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در توليد كاالهاي اساسي تأكيد دارد و 
محمود حجتي وزير جهادكشاورزي نيز 
با صراحت از تالش دولت براي كاهش 
منطقي واردات و اجتناب از واردات به 
هر قيمت دفاع كرده است، محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزي��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت نيز در مراسم معارفه مديرعامل 
و اعضاي جديد هيأت مديره ش��ركت 
مادر تخصص��ي بازرگاني دولتي ايران 
بر لزوم تأمين كاالهاي اساسي مردم از 
توليد داخل و به حداقل رساندن واردات 
تأكيد كرد و گفت: بايد بر ارتقاي كيفيت 

توليد داخلي افزوده شود.
وي ادام��ه داد: ش��ركت بازرگاني 
دولتي ايران برابر قانون تأسيس شده تا 
براي رفع نيازهاي اساسي مردم به ويژه 
در ش��رايط خ��اص و در مواقع��ي كه 
بخش خصوصي و توليدكنندگان داخلي 
نتوانند اين وظايف را انجام دهند، وارد 

عمل شود.
نعمت زاده با اشاره به اينكه واردات 
كاالهاي اساس��ي برعهده اين ش��ركت 
اس��ت و بايد تالش كنيم از توان داخل 
بيشترين بهره را براي تأمين كاال ببريم، 
افزود: بايد در ارتقاي كيفيت گندم، آرد 

و نان بيشتر فعاليت شود.

دولت يازدهم وزيران با تجربه و كارآزموده اي 
را با خود همراه كرده اس��ت. حجت االسالم حسن 
روحان��ي براي اينكه هيچ كاري را به دس��ت حادثه 
ناش��ناس نس��پارد براي اداره بخش هاي اقتصادي، 
باس��ابقه ترين مديران اجرايي كش��ور در 35 سال 
گذشته را در مناصب اجرايي مهم نصب كرده است. 
حضور بيژن زنگنه در وزارت نفت، محمود حجتي 
در وزارت جهادكشاورزي و محمدرضا نعمت زاده 
در منص��ب وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اين 

امي��د را در ميان فعاالن اقتص��ادي و صنعتي ايجاد 
كرده است كه از اتخاذ تصميم هاي هيجاني، كاماًل 
سياس��ي و توده گرايانه اجتناب شود. تجربه 8 سال 
گذشته نشان مي دهد كه اتفاقًا در بخش موادغذايي 
و كاالهاي اساس��ي ناكارآمدترين تصميم ها اتخاذ 
شده اس��ت به طوري كه رييس جمهور در گزارش 
100 روزه خود آمارهاي نادرست بخش كشاورزي 

را آشكار كرد.
 درحالي كه رييس جمهور ايران بر خودكفايي 
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مهار طغيان كارون 
ضرورت ملي است

بهمن دانايي
در هفته هاي اخير اخباري روي خروجي 
برخ��ي س��ايت ها قرار گرفت ك��ه حكايت از 
اعتراض جمعي تع��داد كثيري از همكارانمان 
در بخش ني بري كشت و صنعت كارون به دليل 
عدم پرداخت حقوق شان داشت. علت اين امر 
چه بوده و چرا بزرگ ترين كارخانه توليدكننده 
ش��كر جهان )در زمان احداث( به اين روزگار 
دچار شده اس��ت!؟ آيا اين روزگار ايجادشده 
نتيج��ه تدابي��ر و تصميمات غل��ط دولتمردان 
نه��م و ده��م در بازگذاردن دره��اي مملكت 
به روي واردات نبوده اس��ت؟ بهتر است كمي 
به عق��ب برگرديم: در اواي��ل دهه 1350 بود 
كه افق بازار نفت جهان چش��م انداز روشني از 
افزاي��ش قيمت ها براي صادركنندگان عمده را 
نش��ان مي داد. در آن ش��رايط بود كه مسؤوالن 
اقتصادي كشور به فكر احداث طرح هاي بزرگ 
صنعتي – كش��اورزي افتادند. احداث كش��ت 
و صنع��ت كارون در آن ح��ال و هوا، طرح و 

به سرعت اجرا شد.
براس��اس اطالعات در دسترس، روز 20 
مهرم��اه 1354 و پس از 200 روز فعاليت هاي 
پيش��ين مثل تس��طيح و عمليات خاكي، نهال 
نخست در كشت و صنعت كارون كه در زمان 
خودش بزرگ ترين واحد كشاورزي – صنعتي 

جهان به حساب مي آمد، كاشته شد.
براس��اس طرح اوليه مقرر ش��ده بود 50 
هزار هكتار اراضي مس��تعد براي اين كشت و 
صنعت تأمين ش��ود و از آن ساالنه 200 هزار 
تن شكر توليد ش��ود. چرا اين كارخانه بزرگ 
احداث ش��د و پرس��ش مهم تر اينكه چرا بايد 
ش��كر در ايران توليد شود؟ واقعيت اين است 
كه توليد ش��كر در داخ��ل چند مزيت دارد كه 
بيان چندب��اره آن ضرورت تمام عي��ار دارد تا 
ذهنيت ها كاماًل هوشيار شوند. مزيت نخست، 
توس��عه درجه امنيت غذايي در كش��ور است. 
امني��ت غذاي��ي مقوله اي ملي و حياتي اس��ت 
ك��ه همه جامعه ها با هر نظام سياس��ي آن را با 
جدي��ت در معادالت خود مي گنجانند. ش��كر 
به مثابه يكي از كاالهاي اس��تراتژيك به ويژه در 
ايران كه با كمك آن يك نوبت از جيره غذايي 
اكثريت شهروندان تأمين مي شود با امنيت ملي 
رابطه مس��تقيم دارد و توليد آن در داخل يك 
ضرورت انكارناپذير اس��ت. ع��الوه بر اين ، 
توليد ش��كر در ايران راه استقالل و خودكفايي 
را هموار و مانع از وابس��تگي اقتصاد به خارج 
از كش��ور مي شود. در دهه هاي سپري شده و با 
احداث واحدهاي توليد قندوشكر كه عموماً در 
استان هاي محروم بوده است به توسعه مناطق 

ايران كمك شاياني شده است.
كشت و صنعت كارون به مثابه بزرگ ترين 
واحد كش��اورزي – صنعت��ي در ايران و حتي 
خاورميانه مانند ساير واحدهاي توليد قندوشكر 
تا سال 1385 با افت و خيز و فراز و فرود كارش 
را انج��ام م��ي داد و توليد آن گونه اي بود كه با 

درآمد آن پرداخت ها ممكن مي شد.
اما پس از 1385 كه بحث واردات شكر از 
سوي دولت نهم با اين استدالل بي منطق كه چرا 
مصرف كنندگان ايراني بايد شكر گران داخلي 
خريداري كنند به مراحل خطرناكي رسيد، افول 

توليد در اين واحد نيز ديده شد.

كاالهاي اساسي بايد از توليد داخل تأمين شود

تكاپويجهانيشكر
ايرانواردكنندهبزرگ

بررسيطرحممنوعيتواردات
محصوالتكشاورزيدرفصلبرداشت

نقشواردكنندگانعمدهشكر
رانبايدناديدهگرفت

وزيرصنعت،معدنوتجارتتصريحكرد
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كاهش مازاد جهاني شكر

ش��ركت كينگزم��ان پيش بيني كرد ك��ه مازاد 
جهاني ش��كر به دليل توليد بيش��تر اتانول در 
برزي��ل در فصل زراعي 2014-2013 كمتر از 

پيش بيني هاي قبلي خواهد شد.
اي��ن ش��ركت در جديدترين گ��زارش خود 
پيش بيني كرد كه توليد جهاني در فصل زراعي 
2014-2013 كه از اكتبر آغاز شده 4/4 ميليون 
تن بيشتر از مصرف خواهد بود در حالي كه در 
گزارش قبلي اين رقم 4/7 ميليون تن پيش بيني 

شده بود.
طبق گزارش كينگزم��ان، كارخانه هاي برزيل 
كه بزرگ ترين توليدكننده ش��كر جهان است، 
قصد دارند نيش��كر بيشتري را به توليد اتانول 

اختصاص دهند.
به��اي معام��الت ش��كرخام 15 درص��د در 

س��ال جاري ميالدي كاهش داشته و به سوي 
س��ومين كاهش س��االنه پياپي پي��ش مي رود 
ك��ه طوالني ترين افت از س��ال 1992 به اين 

سو است.
كاه��ش قيم��ت به دلي��ل افزاي��ش تولي��د در 
كش��ورهايي مانن��د برزيل و اس��تراليا پس از 
رس��يدن قيمت ب��ه باالترين ركورد 30 س��ال 

گذشته در فوريه سال 2011 بود.
براس��اس گزارش بلومبرگ، كينگزمان برآورد 
كرده كه توليد جهاني ش��كر در فصل زراعي 
2014-2013 ب��ه 178/7 ميليون تن مي رس��د 
ك��ه 17 درص��د كمتر از س��ال پي��ش خواهد 
ب��ود. مصرف ني��ز در همين مدت 1/5 درصد 
افزاي��ش خواهد يافت و به 174/4 ميليون تن 

