نخست سال جاري 23 ميليارد 
و 669 ميليون دالر كاال از كشور صادر شده است 
كه اين رقم در مقايسه با آمار مقدماتي شش ماهه 
نخست سال گذشته كه براساس اعالم گمرك 17 
ميليارد و 972 ميليون دالر بوده است به ميزان 31 

درصد افزايش داشته است.
از س��وي ديگر حجم واردات ني��ز در نيمه 
نخس��ت امس��ال برابر با 26 ميليارد و 21 ميليون 
دالر بوده است. باتوجه به اينكه رقم واردات ايران 
در مدت مشابه سال قبل براساس آمار گمرك 19 
ميلي��ارد و 935 ميليون دالر بوده اس��ت، بنابراين 
حجم واردات ايران نيز نس��بت به س��ال گذشته 

افزايش 30 درصدي را تجربه كرده است.
به اين ترتيب حج��م تجارت خارجي ايران 
در يك س��ال گذش��ته به طور متوسط 30 درصد 
افزايش داشته و به رقم 49 ميليارد و 690 ميليون 
دالر رسيده اس��ت. همچنين قيمت هر تن كاالي 
صادراتي ايران در ش��ش ماهه نخست سال 1392 
در حدود 431 دالر بوده اس��ت كه براساس آمار 
گم��رك اين رقم در مدت مش��ابه س��ال جاري با 

افزايش 13 درصد روبه رو بوده كه بنابراين قيمت 
ه��ر تن كاالي صادراتي در س��ال جاري به حدود 

487 دالر رسيده است.
اقالم عمده ص��ادرات غيرنفتي در مدت ياد 
شده شامل پروپان مايع شده، متانول و بوتان مايع 
شده بوده و عمده ترين خريداران كاالهاي صادراتي 
كشورمان هم به ترتيب چين، عراق، امارات متحده 

عربي، افغانستان و هند بوده اند.
اين در حالي اس��ت كه در مدت مشابه سال 
گذش��ته اقالم عمده صادراتي ايران سنگ آهن به 
هم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن، اوره و متانول 
بوده اس��ت، اما مشتريان صادرات ايران نسبت به 

گذشته تفاوتي نكرده اند.
عمده واردات كشورمان نيز در اين مدت به 
گندم، وس��ايل نقليه با موتور پيستوني درون سوز 
با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سانتي متر مكعب، 
برنج، ذرت و كنجاله سويا اختصاص دارد كه عمده 
كش��ورهاي صادركننده كاال به ايران هم در شش 
ماهه نخست امسال به ترتيب امارات متحده عربي، 
چين، هند، كره جنوبي و تركيه بوده اند. براساس اين 
گزارش در بخش اقالم عمده وارداتي گندم در سال 
گذشته در رده چهارم قرار داشت كه با صعود سه 
پله اي در س��ال جاري در صدر واردات ايران قرار 
گرفته است. در سال گذشته برنج عمده ترين قلم 

وارداتي ايران بوده است.

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائو( اعالم كرد با وجود پيش��رفت حاصل 
ش��ده در كاهش گرس��نگي جه��ان برآورد 
مي ش��ود 805 ميلي��ون نفر در فاصله س��ال 
2012 تا 2014 همچنان با گرس��نگي مزمن 
روبه رو بوده اند. طبق جديدترين برآوردهاي 
فائو، شيوع سوء تغذيه مزمن در همين مدت 
از 18/7 به 11/3 درصد در سطح جهان و از 
23/4 به 13/5 درصد در كشورهاي در حال 
توس��عه كاهش يافت. آدريانوس اسپايكرز، 
هماهنگ كننده امور منطقه شوراي همكاري 
خليج ف��ارس و يمن فائ��و در يك كنفرانس 
مطبوعات��ي در ابوظبي اظه��ار كرد: با وجود 
پيشرفت كلي، اختالف قابل توجه ميان مناطق 
جهان وجود دارد. آمريكاي التين و كارائيب 
بزرگ ترين پيشرفت را در افزايش امنيت غذا 
داشتند در حالي كه پيشرفت اندكي در جنوب 
صح��راي آفريقا و غرب آس��يا كه همواره با 
فجايع طبيعي و منازعات مس��لحانه روبه رو 

هستند صورت گرفته است.
فائ��و اعالم كرده اس��ت آمارها نش��ان 
مي دهن��د اه��داف كاهش گرس��نگي هدف 

توسعه هزاره كه نصف كردن شمار افراد دچار 
سوء تغذيه در كشورهاي درحال توسعه تا سال 

2015 بوده است درحال حصول است.
به گفته نمايندگان فائو، 63 كشور از سال 
1990 ت��ا 1992 به هدف كاهش گرس��نگي 
هدف توس��عه هزاره دس��ت پيدا كرده و 25 
كش��ور يا بيشتر نيز به هدف نشست جهاني 
غذا رسيده اند. براس��اس گزارش ياهونيوز، 
از ميان 63 كش��ور 11 كشور در فاصله سال 
1990 تا 1992 سطح سوءتغذيه پايين 5 درصد 
دارن��د و موفق ش��ده اند نرخ مذكور را ثابت 
نگه دارند. ريشه كني گرسنگي در گروي تعهد 
سياسي پايدار، امنيت غذايي و تغذيه به عنوان 
اولويت هاي اصلي هستند. بررسي فائو نشان 
مي دهد مناطقي مانند آفريقا، آمريكاي التين، 
كارائيب و همچنين شماري از كشورها تعهد 
سياس��ي خود را براي امنيت غذايي و تغذيه 

افزايش داده اند.
فائو تأكي��د دارد كه كاهش گرس��نگي 
در گروي رويك��رد يكپارچه بوده و نيازمند 
س��رمايه گذاري دولت��ي و خصوص��ي براي 

افزايش بهره وري كشاورزي است. 
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ناامن��ي غذايي در يك نظام سياس��ي- 
اجتماعي ارزش هاي حياتي و درنتيجه امنيت 
مل��ي آن را تضعيف خواهد كرد. در تعريف 
م��درن امنيت ملي بجاي توجه به تهديدات 
خارجي، آس��يب پذيري هاي داخلي بيش��تر 
مورد توجه اس��ت و تهديد خارجي داراي 

