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فرجام اقتصادي برجام
هم شيرين باشد

نشریه «شکر» تحلیل میکند:

تناقض عجیب

بهمن دانايي

«مليگرايي اقتصادي» به مثابه يك
نظريه منسجم و داراي قوت استداللي باال
در نيمه اول قرن گذشته روندي صعودي
را طي كرد و چراغ راه اكثر دولتها بود.
پس از جنگ دوم جهاني مدافعان اقتصاد
آزاد به ويژه تجارت بدون مانع ،توانستند
به لحاظ ذهني و نظري اين نظريه را
تضعيف كنند .در حالي كه برخي نخبگان
اقتصاد و سياست در جهان عالقه چنداني
به مليگرايي به لحاظ ذهني نداشتند ،اما
در عمل اين نظريه در بيشتر كشورهاي
آزاد جهان هم اجرا ميشد.
پس از بحران سال  2008ميالدي
در امريكا كه به سرعت به كشورهاي
اروپايي ،آسيايي ،كانادا و استراليا
رسيد ،پديده مليگرايي اقتصادي از
گوشه و كنار بيرون آمد و در كانون
توجه دوباره قرار گرفت.
ادامه در صفحه3

برنامه خودکفایی،نقشه واردات انبوه
صفحه4
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به اميد «برجام»
صنعت قند و شكر

مديران ،محققان ،كارمندان و كاركنان
صنعت قند و كشاورزان چغندركار و
نيشكركاران ايراني در دولت نهم و دهم
روزهاي تأسفبار و بسيار ناراحتكنندهاي
را سپري كردند .مجادله بيمعناي برخي
مديران كارنابلد دولتهاي يادشده كه
مديريتهاي مربوط به صنعت ،بازرگاني و
كشاورزي مرتبط با صنعت قند و شكر را
به دست آورده بودند با روشهاي عجيب
و استداللهاي عجيبتر از آن ،راه نفس
كشيدن اين صنعت قديمي را هر سال
تنگتر كردند تا جايي كه توليد قند و
شكر به  500هزار تن تقليل يافت و كيسه
واردكنندگان پر شد.
استداللهاي دولت قبل براي گشودن بازار
كشور بر روي واردات ،با اراده ،همت و
پايداري مديران و برخي نيروهاي مجلس و
مديران ارشد يكي پس از ديگري پوچ از آب
درآمد و قند و شكر توليد داخل روند فزاينده
توليد را تجربه كرد .خانواده بزرگ صنعت
قند در انتخابات يازدهم رأي خود را به آقاي
حسن روحاني داد و چند دليل داشت.
ادامه در صفحه3

مجموعه مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي در دولت جديد
اعتقاد راسخ دارند كه بايد مطابق با مفاد اقتصاد مقاومتي ابالغ
شده از سوي مقام رهبري ،توليد برخي محصوالت كشاورزي
در داخل به اندازهاي باشد كه نياز به واردات در كمترين مقدار
باشد .اين اعتقاد در بخش قابل توجهي از قواي ادارهكننده جامعه
نيز بارها تصريح شده و خودكفايي در توليد  8محصول اساسي
مثل گندم ،جو ،برنج ،شكر و ...به عنوان دستور در كانون توجه
قرار دارد .عباس كشاورز معاون وزير جهاد كشاورزي چند هفته
پيش در گفتوگو با خبرنگاران يك پرسش اساسي را شنيد:

براي خوداتكايي و خودكفايي مورد نظر مقام معظم رهبري چه
برنامهاي تدوين كردهايد؟ او پاسخ داد برنامهای تدوين شده و
براي اجرا آماده خواهد شد .عالوه بر اين در هفتههاي اخير و
در ارتباط با تدوين برنامه ششم توسعه نيز بارها از خودكفايي
در توليد محصوالت كشاورزي صحبت شده است .اين خواست
مقامهاي ارشد ايران است كه نبايد در مصرف برنج ،شكر ،گندم،
روغن و ...به واردات وابسته باشيم .در بسياري از كشورها نيز چنين
مسالهاي وجود دارد و آنها نيز برنامههاي خود را ارايه ميكنند.
ادامه در صفحات4و5

دريافت عوارض از واردات روغن ،برنج و شكر

نايبرييس اتاق ايران از رسيدگي به درخواست وزارت جهاد
كشاورزي درباره دريافت مابه التفاوت از واردات سه قلم كاالي
روغن ،برنج و شكر در نشست كميسيون شوراي اقتصاد خبر داد.
پدرام سلطاني نايبرييس اتاق ايران در رابطه با درخواست
وزارت كشاورزي مبني بر دريافت مابه التفاوت از واردات روغن
خام پالم ،برنج و شكر خام در جلسه كميسيون شوراي اقتصاد
توضيح داد :بر اساس اين پيشنهاد مصوب شد كه مبلغ  3هزار و

 500ريال بابت هر كيلو روغن پالم 5 ،هزار ريال بابت واردات هر
كيلو برنج و  4هزار و  600ريال نيز بابت واردات هر كيلو شكر
خام به عنوان عوارض دريافت شود .بر اساس اظهارات وي مقرر
شد ،اين مبالغ براي جبران ضرر و زيان كارخانههاي توليد قند
و شكر (چغندري) ناشي از تفاوت قيمت مصوب و بهاي تمام
شده و براي حمايت از توليد پرمحصول برنج داخلي ،صرف شود.
ادامه در صفحه3

در صفحات دیگر میخوانید:

نگراني از واردات و
برگشت بيماري هلندي

صفحه2

واردات مواد غذايي حتي
با استفاده از مسأله آب

صفحه2

شرتورم
و بالي ركود
صفحه5

اعتمادي كه ارز گرانبها را
در داخل حفظ كرد
صفحه8
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نگراني از واردات
و برگشت
بيماري هلندي

تالش دو ساله دولت يازدهم براي
شكستن طلسم مذاكرات هستهاي
به بار نشست و اكنون در آستانه لغو
تحريمهاي اين بخش هستيم .اين
رويداد خجسته و مباركي است كه
ميتواند زمينههاي يأس و نااميدي
اقتصادي را از ذهن و دل ايرانيان پاك
كند و نويد روزهاي خوش دهد .ايران از
اين پس ميتواند نفت صادر كند و منابع
ارزي آن را با كمترين دردسر به داخل
كشور منتقل كند .ايران در شرايط تازه
ميتواند با هر كشوري تجارت كند و
كاالي مورد نياز خويش را وارد كند و
يا كاالهاي توليدي را صادر كند.
بانكهاي ايران از سايه تحريم بيرون
ميآيند و مثل بانكهاي ساير كشورها
در ورود و خروج سرمايه عمل ميكنند.
از طرف ديگر دستكم  25ميليارد دالر
از درآمدهاي ايران كه در كشورها و
بانكهاي جهان بلوكه شده بود در حال
آزاد شدن هستند .اين ارزها چگونه
هزينه خواهد شد؟ اين پرسشي است
كه اكنون در محافل اقتصادي در كانون
توجه قرار دارد .اقتصاددانان ايراني
معتقدند در صورتي كه دولت يازدهم
مديريت كارآمدي بر نحوه تخصيص
ارزهاي آزاد شده نكند و آن را در مسير
نادرست واردات كاالهاي كشاورزي و
مواد غذايي هزينه كند باالترين آسيب
به جامعه وارد خواهد شد.
متأسفانه نشانههايي وجود دارند
كه برخي افراد آدرس غلط به مديران
ميدهند و به آنها يادآور ميشوند در
آستانه انتخابات هستيم و بايد جامعه
را در وفور و ارزاني قرار دهيم و بهتر
است منابع ارزي را براي خرسندي
مصرفكنندگان در بخشهاي واردات
هزينه كنيم .اكنون اين نگراني در ميان
گروههاي زيادي از فعاالن اقتصادي
ايجاد شده است كه عاقبت خوشي
براي منابع ارزي آزاد شده فراهم نشود
و اين منابع به جاي سرمايهگذاري در
توليد به ثمن بخس به واردكنندگان
اختصاص يابد .ترديدي نيست كه
اين كار ميتواند زمينههاي برگشت
بيماري هلندي را نيز به تن اقتصاد
ايران تزريق كرده و بار ديگر آن را به
كما ببرد .برگشت تورم از اين مسير
تشديد ركود موجود را جدي بگيريم.
شيريني پروند ه هستهاي را به كام
توليدكنندگان تلخ نكنيم و مراقب
وسوسه البيگران باشيم.