مي رسد. 
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نعمت زاده ضمن بيان اينكه افزايش توليد 
داخلي از جمله گندم با مكانيزه كردن عمليات 
كشاورزي و آبياري تحت فشار و به كارگيري 
س��اير تكنولوژي هاي مربوطه روز دنيا ميسر 
است، تصريح كرد: حمايت از بخش خصوصي 
و ب��ه حداق��ل رس��اندن واردات بايد دغدغه 

اساسي شركت بازرگاني دولتي ايران باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر 
تعام��ل با بخش خصوصي، گفت: با پرداخت 
به موقع مطالبات كشاورزان سعي مي شود در 
سال جاري به ميزان پنج ميليون تن گندم خريد 

كاالهاي اساسي
 بايد از توليد داخل تأمين شود

داخلي داشته باشيم.از صفحه اول
نعمت زاده ضمن تأكيد بر لزوم همكاري 
با وزارت جهادكشاورزي، افزود: بايد در توليد 
س��اير محصوالت كش��اورزي نيز ب��ا در نظر 
گرفتن بعد اقتصادي آن به خودكفايي برسيم و 
تدبي��ري را اتخاذ كنيم تا با منابع محدود آب 
كش��ور، در توليد محصوالت كشاورزي تنوع 
ايج��اد كنيم. وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
از ش��ركت بازرگاني دولتي ايران خواست در 
تمامي فعاليت ه��اي خود بخش خصوصي را 
در تصميم  س��ازي ها و تصميم گيري  مشاركت 
دهد. در ادامه اين جلسه، عباس قبادي معاون 

وزير و مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني 
ايران گفت: وظيفه ذاتي اين ش��ركت خريد گندم 
داخل��ي و فروش آن به  كارخانه هاي آرد و نظارت 
بر نحوه پخت نان اس��ت. وي با اشاره به اينكه در 
تمامي اين عمليات اين ش��ركت سعي كرده است 
تا از بخ��ش غيردولتي كمك ه��اي الزم را بگيرد. 
افزود: در بخش واردات گندم، روغن، شكر، برنج 
و ساير نهاده ها بالغ بر 20 ميليارد يورو توسط اين 
ش��ركت مديريت ش��ده كه از اين ميان 15 ميليارد 
يورو توس��ط ش��ركت بازرگاني دولتي و شركت 
پش��تيباني امور دام انجام شده است. قبادي با بيان 
اينك��ه ضرورت اصالح قيمت گندم و نان موضوع 
جدي است، افزود: قيمت نان تحويلي به مردم در 
سه سال گذشته تغيير نكرده ولي ما در هر شرايطي 
در پرداخت پول كشاورزان كوتاهي ننموده به طوري 
كه سال گذشته بالغ بر چهار هزار ميليارد تومان پول 

كشاورزان را پرداخت كرده ايم.
وي اضاف��ه ك��رد: برون س��پاري فعاليت ه��ا، 
چاپك س��ازي ش��ركت هاي اقماري و توسعه نان 
صنعتي از برنامه هاي آتي اين شركت خواهد بود.

وزيرصنعت،معدنوتجارتتصريحكرد

مهار طغيان كارون ضرورت ملي است
از صفحه اول

واردات بيش از نياز شكر با دالرهايي كه قيمت 
آن ها تثبيت شده بود و نرخ تورم هاي دو رقمي كه 
امان توليد داخل در رقابت با خارجي ها را بريده 
 بود، كار را هرروز س��خت و س��خت تر مي كرد.
اما كش��ت و صنعت كارون به دليل وجود نيروي 
انس��اني فوق العاده زي��اد و هزينه هاي جانبي كه 
داشت با شديدترين آسيب ها از اين جهت مواجه 
شد. درحالي كه مدارا، بردباري وهمكاري با اين 
واحد قديمي كه نيم قرن سابقه دارد مي توانست 
آن را از منطقه خطر دور كند، اما اين اتفاق نيفتاد 
و نيروي انساني ش��اغل در اين واحد طاقت از 
دس��ت داده و معترض ش��ده اند. اكنون چه بايد 
ك��رد؟ آيا انصاف، منطق اقتص��ادي، امنيت ملي 
و محل��ي حكم مي كند كه كارها را به حال خود 
ره��ا كرده و به بهانه ه��اي گوناگون راه را براي 
فرس��تادن يك واحد بزرگ به دره نيستي هموار 
كنيم؟ واقعيت اين است كه چنين تصميم مهمي 
كه خطرناك اس��ت از ذهن ها دور شود و اساس 

كار بايد مهار طغيان كارون باش��د. اس��اس كار 
منطق��ي و تصميم ها بر پاي��ه منافع ملي كدامند؟ 
گام نخس��ت در اين مسير بايد حذف و كاهش 
دخالت هاي ملي و اس��تاني در امور واحد باشد. 
بديهي اس��ت كه مداخالت غيركارشناس��انه و 
بيرون��ي در مديري��ت كالن اقتصاد و كارخانه ها 
افزايش يابد از س��طح كارآمدي كاسته مي شود. 
اي��ن اتفاق براي صنعت قندوش��كر در باالترين 
س��طح رخ داد و احتم��االً در اداره واحد بزرگ 
كش��ت و صنعت كارون نيز ردپاي دخالت هاي 
بيروني ديده مي شود. درصورتي كه عقل حكم 
مي كند نجات اين واحد قديمي را در دستوركار 
داش��ته باشيم يك راه حل اين است كه مديريت 
متمركز و يكپارچه اي حاكم و از حضور و دخالت 
نيروهاي بيروني كاسته شود. يك راه حل اساسي 
ديگر اين است كه استراتژي شكر براي يك دوره 
ميان مدت تهيه و معلوم ش��ود كه آيا قرار است 
در اين صنعت به خودكفايي كه منطق اقتصادي 

داشته باشد، برسيم يا نه؟

يادمان نرفته اس��ت كه دولت نهم با ش��عار 
خودكفايي آمد اما برخي مديران آن با حرف هاي 
بي اس��اس و بي منطق كار را به جايي رساندند كه 
توليد ش��كر از 1/3 ميلي��ون تن به 500 هزار تن 
س��قوط كرد. اگر مي خواهيم كارون را مهار كنيم 
و مان��ع از طغيان آن ش��ويم، بايد تكليف معلوم 
ش��ود. اگر قرار است هر سال و حتي هرماه يك 
سياست در اقتصاد شكر حاكم شود نه تنها كارون 
مهار نمي ش��ود بلكه اين احتمال وجود دارد كه 
ساير واحدهاي توليد شكر نيز با دشواري مواجه 
شوند. بي تدبيري در تدوين و اجراي يك سياست 
اس��تراتژيك مبتني بر ديدگاه هاي كارشناس��ي و 
مطالعات بر پايه دانش و تجربه فعاالن اين صنعت 
در 8 س��ال فعاليت دولت نهم و دهم آغاز راهي 
بود كه پايان آن به طغيان كشت و صنعت كارون 
منجر شد. بايد طغيان در كشت و صنعت قديمي و 
اصيل كارون را مهار كنيم و اين نياز به تصميم هاي 
مديريتي يكپارچه، كارشناسانه، منصفانه و به دور 

از مداخالت سياسي دارد.

* دكتر عيسي كالنـتري

دكت��ر روحان��ي در همايش خانه كش��اورز 
ب��ا مالحظه در مورد آمار و مس��ائل كش��اورزي 
سخن گفتند. اوضاع كشاورزي كشور در راستاي 
توسعه پايدار به مراتب وخيم تر ازآن چيزي است 
كه رييس جمهور گزارش داد. اگر حركت اقتصاد 
كش��ور را »توس��عه پايدار« تلقي كنيم با مصرف 
بي روي��ه مناب��ع پايه آب و خ��اك و توليد ناچيز، 
كشاورزي در مسير عكس توسعه پايدار كشور قرار 
گرفته اس��ت و اين يعني اينكه در 8 سال گذشته، 
در ح��وزه كش��اورزي غيرتخري��ب كاري ديگر 
انجام نش��ده است. اگر وزارت كشاورزي و وزير 
اين وزارتخانه نهايت تالش خود را به كار گيرند، 
بعد از 4 س��ال تازه وضعيت كشاورزي به شرايط 
س��ال 84، س��ال آخر دولت اصالحات و به نقطه 
سربه سر خواهد رسيد. كشاورزي اصاًل حال و روز 
خوبي ن��دارد. از هر بعد به اين بخش نگاه كنيم، 
به ويژه از بعد آينده نگري، با ادامه سياست هاي 8 
س��ال گذشته كشاورزي روبه تعطيلي است. قطعًا 
دولت آقاي روحاني و ش��خص وزير كشاورزي، 
سياس��ت عملي و نه سياست هاي تبليغاتي دولت 
قب��ل را تك��رار نخواهد كرد و نباي��د تكرار كند. 
دول��ت بايد تنگنا ها، نارس��ايي ها و كمبود ها را با 
س��رمايه گذاري و اصالح مديري��ت، جبران كند. 