اعتبار كمتري است.
غذا بزرگ ترين مش��غله دنياست، زيرا 
بخ��ش بزرگ��ي از كار در دني��ا فقط توليد، 
فرآوري و تهيه موادغذايي اس��ت. انسان ها 
درصد مهمي از درآمد خود را صرف خريد 
غذا و بيش��تر ساعات روز را صرف تهيه آن 
مي كنن��د. حتي در برخي از كش��ورها، كار 
بيش از سه چهارم جمعيت به طور مستقيم با 
توليد موادغذايي در ارتباط است، اما به ندرت 
غذاي كافي توليد مي ش��ود و ميليون ها نفر 
در دنيا دچار گرسنگي مزمن هستند. امروزه 
چالش هايي چون افزايش گرسنگي در سطح 
جه��ان، عدم وجود تع��ادل در رژيم غذايي 
روزانه افراد، نابودي محيط زيس��ت و منابع 
طبيعي و مسائلي از اين دست، باعث شده كه 
موضوع امنيت غذايي)Food Security( به 
يكي از مهم ترين مسائل جوامع بشري تبديل 
شود. بر اين اساس تأمين امنيت غذايي، يكي 
از شروط تحقق امنيت ملي و از اركان توسعه 
اقتصادي است. در اين راستا سازمان  خواربار 
و كشاورزي ملل متحد در سال 1945 براي 
نخس��تين بار 16 اكتب��ر را به نام روز جهاني 
غذا اعالم كرد و هرس��ال با فرا رسيدن اين 
روز آن را جش��ن گرفته و به مسائل پايه اي 

غذا مي پردازد.

امنيت غذايي يا امنيت ملي
بانك جهاني، امنيت غذايي را »دسترسي 
هم��ه مردم در تمام اوق��ات به غذاي كافي 
براي داشتن يك زندگي سالم« تعريف كرد 
كه در كنفرانس رم مورد تأكيد قرار گرفت. 
اين تعريف به سه عنصر »موجود بودن غذا«، 
»دسترس��ي به غذا« و »پايداري در دريافت 
غذا« استوار است. عنصر موجود بودن غذا 
تنه��ا به ميزان موادغذاي��ي در مرزهاي ملي 
كه درگذشته عنصر اصلي امنيت غذايي بود، 
تكي��ه ندارد و امروزه ش��امل توليد )عرضه 
داخلي( و واردات موادغذايي است. مفهوم 
»دسترس��ي به غذا« نيز دسترسي فيزيكي و 
اقتصادي به مناب��ع براي تأمين اقالم غذايي 
مورد نياز جامعه اس��ت كه تابعي از درآمد، 
اش��تغال و قيمت بوده و معن��اي »پايداري 
در درياف��ت غذا«، ثبات و پايداري دريافت 
ارزش هاي غذايي مورد نياز جامعه اس��ت. 
امنيت غذاي��ي نه تنها مس��تلزم عرضه كافي 
موادغذايي در سطح كالن بوده بلكه ناظر بر 
توزيع عادالنه غذا به منظور دستيابي همگان 

به آن نيز هست.
ناامن��ي غذايي در يك نظام سياس��ي- 
اجتماع��ي ارزش ه��اي حيات��ي و در نتيجه 
امني��ت ملي آن را تضعي��ف خواهد كرد. در 
تعريف مدرن امني��ت ملي به جاي توجه به 
تهديدات خارجي، آسيب پذيري هاي داخلي 
بيش��تر مورد توجه اس��ت و تهديد خارجي 
داراي اعتبار كمتري اس��ت. همچنين بجاي 
مس��ائل نظامي به شرايط و عوامل اقتصادي 
)نرخ بيكاري، ت��ورم، توليد ناخالص ملي، 
درآمد سرانه، ذخيره ارزي و ميزان جمعيت 
فع��ال( پرداخته مي ش��ود در حال��ي كه در 

نگرش و گفتمان س��نتي تهديد، اول منش��أ 
خارجي دارد و سپس وجه نظامي آن غالب 
است. اين عوامل در كنار توانايي دولت در 
عرضه س��طح معقولي از رف��اه اجتماعي و 
امنيت غذايي، مقبوليت و مشروعيت دولت 
را تحت تأثير قرار مي دهند. امنيت غذايي يك 
سياست امنيت ملي است كه كم و كيف آن 
مقدار عرضه و كيفيت كاالي عمومي، امنيت 
ملي را در هر كش��ور تعيين مي كند. عرضه 
يك س��طح بهينه امنيت ملي مستلزم تدارك 

سطح بهينه امنيت غذايي است.

سوء تغذيه با شكم پر
تاريخ روابط بين كشورها نشان مي دهد 
ك��ه كش��ورهاي قدرتمند در بيش��تر موارد 
از موادغذاي��ي به عن��وان حربه اي سياس��ي 
عليه كش��ورهاي جهان سوم بهره گرفته اند. 
تجربه كش��ورهاي كمتر توسعه يافته حاكي 
از آن اس��ت كه وابس��تگي  آنها به واردات 
موادغذايي از كش��ورهاي توس��عه يافته تر 
باع��ث ضربه پذيري سياسي ش��ان ش��ده و 
امني��ت ملي ش��ان همواره از اي��ن محل در 
معرض تهديد بوده اس��ت. اين موضوع در 
ش��رايط تحريمي از اهميت قابل مالحظه اي 
برخوردار است. از همين رو كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپايي كه داراي صنايع پيش��رو و 
مدرن هس��تند، اهميت فراواني را نسبت به 
امنيت غذاي��ي خود قائل هس��تند و همواره 
يارانه ه��اي قابل توجهي را براي حمايت از 
كش��اورزي  دربخش  داخلي  توليدكنندگان 
هزين��ه مي كنند. براس��اس آمارهاي جهاني، 
كش��ورهاي صنعتي اروپاي��ي روزانه حدود 
يك ميلي��ارد دالر ص��رف يارانه هاي توليد 