شکر

واردات مواد غذايي حتي با استفاده از مسأله آب

دكتر مجتبي پالوج| استقالل كشورمان از اهداف محوري
انقالب اسالمي است .دستيابي به اين مهم بدون توجه به تأمين
مواد غذايي غيرممكن است .با عنايت به اينكه بخش كشاورزي و
منابع طبيعي تأمينكننده مواد غذايي كشور است لذا توجه به اين
بخش و فراهم نمودن شرايط توسعهاي براي آن از روي حكمت
بوده و در حقيقت استقالل و امنيت و عزت سياسي كشور را
تضمينمينمايد.
سياستمداران اذعان ميدارند كشاورزي در فرآيند توسعه نقش
حياتي داشته و عزم و اراده سياسي و بسيج منابع براي توسعه اين
بخش ضروري است .در كشورهاي توسعهيافته با اتكا به فناوريهاي
نوين و حمايتهاي هدفمند نسبت به ارتقاي بهرهوري و بهبود
عملكرد در واحد سطح جهت ايجاد امنيت غذايي ،اهتمام ويژه
صورت ميپذيرد .در برخي از اين گروه كشورها با اعطاي يارانه
هدفمند به اندازه نيمي از ارزش محصوالت از توليدكننده و محصول
حمايت به عمل ميآيد .در بسياري از كشورهاي در حال توسعه
نيز كه براي توسعه پايدار و تكميل زنجيره ارزش سرمايهگذاري
مناسبي صورت گرفته و از كشاورزي حمايت ميشود ،كشاورزي
در كل فرآيند توسعه ملي نقش حياتي ايفا ميكند.
حمايت كشورها از كشاورزي
بخش كشاورزي تأمينكننده نياز حياتي جوامع بشري بوده
و آنچنان اهميتي دارد كه امروزه تأمين امنيت غذايي به عنوان
كاالي عمومي در زمره وظايف حاكميت و دولتها تعريف و
تعيين گرديده است .ضرورت توجه به اين بخش به لحاظ امنيت
و اطمينان از وجود غذا براي جمعيت آنقدر اهميت دارد كه
عليرغم تشكيل نهادهايي چون  WTOبا اهداف خاص و به
ويژه برداشتن محدوديتهاي تجاري و تعرفهاي و كاهش حذف
حمايتها ،كشاورزي بحثبرانگيزترين مقوله در اين ارتباط بوده
و در دور اروگوئه و دور دوحه قطر و تداوم مذاكرات در اين زمينه
سختترين و طاقتفرساترين مذاكرات در حوزه مذاكرات اجالس
سازمان جهاني تجارت معطوف به كشاورزي بوده است .مصوبات
دوحه مبني بر حذف يارانههاي كشاورزي بعد از گذشت بيش از
يك دهه همچنان ناكام مانده است و همه اينها به خاطر ضرورت
حمايت از كشاورزي بود ولي در كشور ما برخي از اين واقعيتها
غفلت ميكنند .واقعيت تاريخي اين است كشاورزي مسير توسعه
كشورها بوده و كشور توسعهيافتهاي وجود ندارد كه كشاورزي آن
توسعه نيافته باشد با وجود توسعهيافتگي برخي كشورها هماكنون
نيز اغلب اين كشورها از بخش كشاورزي حمايت ميكنند .موضوع
حمايت يارانهاي توسط كشورهاي عضو  WTOكه توسط مركز
محلي تحليل سياستهاي آمريكا منتشر شده است از نگاه وزير

محترم صنعت ،معدن وتجارت در اجالس مرتبط دور نماند و بر
اساس گزارش منعكس شده ،مجلس سناي آمريكا به طور متوسط
پرداختن ساالنه  100ميليارد دالر و براي دهه آينده  955ميليارد
دالر يارانه به بخش كشاورزي را مصوب نموده است.
بالغ بر  40درصد بودجه ساالنه كشاورزي اتحاديه اروپا براي
پرداخت يارانه است اين رقم براي سال  2010حدود  57ميليارد
يورو بوده است .پرداخت يارانه به كشاورزي داراي آنچنان اهميتي
است كه در صورت حذف آن چين و هند كه  40درصد جمعيت
جهان را تغذيه ميكنند قادر به تأمين امنيت غذايي خود نيستند.
كشاورزي در ايران از حداقل حمايت برخوردار بوده و از تنگناهاي
سرمايهگذاري و زيرساختي و زيربنايي در رنج است و با توجه به
كاركردي كه در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادي و جايگاهي كه
در كشور دارد نيازمند توجه است.با وجود اهميت فوقالعادهاي كه
توليدات كشاورزي در ضريب امنيت كشور دارد اما گروهي در ايران
حتي با استفاده از بزرگنمايي درباره آب نيز ،فكر واردات هستند.
هجمه امنيت غذايي و خودكفايي ضمن اينكه به داليل متعدد
ناصواب ميباشد از نگاه صرف بحران آب هم جاي تأمل دارد و به
شدتي كه در رسانهها و افكار عمومي و در جامعه مطرح ميشود
نگراني فزاينده ايجاد نموده و هر گونه اقدامي را تحتالشعاع فضاي
ايجاد شده قرار ميدهد .از طرفي بايد مالك و مبنا را درست طراحي
كرد و ضوابط و معيار را تعريف نمود و به آن پايبند بود صرف بيان
اين نكته كه تعداد چاه زياد است جاي تأمل دارد ،هند  20ميليون
چاه دارد ولي برخورد آن متفاوت است .آيا تعداد چاه مهم است يا
ميزان آبي كه استحصال ميشود؟ اين كه چه تعداد چاه ميتوان
حفر نمود يا چه ميزان آب استحصال گردد در هالهاي از ابهام است.
بر اساس آمار رسمي در يك دوره تعداد چاه  16برابر وليكن ميزان
استحصال آب تنها  5برابر افزايش يافت.بررسيها نشان ميدهد كه
مناطق ممنوعه در توليد محصوالت كشاورزي از نظر شدت بحران و
تأثير آن يكسان نيستند .ممنوع بودن دشتها مترادف با عدم امكان
افزايش توليد محصوالت راهبردي و حصول به خودكفايي در همه
اين سطح و همه دشتها و تعطيلي كشاورزي نيست .در بدترين
شرايط حدود  25درصد از توليد كشاورزي در دشتها صورت
ميگيرد كه شدت بحران زياد بوده و نيازمند اقدامات ويژهاي است
كه در آن دشتها نيز با تدابير الزم و به كارگيري اصول علمي ،شرايط
قابل برگشت ميباشد.منابع آب مشترك و متعلق به عموم و كاالي
عمومي است در برداشت آن بايد منافع ملي براي همه اصل باشد.
بدون ترديد ،برداشت بيرويه موجب مشكالت زياد از جمله شور
شدن و از دست دادن منابع ميشود و لذا ظرافتها و حساسيتهاي
خاص در سياستگذاريهاي كوتاه و بلندمدت نياز است.

شکر
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فرجام اقتصادي برجام هم شيرين باشد
ادامه از صفحه اول
اين توجه آنقدر جدي بود كه در همان سال حمايتگرايي
اقتصادي موجب نگراني سران كشورهاي گروه  20شد و حتي
بيانيهاي در اين باره صادر شد .اما در عمل اعضاي گروه 20
با وجود صدور بيانيه با استفاده از ابزارهاي مليگرايي اقتصادي
تالش كردند اقتصاد داخلي خود را نجات دهند.
جداي از موضوع بسيار با اهميت عبور از وابستگي به مثابه
يك پديده زيانآور كه يكي از منابع قدرت گرفتن مليگرايي
اقتصادي است و البته در عمل نيز اثبات شده است ،نگاه
اقتصادي محض هم اين پديده را داراي قدرت ميكند .حفظ
اشتغال ملي در صدر منابع قدرت گرفتن دوباره مليگرايي در
سالهاي جديدي است كه به شدت با اقبال عمومي مواجه
شده است .به اين معني كه طرفداران حمايتگرايي منطقي باور
دارند تضعيف تجارت داخلي و اقتصاد ملي و دادن بازارها به
رقباي خارجي شايد در كوتاهمدت نفع اقتصادي داشته باشد اما
نابودي اشتغال پايدار ،ميتواند آسيبهاي جدي اقتصادي به بار
آورد .در حالي كه به قول وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ايجاد
يك شغل تازه در صنعت پتروشيمي نياز به يك ميليارد تومان
سرمايهگذاري دارد و يا ايجاد شغل در صنعت خودرو يا ساير
صنايع نيز نياز به سرمايهگذاريهاي كالن دارند از دست دادن
اشتغال موجود بسيار هزينه دارد .از سوي ديگر ميتوان تأكيد
كرد براي كشوري مثل ايران كه سياست خارجي آن ماهيت
ويژه دارد و حفظ فاصلههاي منطقي با بخشی از جهان در صدر
سياستگذاريهاي مرتبط با سياست خارجي قرار دارد ،مليگرايي
اقتصادي يك ضرورت اجتنابناپذير است .در حالي كه اين نظريه
تا همين امروز هم به دليل پرشمار اجرايي نشده است و به ويژه
در سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم با داليل واهي ناديده
گرفته شد ،شرايط جديد سياست خارجي موجب نگراني شده
است .سياست خارجي ايران در  2سال سپري شده با رويكرد
حل تعارضات پيرامون پرونده هستهاي به نقطه مطلوب رسيده
و مصالحه با گروه كشورهاي  5+1انجام شده است .اين اتفاق
بزرگ راه را براي تعامل اقتصادي با جهان هموار كرده و حضور
دهها گروه بزرگ اقتصادي از اروپا و كشورهاي بزرگ آسيايي
به ايران در چند ماه گذشته نويدبخش روزهاي خوش كسب
و كار ايرانيان است .همه كساني كه اين وضع جديد را تحليل
ميكنند اميدوارند اقتصاد ايران از تنگناهاي پديدار شده به وسيله
تحريمهاي ظالمانه عبور كنند و به افقهاي روشن برسد ،اما در