كش��اورزي فقط به معناي توليد چند نوع ميوه يا 
كاال ي ديگر نيس��ت، گرچه اينگونه توليدات هم 
اهمي��ت دارد ولي منابع پايه كش��اورزي در حال 
ويراني است. براي اينكه ما تبعيتي از يك الگوي 
پايدار براي توس��عه را انجام نداديم، كوتاه مدت 
فك��ر كرديم و كوتاه مدت هم عمل كرديم. حتي 
به ميان مدت 6-5 س��اله ه��م توجه نكرديم، چه 
برس��د به بلندمدت مثاًل 30 ساله. روزمره تصميم 
گرفتيم و از يك بيمار با مسكن كار كشيديم، بيمار 
افتاد و مرد. در حال حاضر كش��اورزي وضعيت 
همان مرده را دارد. دولت قبل همواره عنوان كرد 
خشكسالي در بحران كشاورزي نقش اساسي دارد 
و يك��ي از عوامل اصلي كاهش توليد محصوالت 
كشاورزي، خشكسالي در سال هاي اخير است آن 
س��خنان ادعاهايي است كه بسيار راحت مي توان 
خ��الف آن را ثابت كرد. مقدار بارش در كش��ور 
مشخص است. خشكسالي در افت توليد تأثير دارد 
ولي آيا خشكس��الي مثاًل منفي 5 درصد بارندگي 
آنقدر مؤثر است كه واردات 5 برابر شود؟ در سال 
گذشته بارندگي 3 درصد زير متوسط 40 ساله بود، 
3 درصد آنقدر معني دار نيس��ت كه مجبور شويم 
براي نيمي از جمعيت كش��ور غذا وارد كنيم. اين 
درس��ت اس��ت كه ما هم��واره وارد كننده برخي 
كاال هاي اساسي بوده ايم اما هيچ گاه ميزان واردات 
آنقدر نبوده كه 56 درصد نياز جمعيت كش��ور به 

مواد غذايي را از طريق واردات برآورده كنيم. اين 
نش��ان مي دهد دولت نهم و دهم براي كشاورزي  
هيچ كاري نكرده اند. در بخش كش��اورزي مانند 
بخش هاي ديگر سياس��ت ها، سياست ها روبنايي 
بوده اس��ت به جاي اينكه به زير بنا توجه شود، در 
8 سال گذشته فقط به روبنا توجه شد و سر قشر 

ضعيف جامعه را با اين كار كاله گذاشتند.
به صراح��ت مي گويم هيچ ك��دام از آمار هاي 
توليدي دولت قبل واقعيت ندارد. مثاًل دولت قبل 
اع��الم كرده 14 ميليون تن گندم در س��ال 91 در 
كش��ور توليد شده، در حالي كه نياز كشور چيزي 
حدود 13 ميليون تن است، پس با اين آمار بايد يك 
ميليون تن گندم مازاد داشته باشيم. براي صادرات 
اما براي امس��ال دولت اع��الم كرده به واردات 7 
ميليون تن گندم نياز داريم! اين نش��ان مي دهد كه 
توليد گندم امس��ال فقط 6 ميليون تن بوده نه 14 
ميلي��ون تن. در مورد آمار توليد محصوالت ديگر 
هم اوضاع همين گونه است مثاًل دولت قبل اعالم 
كرده ميزان توليد شير به 11 ميليون تن رسيده اما 
اگر 11 ميليون تن شير توليد مي كرديم، بايد مازاد 
آن را ص��ادر مي كرديم چون كش��ش صنايع لبني 
كشور حدود 5 ميليون تن است اما هيچ صادراتي 
در اين كاال نداش��تيم. در مورد غالت، گوش��ت، 
صيفي جات، س��بزي و ديگر محصوالت هم آمار 

به همين گونه مخدوش است.

56 درصد غذاي كشور از واردات تأمين شد
مدي��ر زراعت جهادكش��اورزي 
استان فارس با بيان اينكه مقادير زياد 
شكر در انبار كارخانه هاي توليد قند، 
انبار شده اس��ت، گفت: نبود مشتري 
و كاه��ش قيم��ت ش��كر، برخي از 
توليدكنندگان را به سمت بحران مالي 

سوق داده است.
احم��د دزفولي در يك كنفرانس 
خب��ري وضعيت مال��ي كارخانه هاي 
توليد قندوش��كر در فارس را بحراني 
توصيف و تصريح كرد: بعضي از اين 
كارخانه ه��ا توان پرداخ��ت مطالبات 
نهاده��اي  خري��د  و  چغن��دركاران 
كش��اورزي براي توليد سال آينده را 

هم ندارند.
ورود بي رويه ش��كر به كش��ور 
يكي از عوام��ل اصلي در انبار ماندن 
شكرهاي توليد داخل و بروز وضعيت 

فعلي براي توليدكنندگان است.
دزفولي با بيان اينكه قيمت شكر 
از س��وي دولت به ازاي هر كيلو 19 
هزار ريال تعيين ش��ده است، گفت: 
ام��روز قيمت هر يك كيلو ش��كر در 

بازار 18 هزار ريال و كمتر است.
اين مق��ام مس��ؤول اضافه كرد: 
برخ��ي از توليدكنن��دگان و صاحبان 
به دنب��ال دريافت  قند  كارخانه ه��اي 
تس��هيالت بانكي با نرخ س��ود باال با 
هدف پاس��خگويي ب��ه نيازهاي مالي 
و تأمي��ن هزينه هاي ج��اري و توليد 

هستند.
ع��ت  زرا مدي��ر  گفت��ه  ب��ه 
جهادكش��اورزي فارس، ب��راي ثبت 
سفارش بذر وارداتي و همچنين خريد 
نهاده ه��اي كش��اورزي، حداقل 700 

ميليون تومان اعتبار نياز است.
دزفولي در بخش ديگري از اين 
نشس��ت خبري، به توزي��ع 45 هزار 
ت��ن بذر گندم، ج��و و تريتيكاله، بين 
كشاورزان فارس اشاره و اضافه كرد: 
تاكنون يك هزار و 500 تن بذر گندم 
نيز به استان هاي خوزستان، هرمزگان، 
سيس��تان و بلوچستان و كرمان حمل 

شده است.
وي س��طح زيركش��ت گندم در 
اس��تان فارس را بي��ش از 310 هزار 
هكت��ار عن��وان و خاطرنش��ان كرد: 
260 هزارهكت��ار از اين ميزان اراضي 

كشاورزي آبي است. 

 واردات بي رويه شكر
توليدكنندگان داخل را 
با بحران مالي 
مواجه كرده است

يادداشت
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واردات ش��كر در 8 ماه منتهي به پايان آبان 
1392 به رقم 847 هزار تن رسيد كه 50 درصد كل 
واردات سال 1391 و 70 درصد سال 1390 است. 
اين ارقام شايد در نگاه نخست چندان غيرعادي 
نباش��د، اما هنگامي كه شرايط ارزي ايران امروز 
را با س��ال 1390 مقايس��ه مي كنيم، مسايل كمي 
به��ت آور به نظر مي رس��د. در س��ال 1390 ايران 
هنوز گرفتار دسيس��ه هاي دشمنان و تحريم هاي 
گسترده نشده بود و درآمدهاي حاصل از صادرات 
نفت بدون محدوديت به كشور وارد مي شد. آمار 
ارايه ش��ده در )جدول 2( نشان مي دهد واردات 
ش��كر در كل سال 1388 كه سال اوج درآمدهاي 
نفتي بود فقط كمي بيش��تر از 8 ماه منتهي به آبان 
1392 اس��ت كه موجب تعجب اس��ت. درحالي 

كه ارزش واردات 847 هزار تن ش��كر در 8 ماه 
امس��ال مع��ادل 465 ميليون دالر گزارش ش��ده 
است، ارزش واردات 877 هزار تن شكر در سال 
1388 مع��ادل 324 ميليون دالر بوده اس��ت. يك 
محاسبه ساده نشان مي دهد ارزش واردات شكر 
در س��ال 1392 تقريبًا 40 درصد گرانتر از ارزش 
واردات شكر در س��ال 1388 است. مقايسه اين 
دو عدد نش��ان مي دهد كه در سال 1388 واردات 
ش��كر با دامپينگ بوده است، زيرا تصور اينكه در 
عرض كمتر از 4 س��ال قيمت تمام شده شكر در 
كش��ورهاي صادركننده 40 درصد افزايش يابد، 
تص��وري غيرمنطقي اس��ت. )جدول 1( نش��ان 
مي دهد در 8 ماه منتهي به پايان آبان 1392 س��هم 
بخش خصوصي از كل واردات تقريبًا 61 درصد 

بوده است كه مي توان پرسيد اين ميزان شكر وارد 
شده توسط بخش خصوصي با كدام نرخ ارز وارد 
شده و چگونه و با چه قيمت هايي در بازار توزيع 
ش��ده اس��ت؟ ارقام )جدول 3( نشان مي دهد در 
آبان 1392 رقمي معادل 115 هزار تن شكر وارد 
شده است كه نزديك به 3 برابر اين رقم در سال 
1391 و 6 برابر سال 1390 است. تنها در آبان ماه 
1385 اس��ت كه رقم واردات شكر از آبان 1392 
 بيشتر شده است كه اين نيز از اعداد شگفت انگيز 
به حساب مي آيد كه چگونه در اوج تنگناي ارزي 
كه دولت براي دريافت طلب خود از هند، چين و 
ساير كشورها به زحمت افتاده است، ارز موردنياز 
كااليي كه به راحتي در داخل مي توان آن را توليد 

كرد تأمين شده است.