امنيت غذايي و امنيت ملي

مقاله

از 1387 تا 1393
چه اتفاقي افتاد

بي مهري بانك ها
به كشاورزي بيشتر شد

دولت نهم در س��ال 1384 كار را در دست گرفت. 
در آن س��ال و س��ال هاي پ��س از آن و حت��ي تا 1390 
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ارقام بااليي را تجربه 
كرد. دولت نهم در پول نفت غرق ش��ده بود و مديران 
آن دولت توانايي و اراده هركاري را در مس��ير تصحيح 
رفتارها يا ادامه رفتارهاي نادرست در عرصه اقتصاد ملي 
داشتند. اما دولت نهم بيراهه رفته بود و با افزايش شديد 
واردات مناب��ع ارزي را براي خري��د و واردات هرنوع 
كااليي اختصاص مي داد. اين رفتار در حوزه ش��كر نيز 
خودنمايي مي كرد به طوري كه ارزش واردات ش��كر از 
197 ميليون دالر در س��ال 1384 ناگهان به يك ميليارد 
دالر در سال 1385 رسيد. يعني رشدي معادل 900 درصد 
در يك س��ال. اش��باع بازار ش��كر در آن سال و احتمال 
كاهش س��ود تجار موجب كاهش واردات در سال هاي 
بعد شد. افزايش توليد داخلي شكر نيز مزيد برعلت شد 
و ارزش واردات ش��كر در س��ال 1388 به 320 ميليون 
دالر رسيد. درست درحالي كه توليد شكر روندي فزاينده 
را تجربه مي كرد، واردات ش��كر دوباره اوج گرفت. در 
س��ال 1391 و در حالي كه آثار تحريم خود را در ركود 
كلي نشان مي داد ارزش واردات شكر به يك ميليارد دالر 
در س��ال 1391 رسيد. تحريم هاي اقتصادي غرب عليه 
ايران در س��ال 1391 و 1392 تش��ديد شد، اما واردات 
شكر در شرايط كمبود ارزي هرگز كاهش نيافت. ارزش 
واردات ش��كر در نيمه اول امس��ال به 317 ميليون دالر 
رس��يده است كه اندكي كمتر از ارزش واردات شكر در 
كل سال 1387 است. پرسيدني است در اين سال ها چه 
اتفاقي افتاده اس��ت؟ آيا درآمدهاي ارزي افزايش يافته 
است؟ كارخانه هاي مصرف كننده شكر در وضع مناسبي 
قرار دارند؟ مصرف سرانه شكر افزايش يافته است؟ چه 

مي شود كه چنين مي شود؟

در حالي كه كشاورزان همواره از وضعيت نامناسب 
ارائه تسهيالت بانكي گاليه دارند، سهم پرداختي تسهيالت 
بانكي به بخش كشاورزي در پنج ماهه نخست امسال از 
كل تسهيالت پرداختي سه درصد كاهش يافت و فقط 5/6 
درصد از تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش كشاورزي 
اختصاص يافت. بخش كشاورزي به رغم نقش تعيين كننده 
در تأمين امنيت غذايي كش��ور همواره از تسهيالت بانكي 
به دليل نپذيرفتن اسناد زراعي كشاورزان به عنوان ضمانت، 
عدم س��رمايه گذاري مناس��ب به دليل ريسك باال و... بهره 
چنداني نبرده و كش��اورزان هميش��ه از بي مهري بانك ها 

براي اعطاي تسهيالت بانكي گاليه داشتند. 
گ��زارش بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران در 
زمينه  اعطاي تس��هيالت در پنج ماهه نخست امسال هم 
گوي��اي اين وضعيت اس��ت؛ چراكه در اي��ن بازه زماني 
س��هم پرداختي تسهيالت بانكي به بخش كشاورزي 63 
هزار و 609 ميليارد ريال معادل 5/6 درصد كل تسهيالت 
پرداختي بانك ها در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاري بوده 
اس��ت. درحالي كه س��هم پرداختي تس��هيالت بانكي به 
بخش كش��اورزي نس��بت به پنج ماهه س��ال گذشته سه 
درصد كاهش يافته كه اين نشان مي دهد عملكرد بانك ها 
در ارائه  تس��هيالت به كشاورزان مناسب نبوده و همواره 
اعطاي تس��هيالت به اين بخش به رغم تأكيد هاي فراوان 
مس��ؤوالن دولتي از مقام معظم رهبري، رييس جمهور و 

وزير جهادكشاورزي روند نزولي داشته است.
براساس اين گزارش از كل تسهيالت 63 هزار ميليارد 
ريالي به بخش كش��اورزي بالغ بر 39 هزار ميليارد ريال 
معادل 62 درصد براي تأمين س��رمايه در گردش، حدود 
10 ه��زار ميليارد ريال معادل 15/9 درصد براي ايجاد و 
زيرس��اخت و حدود 6000 ميليارد ريال معادل 9 درصد 

به توسعه بخش كشاورزي اختصاص يافته است.

معاون اقتص��ادي و برنامه ريزي وزير جهادكش��اورزي گفت: 
براس��اس آخرين آمار و اطالعات حدود 20 درصد مردم جهان فقير 

و حدود 14 درصد جمعيت دچار سوء تغذيه هستند.
عبدالمه��دي بخش��نده مع��اون اقتص��ادي و برنامه ريزي وزير 
جهادكشاورزي در مراسم بزرگداشت روز جهاني غذا اظهار داشت: 
درحالي كه در روز جهاني غذا دور هم نشس��ته اين روز را گرامي 
داش��ته در اجالس جهاني س��ران كشورها موس��وم به اجالس ريو 
در تابس��تان 2020 در منشوري تحت عنوان آينده اي كه مي خواهيم 
چش��م انداز مشترك همه كش��ورها تعهد به فقر، گرسنگي و تجديد 
تعهد به توس��عه پايدار نو جاري س��ازي آن در تمام سطوح جهاني، 

ملي و منطقه اي عنوان شده است.
بخشنده افزود: اين اجالس در حالي كه به رفع گرسنگي و فقر 
مي پردازد كه اهداف توسعه هزاره سوم كه در بزرگ ترين گردهمايي 
دولت ها در سال 2000 به تأييد سران 189 كشور رسيد و براي يك 
دوره 15 ساله يعني تا سال2015 برنامه جهاني را تدوين نمود و بر 
مبارزه با فقر و گرسنگي تأكيد ويژه داشت و بر همبستگي بر مديريت 
جهاني در رويارويي با چالش و مسؤوليت مشترك كشورها در اين 

زمينه و احترام به توسعه پايدار تأكيد فراوان نمود.
وي ادامه داد: اكنون كه در انتهاي برنامه هزاره س��وم هس��تيم 
واقعيت اين است كه هدف اين برنامه به كاهش گرسنگان به نصف 
بود محقق نش��د و حدود 50 درصدبه جمعيت 840 ميليون گرسنه 
آن زمان اضافه ش��د و اين جمعيت به بيش از يك ميليارد نفر بالغ 

گرديد. 
بخش��نده تصريح كرد: به عبارت ديگر براساس آخرين آمار و 
اطالع��ات ح��دود 20 درصد مردم جهان فقي��ر و حدود 14 درصد 
جمعيت دچار س��وء تغذيه هس��تند. اين نتيجه يك هشدار به جامعه 
جهاني است و بايد براي آن تدبير شود بدين جهت ضرورت سرعت 
در اجراي تعهدات و مش��اركت مؤثر كشورهاي در حال توسعه در 
تصميم گيري جهاني اهميت يافته و بايد به صورت ويژه مورد توجه 