ميان اين خرسندي برخي نگرانيها نيز ديده ميشود .شوربختانه
بايد يادآور شد كه برخي رفتارها و گفتارها از سوي گروهي از
مديران و البيگران مايه نگراني شده است .اين گروه با دادن
آدرس غلط به مديران ارشد ممكن است به جاي ورود سرمايه
خارجي در بخشهاي توليدي – صنعتي به صورت مشاركت با
بنگاههاي داخلي ،راه نفوذ واردات بيشتر را هموار كنند .اين افراد
ممكن است با فريادهاي بلند و برافراشتن پرچم ضرورت ورود
سرمايههاي خارجي ،راه را براي كاهش قدرت اقتصاد ملي صاف
كنند و به جاي رشد اقتصادي از مسير توليد ،سرمايهگذاري
در تجارت را رونق دهند .سرمايهگذاري خارجي يك ضرورت
تمام عيار است اما شرط دارد و نميتوان هر كار و فعاليتي كه
شايد قدرت اقتصاد ملي را هدف تضعيف قرار ميدهد را مفيد
تلقي كرد .مديران ارشد دولت محترم توجه داشته باشند كه
ورود سرمايههاي خارجي را با چشماني باز و گوشهايي تيز رصد
كرده و اجازه تضعيف اقتصاد ملي در شرايط جديد را ندهند.
نبايد در شرايطي كه صنعت كشور به دليل سياستهاي غلط
دولتهاي قبلي آسيب ديده و قدرت رقابت از كف دادهاند را
بيمهابا و بدون توجيه اقتصادي به مصاف بنگاههايي فرستاد كه
از همه حربها براي ورود و جاخوش كردن استفاده ميكنند.
دهها هزار ميليارد تومان از منابع ارزي اين كشور در دهههاي
گذشته به بنگاههاي صنعتي پرشمار تبديل شدهاند و رها كردن
آنها در اين شرايط ميتواند آسيب جدي به اين سرمايهها و
اشتغال وارد كند كه هوشمندي ميخواهد .بديهي است شرايط
جديد يك مزيت براي بنگاههاي صنعتي و فعاليتهاي توليدي
است كه از امكانات استفاده و تكنولوژي روزآمدتر وارد كنند و
قدرت رقابت خود را افزايش دهند .دولت محترم نيك ميداند
سرمايهگذاران خارجي هرگز وفاداري به هيچ آرماني ندارند و
برايشان آب و خاك ايران با آب و خاك تركيه تفاوتي ندارد
و در چشم برهمزدني باز هم خواهند رفت .مبادا که اجازه
دهیم سرمایه و سرمایهگذاری و سرمایهگذار داخلی نابود شود
و دلخوش از آن باشیم که سرمایهگذار خارجی به ایران راه پیدا
میکند .باید داشتههایمان را حفظ کنیم و از سرمایهگذار خارجی
هم استقبال کنیم .اقتصاد ملي را بايد با شرايط روز دنيا و استفاده
از همه تجربهها و سياستهاي اقتصادي پيدا و پنهان اداره كرد.
حمايتگرايي اقتصادي رو به رشد است و نبايد در فضاي تخيلي
به سر برد .از سرمايهگذاري خارجي تنها به شرط مشاركت براي
انتقال تكنولوژي و تواناسازي بنگاههاي داخلي اقبال كنيم.

دريافت عوارض از واردات روغن ،برنج و شكر

ادامه از صفحه اول
نايبرييس اتاق ايران با اعالم اين مطلب كه
پيشنهادهاي مذكور به تصويب اعضاي كميسيون رسيد
و مواردي هم به درخواست اتاق اضافه شد ،تصريح كرد:
اتاق درخواست كرد كه زمان اجراي مصوبات دو هفته
پس از تصويب و ابالغ مصوبه از سوي شوراي اقتصاد
تعيين شود .با توجه به اينكه اين شورا زودتر از دو هفته
آينده تشكيل جلسه نميدهد ،بنابراين واردكنندگان از
االن تا  20الي  25روز ديگر فرصت دارند براي اعمال
عوارض آماده شوند .درخواست ديگر اتاق درباره مدت
اجراي اين مصوبه بود كه بر اساس آن خواستيم ،تنها

تا پايان سال جاري اين قانون اجرا شود .طبق قانون
بهبود مستمر فضاي كسب و كار بايد بين ابالغ مصوبه
و اجراي آن ،زمان مشخصي در نظر گرفته شود .در اين
جلسه درخواست ما فرصت  40روزه بود كه مورد توافق
قرار نگرفت و با دو هفته موافقت شد .بايد رويكرد دولت
از ابتداي سال نسبت به واردات محصوالت كشاورزي
مشخص باشد ،بدينترتيب اتاق ايران درخواست كرد كه
براي دريافت عوارض از واردات محصوالت كشاورزي در
انتهاي هر سال موضوع در كميسيون ماده يك مقررات
صادرات و واردات مطرح و درباره تغيير حقوق ورودي
كاالهاي مورد نظر تصميمگيري شود.
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به اميد «برجام»
صنعت قند و شكر

ادامه از صفحه اول
دليل نخست اين بود كه رييس
دولت يازدهم در جريان انتخابات
وعده داد از قانون عدول نكند و
هر چه نص صريح قانون در حوزه
كسب و كار را نيز بدون محدوديت
اجرا كند .عالوه بر اين ،اكثريت
اعضاي ارشد دولت يازدهم در
 8سال فعاليت دولتهاي قبلي
با بخش خصوصي نشست و
برخاست كردند و درد و گاليههاي
آنها را از نزديك شنيدند و تأكيد
كردند در دولت جديد روش
مناسب براي تعامل با تشكلها
پديدار خواهد شد .متأسفانه پس
از گذشت دو سال از فعاليت
دولت يازدهم برخي از مديران
دستگاههاي مياني وعدههاي
دولت و رييس آن را در جريان
انتخابات ناديده گرفته و برخالف
نص قانون و به بهانه اينكه نبايد
تورم افزايش يابد ،شرايط را بسيار
دشوار كردهاند .اين رويكرد دو
روش عملي را در دستور كار دارد.
يك روش اين است كه برخي
سازمانهاي حمايتي با وجودي
كه ميدانند قيمتگذاري دولتي
منسوخ شده است همچنان بر اين
كار اصرار دارند و با عدم رعايت
قانون قيمتهاي توليدكننده را
تحت فشار قرار داده و واحدهاي
صنعتي را در سختترين موقعيت
قرار ميدهند.
يك اتفاق ديگر اين است كه
برخي مديران با تأخير در اجراي
وظايف خود در حوزه قيمتگذاري و
اعالم نكردن آنها فضاي دلسردكننده
ايجاد ميكنند .اكنون كه دولت
محترم توانسته است برجام را به
مرحله اجرا نزديك و بذر اميد در
ذهن و جان فعاالن اقتصادي ايجاد
كند نبايد صنعت قند و شكر با زيان
و نااميدي همراه باشد .برجام اين
صنعت نيز بايد اين باشد كه رياست
محترم جمهوري برخي مديران را
آگاه سازد تا به جاي اينكه چوب الي
چرخ بگذارند چرخها را روغنكاري
كنند تا سانتريفوژها بچرخد،
اقتصاد بچرخد ،چرخ معيشت مردم
بچرخد و صنعت قند و شكر نيز
شيرينكام باشد.
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نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