در 8 ماه امسال به اندازه سال 88 شكر وارد شد

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

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

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان آبان ماه سال 1392

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

بها جمع واردات )دالر(جمع وارداتبها )دالر(خامبها )دالر(سفيدسال
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
139200847465.551.530847465.551.530
1199494.538.002107494.776.116.932119485.270.654.933جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
جمع وارداتدولتي

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

1392563284847 )آبان ماه(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان آبان ماه سال 92 )ارقام به تن(
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847000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
138623622811254111133615565275038

1170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
13872829888914917324686512616993

1101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273

877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
138969107132234312330161112806373132

1805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
1390024126830138431181718114256

1234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
139150691215515419619037228151307123

1681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115

847 0103191305366525732847جمع هرماه + ماه هاي قبل

مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران اعالم كرد ذخاير كاالهاي اساس��ي 
كش��ور در حد ايده آل قرار دارد و به دليل 
كافي ب��ودن ذخاير، واردات برنج، روغن 

و شكر متوقف شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اقتص��ادي 
خبرگزاري فارس، عباس قبادي در نشستي 
خبري اظهار داشت: سال گذشته 6 ميليون 
تن گندم خريداري كرديم و امسال تاكنون 
5 ميليون تن گندم خريداري شده است كه 
2/5 ميليون تن آن وارد كشور شده و بقيه 

آن در حال ورود به كشور است.
وي افزود: عالوه بر اين 2 ميليون تن 
روغن خام خريداري ش��ده است كه 1/9 

ميليون تن آن وارد كشور شده است.
قبادي تأكيد كرد: در تأمين ارز مورد 
نياز واردات همواره مشكالتي داشتيم اما 
به هر ترتيبي بود كاالهاي اساس��ي مورد 
نياز را وارد كشور كرده ايم و امروز كشور 

در شرايط ايده آل قرار دارد.
وي درخصوص سبد كاالي كارمندي 
گفت: اين س��بد كاال شامل برنج، روغن، 
مرغ، تخم مرغ و پنير اس��ت و براس��اس 
اطالعات اولي��ه 80 هزار تن مرغ در اين 

سهم بين مردم توزيع مي شود.

واردات برنج، روغن و شكر
 متوقف شد

مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران گف��ت: به دليل موجودي مناس��بي 
كه در كش��ور وجود دارد واردات برنج، 
شكر و روغن توسط اين شركت متوقف 

شده است.
وي افزود: ذخاير روغن، شكر، برنج 

و مرغ تا پايان سال پاسخگو است.
وي درخصوص واردات گندم از هند 
و پاكس��تان گفت: م��ا حتي يك كيلوگرم 
گندم از هند و پاكس��تان وارد نكرده ايم و 
تهاتري كه انجام مي داديم به اين شكل بود 
ك��ه به تاجر هندي مي گفتيم در ازاي پول 

نفت از كانادا براي ما گندم بخريد. 
همچنين قبادي گفت: اگر دامداراني 
هستند كه شير خود را در چرخه بازرگاني 
كشور توزيع كرده اند اما مابه التفاوت قيمت 
نهاده را دريافت نكرده اند مي توانند به ما 

مراجعه كنند.
قبادي در ادامه گفت: طي سال گذشته 
 و امس��ال ش��ركت بازرگاني دولتي ايران
1/3 ميليون تن شكر و 750 هزار تن برنج 
وارد كرده است. وي افزود: آمار واردات 
برنج در سال جاري 1/4 ميليون تن است 
كه يك سوم آن را شركت بازرگاني دولتي 
و مابقي توس��ط بخ��ش خصوصي وارد 

شده است.
قب��ادي با تأكيد بر اينكه بالغ بر 6 ماه 
ذخاير كاالي اساسي در كشور وجود دارد 
گفت: هيچ كمبودي در نهاده ها نداريم و 
ذخاير جو، ذرت و كنجاله سويا بين 4 تا 
6 ماه آينده پاس��خگوي نياز كشور است 
به نحوي كه در حال حاضر كنجاله س��ويا 
بي��ش از 500 هزار تن در كش��ور وجود 
دارد كه اين رقم در تاريخ كش��ور بي نظير 

بوده است.

ذخاير كاالهاي اساسي ايده آل است

واردات برنج، روغن و شكر 
متوقف شد

معاونوزيرصنعت
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مصرف سرانه به تفكيك قاره ها و جهان 2013 - 2012  )هر نفر / كيلوگرم(

مصرف شكر در جهان به صورت قاره اي 2013 - 2012  )هزارتن / شكرخام(
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توليد شكر در جهان به صورت قاره اي 2013 - 2012  )هزارتن / شكرخام(

مصرف كنندگان عمده جهان )2013- 2012(
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توليد جهاني )هزار تن / شكر خام(مصرف جهاني )هزار تن / شكر خام(موجودي پايان سال

وضعيت توليد و مصرف جهاني )هزار تن/ شكر خام(  2013 - 2012

اس��ت؟ پاس��خ اين پرسش را بايد از ارقام )جدول 4( بيرون كشيد. براساس ارقام اين جدول 
پس از كشورهاي بزريل، تايلند، استراليا، مكزيك، گواتماال و فرانسه، امارات باالترين صادرات 
ش��كر با 1767 هزار تن را در اختيار دارد. ميزان صادرات امارات در س��ال زراعي 2012-13 
حتي از هندوس��تان كه براس��اس ارقام )جدول 7( پس از برزيل با 27/4 ميليون تن شكر در 
رده دوم جهان قرار دارد، بيش��تر اس��ت. كارشناسان معتقدند بخش��ي از صادرات اميرنشين 

امارات به ايران آمده است.
 همان طور كه ارقام )جدول1( نش��ان مي دهد در س��ال زراع��ي 13-2012 رقمي معادل
183 ميليون تن شكر در جهان توليد شده است كه سهم آسيا با 67 ميليون تن باالتر از اروپا، 

آفريقا، آمريكاي مركزي و شمالي است.
كش��ورهاي اروپايي در مجموع 28 ميليون تن ش��كر توليد كرده اند كه بيش از 2/5 برابر 
توليد آفريقا اس��ت. اما اروپايي ها با مصرف 30 ميليون تن ش��كر در س��ال زراعي 2012-13 
و س��رانه مصرف 38 كيلوگرم توانس��ته اند صادرات نيز داشته باشند. مصرف سرانه شكر در 
جهان در س��ال 13-2012 براساس ارقام )جدول 3( حدود 24 كيلوگرم بوده است. درحالي 
كه كش��ورهاي آمريكاي جنوبي با مصرف 52 كيلوگرم ش��كر بس��يار فراتر از ميانگين جهاني 

بزرگترين توليدكنندگان جهان )2013- 2012(
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آمريكاروسيهفرانسهگواتماال هندوستانتايلندپاكستاناستراليا برزيلچينمكزيكآلمان

درحال��ي ك��ه ايران جايگاهي در ميان بزرگ ترين توليدكنندگان ش��كر جهان ندارد و نام 
آن در ميان »بزرگ ترين توليدكنندگان جهان« در سال 13-2012 ديده نمي شود، اما جاي آن 
در ميان واردكنندگان عمده ش��كر در جهان قرار دارد. ارقام ارايه ش��ده از سوي سازمان هاي 
جهاني نشان مي دهد ايران با واردات 1680 هزار تن شكر در سال زراعي 13-2012، پس از 
اندونزي، چين، مالزي، كره جنوبي و امارات قرار دارد، اما اين كشور گواتماالست كه با توليد 

2990 هزار تن شكر در جايگاه دوازدهمين كشور جهان قرار دارد.
ارق��ام )جدول 5( كه واردكنندگان عمده جهان را نش��ان مي ده��د يك نام عجيب دارد: 
امارات. اين كشور كه كمتر از يك ميليون جمعيت دارد چرا 1701 هزار تن شكر وارد كرده 
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بازار جهاني

وارد كنندگان عمده جهان )2013- 2012(
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صادركنندگان عمده جهان )2013- 2012(
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جدول 1: توليد شكر در جهان به صورت قاره اي )هزارتن / شكرخام( 

جدول 2: مصرف شكر در جهان به صورت قاره اي )هزارتن / شكرخام( 

جدول 3: مصرف سرانه به تفكيك قاره ها و جهان )هر نفر / كيلوگرم( 

جدول 9: وضعيت توليد، مصرف، ذخيره و نسبت ذخيره به مصرف جهاني )هزارتن / شكرخام( 

نسبت ذخيره به مصرف )درصد(موجودي پايان سالمصرف جهانيتوليد جهانيسال

2004 - 051410151446496110542.24

2005 - 061511081469186396843.54

2006 - 071664441531007272647.50

2007 - 081665611602587394546.14

2008 - 091518301612416271838.90

2009 - 101590361616315941036.76

2010 - 111654271622716127737.76

2011 - 121753091676006833640.77

2012 - 131834401721007674544.59

13-122012-112011-102010-092009-2008نام قاره
24.86426.46424.66530.88428.516اروپا

10.10810.17710.33510.40111.287آفريقا
18.63618.86518.85920.49123.663آمريكاي مركزي و شمالي