سازمان هاي جهاني و نهادهاي بين المللي قرار گيرد. 
مع��اون اقتص��ادي و برنامه ريزي وزارت جهادكش��اورزي افزود: 
مس��ؤولين مشترك جهاني در قبال پديده مضموم فقر و گرسنگي بايد 
جدي گرفته ش��ود و نهادها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ارائه 
و انتقال تكنولوژي هاي نوين و مناس��ب از كش��ورهاي توسعه يافته و 

معاون اقتصادي وزير 
تراز منفي جهادكشاورزي:

۱۰ ميليارد دالري كشاورزي را
۱۰ ساله مثبت كنيم
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دولت يك نهاد ساخته شده به وسيله 
انس��ان متمدن اس��ت تا از اين نهاد براي 
آسايش همگان استفاده شود. به اين معني 
ك��ه مردم به م��رور زمان و ب��ر اثر تجربه 
فهميدند كه مي توان بخش��ي از اختيارات 
خود را ب��ه يك گ��روه برگزيده تفويض 
كنن��د و از آنها بخواهند كه اداره كش��ور 
را برعه��ده گيرند. اين نهاد هم براي اداره 
جامع��ه نيازمند اس��تفاده از س��ازمان ها و 
دس��تگاه هاي تخصص��ي مي ش��ود و اين 
س��ازمان ها و مؤسس��ه ها به مرور تأسيس 
مي ش��وند. نه��اد دول��ت در اي��ران نيز با 
همين فلسفه تأس��يس شده است و قصد 
شهروندان از دادن اختيارات و اموال خود 
به دولت اين بوده و هس��ت كه آنها كارها 
را آس��ان كرده و تضاد منافع را به حداقل 
برس��انند. اما دولت هاي اي��ران در پويش 
تاريخ و به دليل برخي از شرايط خاص مثل 
وجود درآمدهاي نفت به جاي اينكه ابعاد 
مشاركت را گس��ترده كنند، ساز تنهايي و 
بي نيازي زده و كار را به جايي رساندند كه 
هيچ نهاد مدني را در اداره جامعه دخالت 
ندهند. البته ميزان مشاركت دادن يا ندادن 
نهاده��اي غيردولت��ي در اداره ه��ر بخش 
از فعاليت ه��ا، به چندعامل بس��تگي دارد. 
يكي از اين عوامل، س��ليقه و اراده دولت 
به ويژه رييس دولت اس��ت. در دولت نهم 
و دهم اين رييس دولت بود كه به حضور 
نهادهاي مدني كمتر عقيده داشت، اما باور 
وي سلسله مراتب را تا آخر طي نمي كرد 
و برخ��ي از مدي��ران مياني از تش��كل ها 
ب��راي نظرخواهي اس��تفاده مي كردند. در 
حالي ك��ه رييس دولت فعل��ي در جريان 
مب��ارزه انتخاباتي خود بارها تأكيد كرد كه 
در اداره جامع��ه از قدرت مادي و فكري 
نهادهاي غيردولتي استفاده خواهد كرد، اما 
در جريان عمل كار برعكس ش��ده است. 
ب��ه اين معني كه اين ب��ار مديران مياني و 
انتهايي سلس��له مرات��ب دولت به هردليل 
ترجيح مي دهند ك��ه تصميم گيري درباره 
فعاليت ه��اي گوناگون را ب��دون حضور 
مسؤوالن و نمايندگان نهادهاي غيردولتي 
انج��ام دهن��د. با كمال تعجب و تأس��ف 
باي��د گفت، ميزان مش��اركت دادن واقعي 
تش��كل هاي غيردولت��ي در دولت قبلي با 
وج��ود عدم اعتق��اد ريي��س دولت بيش 
از چيزي اس��ت كه اكن��ون اتفاق مي افتد. 
درحالي ك��ه مع��اون اول رييس جمه��ور 
چندين بار با صراحت گفته اس��ت دولت 
هيچ تصميمي نمي گيرد مگر اينكه بخش 
خصوص��ي و نمايندگان تش��كل ها آن را 
بپذيرند، اما دس��تكم درباره ش��كر چنين 

اتفاقي نيفتاده است.

با كمال تعجب
كارها
برعكس شد

نگاه
صاحب تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه را در دستوركار قرار دهند. 
بخشنده اظهار داشت: در اين ارتباط نقطه حايز اهميت اين است كه از 
جمله داليل اينكه اهداف توسعه هزاره سوم درخصوص كاهش گرسنگي 
محقق نشد حدود اتفاقاتي خارج از كنترل كشورهاي در حال توسعه بود. 
تغييرات آب و هوايي، افزايش گرمايش زمين، و به طبع آن افزايش تبخير 
موجب آن شد كه آب به عنوان مهم ترين نهاده در توليد است دچار كمبود 

شده و مشكالت زنجيره اي را به وجود آورده است.
وي اضاف��ه ك��رد: در يك نگاه و تحليل ب��ه علل موجبه آن مالحظه 
خواهد ش��د كه بخش��ي از اين نتايج روند توسعه بي مباالتي كشورهايي 
است كه اصول توسعه پايدار را رعايت ننموده اند لذا اين حداقل خواسته 
كش��ورها در توس��عه عقب نگه داش��ته شده اس��ت كه بتوانند از دانش و 
تكنولوژي بشري استفاده كنند تا دغدغه خويش و سازمان امنيت جهاني 

در ايجاد امنيت غذايي با حفظ اصول پايدار را برطرف نمايند. 
وي ادامه داد:  از طرفي اين مسئله را نبايد از نظر دور داشت كه بخش 
اعظمي از جمعيت جهان در حوزه هايي است كه از جنگ و خشونت آسيب 
ديده ان��د عالوه بر اين بالياي طبيعي همچون تغييرات اقليمي نيز حادث 
شده كه در تأثيرات مخرب و افزايش فقر و گرسنگي مؤثر بوده است. 