شکر

تناقض عجیب؛ برنامه خودکفایی،نقشه واردات انبوه

ادامه از صفحه اول
در حالي كه اين سخنان و اين خواست و اراده عمومي جامعه براي رهايي كشور
از وابستگيهاي آسيبزننده بر امنيت غذايي و ملي در دستور كار است و اميدهايي
ايجاد كرده اما نگرانيهايي هم نيز وجود دارد كه نكند اين حرفها در عمل كنار
گذاشته شوند .واقعيت اين است كه اين نگرانيها چندان پربيراه بوده است و برخي
برنامهها و نوشتهها و تحليلها نشان ميدهد كه برخالف آنچه گفته شد« ،چشمانداز
واردات كاالهاي كشاورزي در دوران پساتحريم تا افق  »1404تهيه شده و در اختيار
دولت و مديران قرار دارد.
دفتر تحقيقات و سياستهاي توليدي بخشهاي توليدي وزارت اقتصاد به تازگي پژوهشي
با عنوان يادشده را منتشر كرده كه نقشه  10سال آينده در واردات را تدارك ميبيند.
در مقدمه اين طرح ميخوانيم :ايران با قرار گرفتن در نيم كره خشك زمين ،با
خشكساليهاي پيدرپي و گسترده و كاهش شديد منابع آب روبهرو است .عالوه بر
اين بهرهبرداري غيربهينه از منابع موجود بر شدت بحران منابع توليد كشاورزي افزوده
است .تحت چنين شرايطي ،امكان افزايش كمي توليد از طريق به كارگيري منابع بيشتر
محدود شده است .از اين جهت بخش قابل توجيه از كاالهاي اساسي مورد نياز كشور
از طريق واردات تأمين ميشود به طوري كه اين روند در دوران پساتحريم نيز ادامه
خواهد داشت .با اين حال تأمين واردات كاالهاي اساسي در دوران تحريم با مشكالتي
از قبيل افزايش هزينه تأمين مالي ،افزايش هزينههاي دموراژ ،افزايش هزينههاي تبعي
خريد ،عدم تأمين به موقع منابع ارزي و تأمين مالي تورمي مواجه بود كه دردوران
پساتحريم بخش عمدهاي از اين مشكالت وجود نخواهد داشت .همچنين در دوران
پساتحريم با توجه به اينكه لغو تحريمها سبب روانتر شدن ارتباط ايران با ديگر كشورها
و برقراري تعامالت بيشتر خواهد شد ،فرصتهاي الزم جهت استفاده از ظرفيتهاي
كشت فراسرزميني و جبران بخشي از كمبود منابع پايه در كشور فراهم خواهد شد.
در اين گزارش ضمن بررسي وضعيت توليد و واردات كاالهاي اساسي در كشور طي
 10ساله اخير ،تصويري از وضعيت خريد خارجي (واردات) كاالهاي اساسي طي سالهاي
 1394-1404ارايه شده و در ادامه ،عوامل پيش برنده و بازدارنده خريد خارجي كاالهاي
اساسي در كشور و چشمانداز خريد خارجي اين كاالها در شرايط پساتحريم مورد بررسي
قرار گرفته و در نهايت پيشنهادات سياستي مطرح گرديده است.
در اين گزارش درباره واردات آمده است:
 طي دوره  1384- 1393ميزان واردات گندم از  105/2هزار تن در سال  1384بهحدود  7382هزار تن در سال  1393افزايش يافته و ميزان واردات آن از  1/5كيلوگرم
به  94/8كيلوگرم رسيده است.
 طي دوره مذكور ميزان واردات برنج از  1044/6هزار تن به  1207هزار تن و ميزانواردات سرانه آن از  15/1كيلوگرم به  15/5كيلوگرم افزايش يافته است.
 طي سالهاي  1384 -1393ميزان واردات روغن خام از  1267/3هزار تن به 1327/9هزار تن و ميزان واردات شكر از  707هزار تن به  823/5هزار تن افزايش
يافته است.
 طي دوره مذكور ميزان واردات نهادههاي دامي از قبيل جو از  1209/3هزار تن به 1908هزار تن ،ذرت از  2114/1هزار تن به  6330هزار تن و كنجاله سويا از 1286/6
هزار تن به  2360/8هزار تن افزايش يافته است.
 طي اين دوره واردات گوشت قرمز از  17/2هزار تن به  68هزار تن و واردات سرانهاز  0/2كيلوگرم به  0/9كيلوگرم رسيده است.
 طي دوره مذكور مجموع واردات كاالهاي اساسي از حدود  7751/3هزار تن در سال 1384به  21412/1هزار تن در سال  1393افزايش يافته و ميانگين ساالنه مجموع
واردات كاالهاي اساسي طي اين دوره در حدود  14/4ميليون تن بوده است.
با توجه به آمار فوق طي دهه اخير بخش قابل توجهي از تأمين امنيت غذايي در كشور
به دليل كاهش منابع پايه از طرفين واردات كاالهاي اساسي صورت پذيرفته است.
تهيهكنندگان گزارش حتي پيشبيني منابع مالي خريد خارجي كاالهاي اساسي در
چارچوب ماده  62قانون محاسبات عمومي را كرده و مينويسند :بر اساس مفاد ماده
 62قانون محاسبات عمومي ،وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در
صورتي ميتوانند براي خدمات و كاالهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار
اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و
ساير هزينههاي ذيربط ،اعتبار تأمين كرده باشند .اين در حالي است كه طي سالهاي
اخير تأمين مالي خريد خارجي كاالهاي اساسي عمدتاً از طريق خطوط اعتباري بانك

مركزي انجام شده است كه به داليل مختلف ازجمله تحريمهاي خارجي ،به هنگام نبوده
و تبعاتي چون اختالل در برنامههاي ذخيرهسازي و عدم امكان برنامهريزي خريد در
زمانهاي مناسب را به همراه داشته و عاله بر آن اين نحوه تأمين مالي از طريق افزايش
حجم نقدينگي موجب افزايش پايه پولي وتورم در كشور شده است .شايان توجه است
كه تأمين منابع مالي خريد خارجي كاالهاي اساسي تا قبل ازاجراي قانون هدفمند كردن
يارانهها در سال  ،1389در چارچوب ماده  62قانون محاسبات عمومي بوده است.
در اين گزارش ضمن بررسي وضعيت توليد و واردات كاالهاي اساسي در كشور طي 10
سال گذشته ،تصويري از وضعيت خريد خارجي (واردات) كاالهاي اساسي طي سالهاي
 1394 -1404ارايه شده و عوامل پيش برنده و بازدارنده خريد خارجي كاالهاي اساسي در
كشور و چشمانداز خريد خارجي اين كاالها در شرايط پساتحريم مورد بررسي قرارگرفته و
در نهايت پيشنهادات سياستي مطرح گرديده است .بررسيها نشان ميدهد كه:
طي دهه اخير ( )1394 -1393بخش قابل توجهي از تأمين امنيت غذايي در كشور
به دليل تخريب منابع پايه ،از طريق واردات كاالهاي اساسي صورت پذيرفته است،
به طوري كه ميانگين واردات ساالنه گندم طي اين دهه حدود  3/2ميليون تن ،برنج
 1/3ميليون تن ،روغن خام  1/4ميليون تن ،شكر  1/3ميليون تن ،جو يك ميليون تن،
ذرت  3/7ميليون تن ،كنجاله سويا  2/3ميليون تن ،گوشت قرمز  93/7هزار تن ،گوشت
مرغ  21/8هزار تن و مجموع واردات كاالهاي اساسي حدود  14/4ميليون تن بوده است.
طي سالهاي اخير به دليل بحران منابع آب ،خشكساليهاي متوالي و تحريمهاي
خارجي سهم دولت در واردات كاالهاي اساسي افزايش يافته ،به طوري كه در سال
 1391نزديك به  50درصد بوده است.
با تسري نرخ رشد جمعيت طي دهه گذشته و به دهه آينده و با مبنا قرار دادن
متوسط واردات ساالنه كاالهاي اساسي طي دهه گذشته ( ،)1384 -1393ميانگين
واردات ساالنه مجموع كاالهاي اساسي طي سالهاي  1394 -1404در حدود
 15/7ميليون تن خواهد بود كه نسبت به ميانگين دهه گذشته ( 14/4ميليون تن) حدود
 9درصد افزايش نشان ميدهد .ميزان واردات مجموعه اين كاالها در سال  1394حدود
 14/6ميليون تن و در افق  1404تقريباً  16/6ميليون تن خواهد بود.
ميانگين واردات گندم طي سالهاي  1394 -1404در حدود  3/4ميليون تن ،برنج
 1/4ميليون تن ،روغن خام  1/5ميليون تن و شكر خام  1/5ميليون تن خواهد بود
كه نسبت به ميانگين ساالنه اين اقالم طي دهه گذشته به ترتيب حدود  200هزار تن،
 100هزار تن 100 ،هزار تن و  200هزار تن افزايش نشان ميدهد.
ميانگين واردات ساالنه نهادههاي دامي از قبيل جو ،ذرت و كنجاله سويا طي دهه
آينده ( )1394 -1404به ترتيب  1/1ميليون تن 4 ،ميليون تن و  2/5ميليون تن خواهد
بود كه نسبت به ميانگين واردات ساالنه اين اقالم طي دهه گذشته به ترتيب  100هزار
تن 300 ،هزار تن و  200هزار تن افزايش نشان ميدهد.
كاهش ظرفيتهاي سرزميني به دليل تخريب محيط زيست و منابع پايه و به ويژه
آب ،عدم شمول تحريمها به خريد خارجي كاالهاي اساسي ،ساختار دولتي موجود
شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني امور دام كشور با چندين سال سابقه
حضور در بازارهاي بينالمللي و تمركز تأمين و تجارت كاالهاي اساسي در وزارت
جهاد كشاورزي به لحاظ هماهنگي ،از مهمترين عوامل پيشبرنده در حوزه خريد خارجي
كاالهاي اساسي محسوب ميشوند.
تأمين مالي خريد خارجي كاالهاي اساسي خارج از چارچوب ماده  62قانون محاسبات
عمومي ،محدوديت منابع مالي جهت خريد خارجي كاالهاي اساسي (ارزي و ريالي)،
متكي شدن خريد خارجي كاالهاي اساسي به چند شركت چند مليتي و مشكالت بخش
خصوصي جهت خريد خارجي كاالهاي اساسي از مهمترين عوامل بازدارنده در حوزه
خريد خارجي كاالهاي اساسي به شمار ميآيند.
با توجه به اينكه تحريمهاي خارجي مشمول كاالهاي اساسي نميشود ،خريد خارجي
كاالهاي اساسي در كشور در زمان پساتحريم تفاوتي با زمان اجراي تحريمها نخواهد
داشت .با اين وجود خريد خارجي اين كاالها در زمان تحريم هزينههاي جانبي قابل توجهي
را به كشور تحميل مينمود كه در اين خصوص ميتوان به هزينههاي تأمين منابع مالي
(ارزي و ريالي) ،هزينههاي بيمهاي ،افزايش هزينههاي دموراژ ،افزايش هزينههاي تبعي
خريد ،نكول فروشندگان ،تراكم كاال در بنادر و تشديد رفتارهاي فرصتطلبانه اشاره نمود.
در دوران پساتحريم هزينههاي فوقاالشاره به كشور تحميل نخواهد شد .همچنين
در دوران پساتحريم با توجه به اينكه لغو تحريمها سبب روانتر شدن ارتباط ايران با
ديگر كشورها و برقراري تعامالت بيشتر خواهد شد ،فرصتهاي الزم جهت استفاده
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از ظرفيتهاي كشت فراسرزميني و جبران بخشي از كمبود
منابع پايه در كشور فراهم خواهد شد.
***
در باره اين گزارش چند پرسش بسيار مهم وجود دارد
كه بايد در كانون توجه مديران ارشد دولت قرار گيرد:
الف -اعداد و ارقام مورد استفاده در اين گزارش كه
ميتوان به نوعي آن را با توجه به موقعيت وزارت اقتصاد
به نوعي گزارش دولت ناميد از كدام مرجع اخذ شده
است؟ آيا وزارت جهاد كشاورزي اين ارقام را تهيه كرده
است و اگر اين گونه است در كدام بخش از وزارتخانه اين
آمار تدارك ديده شده است؟ آيا وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و به ويژه بخش بازرگاني اين وزارتخانه يا شركت
خريدهاي خارجي كه به تازگي به وزارت كشاورزي انتقال
يافته است اين اعداد را آماده كردهاند؟ نميتوان انتظار
داشت كه اين اعداد و آمار ساخته و پرداخته ذهن فقط
كارشناسان باشد و از محل دولتي تدارك ديده نشده
باشد؟ حالت بدبينانه اين است كه يادآور شويم برخي
از نهادهاي طرفدار واردات اين آمار را تدارك ديدهاند.
ب -در صورتي كه دولت موظف است برنامه خودكفايي
توليد  8قلم كاال از جمله شكر را آماده سازد تهيه و انتشار
چنين گزارشي از طرف معاونت اقتصادي يك وزارت اصلي
اقتصاد – حتي اگر گفته شود نظر كارشناس تهيه كننده
است -آيا تناقض با خودكفايي ندارد؟ وقتي همزمان
با تدارك خوداتكايي توليد در  8قلم كاالي اساسي
گزارش واردات  10ساله نيز تهيه و منتشر ميشود نوعي
دلسردكردن بخش توليد به حساب نميآيد.
ج -در صفحه  5گزارش ياد شده جدول «واردات
سرانه كاالهاي كشاورزي طي سالهاي  1384تا
 »1393درج و در آن آمده است كه ميانگين واردات
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سرانه شكر در اين سالها  18/3كيلوگرم بوده است
و در همان صفحه ميزان واردات به طور متوسط در
سالهاي يادشده  1345هزار تن قيد شده است .آمار
ارايه شده در جدول ياد شده البته نشان ميدهد سرانه
واردات شكر در سالهاي  1385با  36كيلوگرم در
سال  1389با  23كيلوگرم و سالهاي  1391و 1392
با  20كيلوگرم و  21كيلوگرم واردات سرانه از عوامل
اصلي در رسيدن به عدد  18/3بسيار مؤثر بودهاند.
يادمان باشد واردات  2/5ميليون تن شكر در سال
 1385و عدد متناظر آن  36كيلوگرم واردات سرانه
موجب شد كه توليد قند و شکر تا  500هزار تن كاهش
يابد كه كمتر از نصف توليد سال قبل بوده است.
تهيهكنندگان گزارش ياد شده بودن توجه به اينكه
دليل رشد واردات شكر در سالهاي  1391و 1392
رانتهايي بوده است كه از مسير اختصاص دالر به
قيمت  1226تومان به واردكنندگان بوده است ميزان
واردات متوسط شكر در سالهاي  1395تا  1404را 1/5
ميليون تن فرض كردهاند در حالي كه در  9ماه گذشته
واردات شكر هنوز به عدد  200هزار تن نيز نرسيده
است .عالوه بر اين مصرف سرانه  10كيلوگرم شكر
در سالهاي اخير كه بانك مركزي آن را گزارش كرده
است نشان ميدهد كل مصرف سرانه مصرف مستقيم
شكر در سالهاي آينده و با جمعيت  78ميليون
نفري كمتر از يك ميليون تن و با مصرف سرانه حتي
 25كيلوگرم در سال و جمعيت حتي  85ميليون نفري
 2/1ميليون تن باشد .در حالي كه هماكنون توليد شكر
در وضع غيرخودكفايي به حدود  1/4ميليون تن رسيده
است چگونه است كه واردات شكر به طور ميانگين بايد
 1/5ميليون تن باشد؟