44.21148.71746.21443.00948.445آمريكاي جنوبي
48.48351.12061.40366.30767.132آسيا

5.5243.7003.9494.2164.396اقيانوسيه
151.826159.043165.425175.308183.437جمع )جهان(

13-122012-112011-102010-092009-2008نام قاره
30.40630.44230.71530.65130.771اروپا

15.93416.55717.14018.13518.737آفريقا
19.65119.61519.58419.68120.458آمريكاي مركزي و شمالي

20.04420.40320.60421.22921.529آمريكاي جنوبي
73.51472.92272.52376.19978.895آسيا

1.6881.6901.7021.7031.707اقيانوسيه
161.237161.629162.268167.598172.098جمع )جهان(

13-122012-112011-102010-092009-2008نام قاره

37.5537.5537.8437.7237.83اروپا

15.8816.1216.3116.8417.00آفريقا

36.8036.4936.0735.9136.95آمريكاي مركزي و شمالي

51.3251.6251.4052.4952.65آمريكاي جنوبي

18.2817.9517.6718.3818.85آسيا

48.7748.2448.0147.4647.02اقيانوسيه

23.7423.5323.3623.8624.24جهان

جدول 6: ميزان توليد و مصرف برخي از
كشورهاي جهان 13-2012 )هزار تن / شكرخام( 

مصرف سرانه كل مصرفكل توليدكشور
)كيلو(

409741298062.42برزيل

274002554320.92هندوستان

141931576011.68چين

10346318547.22تايلند

81791064633.62آمريكا

7264478541.17مكزيك

5536467524.19پاكستان

5102586542.69روسيه

4363348242.92آلمان

4175134160.26استراليا

4093250039.11فرانسه

1124220030ايران

18344017210024.24جهان

جدول 4: صادركنندگان عمده جهان
)بيش از يك ميليون تن( 13 -2012

ميزان صادراتنام كشور
)هزار تن(

29.667برزيل
6.098تايلند

3.129استراليا
2.224مكزيك
2.086گواتماال
1.950فرانسه
1.767امارات

1.159هندوستان

جدول 5: واردكنندگان عمده جهان
)بيش از يك ميليون تن( 13 -2012

ميزان وارداتنام كشور
)هزار تن(

3673اندونزي

3350چين

1972مالزي

1754كره جنوبي

1701امارات

1680ايران

1604آمريكا

1584بنگالدش

1419ژاپن

1384هندوستان

1269عربستان

1228نيجريه

1150كانادا

قرار دارند، كش��ورهاي آفريقايي با مصرف س��رانه 17 كيلوگرم 30 درصد كمتر از ميانگين 
جهاني مصرف دارند. كشورهاي آسيايي كه بيشترين جمعيت جهان را در خود جاي داده اند 
نيز نزديك به 30 درصد كمتر از ميانگين جهاني مصرف كرده اند. در صورتي كه در سال هاي 
آتي مردم آفريقا و آسيا بخواهند مصرف شكر سرانه شان را به حد استاندارد جهاني برسانند 
 نياز به توليد ش��كر در دنيا روندي فزاينده خواهد داش��ت. مصرف س��رانه ش��كر در ايران

30 كيلوگرم )جدول 6( اس��ت كه 25 درصد باالتر از ميانگين جهاني اس��ت. در صورتي كه 
مصرف شكر در ايران به دليل واردات با قيمت هاي دامپينگ شده بيش از ميانگين جهاني شده 
است، ساالنه ميليون ها دالر ارز براي خريد اين محصول از ايران خارج مي شود. اگر جمعيت 
كشور را 75 ميليون نفر فرض كرده و مصرف سرانه شكر را به اندازه استاندارد جهاني برسانيم 
س��االنه رقمي معادل 525 هزار تن از واردات ش��كر كاسته خواهد شد كه مي توانست ساالنه 

صرفه جويي قابل توجهي به بار آورد.

29667

6098

3129
2224 2086 1950 1767 1159

جدول 8: مصرف كنندگان عمده جهانجدول 7: بزرگترين توليدكنندگان جهان 13 -2012
2012- 13

ميزان توليدنام كشور
)هزار تن(

مصرف
)هزار تن(

40.97412.980برزيل
27.40025.543هندوستان

14.19315.760چين
10.3463.185تايلند
8.17910.646آمريكا
7.2644.785مكزيك
5.5364.675پاكستان
5.1025.865روسيه
4.3633.482آلمان

4.1751.341استراليا
4.0932.500فرانسه
2.990824گواتماال

134.61591.586جمع

ميزان مصرفنام كشور
)هزار تن(

25.543هندوستان
15.760چين
12.980برزيل
10.646آمريكا
5.945اندونزي
5.865روسيه
4.785مكزيك
4.675پاكستان

3.482آلمان
3.335مصر

3.185تايلند
96.201جمع

بالغ بر 56 درصد از كل توليد شكر در سال 2012-13 
در يازده كشور فوق مصرف شده است.

توليد شكر در دوازده كشور فوق بالغ بر 73 درصد كل توليد در سال 13-2012 بوده است.

بالغ بر 53درصد از كل مصرف جهان درسال13-2012 توسط 12 كشور فوق توليد شده است.
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گزارش

نقش واردكنندگان عمده شكر را نبايد ناديده گرفت
سختگيريغيرعاديبرايكاالييكهفقط0/3درصدازكلهزينههايخانوارهارابهخوداختصاصميدهد

در س��ال 1314 بود كه بانك ملي ايران براي نخستين بار در 
7 ش��هر كشور بودجه خانوار را با هدف بررسي به دست آوردن 
ضرايب اهميت كاالها و خدمات مصرفي براي محاسبه شاخص 
هزينه زندگي انجام داد. در س��ال 1338 به منظور تجديدنظر در 
ضرايب اهميت كاالها و خدمات براي ش��اخص هزينه زندگي، 
بررس��ي يادشده توس��ط همان بانك در 32 ش��هر كشور انجام 

شد. 
بانك مركزي در س��ال 1344 اي��ن وظيفه را برعهده گرفت 
و در س��ال 1353 كه به عنوان سال پايه شاخص ها انتخاب شده 
بود تعداد ش��هرهاي مورد بررس��ي به 74 ش��هر افزايش يافت. 
س��ال 1390، آخرين سال پايه است كه در 79 شهر و با افزايش 
حجم نمونه قابل توجهي نسبت به سال پايه قبل اجرا شده است. 
تعيين ضريب اهميت كاالها و خدمات مورد مصرف خانواده ها 
به منظور محاسبه ش��اخص كاالها و خدمات مصرفي و ارزيابي 
ميزان توليد بعضي از كاالهاي مورد مصرف خانوارها از اهداف 
بررسي بودجه خانوارهاست. به اين ترتيب كه اگر سهم هزينه اي 
يك كااليي نس��بت به كل هزينه خانوارها باال باشد براي دولت 
حساسيت ايجاد مي كند كه براي آن كاال برنامه هاي ويژه تدارك 
ببين��د. به طور مثال اگر هزينه كاالي »X« 5 درصد هزينه هاي كل 
ي��ك خان��وار را به خود اختصاص دهد، تنظي��م بازار آن كاال با 

استفاده از اهرم هاي گوناگون يك ضرورت است.
سال 1390

شايد در فصل سوم سال 1392 بررسي ارقام مربوط به 1390 
كمي دير باشد و بهتر بود مركز آمار ايران آمارهاي اين بررسي را 
زودتر و بهنگام ارايه مي كرد. اما باتوجه به اينكه عادت مصرفي 
خانوارها به س��رعت تغيير نمي كند، ارقام سال 1390 را مي توان 
با درجه بااليي از احتمال به س��ال 1391 و حتي 1392 نس��بت 
داد. براساس آمار ارايه شده بانك مركزي در سال 1390 بررسي 
از هزينه و درآمد خانوارهاي س��اكن در مناطق ش��هري ايران با 

مراجعه به 79 شهر و 16036 خانوار انجام شده است.
در س��ال 1390 متوس��ط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار 
ش��هري 173926 هزار ريال )هر م��اه 14494 هزار ريال يا يك 
ميليون و چهارصد و چهل و نه هزار تومان( بوده است كه 22/8 
درصد بيش��تر از سال 1389 گزارش شده است. از كل اين مبلغ 
24/9 درصد )حدود 43267 هزار ريال( س��هم گروه هزينه ها و 
خوراكي ها و آش��اميدني ها است كه نسبت به سال 1389 معادل 

22/9 درصد افزايش داشته است.
در بين اقالم گروه هزينه خوراكي ها و آشاميدني ها بيشترين 
س��هم از كل هزينه ناخالص )معادل 6/2 درصد( متعلق به هزينه 
انواع گوش��ت بود. پس از آن به ترتي��ب هزينه ميوه هاي تازه با 
4/2 درصد، شير و فراورده هاي آن و تخم پرندگان با 2/8 درصد، 
آرد و رش��ته و غالت و سبزي هاي تازه هر يك با 2/4 درصد و 
انواع نان و بيس��كوييت با 2/2 درصد بيش��ترين سهم را به خود 

