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برنامه ه��اي دولت را ب��راي اين موضوع 
اين گونه توضيح داد: باتوجه به ابالغ قانون 
تمركز وظايف كشاورزي و قانون افزايش 
بهره وري، واردات محصوالت كشاورزي 
در سال 1393 با تعرفه هاي مناسب كه از 
اختيارات وزير جهادكش��اورزي اس��ت، 
انجام مي شود. مديريت واردات گونه اي 
خواه��د بود كه توليدكنندگان از واردات 
بي رويه متض��رر نش��وند و محصوالت 
كش��اورزي با قيم��ت متعارفي در اختيار 

مصرف كنندگان قرار گيرد. 
وي ادام��ه داد: با توج��ه به اينكه 
ب��راي تأمي��ن ني��از داخلي كش��ور به 
واردات حدود 700 هزار تن برنج نياز 
داري��م؛ هرس��ال واردات اين محصول 
در ح��د ني��از ص��ورت مي گي��رد اما 
براس��اس آخرين آمارها امسال بيش از 
يك ميليون و700هزار تن برنج به كشور 
وارد ش��ده كه بخش��ي از آن براساس 
مصوبه س��تاد تدابير ويژه براي مقابله با 
تحريم ها بوده ولي واردات برنج در سال 
آينده به گونه اي تنظيم مي ش��ود تا ديگر 
مش��كلي در اين زمينه به وجود نيايد و 

مازاد بر نياز داخلي وارد نشود. 

عبدالمهدي بخشنده از مديران باسابقه و شجاع 
ايراني در بخش كشاورزي به حساب مي آيد كه در 
چندماه گذش��ته خوش درخش��يده است. سخنان 
كارشناس��انه و مبتني بر حماي��ت از توليد ملي در 
براب��ر بحث هاي انحرافي كه پيش از اين مي ش��د؛ 
براي عالقه مندان به اس��تقالل اقتصادي و اس��تفاده 
از توانايي ه��اي داخل��ي ج��ذاب بوده و هس��ت. 
معاون وزير جهادكش��اورزي در روزهاي گذش��ته 

به مناس��بت هاي گوناگ��ون و از جمله در حاش��يه 
نشس��ت خبري وزير جهادكش��اورزي روش تازه 
اي��ن وزارتخانه در صيان��ت از توليد ملي را بيان و 
راهنمايي هاي مفيدي به فعاالن كشاورزي انجام داد 

كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود. 
وي در پاس��خ به  اين كه واردات بي حس��اب و 
كتاب در دولت گذش��ته به توليد آس��يب هايي زده و 
ش��رايط را براي توليد داخلي س��خت كرده است و 

ميزان شكر موجود از كل 
مصرف سال باالتر است

كشاورزي چين:  معجزه و 
چالش هاي پيش رو
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د ر صفحات د يگر

در صفحه 2

توليد ملي 
و اقتصاد مقاومتي

امسال را سال
اقتصاد و فرهنگ، 

با عزم ملي و مديريت جهادي
نامگذاري مي كنيم

بهمن دانايي
تأمي��ن آب و ن��ان 75 ميلي��ون ايران��ي 
به عالوه تأمين س��اير نيازه��اي مادي آنها در 
دنياي امروز با ش��رايط سخت و سفت حاكم 
ب��ر جهان كار آس��اني نيس��ت. ايرانيان مانند 
هرملت ديگ��ري مي خواهند هر روز بر ابعاد 
و اندازه رفاه و آس��ايش خود بيفزايند و اين 
چيز ساده اي نيس��ت. برطرف كردن نيازهاي 
مادي اين مردم و تالش براي افزايش س��طح 
زندگي آنها و استقالل اقتصادي و سياسي از 
دنياي نه چندان دوس��تانه امروز، موجب شده 
است كه »اقتصاد« يك مقوله بسيار بااهميت و 
ملموس شده و در كنار »فرهنگ« قرار گيرد. 
مق��ام معظم رهبري، آيت اهلل خامنه اي س��ال 
1393 را به داليل يادشده به سال »فرهنگ« و 
»اقتصاد« اختصاص دادند. ايش��ان در ماه هاي 
سپري شده بارها موضوع »اقتصاد مقاومتي« را 
به مسؤوالن دولت، نمايندگان مجلس، فعاالن 
اقتصادي و عموم مردم يادآور شده و ضرورت 
توج��ه ويژه به مقوله اقتص��اد را مورد تأكيد 
قرار داده اند. دقت در آنچه كه درباره اقتصاد 
مقاومتي و اهمي��ت مقوله اقتصاد در ماه هاي 
اخير طرح و بحث ش��ده يك چيز را به خوبي 
نشان مي دهد: توليد ملي و توليد داخلي محور 
فعاليت هاي اقتصاد مقاومتي اس��ت و در اين 

باره هيچ ترديدي وجود ندارد. 