شرتورم و بالي ركود

 -1نرخ تورم مهارناشدني و شتابان ،يك پايه نكبت و فالكت
به حساب ميآيد و اقتصاددانان آزادانديش آن را «شر» مينامند.
مهار نشدن نرخ تورم آسيبهاي جدي به روح و جسم جامعه
و اقشار گوناگون ميزند و شهروندان را خشمگين و اندوهگين
ميكند.
كارگري كه در پايان يك دوره معين با حيرت شاهد از
دست رفتن قدرت خريدش است ،كشاورزي كه دسترنجش در
برابر توفان تورم تاب نميآورد و از دست ميرود ،صنعتگري
كه با چشمهايي باز ميبيند در هر دوره معين قيمت تمامشده
توليداتش روندي فزاينده مييابد و نميتواند در برابر رقباي
خارجي تاب بياورد ،چگونه عصباني و ناراحت نباشد؟
نرخ تورم بيمهار ايران  ۲۵سال است كه دورقمي است و ۳
دولت پس از جنگ به داليل گوناگون نتوانستهاند آن را مهار
و به زير ۱۰درصد بكشانند .اين امر عجيب درحالي است كه
تركيه در همسايگي ايران و برزيل در امريكاي جنوبي توانستند
با اتخاذ سياستهاي پولي كارآمد و تن دادن به برخي سختيها
نرخ تورم خود را تكرقمي كنند .آمارهاي ارايه شده از سوي
اقتصاددانان جوان ايراني كه در گزارش مبسوط آنها از تورم
انتظاري آمده است ،اين نويد را ميدهد كه سرانجام يك پايه
نكبت در ايران شكسته ميشود.
آنچه ميماند اين است كه مديران خرج در دولت و مديران
بنگاههاي اقتصادي و صنعتي بردباري نشان دهند و اجازه دهند
نرخ تورم به پايينترين اندازه خود نزول كند تا شاهد ثبات در
اقتصاد ايران باشيم .صنعتگران اصيل ايراني و مديراني كه قصد

دارند در فضايي متعادل ،قابل پيشبيني و قابل اندازهگيري
فعاليت كنند ،بايد به دولت و تيم اقتصادي آن فرصت دهند
تا يكبار و براي هميشه از شر تورم آسوده شويم و آن را به
اندازهيي ضعيفسازيم كه توان برگشت را از دست بدهد.
 -2از سوي ديگر اما ركودنيز يك پديده آسيبساز و
نااميدكننده به حساب ميآيد كه جامعه را با اندوه و حسرت
مواجه ميكند .توليدكنندهاي كه با اميد فراوان كاال توليد كرده
و چشم به بازار دوخته كه كااليش را خريداري كند تا خط توليد
را داغ نگه دارد وقتي كااليش را نميخرند چه خواهد كرد؟ او
شايد مدتي كار توليد را با هر زحمت ادامه داده و انبارهايش را پر
كند و حتي انبار نيز اجاره گيرد اما سرانجام تسليم شده و توليد
را كاهش ميدهد و كارگرانش را در شرايط تعديل قرار ميدهد.
در شرايط ركود و كمبود درآمد است كه حتي مصرفكنندگان
حسرت ميخورند چرا پول ندارند كه كاالي ارزان شده خريداري
كنند.
 -3دولت يازدهم پس از اتخاذ سياستهاي ضدتورمي
كاميابي به دست آورده و توانسته است نرخ تورم را به مرز
 10درصد نزديك كند و به زودي شايد شاهد تورم تك رقمي
باشيم .اما شيريني كاهش تورم را نبايد با تداوم ركود تلخ كرده و
دستاوردهاي آن را نزد افكار عمومي مخدوش كنيم .صنعت قند
و شكر از ركود آسيب ديده است و نميتواند توليدات خود را در
بازار بفروشد و روزهاي سختي را تجربه ميكند .توليدكنندگان
اميدوارند سياستهاي ضد ركود دولت مفيد واقع شده و صنعت
و توليد از بالي ركود دور بمانند.
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اظهار نگراني
از روند كوچك شدن
اراضي كشاورزي