اختصاص داده اند.
قندوشكر 3 دهم درصدي

آمارهاي ارايه ش��ده از طرف بانك مركزي نشان مي دهد در 
س��ال 1389 يك خانوار شهري در ايران رقمي معادل 465856 
 ريال براي قندوش��كر هزينه كرده اس��ت كه با رشدي نزديك به
16 درصدي در س��ال 1390 به 543739 ريال رسيده است. اين 
رق��م در كل 0/3 درص��د از كل هزينه هاي ناخالص يك خانوار 
شهري را به خود اختصاص داده است. اين درحالي  است كه در 
سال 1390 رقمي كه هر خانوار شهري براي دخانيات هزينه كرده 
نيز 558236 ريال است كه معادل 0/3 درصد كل هزينه هاي يك 

خانوار و درست برابر هزينه هاي قندوشكر است.
قندوشكر و وسايل نقليه شخصي

آمارهاي ارايه ش��ده از طرف بانك مركزي نشان مي دهد در 
س��ال 1390 يك خانوار شهري رقمي برابر با 10612317 ريال 
براي »خريد وسايل نقليه شخصي« هزينه كرده است كه 20 برابر 

هزينه يك خانوار شهري براي هزينه قندوشكر است.
قند و شكر و پوشاك

 يك خانوار شهري در سال 1390 هزينه اي برابر 6322371 ريال

بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران
متوسط هزينه ساالنه زيرگروه هاي خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات طي سال هاي 1390 - 1389

)هزينه به ريال(

گروه هاي هزينه
13891390

هزينه
درصد نسبت

به كل هزينه ناخالص
هزينه

درصد نسبت به
كل هزينه ناخالص

3573207025/24382507225/2خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات
3521330124/94326683624/9خوراكي ها و آشاميدني ها

135484182/541443242/4. آرد، رشته و غالت
2850950/23340950/2آرد و رشته

32633232/338102292/2غالت و فرآورده هاي آن
221354011/537815452/2. انواع نان و بيسكويت

14769321/029154561/7انواع نان
6584690/58660890/5بيسكويت، كيك و شيريني خشك

395879866/8108404126/2. انواع گوشت
54319963/863189373/6گوشت دام

29141192/131619121/8گوشت پرندگان
1684530/12025960/1فرآورده هاي گوشت دام و پرندگان

8444330/68671490/5انواع ماهي
2289850/22898180/2حيوانات دريايي و فرآورده هاي آن

435250932/548589072/8. شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان
10522820/712958420/8انواع شير

17548481/224585261/4فرآورده هاي شير
7179630/511045390/6تخم پرندگان

511611060/814893180/8. روغن ها و چربي ها
664450/0623630/0روغن ها و چربي هاي حيواني

2624790/23613340/2انواع كره
8321820/610656210/6روغن هاي نباتي
665181104/673693424/2. ميوه هاي تازه

34911392/540473292/3ميوه هاي درختي )به جز مركبات(
19594661/421299551/2مركبات

10675050/811920580/7ميوه هاي جاليزي
735504442/541130602/4. سبزي هاي تازه

7981820/69842670/6انواع سبزي هاي برگي )تازه و يخ زده(
16783541/220944741/2انواع سبزي هاي بوته اي )تازه و يخ زده(

10739080/810343190/6انواع سبزي هاي ريشه اي )تازه و يخ زده(
88449020/611123850/6. خشكبار و آجيل

94105220/35443300/3. حبوب
105938220/47551870/4. انواع كنسرو و فرآورده هاي سبزي

114658560/35437390/3. قندوشكر
1210084690/714279810/8. انواع شيريني و مربا )به جز شيريني خشك(

134517500/34935820/3. چاي، قهوه و كاكائو
144543570/35220300/3. انواع ادويه، سس ها و ساير تركيبات خوراكي

159570650/712706940/7. آشاميدني ها
5187690/45582360/3دخانيات

براي پوشاك اختصاص داده است كه 3/6 درصد از كل هزينه 
ناخالص وي بوده اس��ت. يك محاس��به س��اده نشان مي دهد 
 در س��ال 1390 يك خانوار ش��هري در ايران هزينه اي معادل

18 برابر هزينه شكر را براي پوشاك هزينه كرده است.
سرانه مصرف ساالنه

آمار ارايه ش��ده از طرف بانك مركزي نش��ان مي دهد در 

س��ال هاي 1381 تا 1390 مصرف انواع قند به ترتيب 37، 36، 
34، 32، 30، 29، 27، 27، 27، 27 و 24 كيلوگرم بوده است. 
از سال 1381 تا سال 1390 مصرف انواع قند در يك خانوار 
شهري حدود 40 درصد كاهش يافته است. مصرف شكر نيز 
از 1381 ت��ا 1390 به ترتي��ب 24، 20، 20، 20، 19، 17، 15، 
16، 14 و 12 كيلوگ��رم بوده اس��ت كه 50 درصد كاهش در 

سال 1390 نسبت به 1381 را نشان مي دهد.
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بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران
متوسط هزينه ناخالص ساالنه زيرگروه هاي غيرخوراك

طي سال هاي 1390 - 1389
)هزينه به ريال(

گروه هاي هزينه
1390

هزينه
درصد نسبت به

كل هزينه ناخالص
13010086674/8غيرخوراك

179633844/6. پوشاك و كفش
63223713/6پوشاك

16410131/0انواع كفش و تعميرات آن
25329159430/6. مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها

4822314027/7اجاره بها و ارزش اجاري مسكن
4303390/2تعميرات و خدمات مسكن

11923730/7آب و خدمات متفرقه مسكن
34457422/0برق و گاز و ساير سوخت ها

383043184/8. لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه
27944811/6مبلمان، اثاث، فرش و انواع كفپوش

7812680/5منسوجات مورد استفاده در خانه
وسايل برقي، پخت وپز، حرارتي

20160701/2و وسايل عمده مورد استفاده در خانه

11897980/7ظروف، لوازم آشپزخانه و ساير لوازم خانه
2483390/1ابزار و وسايل براي خانه و باغچه

12743620/7كاالها و لوازم مصرفي بي دوام و كم دوام خانه
492998845/3. بهداشت و درمان

24783811/4دارو، لوازم و مواد طبي و درماني

خدمات پزشكي، دندانپزشكي و پيراپزشكي
68215013/9و هزينه هاي بيمارستاني

52030985411/7. حمل و نقل
106123176/1خريد وسايل نقليه شخصي

56986313/3تعميرات و سوخت وسايل نقليه شخصي
39989062/3هزينه هاي رفت و آمد

639414862/3. ارتباطات
746914312/7. تفريح و امور فرهنگي

836526612/1. تحصيل
939732882/3. رستوران و هتل

38074282/2غذاها و خوراكي هاي آماده و آشاميدني
1658600/1هزينه هتل و مسافرخانه )بدون تور(

10146729668/4. كاالها و خدمات متفرقه
31578601/8لوازم بهداشتي و آرايشي و خدمات شخصي

25586651/5لوازم شخصي و زينتي و هزينه هاي متفرقه شخصي
1048730/1خدمات اجتماعي

33122941/9انواع بيمه
29831311/7خدمات مالي

25561431/4ساير كاالها و خدمات متفرقه

1381138213831384138513861387138813891390سال

4/434/364/134/094/053/953/863/763/703/53بعد خانوار )نفر(

اقالم خوراكي ها
آشاميدني ها و دخانيات

سال

1381138213831384138513861387138813891390

182180180175168174146154159147انواع برنج

574551506485486458445425395356انواع نان

63596059645756484748گوشت دام

82928788919690959391گوشت پرندگان

65544-----فرآورده هاي گوشت دام و پرندگان1

18182020192016161715انواع ماهي

43333-----حيوانات دريايي وفرآورده هاي  آن ها2

171194211216215206215232234166انواع شير

1271179592888675686484انواع ماست

26242625262625242325انواع پنير

44434039373938394135تخم مرغ

53525048464744444543روغن هاي نباتي

37363432302927272724انواع قند

24202020191715161412شكر

61565352494642434136مجموع قندوشكر

7665565555انواع چاي

685722663626578521504547518490انواع سيگارهاي ايراني3

722662688772717800749702629611انواع سيگارهاي خارجي3

بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران / بعد خانوار1 طي سال هاي 1389-1390

متوسط مقدار مصرف ساالنه برخي اقالم خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات يك خانوار
طي سال هاي 1381-1390

)مقدار به كيلوگرم(

1. تا سال 1385 در زيرگروه گوشت دام و گوشت پرندگان پرسش مي شده است.
2. تا سال 1385 در زيرگروه انواع ماهي پرسش شده است.       3. واحد سيگار نخ مي باشد.