بخشنده اظهار داشت: ايجاد چارچوبي براي اقدام و پيگيري ريشه كني 
گرسنگي در جهان و تأمين امنيت غذايي منوط به كشاورزي پايدار دانش 

بنيان و تكنولوژي محور خواهد بود.
وي اظهار داشت: از طرفي در حالي روز جهاني غذا را گرامي مي داريم 
كه فائو سال 2014 را به عنوان سال كشاورزي خانوادگي نام نهاده است. 
اي��ن نامگذاري از يك حقيقت و واقعيت نش��ات مي گيرد و واقعيت اين 
است كه در بيشتر كشورها كشاورزي خانوادگي در زمره نظام بهره برداري 
غالب است. در ايران نيز از 4.3 ميليون واحد بهره برداري به بيش از 3/5 
ميليون آن بهره بردار با زمين هستند حدود 85 درصد در طبقه خرد دهقاني 
قرار گرفته و تا 10 هكتار زمين كش��اورزي دارد كه بيش��تر آنها به شكل 

خانوادگي اداره مي شود.
بخش��نده افزود: بايد به اين نكته توجه شود كه توسعه ظرفيت بايد 
مركز ثقل نوع نگاه به اين نوع نظام بهره برداري باشد. در توسعه ظرفيت 
با فرصت س��ازي و تس��هيل دسترس��ي به دانش، تكنولوژي و منابع مالي 
موردنياز و ترغيب كشاورزان خانوادگي به مشاركت هرچه بيشتر در فرايند 
توس��عه، فضاسازي مناس��ب براي يادگيري مستمر و فراگير و مادام العمر 
اتفاق بيفتد و قدرت تشكيالت چانه زني، رقابت پذيري و مسؤوليت پذيري 

و پاسخگويي آنها در فرايند توسعه افزايش يابد.
وي اظهار داش��ت: واقعيت اين اس��ت كه در كشاورزي خانوادگي 
مراقب��ت از زمين، منابع پايه خ��اك و آب، رعايت تناوب زراعي و تنوع 
زيس��تي بهتر صورت مي گيرد و توليد حاصل ش��ده نيز س��الم تر بوده و 
اغلب توليدات ارگانيك محصول توليدات كش��اورزي اس��ت. خانوار به 
پتانسيل ظرفيت و توانمندي عرصه در اختيار خويش وقوف بيشتر داشته 
و نس��بت به شرايط محيطي آگاهي بيش��تري دارد بنابراين از ديد توسعه 

پايدار كارآتر است.
معاون اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهادكش��اورزي با بيان اينكه 
تمدن هزاران ساله يكي از مشخصات كشور ايران است، گفت: امروزه ثابت 
شده كشورهايي كه تمدن غني دارند پايدار و مانا بوده و شانس بيشتري 
براي بقا و اثرگذاري در توسعه جهاني دارند. دانش بومي كشاورزان ايران، 
كشاورزان خانوادگي را توانمند نموده و انتقال بين نسلي دانش كشاورزي 
در توانمندسازي مادام العمر كشاورزان نقش به سزايي داشته و دارد. براي 
پايداري توسعه نيز انتقال مفاهيم دانش نوين و تكنولوژي و نفوذ فناوري 
نوين در كش��اورزي و آموزش مادام العمر مي تواند در دس��تور كار قرار 

گرفته و فضاي مناسب تري براي اين جامعه ايجاد كند.
بخشنده تصريح كرد: هم اكنون در كشور سرشماري عمومي كشاورزي 
در جريان اس��ت و اميدواريم نتاي��ج آن گامي در جهت تطبيق اطالعات 
و شناس��ايي هر چه بيشتر انواع نظام ها و پژوهش هاي كشاورزي بوده و 
شرايط براي يك برنامه ريزي مطلوب و مناسب براي حمايت از كشاورزي 
خانوادگي و افزايش توليد و ارتقاء امنيت غذايي با حفظ توسعه پايدار و 

مراقبت از زمين فراهم شود.
وي اف��زود: دول��ت تدبي��ر و امي��د ب��ا عنايت وي��ژه رييس جمهور 
براي تأمين امنيت غذايي كش��ور با پيش��نهاد وزارت جهادكش��اورزي كه 
برنامه وس��يعي را تدوين و تصويب نموده اس��ت مبل��غ 10 ميليارد دالر 
 را در ي��ك برنامه 4 س��اله براي ام��ور زيربنايي اراضي و احداث ش��بكه
آبياري در سطحي حدود يك ميليون هكتار را هدفگذاري نموده است. 

اميدواري��م با تأمين الزامات برنامه ارائه ش��ده براي ارتقاء بهره وري 
در اراض��ي تحت بهره برداري موجود در زيربخش هاي زراعت، باغباني، 
دامداري و ش��يالت در يك افق 10 س��اله تراز 10- ميليارد دالري بخش 
كشاورزي را مثبت نموده و پايداري تأمين كاالهاي مورد نياز آحاد جامعه 
را حداقل به ميزان 80 درصد از طريق توليدات داخلي كشور و 20 درصد 

را از محل واردات تأمين كنيم.

بخش كش��اورزي مي كنند تا امنيت غذايي آنها 
مورد تهديد قرار نگيرد.

مش��كل اصل��ي غذاي��ي در كش��ورهاي 
توس��عه يافته، مصرف زياد برخي از موادغذايي  
اس��ت درحالي كه در كشورهاي درحال توسعه 
اين مشكل به صورت فقر، گرسنگي و سوءتغذيه، 
نمود يافته اس��ت. مقايس��ه وضع عرضه سرانه 
ان��رژي و موادغذاي��ي در ايران با كش��ورهاي 
پيش��رفته و در حال توس��عه، بيانگ��ر وضعيت 
مطل��وب امنيت غذاي��ي در س��طح كالن و ملي 
اس��ت، اما مشكل اصلي امنيت غذايي در كشور 
توزيع نابرابر غذا و دسترسي نابرابر و در مواردي 
فقدان دسترسي مردم كشور به غذا است. ارزيابي 
تغذيه در س��فره مردم نشان مي دهد كه عرضه 
غذا در كشور از نظر مقدار، جوابگوي نيازهاي 
مصرف است، ولي تركيب سفره آنان تناسبي با 
نيازهاي سلولي نداشته و اعضاي خانوار فقط از 
طريق پرخوري توانسته اند نيازهاي بدن خود را 
به ريزمغذي ها )ويتامين ها و امالح( تأمين كنند. 
درواقع سوء تغذيه در ايران نه به دليل كمي درآمد 
بلكه به س��بب نداش��تن آگاهي از اصول تغذيه 
 است. در چنين شرايطي سفره خانوارها به جاي 

تأمين سالمت مي تواند تهديدكننده آن باشد.