مديركل دفتر نظامهاي بهرهبرداري
ي با اشاره
سازمان مركزي تعاون روستاي 
به روند رو به تهديد كوچك شدن اراضي
كشاورزي ،گفت :تحقق امنيت غذايي و
بهصرفه كردن اقتصاد كشاورزي از معبر
خرد شدن اراضي نميگذرد.
نادر عليزاده اظهار كرد :در كشور
 1360تعاوني توليد روستايي در
بخش كشاورزي وجود دارد .همچنين
در سطح كشور و در حوزه تشكلهاي
كشاورزي  30شركت سهامي  -زراعي
و  61اتحاديه شركتهاي تعاوني توليد
استاني و شهرستاني وجود دارد كه بيش
از سه ميليون هكتار اراضي كشاورزي در
اختيار كل اين تشكلها قرار دارند.
مديركل دفتر نظامهاي بهرهبرداري
ي از
سازمان مركزي تعاون روستاي 
تشكلهاي فعال بخش كشاورزي
به ويژه شركتهاي تعاوني توليد با
هدف يكپارچهسازي و يكجاكشتي به
عنوان پايهگذار بستر مناسب اجراي
سياستهاي بخش كشاورزي نام برد.
عليزاده با اشاره به كوچكي اراضي
متعلق به هر كشاورز در كشور به روند
خرد شدن اراضي طي سالهاي اخير
اشاره و بيان كرد :اگر ميخواهيم در
راستاي تحقق امنيت غذايي و اقتصادي
كردن بخش كشاورزي حركت كنيم ،از
طريق خردشدن اراضي ميسر نخواهد
شد و چارهاي جز ايجاد تشكلهاي
منسجم ،يكپارچهسازي اراضي و كشت
يكجا با مديريت مناسب نداريم.
وي از افزايش بهرهوري ،افزايش
منابع توليد و درآمد بهرهبرداران
به عنوان مهمترين اهداف نظام
بهرهبرداري ياد كرد و افزود :ساماندهي
اراضي خرد و پراكنده ،افزايش كارايي و
اثربخشي نظامهاي بهرهبرداري موجود
و توسعه كشاورزي صنعتي براي
برخورداري حداكثري بهرهبرداران از
ارزش افزوده محصوالت كشاورزي و
تكميل زنجيره از ديگر اهداف نظام
بهرهبرداري است.
مديركل دفتر نظامهاي بهرهبرداري
ن مركزي تعاون روستايي
سازما 
ساماندهاي و توانمندسازي الگوهاي
موجود نظام بهرهبرداري ،ساماندهي
شركتهاي تعاوني توليد و سهامي
 زراعي غيرفعال و زيانده و توسعهنظامهاي بهرهبرداري از طريق ايجاد
تشكلها در اين حوزه از مهمترين
برنامههاي كلي نظامهاي بهرهبرداري
در بخش كشاورزي ايران است.
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اعالم نشدن
نرخهاي تضميني
كشاورزي و احتمال
تغيير نكردن آن

مديرعامل مجمع ملي خبرگان
كشاورزي از احتمال افزايش
نيافتن نرخهاي خريد تضميني
محصوالت كشاورزي در سال
زراعي پيش رو انتقاد كرد و گفت:
هزينههاي توليد براي كشاورزان
افزايش يافته و با وجود گذشت
حدود يك هفته از فصل كشت
هنوز نرخهاي تضميني تصويب و
اعالم نشده است.
علي خانمحمدي گفت :در
مذاكراتي كه با مسئوالن وزارت
جهاد كشاورزي داشتيم اعالم شد
كه با توجه به كاهش يافتن قيمت
محصوالت كشاورزي در جهان
احتمال دارد كه نرخهاي خريد
تضميني محصوالت كشاورزي
تغيير پيدا نكند كه بايد گفت
كه اگر دولت اين تصميم را دارد
بايد بتواند هزينههاي توليد مانند
قيمت نهادهها ،دستمزد و ...را
براي كشاورزان ثابت نگه دارد كه
البته تا امروز موفق نشده است.
وي افزود :گرچه برخي از
مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي
مجددا ً اين اظهارات خود را
پس گرفتند اما بايد گفت در
ت نهادههاي
شرايطي كه قيم 
كشاورزي مانند بذر ،كود و سم
و ماشينآالت و تجهيزاتي مانند
دنبالهبندهاي تراكتور و دستمزد
كارگران افزايش يافته است عدم
افزايش نرخ خريد تضميني
محصوالت كشاورزي و اعالم
نكردن به موقع اين قيمتها
منطقي نيست.
مديرعامل مجمع ملي خبرگان
كشاورزي با بيان اينكه نرخ
پيشنهادي گندم كه ازسوي
تشكلها و كشاورزان مورد
تأييد قرار گرفته كيلويي 1350
تومان است ،ادامه داد :اگر قيمت
محصولي مانند گندم در فرانسه
كاهش يافته به دليل كاهش
قيمت نهادههاي توليد و اعطاي
يارانه توليد در اين كشور است.

شکر

سقوط قيمتهاي جهاني مواد غذايي
همچنان ادامه دارد

ادامه كاهش قيمتهاي جهاني محصوالت غذايي طي ماه
اوت (10مرداد الي  10شهريور) در پي وفور عرضه ،ركود بهاي
انرژي و نگرانيها از كند شدن رشد اقتصادي چين ،باعث شد
تا شاخص بهاي مواد غذايي فائو به پايينترين ميزان طي هفت
سال اخير سقوط كند.
فائو اعالم كرد :اين شاخص در ماه اوت به  155/7واحد
رسيد كه در مقايسه با ماه قبل (ژوئيه) به ميزان  5/2درصد
كاهش داشته است ،اين روند نزولي عم ً
ال شديدترين افت
قيمتها از سپتامبر سال  2008بدين سو به شمار ميآيد ،به
طوري كه تقريباً تمامي محصوالت غذايي اصلي به ثبت رسيده
در بازار تحت تأثير خود قرار داده است .شاخص وزن تجاري
فائو در سطح بازارهاي بينالمللي پنج گروه اصلي كااليي شامل
حبوبات و غالت ،گوشت ،محصوالت لبني ،روغنهاي گياهي
و شكر را مورد بررسي قرار داده است .بنا بر اين گزارش در
ماه اوت شاخص قيمت غالت بطور متوسط به  154/9واحد
رسيد كه در مقايسه با ماه ژوئيه  7درصد و مدت مشابه در
سال قبل  15/1درصد كاهش را نشان ميدهد .اين افت در
پي افت قيمت گندم و ذرت بود كه طي دو ماه قبل از افزايش
معتدل قيمتها برخوردار بودند .ادامه بهبود گمانهزنيها درباره
چشمانداز توليد براي سالهاي 2015 -16نيز تا حدودي بر
افت شديد قيمت غالت تأثيرگذار بوده است .گمانهزنيهاي
فائو حاكي از رسيدن رقم توليد جهاني غالت به  2540تن
براي سال  2015است كه بالغ بر  13/8ميليون تن بيشتر
از برآوردهاي انجام گرفته در ماه ژوئيه قلمداد ميشود .با اين
وجود همچنان اين رقم  21ميليون تن (معادل  0/8درصد)
پايينتر از ركورد سال  2014است .بازنگري در تصحيح رقم
پيشبينيها ناشي از تغييرات توليد و چشمانداز توليد دانههاي

درشت ،گندم و برنج بود .بر اساس اين گزارش فائو ،شاخص
قيمت روغنهاي گياهي در ماه اوت به طور متوسط به 134/9
واحد رسيد ،كه  8/6درصد پايين از ماه ژوئيه بود و پايينترين
ميزان از سطح ماه مارس  2009بدينسو محسوب ميشود.
اين افت نشاندهنده سير نزولي قيمتهاي روغن پالم در فاصله
شش سال و نيم اخير است كه در پي كاهش تقاضاي واردات
اين محصول به ويژه از سوي هند و چين روي داده است ،كه
عم ً
ال وفور عرضه اين محصول را در بازار به همراه داشته است.
از سوي ديگر قيمتهاي شيرخشك ،پنير و كره نيز به
واسطه افت  9/1درصدي شاخص بهاي مواد لبني در ماه اوت
و رسيدن به عدد  135/5واحد ،با سقوط چشمگيري همراه
بودند كه عم ً
ال از ضعف بازار در پي كمرنگ شدن تقاضاي
واردات از سوي چين و كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا
ناشي شده است.
اين گزارش ميافزايد ،افت شديد شاخص قيمت شكر نيز
در ماه اوت با سقوط  10درصدي در مقايسه با ماه ژوئيه به
 163/2واحد رسيد كه بطور عمده در پي كاهش ارزش رئال
(واحد پول) برزيل در برابر دالر امريكا اتفاق افتاد به گونهاي كه
عم ً
ال زمينههايي موجب تبديل شدن هند به عنوان بزرگترين
توليدكننده شكر جهان و صادركننده اصلي اين محصول براي
فصل تجاري  2015 -16را در پي داشت .شايان ذكر است،
در مقايسه با روند نزولي كلي قيمتهاي محصوالت غذايي،
قيمت گوشت در ماه اوت از تغيير چنداني برخوردار نبود و
تقريباً در مقايسه با ماه ژوئيه ثابت ماند .با اين وجود در مقايسه
افزايش ناگهاني و تاريخي شاخص قيمت گوشت در ماه اوت
سال  ،2014قيمت اين محصول به طور كلي در مقايسه با سال
گذشته به ميزان  18درصد كاهش داشته است.