1. متوسط تعداد افراد خانوار

بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران درصد سهم زيرگروه هاي خوراك نسبت به كل
هزينه خوراكي ها و آشاميدني هاي ساالنه يك خانوار - سال 1390

نكته
درحالي ك��ه مص��رف ش��كر در 
سال هاي 1381 تا 1389 در خانوارهاي 
شهري 50 درصد كاهش يافته است و 
در ش��رايطي كه سهم قندوشكر از كل 
هزينه ناخالص يك خانوار شهري 0/3 
درصد بوده است كه در مقايسه با هزينه 
پوشاك و هزينه خريد وسايل نقليه رقم 
فوق العاده ناچيزي است، معلوم نيست 
چرا دولت ه��اي نهم و دهم از 1384 
به بعد سخت گيري فوق العاده اي براي 
اي��ن صنعت كردند. كاهش ناگهاني و 
عجيب تعرفه واردات شكر و رساندن 

آن ب��ه صف��ر در دو مقط��ع كه ضربه 
دهشتناكي به توليد اين محصول زد و 
صنعت قديمي قند را تا آس��تانه مرگ 
پي��ش ب��رد، موجي از به��ت در ميان 
كارشناس��ان و ناظران ايجاد كرد. اين 
درحالي بود كه در اين سال ها صنعت 
خ��ودرو با بيش��ترين تعرف��ه واردات 
در مصوني��ت قرار گرف��ت و واردات 
خودروهاي هم سطح با خودروهايي كه 
توسط شركت هاي انحصارگر در ايران 
توليد مي شد به شدت تثبيت شد. عالوه 
بر اين س��خت گيري غيرمنطقي براي 
قيمت گذاري توليد داخلي ش��كر در 
سال هاي گذشته در شرايطي كه قيمت 

ش��كر وارداتي هرگز كنترل نمي ش��د، رفتار فوق العاده  
عجيب��ي بود. آيا س��خت گيري هاي خ��ارج از عرف و 
قاعده اي براي محصولي كه در مجموع تنها 0/3 درصد 
هزينه هاي كل خانوارهاي شهري را به خود اختصاص 
مي دهد توجيه منطقي دارد يا سرچشمه هاي آن را بايد 
در جاي ديگري از جمله تأمين منافع يك گروه كوچك 

از واردكنندگان جس��تجو كرد؟ تجربه نش��ان مي دهد 
س��ودهاي بادآورده ده ها ميليارد توماني براي واردات 
ش��كر كه در بهار امسال فقط 250 ميليارد تومان براي 
مباشر يك شركت واردكننده شكر اتفاق افتاد مهم ترين 
دليل براي سخت گيري در تعيين قيمت اين محصول و 

كاهش هاي عجيب تعرفه واردات بوده است.
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اخبار

پ��س از بحث ه��ا و مذاك��رات طوالني 
سرانجام پيمان نامه س��ازمان تجارت جهاني 
تصويب ش��د. به گفته كارشناسان، اين پيمان 
دستاوردي تاريخي اس��ت كه موانع موجود 
در زمين��ه بازرگاني، امور گمركي و معامالت 
اقتصادي را برطرف مي كند. پيمان براس��اس 
بس��ته پيش��نهادي و توافقات اوليه اي كه در 
ش��هر بالي اندونزي تنظيم شده به امضا 160 
عضو سازمان تجارت جهاني رسيد. اين پيمان 
رفع محدوديت هاي تجاري براي كشورهاي 
درحال توسعه را از اهم وظايف خود دانسته 

است.
گيتا ويرجاوان، وزير بازرگاني اندونزي 
و سرپرست نهمين كنفرانس سازمان تجارت 
جهاني با خشنودي اعالم كرد كه اين توافق در 
آخرين نشست كنفرانس به دست آمده است. 
اين نخستين اصالحات گسترده در توافقات 
سازمان تجارت جهاني از زمان تأسيس آن در 

سال 1995 به شمار مي آيد.
روبرتو آزودو، دبيركل برزيلي س��ازمان 
تج��ارت جهاني با ش��ادماني درباره امضاي 
پيم��ان جديد گفت: »اين براي نخس��تين بار 
در تاريخ س��ازمان تجارت جهاني اس��ت كه 
چني��ن توافقي حاصل مي ش��ود.« وي افزود: 
»تواف��ق بالي نه تنها پايان كار نيس��ت، بلكه 
آغاز فعاليت هاي بيشتر سازمان تجارت جهاني 

خواهد بود.«
بيم و اميد در كنفرانس

ت��ا عصر جمع��ه )6 دس��امبر/ 15 آذر( 
فضاي��ي نوميد كنن��ده در كنفران��س حاك��م 
ب��ود. كوبا با پش��تيباني كش��ورهاي بوليوي، 
ونزوئال و نيكاراگوئه در مقابل توافقات 155 
عضو ديگر قرار داش��ت و حاضر به امضاي 

پيمان نامه نبود.
ساعت ها گفت وگو و بحث نيز بي نتيجه 
بود. در بامداد شنبه )7 دسامبر( كيت راكول، 
سخنگوي سازمان تجارت جهاني اعالم كرد 
كه مدت كنفرانس تمديد ش��ده و مذاكرات 
ادام��ه خواهد يافت. پ��س از مداخله آمريكا 
و تغييراتي در توافقنامه، س��رانجام كوبا نيز با 

امضاي پيمان جديد موافقت كرد.
به گفته ناظران اقتصادي توافقات به دست 
آمده، مهم ترين مش��كالت بر سر راه تجارت 
آزاد را مرتف��ع ك��رده اس��ت. هن��د و برخي 
كشورهاي ديگر با موافقت آمريكا و اتحاديه 
اروپ��ا اج��ازه دارند كه م��واد غذايي خود را 
همچن��ان با يارانه هاي )سوبس��يد( دولتي در 

اختيار قشرهاي محروم قرار دهند.
اي��ن توافق، اس��تثنايي در قاع��ده كلي 
س��ازمان تجارت جهاني به ش��مار مي آيد كه 
البت��ه گام��ي مهم براي ادامه هم��كاري مؤثر 
كشورهاي در حال توسعه با سازمان تجارت 
جهاني خواهد بود. اين توافق راه را براي رشد 
اقتصادي و اشتغال زايي در كشورهاي در حال 

توسعه هموار مي كند.

تصويبنخستينپيمانبزرگ
درسازمانتجارتجهاني

مديركل دفتر پنبه و گياهان صنعتي وزارت 
جهادكش��اورزي با بيان اينكه نرخ اعالم ش��ده 
تضميني 210 توماني چغندرقند پايين است و 
بايد به 250 تومان افزايش يابد، از اجرا نشدن 

10 ساله طرح جامع شكر انتقاد كرد.
چغندرقند و نيش��كر در شمار محصوالت 
صنعتي و استراتژيك است حاصل فرآوري آن 
در كارخانه ها »ش��كر« است كه تقريبًا مصرف 

روزانه دارد. 
نياز كش��ور به شكر ساالنه 2/2 ميليون تن 
است كه تنها حدود يك ميليون تن آن در داخل 
توليد مي ش��ود و ي��ك ميليون تن ديگر بايد از 

كشورهاي ديگر وارد شود.
ع��الوه بر سياس��ت هايي مانن��د دامپينگ 
)قيم��ت ش��كني( كه س��ال 85 ب��ه توليد اين 
محص��ول ضربه زد، برنامه هاي خريد تضميني 
پايي��ن طوري كه توليد كنن��دگان اين محصول 
استراتژيك ترجيح مي دهند، به سه برابر قيمت 
به عنوان علوفه به فروشند و يا معطلي 10 ساله 
طرح جامع توليد ش��كر، از مواردي اس��ت كه 
توليد اين محصول راتحت تأثير قرار داده است، 
تا جايي كه پيش بيني مي ش��ود توليد ش��كر از 

چغندرقند امسال 5 درصد كاهش يابد.
محمدرض��ا درگاهي مدي��ركل دفتر پنبه، 
دانه ه��اي روغن��ي و گياهان صنعت��ي وزارت 
جهادكشاورزي در گفت وگو با فارس، وضعيت 
توليد چغندرقند و نيش��كر و مسائل پيش رو را 

مطرح مي كند.
محمدرضا درگاهي با اعالم اين خبر اظهار 
داش��ت: در س��ال زراعي جديد، قيمت خريد 
تضميني چغندرقند 210 تومان اعالم ش��ده كه 
در مقايسه با هزينه ها و قيمت ساير محصوالت 
رقيب پايين است و بيم آن مي رود كه اين مسئله 

سطح زيركشت چغندرقند را كاهش دهد.
مدي��ركل دفت��ر پنبه، دانه ه��اي روغني و 
گياهان صنعتي وزارت جهادكشاورزي افزود: 
طي نامه اي به وزير جهادكشاورزي درخواست 
شد مبلغ 40 تومان به عنوان كمك هزينه حمل 

چغندرقند تصويب و اعالم شود.
وي ادام��ه داد: س��ال زراعي گذش��ته نيز 
چغندرقن��د كيلويي 135 توم��ان بود و به ازاي 
حمل نيز كيلوگرمي 30 تومان پرداخت مي شد 
ام��ا به دليل نرخ پايين و ني��ز اعالم دير هنگام 

تأثيري در افزايش سطح زيركشت نداشت.