اندازه گيري امنيت غذايي
به طور مس��لم عدم تعادل در الگوي تغذيه، 
گذشته از نارسايي ها و اختالالتي كه در سيستم 
ب��دن افراد ايج��اد مي كند و كارايي مش��اركت 
و ش��ادي اجتماعي آنه��ا را تحليل خواهد برد، 
تخصيص بهينه منابع كشور را نيز مختل مي كند. 
و در بيش��تر م��وارد با ه��در دادن منابع ارزي، 
وابستگي كشور را به كشورهاي ديگر و درنتيجه 
آس��يب پذيري سياس��ي آن را افزايش مي دهد. 
بررسي هاي سازمان جهاني خواربار و كشاورزي 
درباره شاخص امنيت غذايي خانوار در ايران كه 
براس��اس انرژي دريافتي، شكاف نسبي انرژي 
دريافتي با مقدار اس��تاندارد آن و ضريب جيني 
توزي��ع انرژي بين فقرا )از نظر انرژي دريافتي( 
حس��اب مي شود، نش��ان مي دهد كه در مناطق 

ش��هري ايران در س��ال هاي 1364 تا 1387 در 
مجموع تأمين امنيت غذايي خانوار روند صعودي 
داشته و مقدار عددي شاخص از 73 درصد در 
س��ال 1364 به 96 درصد در سال 1378 ارتقاء 
يافته اس��ت. همچنين تأمين امنيت غذايي براي 
مناط��ق روس��تايي از 1364 ت��ا 1373 روندي 
نزولي و از 1374 تا 1378 روند صعودي داشته 
است و در 1378 به 95/7 درصد رسيده است. 
از اين رو، اصالح الگوي تغذيه كشور از طريق 
گس��ترش برنامه هاي آموزشي تغذيه و ارتقاي 
آگاهي ه��اي تغذيه با تكي��ه روي زنان اهميت 
پي��دا مي كند. براي تأمي��ن امنيت غذايي در يك 
كشور و نظام اجتماعي بايد سازمان ها و نهادها 
با هم همكاري داشته باشند و با هماهنگي يك 
سازمان متولي امنيت غذايي، بر توليد يا واردات 
م��واد و محص��والت غذايي، آم��وزش و تبليغ 
و آگاه��ي دادن به جامعه و سياس��تگذاري هاي 
كالن اقتصادي نقش ايفا كنند. س��ازمان متولي 
امنيت غذايي بايد نسبت به نوع موادغذايي، ميزان 
و قيمت آنها آگاه بوده و بررس��ي كند كه همه 
مردم از نظر فيزيكي به اين غذا دسترسي داشته 
و درآمدش��ان به قدري باشد كه بتوانند اين غذا 
را بخرند. اين سازمان درصورت بروز بحران بايد 
زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازه گيري اين 

امنيت را برعهده گيرد.
شايد نخستين و مهم ترين كار براي تأمين 
امنيت غذاي��ي، تقويت دبيرخانه ش��وراي عالي 
س��المت و امنيت غذاي��ي اس��ت. اين ش��ورا 
باي��د يك اتاق فكر از خب��رگان، متخصصان و 
دس��ت اندركاران تغذي��ه، كش��اورزي، اقتصاد، 
متولي��ان آم��وزش و فرهنگ س��ازي و ديگ��ر 
مسؤوالن ذي ربط به وجود آورده و در اين ميان 
وزارت جهادكش��اورزي مي تواند نقش متولي 

امنيت غذايي را ايفا كند.

عرضه موادغذايي در افق 1۴0۴
زمين��ه  در  كش��ور  خودكفاي��ي  اگرچ��ه 
محصوالت اساسي غذايي به منزله امنيت غذايي 
پايدار نيست، ولي افزايش عرضه موادغذايي و 

تقويت ضريب خودكفايي كش��ور در گسترش 
دسترسي به موادغذايي، كاهش قيمت موادغذايي 
و درنهايت دس��تيابي گروه هاي محروم و اقشار 
آسيب پذير و كم درآمدتر روستايي به موادغذايي 
بسيار مؤثر اس��ت. يعني امنيت غذايي در سطح 
كالن يك اولويت اساسي براي امنيت ملي كشور 
بوده كه از راه توس��عه روس��تايي و كشاورزي 

امكان پذير خواهد شد.
از س��وي ديگر افزايش ضريب خودكفايي 
كش��ور عالوه ب��ر اينك��ه در افزاي��ش حضور 
بين المللي نظام سياسي كشور و گسترش اقتدار 
و مش��روعيت آن مؤثر اس��ت، به طور تلويحي 
دالل��ت بر بهبود بهره وري كش��اورزي، كارايي 
س��رمايه و ني��روي كار در بخش كش��اورزي، 
اثربخشي سياست هاي دولت، توسعه روستايي 
و پژوهش و توس��عه كش��اورزي ني��ز دارد كه 
مجموع اين عوامل به افزايش رش��د اقتصادي 
ارزي،  هزينه ه��اي  در  كش��ور، صرفه جوي��ي 
كاهش وابس��تگي و درنتيجه تقويت امنيت ملي 

مي انجامد.
وزارت جهادكشاورزي در راستاي تعديل 
و رف��ع نارس��ايي هاي الگ��وي فعل��ي عرضه 
موادغذاي��ي، الگويي براي اف��ق 1400 طراحي 

كرده است.
محاس��بات صورت گرفته ب��راي اين الگو 
نش��ان مي دهد كه در س��ال 1400 براي تأمين 
نيازه��اي تغذي��ه اي در ح��د مطل��وب، بخش 
كش��اورزي )با كمك يا ب��دون كمك واردات( 
باي��د عرضه كننده 16/5 ميلي��ون تن گندم، 5/2 
ميليون تن ش��لتوك، 2/1 ميليون تن قندوشكر، 
4/7 ميليون تن س��يب زميني، 4 ميليون تن انواع 
گوش��ت و تخم مرغ و 12 ميليون تن شير باشد. 
ش��واهد نش��ان مي دهد باتوجه به قابليت هاي 
توليدي كش��ور درصورت تحقق الزاماتي چون 
توسعه روس��تايي و توسعه كشاورزي، افزايش 
عملكرد محصوالت در واحد س��طح، افزايش 
بازده آب و خ��اك، كاهش ضايعات توليدي و 
اصالح الگوي تغذيه كش��ور، امكان دستيابي به 
امنيت غذايي پايدار در سطح كالن وجود دارد.
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مقاله