جاي خالي بخش كشاورزي در بسته رونق اقتصادي

يك عضو هيأت علمي دانشگاه با اشاره به بسته رونق اقتصادي
دولت بيان كرد :عمده اين بسته معطوف به بخش صنايع خودرو
و لوازم خانگي ميشود و كمترين توجه به بخش كشاورزي و
حوزههاي متأثر از آن يعني دامداري ،مرغداري ،صنايع لبني و
غيره شده است.
محمد قرباني گفت :پس از تأكيد دولت بر پرداخت اعتبارات،
با توجه به قدرت خريد پايين مردم ،بايد به بحث بازپرداخت هم
اشاره شود ،زيرا مردم به دليل سابقه بد اقتصادي به سمت خريد
كاالي صنعتي در كوتاهمدت نميروند .وي با بيان مطلب باال
افزود :در شرايط فعلي ،دولت فقط به بحث پرداخت اعتبارات
تأكيد كرده و به بازپرداخت اعتبارات اشارهاي نكرده است .دولت
مشخص نكرده خانواري كه زير خط فقر زندگي ميكند ،با اين
فرض كه تقاضا براي وام داشته باشد و وام را هم دريافت كند،
چطور ميخواهد وام گرفتهشده را پرداخت كند .وي در رابطه
با بسته اقتصادي دولت براي خروج صنايع از حالت ركودي
گفت :بسياري از راهكارهاي بسته اقتصادي ،راهكارهايي بوده
كه يا تجربه شده يا درحال انجام است ،همچنين اين راهكارها
به صورت جزيرهاي و انفرادي ديده شده و خيلي از اين راهكارها
در تضاد با هم عمل ميكنند و در چارچوب يك سيسم منسجم

يكپارچه ديده نشدهاند .اين عضو هيأت علمي دانشگاه مشهد
با بيان اينكه تأثير بسته رونق اقتصادي بر روي بخش كشاورزي
عم ً
ال ناكارآمد است و تأثيري ندارد اظهار كرد :شايد اين بسته
بتواند در ساير حوزهها تكانها و حركاتي جزئي را ايجاد كند،
اما به دليل اينكه به قدرت خريد خانوارها نگاه نشده ،اثربخشي
الزم را نخواهد داشت .وي با بيان اينكه بخش كشاورزي نقش
چنداني در ايجاد ركود ندارد اظهار كرد :ماهيت توليد محصوالت
كشاورزي به گونهاي است كه به مشكالتي كه صنايع ما با آن
مواجه هستند دچار نيست ،يعني محصول توليدشده در اين
بخش چون جزو مواد غذايي محسوب ميشود ،يا توسط دولت
يا عمدهفروشاني كه در بازارها هستند خريداري ميشود ،زيرا
ميدانند شايد مردم هر بخش از مصرف خود را به تعويق
بيندازند اما مصرف مواد غذايي را به تعويق نخواهند انداخت.
قرباني همچنين با بيان اينكه دولت بايد به سمت سياستهايي
برود كه همزمان هم قدرت خريد خانوارها را تحريك كند و هم
آنها را به خريد محصوالت داخلي تشويق كند افزود :انتظار اينكه
با اجرايي شدن برجام قيمت كاالهاي خارجي كاهش شديد
داشته باشد انتظاري منطقي هست اما واقعي نيست ،يعني اين
اتفاق حداقل تا يك سال آينده نميافتد.
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نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
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بهمن دانایي:

بازار شكر بدون التهاب تنظيم شد

بهمن دانايي ،دبير انجمن قند و شكر در رابطه با بحث واردات
شكر كه توسط وزير صنعت مطرح شده بود ،گفت :بنده از آذرماه
سال گذشته تاكيد كردم كه از هماكنون هم اگر شكر وارد نشود
با توجه به توليدمان هيچ مشكلي نداريم و بازار را به خوبي پيش
ميبريم .اين اتفاق نيز افتاد و از ابتداي دي ماه واردات به طور كل
متوقف شد .وي افزود :آقاي حجتي انصافا مردانه پاي قضيه و جلوي
مافياي شكر ايستاد و نگذاشت شكري وارد كشور شود و تا االن نيز
هيچ گونه بحران و مشكلي در بازار رخ نداده است ،در حالي كه هر
ساله واردات كمر توليدكننده را مي شكست .وي درباره صحبتهاي
وزارت صنعت مبني بر نياز بر واردات گفت :من ظرف روزهاي گذشته
مطلبي از آقاي نعمتزاده خواندم كه تعجب كردم ،شايد كسي كه
نگارش اين مطلب را انجام داده اشتباه كرده است .وي افزود :بعيد
ميدانم آقاي وزير اينقدر تناقضگويي كند ،به طوري كه از يك
طرف بگويد موجودي به حداقل رسيده و از طرف ديگر بگويد بازار به
اشباع رسيده است .اين دو مورد با هم جور در نميآيد؛ اينكه بگوييم
موجودي در حداقل ممكن است يعني خطر ،در حالي كه همچنين
حالتي نيست و بايد بگويم بهترين حالت موجودي نيشكر در حال
حاضر است .رييس انجمن قند و شكر تاكيد كرد :ما امسال يك
ميليون و چهارصدهزار تن پيش بيني توليد داريم كه تا آخر سال
محقق شده و از پانزده شهريور هم شروع شده است؛ االن كارخانهها
به صورت مداوم در حال توليد هستند و تا آخر مهرماه همه در جرگه
توليد قرار ميگيرند .وي گفت :اين يك ميليون و چهارصد هزار تن
يعني حداقل هشت ماه مصرف؛ از طرفي چهارصد و سي هزار تن
شكر وارد بندر شده كه اين واردات نيز حركت درستي از سوي
وزارت جهاد كشاورزي و به پيشنهاد ما بوده است .وي تصريح كرد:
االن  430هزار تن شكر در بندر در حال ترخيص است كه 170
هزار تن آن براي شركت دولتي بازرگاني و براي ذخيره استراتژيك

است ومابقي آن شكري است كه كارخانهها با مجوز وزارتخانه وارد
كردهاند .لذا ما اگر از االن به بعد يك كيلو شكر هم وارد نكنيم با اين
يك ميليون هشت صد و سي هزار تن ،تا تير و مرداد سال بعد هيچ
مشكلي نداريم .االن آغاز توليد ماست و از پانزده شهريور به بعد كه
كارخانهها شروع به كار كردند موجودي شكر رو به افزايش نيز خواهد
رفت .وي تاكيد كرد :بنظر من مهمتر از طرح اين مباحث بهتر است
كه نرخ شكر را تعيين كنند ،االن ما بيش از چهار ماه است كه به
دنبال نرخ شكر هستيم و از مرداد ماه گفتهايم كه مانند سال گذشته
عمل نكنيد اما هنوز اقدامي صورت نگرفته است .وي ادامه داد:
پارسال دير اعالم كردن قيمت شكر باعث ورشكستگي كارخانههاي
ما شد چون شكر وارد انبار شد و آنجا ماند و قيمتي براي فروش
نداشتيم ،در پايان آذر ماه يعني سه ماه بعد از شروع بهرهبرداري
به ما نرخ دادند ،آن موقعها همه شكر توليد شده در كارخانهها در
انبارها انباشت شده بود قيمت كه اعالم شد همه را وارد بازار كردند و
همين باعث شد تا عرضه  4تا  6برابر تقاضا شود در نتيجه نتوانستيم
به قيمت مصوب بفروشيم .رييس انجمن قند و شكر بيان داشت:
همين باعث شد تا بيش از  20شركت ما دچار زيانهاي سنگين
شدند؛ االن هم همان اتفاق در حال افتادن است؛ حدود يك ماه و
اندي از شروع بهرهبرداري گذشته اما دايم براي اعالم قيمت امروز و
فردا ميكنند .وي گفت :دولت خودش ريشه افزايش قيمت را از سال
قبل ريخته است ،بطوري كه مثال ميگويد ،قيمت چغندر در سال
گذشته  240تومان بوده امسال  270تومان بخر بنابراين من هم
نميتوانم محصولم را به قيمت پارسال بفروشم .دانايي تصريح كرد :از
وزير صنايع خواهشمندم كه نگران بازار و موجودي انبارها نباشد ما
قول ميدهيم كه بازارش دچار كوچكترين التهابي نشود و تضمين
ميدهيم كه به بهترين وجه بازار شكر را كنترل كنيم اما ايشان به
دنبال قيمت شكر ما باشد.