درگاه��ي در ادامه به اج��راي طرح جامع 
چغندرقند و نيش��كر تأكيد ك��رد و گفت: اين 
طرح كه در سال 81 به تصويب رسيد، براساس 
آن قرار بود تا س��ال 91 كشور در زمينه توليد 
ش��كر خودكفا ش��ود اما اين ط��رح هنوز اجرا 

نشده است.
قيمت پايي��ن چغندرقن��د و قيمت باالي 
علوفه طي سال هاي گذشته باعث شد كشاورز 
چغندرقند را به عنوان علوفه كيلويي 400 تومان 

به دامداران بفروشد.
مدي��ركل دفت��ر پنبه، دانه ه��اي روغني و 
گياهان صنعتي وزارت جهادكش��اورزي گفت: 
برداش��ت چغندرقند از نيمه دوم ش��هريور ماه 
س��ال جاري آغاز ش��ده و تاكن��ون حدود 2/8 
ميليون تن برداشت و تحويل كارخانه هاي قند 

كشور شده است.
وي ادامه داد: همچنين برداشت نيشكر از 
نيم��ه دوم مهر آغاز و تاكن��ون 1/4 ميليون تن 
نيش��كر با عملكرد 74 تن در هكتار برداشت و 

تحويل كارخانه ها شده است.
درگاه��ي پيش بيني كرد: در س��ال زراعي 
ج��اري 3/2 ميليون ت��ن چغندرقند با عملكرد 
40 ت��ن در هكت��ار از 80 هزار هكتار س��طح 
زيركش��ت برداشت شود كه در مقايسه با سال 
قبل كه حدود 4/07 ميليون تن بود كاهش 21 

درصدي خواهد داشت.
درگاهي همچنين گفت: در س��ال زراعي 
جاري 7 ميليون تن نيش��كر با عملكرد 70 تن 
در هكتار از 88 هزار هكتار زمين كش��اورزي 
برداشت و تحويل كارخانه ها شود كه در مقايسه 
با سال قبل كه حدود 5/05 ميليون تن بود 28/5 

درصد افزايش خواهد داشت.
پيش بيني كاهش 5 درصدي 

توليد شكر در سال زراعي جديد
مدي��ركل دفت��ر پنبه، دانه ه��اي روغني و 
گياهان صنعتي وزارت جهادكش��اورزي گفت: 
پيش بيني مي ش��ود ميزان ش��كر استحصالي از 
چغندرقند حدود 440 هزار تن و ميزان ش��كر 
نيش��كر حدود 630 هزار تن و در مجموع يك 
ميليون و 70 هزار تن شكر سفيد در داخل توليد 
شود كه در مقايسه با سال قبل كه يك ميليون و 

124 هزار تن بود 5/2 درصد كاهش دارد.
ب��ه گفته درگاهي، در حال حاضر مصرف 

توليد چغندرقند از نرخ تضميني پايين
 تا معطلي ۱۰ ساله طرح جامع شكر

تصويب نخستين پيمان بزرگ در سازمان تجارت جهاني

ش��كر كشور حدود 2/2 ميليون تن است و نياز 
ب��ه واردات يك ميليون و 130 هزار تن اس��ت 
و ضري��ب خودكفاي��ي در اي��ن محصول 50 

درصد است.
مدي��ركل دفتر پنب��ه، دانه ه��اي روغني و 
گياهان صنعتي وزارت جهادكش��اورزي با بيان 
اينك��ه محدوديت مناب��ع آب، كاهش مصرف 
آب و چگونگ��ي افزايش كارايي و راندمان آن 
مهم ترين چالش توسعه كشاورزي در سال هاي 
اخير است، گفت: كشت پاييزه چغندرقند به دليل 
كاه��ش مصرف آب كمتر و توليد قند بيش��تر 
به عنوان برنامه هاي وزارت جهادكشاورزي براي 

افزايش توليد شكر دنبال مي شود.
وي ادامه داد: چغندرقند بهاره در مناطقي 
كشت مي شود كه از كمبود منابع آبي رنج برده 
و افزايش سطح زيركشت و توسعه آن در اكثر 
مناط��ق مغاير با اصل حف��ظ منابع آب و خاك 

كشور است.
درگاهي ادامه داد: برنامه توس��عه كش��ت 
پاييزه امكاني فراهم مي كند كه ضمن استفاده از 
بارندگي هاي پاييزه و دسترسي بهتر به آب هاي 
فصل��ي زمس��تانه با يك گياه جدي��د با مزاياي 
تناوبي بسيار خوب وارد سيستم تناوب زراعي 

پاييزه كشور شود.
درگاهي درخصوص مزاياي كشت پاييزه 
چغندرقن��د گفت: پايين ب��ودن هزينه توليد به 
لح��اظ مصرف پايي��ن آب و نهاده ه��ا به ويژه 
س��موم، باال بودن و براب��ري ميزان قند چغندر 
پاييزه به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي نسبت 
به كشت بهاره، كاهش جمعيت آفات، بيماري ها 
و اش��تغال زايي ب��اال از مزاي��اي كش��ت پاييزه 
چغندرقند اس��ت. وي ادامه داد: ميزان مصرف 
آب چغندرقن��د بهاره 12 تا 14 هزار مترمكعب 

اما پاييزه 7 تا 9 هزار مترمكعب است.
ب��ه گفت��ه درگاه��ي در ايران اس��تان هاي 
خوزس��تان، اي��الم، فارس، كرمان، كرمانش��اه، 
گلستان، اردبيل )مغان( از مناطق مستعد كشت 
پاييزه اس��ت. درگاهي در پاس��خ به اينكه چه 
اقدامات��ي براي توس��عه كش��ت چغندرقند و 
افزايش عملكرد اين محصول انجام شده است 
گف��ت: تمامي نهاده ها به ويژه بذر و كود تهيه و 
توزيع ش��ده اس��ت، همچنين 50 درصد بهاي 
بذر چغندرقند پايي��زه به عنوان يارانه پرداخت 
مي ش��ود نيز براي كشت و برداش��ت مكانيزه 
كشاورزان حمايت مي شوند. وي همچنين اضافه 
كرد: با صندوق بيمه نيز براي بيمه محصوالت 

چغندركاران هماهنگي شده است.
درگاهي پراكنش كش��ت چغندرقند پاييزه 
را خوزستان 2100 هكتار، خراسان رضوي 10 
هكتار، خراسان شمالي 30 هكتار گلستان 800 

هكتار عنوان كرد.

بيشتربخوانيد:
عضويتروسيهدرسازمانتجارتجهاني

هند با اختياراتي ويژه
دول��ت هند در اوت امس��ال برنامه اي را به 
تصويب رس��اند كه براس��اس آن به��اي برنج و 
گندم براي 820 ميليون نفر ش��هروندان محروم 
اين كشور به كمك يارانه هاي دولتي كاهش يافته 
است. از اين برنامه نه تنها قشرهاي محروم سود 
مي برند، بلكه كش��اورزان و بازرگانان نيز از آن 
بهره مند مي شوند. ابعاد اين برنامه اما در مغايرت 
با قواعد س��ازمان تجارت جهاني قرار دارد، زيرا 
كه رقابت آزاد تجاري را مخدوش مي كند. براي 
جلوگيري از اثرات گس��ترده اين برنامه تصميم 
گرفته شده كه اين يارانه ها تنها 10 درصد از كل 

توليدات را دربرگيرند.

در مجموع 10 توافقنامه فرعي در كنفرانس 
بالي در جهت رفع محدوديت هاي تجاري است. 
در آوريل 1994 در نشس��تي ب��ا حضور برخي 
كشورها در مراكش و س��پس اروگوئه پايه هاي 
تأس��يس سازمان تجارت جهاني ريخته شد و از 
اول ژانويه 1995 اين سازمان كار خود را رسماً در 
ژنو آغاز كرد. در سال 2001 در دوحه كشورهاي 
عض��و پذيرفتند كه موانع تجاري و گمركي را از 
س��ر راه بردارند. اما اين اقدام به دليل اختالفات 
آشكار ميان منافع كشورهاي پيشرفته و در حال 
توس��عه به شكس��ت انجاميد. كنفران��س بالي با 
حضور وزيران كشورهاي عضو آخرين فرصت 
براي خروج از بن بست دوحه به شمار مي آمد.

پشتيباني و انتقاد از توافقات
فيليپ روسلر، وزير اقتصاد آلمان پيمان بالي 
را موفقيتي بزرگ خواند و تصريح كرد كه از اين 

پيمان بيش از همه كش��ورهاي در حال توس��عه 
س��ود خواهند برد. در مقاب��ل برخي از نهادهاي 
غيردولتي از اين پيمان انتقاد كردند. به طور مثال 
س��ازمان امدادرساني نان براي جهان در اين باره 
گفت: »نمي توان دريافت كه چرا كمك هاي دولتي 
به كش��اورزان خردپا مجاز نيس��ت. در حالي كه 
اين كمك ه��ا مي تواند راهي مؤثر براي مقابله با 
قحطي و گرسنگي در برخي كشورها باشد.« اتاق 
بين المللي بازرگاني از توافقات اخير پش��تيباني 
كرد و آن را پيماني تاريخي خواند. بنا به برآورد 
كارشناسان اين نهاد، تنها تسهيالت گمركي سبب 
كاهش 15 درصدي هزينه كاالها خواهد شد. گفته 
مي شود كه توافقات بالي زمينه هاي رشد اقتصادي 
در جهان را به ميزان يك هزار ميليارد دالر فراهم 
كرده اس��ت. بر اين اساس مي توان به ايجاد 21 
ميليون فرصت شغلي جديد اميد بست كه اغلب 

آنها در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.

از همين صفحه

در همين صفحه