س��ازمان هاي گوناگ��ون دولت��ي ب��ا هدف 
تسهيل امور جاري و آينده نگري درباره برخي از 
مهمترين مسال تأسيس مي شوند. مديران صدها 
مؤسسه، شركت و سازمان دولتي از مردم دستمزد 
مي گيرند كه كار آنها را آسان كرده و كاري كنند 
كه هر قش��ر و گروه اجتماعي احس��اس راحتي 
كرده و از آسيب مصون بمانند. اما برخي مديران 
گويا اين فلس��فه را نادي��ده گرفته و يا اصوالً به 
اين فلس��فه باور ندارند. اما اين گروه از مديران 
اعتقادشان سود رساندن به گروه هاي كوچك تر 
در مقياس ملي اس��ت و يا اينكه حاضر نيس��تند 
درباره برخي مس��ايل دلس��وزي بيشتري كنند و 
كارها را رها نكنند. داستان دو شركت بازرگاني 
دولت��ي و س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در همين باره عبرت انگيز اس��ت. 
درحالي كه س��ازمان حمايت موظف است براي 
فروش ش��كر توليد داخل قيمت تعيين كند و يا 
اينكه اجازه دهد قيمت ها آزاد ش��وند اما كاري 
نمي كند و با ايجاد ش��رايط نامس��اعد فضا براي 
توليد داخل را ناآماده مي كند. اين س��ازمان براي 
توجي��ه اقدام هاي غيركارشناس��ي خود به جاي 
ديدن واقعيت ها س��عي مي كند آنها را مخدوش 
كند. اين كاري اس��ت كه مديران اين سازمان با 

آمار قندوشكر مي كنند.
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوشكر در همين باره مي گويد: آمارهاي ارايه 
ش��ده از طرف انجمن صنفي كارخانه هاي قند، 
مس��تند و درس��ت و صادقانه اس��ت، اما برخي 
كارشناسان در اتاق هاي دربسته روي آمار شك 
و تردي��د كرده و به همين دليل عدم تعيين قيمت 

قندوشكر را توجيه مي كنند.

تشكيك در اتاق هاي دربسته
دولت قيمت خريد چغندرقند 

را ۴5 درصد افزايش داد
وي عالوه بر اين گفته اس��ت دولت قيمت 
خري��د هر كيلوگرم چغندرقند را از يك هزار و 
650 ريال به دو هزار و 400 ريال افزايش داد كه 

رشدي 45 درصدي را شامل مي شود.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر 
ضمن اعالم اين موض��وع در گفت وگو با ايرنا، 
افزود: با وجود اعالم اين نرخ هنوز قيمت شكر 

تعيين نشده است.
وي با اعالم اينك��ه واردات بي رويه، توليد 

داخلي شكر را با چالش روبه رو كرده گفت: اينك 
يك ميليون و 200 هزار تن شكر در دست توليد 
اس��ت و واردات بي رويه شكر خسارت بزرگي 
در حق صنعت قندوشكر است كه توليد داخلي 

را با چالش جدي روبه رو مي كند.
داناي��ي افزود: ب��راي جلوگي��ري از تكرار 
اتفاق هاي ناگوار س��ال هاي گذش��ته كه به علت 
بي تدبي��ري در واردات بي رويه ش��كر، صنعت 
قندوشكر در داخل با مشكالت اساسي روبه رو 
شد كه ضرورت دارد اين صنعت مورد حمايت 

قرار گيرد.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر 
گف��ت: علت تاخير در تعيين نرخ ش��كر دعوت 
نكردن از انجمن در نشست هاي اين كار گروه و 
ارائه آمار كذب از سوي زيرمجموعه به كارگروه 
اس��ت؛ مديران مياني در دولت هاي نهم و دهم 
هم آمار نادرس��ت به مديران ارشد مي دادند و به 
همين خاطر محاسبات و تصميم گيري ها اشتباه 

از آب در مي آمد.
وي افزود: آمار ما مستند، گويا و صادقانه در 
اختيار كارگروه قرار گرفته اما برخي كارشناسان 
در اتاق هاي در بسته روي اين آمار تشكيك ايجاد 
مي كنند و ب��ه همين خاطر هن��وز قيمتي تعيين 
نشده است؛ اين در حالي است كه كارخانجات 
چغندري كار خود را شروع كرده اند و نيشكري ها 

هم در آستانه آغاز فعاليت خود هستند.
دانايي گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان از س��ال 85 ضوابط��ي ب��راي 
قيمت گذاري كااله��ا و محصوالت اعالم كرده 
كه نرخ گذاري ش��كر بايد براساس اين ضوابط 
انجام شود كه باتوجه به افزايش نرخ چغندرقند 
از سوي شوراي اقتصاد كه 65درصد قيمت تمام 
شده شكر چغندري را به خود اختصاص مي دهد 
با 30درصد افزايش نرخ شكر تا 24 هزار و 500 

و 24 هزار و 700ريال پيشنهاد مي شود.
وي افزود: يكي از برگه هاي برنده دس��ت 
ما براي افزايش توليد چغندرقند، تسويه حساب 
بموقع با كش��اورزان است، 40 روز است كه از 
كش��اورزان، چغندر مي گيريم و اگر پول نداشته 

باشيم به آنها بدهيم ديگر كار نخواهند كرد.
دانايي گفت: تداوم اين روند مانند سال 85 
صنعت قندوشكر كش��ور را در آستانه شكست 
قرار خواهد داد كه در طول يك سال دو ميليون 

و 500 هزار تن شكر وارد كشور شد.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر 

افزود: به همي��ن علت مجموع توليد چغندرقند در گاليه هاي دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر مطرح شد
از شش ميليون و 600 هزار تن به يك ميليون و 

700هزار تن در سال 87 رسيد.
وي افزود: صنعت قندوشكر اشتغال بسيار 
وس��يع ب��ه هم��راه دارد و از زماني كه كش��ت 
چغندرقند از چرخه توليد خوزستان حذف شد 
مي��زان توليد گندم هم افت ك��رد زيرا در همان 
اراضي زيركش��ت چغندر ب��راي تناوب زراعت 

گندم كشت مي شد.
دانايي گفت: نبود كشت چغندرقند و ضربه 
خوردن به صنعت نيشكر باعث مي شود اشتغال، 
تناوب زراعي و توليد خوراك دام را از بين ببرد؛ 
كارشناسان ما توان توجيه آن را ندارند كه صنعت 

توليد شكر به نفع ماست.
وي افزود: افراد در س��طح وزرا و معاونان 
آنها در وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنعت، 
معدن و تجارت افراد كارشناس و مجربي هستند 
اما افراد زير مجموعه اين ها نمي گذارند كارها از 

روند منطقي و درست برخوردار شوند.