تأخير عجيب در اعالم نرخ تضميني محصوالت كشاورزي

در حالي كه مطابق با عرف و سنت سه دهه سپري شده دولت،
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي را پيش از پاييز هر سال
اعالم ميكرد تا كشاورزان و خريداران محصوالت بدانند با چه
نرخي فعاليت ميكنند ،اما اين عادت امسال تكرار نشده است .در
حالي كه مهرماه  1394پشت سر گذاشته شده است اما قائممقام
وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني ميگويد به دليل اختالفهاي
كارشناسي و پيامدهاي آشكار شدن قيمت تضميني محصوالت
كشاورزي توسط دولت نهايي و اعالم نشده است .علياكبر مهرفرد،
قائممقام وزير كشاورزي در امور بازرگاني همچنين با اعالم خبر
سلب مسؤوليت تنظيم بازار روغن نباتي از انجمن مربوطه ،گفت:
اختالفاتي كه بين كميسيونهاي دولت براي تعيين نرخ خريد
تضميني محصوالت كشاورزي وجود دارد ،مانع اعالم بههنگام نرخ
مذكور شده است .مهرفرد در حاشيه مراسم رونمايي از نشان تجاري
كيفيت محصوالت و فرآوردههاي صنعت زنبورداري (اكسير) در
وزارت كشاورزي اظهار داشت :اختالفات بين كميسيونهاي دولت
مانع اعالم نرخهاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي شده
است .وي افزود :وزارت كشاورزي نرخهاي پيشنهادي خود را به
دولت اعالم كرده اما بهدليل اين اختالفات درباره تبعات آن هنوز
توسط دولت نرخهاي نهايي خريد تضميني محصوالت كشاورزي
اعالم نشده است .قائممقام بازرگاني وزيرجهاد كشاورزي همچنين
با اشاره به ادامه حضور واسطهها در بازار محصوالت كشاورزي،

گفت :امروزه فاصله قيمتي عرضه تا مصرف محصوالت كشاورزي
 2تا  4برابر است .مهرفرد در مراسم رونمايي نشان تجاري كيفيت
محصوالت و فرآوردههاي صنعت زنبورداري (اكسير) ،اظهاركرد:
درسالهاي گذشته نهادههاي صنعت مرغداري همچون ذرت و
كنجاله سويا با ارز  1226تومان وارد ميشد اما با تغيير سياستها،
با نرخ  2650تومان تبديل شد اما نرخ اين محصول با وجود اينكه
افزايش نداشت بلكه كاهش يافت .وي افزود :مابه التفاوت قيمت
ارز  1226توماني تا  2650توماني در اين سالها به جيب چه
كساني ميرفت كه اين مشكالت در محصوالت ديگري وجود دارد
و فاصله توليد تا مصرف زياد است .مهرفرد گفت :امروزه فاصله
قيمتي عرضه تا مصرف محصوالت كشاورزي  2تا  4برابر است
بطوري كه سيب زميني در مزرعه  400تومان خريداري ميشود،
اما در بازار  2000تومان به فروش ميرسد .وي افزود :با در نظر
گرفتن هزينه ضايعات ،بستهبندي و حمل و نقل نيز نبايد محصول
تا  4برابر قيمت اوليه به مصرفكننده برسد .اين مقام مسؤول اظهار
كرد :صنعت زنبورداري نسبت به گذشته اقدامات خوبي داشته و از
توليد سنتي مقداري فاصله گرفته و در حال تكميل زنجيره توليد
است .وي با اشاره به لزوم برندسازي در صنعت زنبور داري كشور،
افزود :تهيه نشان تجاري آسان ،اما نگهداري آن سخت است زيرا
كافي است كه محصول بيكيفيتي تحت عنوان يك برند تهيه و
به بازارعرضه شود كه منجر به زير سؤال رفتن اعتبار وي ميشود.

7

هیچ افزايش قيمتي
پذیرفتنی نیست

محمود نوابي ،معاون وزير
صنعت با بيان اينكه با افزايش
قيمت هيچ كااليي موافقت نشده
است ،گفت :دو دليل توليد خوب
و ركودي كه بر بازار حاكم است،
اين پيغام را ميدهد كه افزايش
قيمتي پذيرفتني نيست.
نوابي ،درباره درخواستهاي
افزايش قيمت برخي از كاالها كه
به سازمان حمايت ارسال شده
است ،اظهار كرد :به دليل توليد
خوب و ركودي كه بر بازار حاكم
است ،شرايط فعلي بازار ،اين
پيام را به ما ميدهد كه افزايش
قيمتي پذيرفتني نيست.
در حال حاضر برخي
توليدكنندگان براي اينكه بازار
را به دست آورند يا گردش
مالي الزم را فراهم كنند ،اقدام
به كاهش قيمت محصوالت
به كمتر از نرخ مصوب خود
كردهاند و توليدات خود را با
تخفيف به فروش ميرسانند.
رييسسازمانحمايتمصرفكنندگان
و توليدكنندگان ادامه داد :اگر هر
زماني كااليي منطق الزم براي گراني
داشته باشد و به هر درصدي بتواند
به نظرات كارشناسي ما پاسخ دهد
با افزايش قيمت آن كاال موافقت
ميشود .وي درباره اينكه ،عدم
افزايش قيمت كاال تا چه زماني
ادامه خواهد داشت ،خاطرنشان
كرد :معادالت سياسي در اين
امر تأثيرگذار است .در دوران پسا
تحريم و اجراي برجام شرايط
اقتصادي كشور متفاوت خواهد
بود .درپسا تحريم با برداشته شدن
تحريمها ،افزايش قيمتي نخواهيم
داشت يا حداقل پيش بيني براي
افزايش قيمت نداريم.
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اعتمادي كه ارز گرانبها را در داخل حفظ كرد

اواخر سال  1384بود كه دولت نهم با استناد به يك گزارش غيركارشناسانه كه گروهي
از مديران مياني ارايه كرده بودند دس��تور به واردات انبوه ش��كر را صادر كرد .در چشم
برهمزدني تجار آماده براي واردات با ارزهاي گرانبهايي كه ميتوانست اين روزها به كار
كشور بخورد را صرف  2/5ميليون تن واردات شكر كردند .توجيه اين بود كه اگر شكر وارد
نشود در داخل كمبود و گراني پيش ميآيد و برخي هم بر طبل مقايسههاي غيرمتعارف
میزدند و يادآور ميشدند كه توليد داخل گرانتر از واردات است.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد در سالهاي  1384تا  1392نزديك به  5/5ميليارد
دالر ش��كر وارد كشور ش��د و قيمتها در بازار داخل نيز توسط رانتجويان روندي
فزاين��ده پي��دا كرد .دولت يازدهم اما رويكرد تازهاي را در دس��تور كار قرار داد و به
اعضاي انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر اعتماد كرد و آمارهاي ارايه شده توسط
اين نهاد را به رس��ميت ش��ناخت .نتيجه اعتماد دولت اين شده است كه نزديك به
 9ماه است واردات شكر در حداقلها بوده و بازار نيز واكنش خاصي نداشته است.
نتيجه اين اعتماد رشد توليد شكر بوده است كه در صورت تداوم ميتوان به مرزهاي
خودكفايي رس��يد .آمار جدول يك نش��ان ميدهد در  6ماه اول امسال فقط 103
هزار تن شكر به ارزش  35ميليون دالر به بازار داخل وارد شده است .ارقام جدول2

شکر

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان شهریور سال 1394

(ارقام به تن)

نش��ان ميدهد در س��ال  1394دالري از سوي دولت براي واردات شكر اختصاص
نيافته است و دالرهاي كمياب در داخل كشور ماندند.

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1394
رديف
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

جمع
2481

1170

1101

877

1805

1234

1681

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

12

70

103

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

103

619

شکر

جدول()2
واردات شکر از سال  84تا پايان شهریور سال 94به تفکیک خام و سفید

نج
ا منصنفیکارخا هناهیقندوشکراریان

زیر نظر شورای نویسندگان

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی

خیابان شهید گمنام -شماره 14

سال

سفید
(هزارتن)

بها
(دالر)

خام
(هزارتن)

بها
(دالر)

جمع واردات
(هزار تن)

بها جمع واردات
(دالر)

1384

78

20,124,000

629

177,256,000

707

197,380,000

1385

637

291,271,910

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

1386

348

133,309,344

822

274,461,367

1170

407,770,710

1387

103

37,213,332

998

287,800,013

1101

325,013,345

1388

27

8,819,906

850

315,826,114

877

324,646,020

1389

0

0

1805

704,520,407

1805

704,520,407

1390

6

3,799,510

1228

752,105,334

1234

755,904,844

1391

0

0

1680

1,072,413,608

1680

1,072,413,608

1392

0

0

1579

832,187,958

1579

832,187,958

1393

0

0

823

377,470,440

823

377,470,440

1394

29

12,334,205

74

23,192,629

103

35,526,834

جمع

1228

506,872,207

12378

5,543,416,429

13606

6,050,288,635

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

823

جدول()1
آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان شهریور 1394
ارقام به هزارتن
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
واردات
واردات
جمع واردات
سال
بخش دولتي
بخش خصوصي
0
1380
937
937
1381

0

1383

42

161

1385

1485

1042

2527

1387

1101

0

1101

1382
1384
1386

56

80

962

1388

877

1390

1234

1392

992

820

820
203

160
627

208
0

1389

1805

0

1391

1175

505

1393

562

1394
103
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

0

587
261
0

216

707

1170
877

1805
1234
1680

1579
823
103