فروختند اما...
حسين داستان مدير روابط عمومي شركت 
بازرگاني دولتي ايران گفته است: شركت بازرگاني 
دولتي ايران در راستاي تأمين كاالهاي اساسي و 
راهبردي كشور براساس تكاليف ابالغي نسبت به 
خريد و ذخيره سازي  اين كاالها اقدام و به منظور 
تنظيم بازار كاالهاي اساسي، حسب شرايط حاكم 
بر ب��ازار و با در نظر گرفتن ش��رايط و رويكرد 

تعادلي، نسبت به عرضه آن اقدام مي كند.
وي افزود: از آنجا كه رس��الت اين شركت 
تحقق هدف تأمين كاالهاي اساس��ي و ضروري 
كش��ور با عملكرد منطق��ي و توأم با آينده نگري 
و برنامه ريزي در س��طح كالن اس��ت، به منظور 
جلوگي��ري از رش��د بي روي��ه قيم��ت كاالها، 
به خصوص كاالهايي كه در سبد مصرفي خانوار 
نقش مهم و به سزايي دارند در جهت ايجاد ثبات 
قيمت دربازار، جلوگيري از شوك هاي احتمالي 
قيمت، پيش��گيري از ايحاد بازار سياه و هرگونه 
سوءاس��تفاده احتمالي دالالن با لحاظ قراردادن 

سطح قيمت بازار اقدام به توزيع مي كند.
داس��تان افزود: تمامي اي��ن اقدامات نيز به 
اس��تناد مصوبات س��تاد تنظيم بازار و كارگروه 
تأمين ذخيره سازي  و توزيع، مصوبات مراجع و 
مقامات باالدس��تي، با رعايت ساز و كار قانوني 
فرايند توزيع در ش��بكه مص��رف و با نظارت و 
قيمت گذاري سازمان حمايت از مصرف كنندگان 

و توليد كنندگان صورت مي گيرد.
وي گفت: بنابراين مطابق مستندات موجود 
اعالم مي دارد؛ توزيع ش��كر از قرار هر كيلوگرم 
1820 توم��ان كذب محض بوده و در راس��تاي 
برهم زدن قواعد بازار و تشويش اذهان عمومي 

صورت گرفته است.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر 
اي��ران نيز در اين باره به ايرنا گفت: از ش��ركت 
بازرگان��ي دولت��ي در اين ارتباط ب��ا من تماس 

گرفتند و پاسخشان را دادم و پيگيري نداشت.
»بهم��ن دانايي« در واكن��ش به توضيحات 
مدير رواب��ط عمومي ش��ركت بازرگاني دولتي 
اي��ران افزود: بخش اصلي خبر كه ش��كر را »به 
تجار« داده اند و در بازار ريخته اند صحت دارد؛ 

و نمونه هايي از مستندات آن نزد ما هست.
وي گفت: ش��كر دولت ب��راي تنظيم بازار 
است؛ بازاري كه خودش تنظيم است حال آنكه 
اين شكر وارد بازار شده و آن را آشفته مي كند.
داناي��ي افزود: كليت و اصل خبر از س��وي 
ش��ركت رد نش��ده اس��ت؛ نمي گويد نفروخته 
مي گوي��د من ب��ه قيمت 18 ه��زار و 200ريال 
نفروخت��ه ام. وي گفت: بحث اين نيس��ت كه به 
چ��ه قيمتي فروخته بحث اين اس��ت كه در اين 

موقعيت نبايد بفروشد.
وي توضيح داد: شكر در زمان بهره برداري 
به هر قيمتي از س��وي دولت فروخته شود جاي 
م��ا را در ب��ازار مي گيرد و ج��واب پيمانكاران، 
چغن��دركاران و كارگران را چ��ه بايد داد و چه 

بايد كرد.

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
اي��ران با بي��ان اينك��ه به دليل تعيين نش��دن 
قيمت ش��كر، پول يك ميليون تن چغندرقند 
خريداري ش��ده از سوي كارخانه ها پرداخت 
نش��ده است، گفت: س��تاد تنظيم بازار قيمت 

پيشنهادي كارخانه ها را بررسي مي كند.
بهم��ن دانايي در گفت وگ��و با خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس، در پاسخ به اينكه 
دليل درخواس��ت انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوشكر ايران براي افزايش قيمت شكر چه 
بوده است؟ گفت: قيمت چغندرقند ماده اصلي 
براي توليد ش��كر امس��ال 45 درصد افزايش 
يافته اس��ت و قيمت اين محصول 65 درصد 

قيمت تمام شده شكر را تشكيل مي دهد.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
ايران افزود:  قيمت چغندرقند س��ال گذش��ته 
كيلويي 165 تومان از كش��اورزان خريداري 
مي ش��د كه اين قيمت را امس��ال دولت 240 

تومان اعالم كرده است.
وي ادامه داد: همچنين قيمت دس��تمزد 
را امس��ال دول��ت 18 ت��ا 20 درص��د ب��اال 
برده ك��ه همين مؤلفه ح��دود 15 درصد در 

قيمت تمام شده شكر نقش دارد.
داناي��ي گف��ت:  بنابراين دول��ت تنها با 
افزاي��ش قيمت هاي چغندرقند و دس��تمزد، 
80 درصد در باال رفتن قيمت تمام شده شكر 

نقش داشته است.
به گفته دانايي، سال گذشته  كارخانه ها، 
س��وخت گاز طبيعي را مترمكعبي 70 تومان 
خريداري مي  كردند كه با افزايش قيمت امسال 

100 تومان خريداري مي كنند.
وي تأكيد كرد:  باتوج��ه به اين افزايش 
قيمت ها درخواست قيمت جديد متناسب با 
قيمت تمام شده كرديم كه هنوز تصميمي براي 

آن گرفته نشده است.
وي گف��ت: 28 كارخان��ه چغندرقند و 
9 كارخانه نيشكر در كشور ساالنه 1/2 ميليون 
تن ش��كر توليد مي كنند و نياز كشور ساالنه 

2/2 ميليون تن است.
به گفته دانايي، طي دو سال گذشته حجم 
زيادي ش��كر وارد كشور شده است و اگر تا 
يك سال ديگر هم واردات انجام نشود، مشكل 

تأمين نخواهد بود.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
اي��ران گفت: به دليل ابهام در قيمت ش��كر و 
به ف��روش نرفت��ن اين محص��ول،  كارخانه ها 
نتوانس��ته اند پ��ول يك ميلي��ون ت��ن چغندر 
خري��داري ش��ده از كش��اورزان را پرداخت 

كنند.
به گزارش فارس، نظر كارخانه ها افزايش 
30 درصدي قيمت ش��كر است و در جلسه 
س��تاد تنظيم ب��ازار احتماالً اين درخواس��ت 

بررسي خواهد شد.

پول يك ميليون تن چغندرقند 
كشاورزان پرداخت نشده است

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر ايران :

* بررسي قيمت شكر در ستاد تنظيم بازار

از تشكيك آمار
 تا سود چند تاجر