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم 
انق��الب اس��المي در پيامي به مناس��بت آغاز 
سال 1393 هجري شمسي، با تبريك سال نو 
و ن��وروز به همه ه��م ميهنان و ايرانيان عزيز 
در سراس��ر جهان به خص��وص خانواده هاي 
معظ��م ش��هدا و ايثارگران و مجاه��دان راه 
اس��الم و ايران، س��ال جديد را سال »اقتصاد 
و فرهن��گ، با عزم مل��ي و مديريت جهادي« 

نامگذاري كردند.

رهبر معظم انقالب
در پيام نوروزي سال ۱۳۹۳

ثبت سفارش واردات شكر متوقف شد

گواهي نامه انطباق معيار مصرف انرژي

قفل بزرگ ترين كارخانه قند 
خاورميانه باز مي شود

۸۲ درصد كالري موردنياز جامعه
از توليد داخلي كشاورزي

قيمت هاي جهاني غذا
افزايش يافت

معاون وزير جهادكشاورزي تصريح كرد
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* مديريت واردات گونه اي خواهد بود كه توليدكنندگان از واردات بي رويه متضرر نشوند 
و محصوالت كشاورزي با قيمت متعارفي در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد

شركت سهامي قند نيشابور براي نخستين بار در استان خراسان رضوي موفق به دريافت 
گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي از اداره استاندارد ملي ايران شده است. سازمان ملي 

استاندارد ايران گواهي كرده است:
براساس قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران مصوب 1371 و 
قانون »اصالح الگوي مصرف« مصوب 1389/12/4 مجلس شوراي اسالمي، به موجب اين 
پروانه اجازه داده مي شود واحد توليدي قند نيشابور از عالمت استاندارد ايران براي فرايند 
توليد شكر كه بيانگر انطباق معيار مصرف انرژي با معيارهاي تعيين شده در استاندارد ملي 

ايران به شماره 8668 در بازه زماني سال 91 است، استفاده نمايد. 
* مقدار مصرف انرژي ويژه الكتريكي )SECe(: 0/28 درصد از مصرف انرژي كل

* مقدار مصرف انرژي ويژه حرارتي )SECth(: 99/72 درصد از مصرف انرژي كل
.91/6 Gj/ton و :)SECtotal( مقدار مصرف انرژي ويژه كل *

نشريه شكر اين موفقيت را به مديران و كاركنان قند نيشابور تبريك مي گويد. 

ارزش واردات ش��كر ايران در سال 1384 
رقمي معادل 197 ميليون دالر بوده اس��ت كه با 
يك جهش بزرگ به يك ميليارد دالر در س��ال 
1391 رس��يده است. يك محاس��به ساده نشان 
مي دهد ارزش واردات ش��كر در س��ال 1391 
نسبت به 1384 تقريبًا 5 برابر شده است. ارزش 
واردات شكر در سال 1391 حتي از سال 1385 
كه 2/5 ميليون تن ش��كر وارد ش��ده است نيز 
نزديك به 60 هزار دالر بيشتر است. ارزش هر 
تن ش��كر وارد شده در سال 1385 با احتساب 
2/5 ميليون تن ش��كر به ارزش كل حدود يك 

ميليارد دالر، 396 دالر بوده است.
ارزش هر تن شكر وارداتي در سال 1391 

ارقام تعجب برانگيز واردات
با احتساب 1680 هزار تن واردات به ارزش كل 
يك ميليارد دالر به 595 دالر رسيده است. كنار 
هم قرار دادن اعداد يادشده چند نكته را به ذهن 
متبادر مي كند كه در ادامه به طور خالصه به آنها 

اشاره مي شود: 
اول: آي��ا جمعيت ايران از س��ال 1384 تا 
1391 رش��د جهش��ي 5 برابري را تجربه كرده 
اس��ت؟ درصورتي كه نرخ رشد جمعيت ايران 
در س��ال هاي يادش��ده به طور متوسط 1/5 تا 2 
درصد گزارش ش��ده است رش��د ميانگين 50 
درصدي واردات طي سال هاي يادشده آيا باعث 

بهت و حيرت نخواهد شد؟
در صفحه 3
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سرمقاله

مزيت هاي توليد
توليد يك اصطالح عام در ادبيات اقتصادي 
و ي��ك عمل ويژه در چرخه حيات و كس��ب و 
كار و معيشت مردمان يك سرزمين است. توليد 
به معن��اي خلق يك كاال و يك خدمت اس��ت. 
توليد ملي يعني اينكه سهم عوامل توليد داخلي 
در مجموع ارزش افزوده يك يا چند كاال س��هم 
غالب باشد. استفاده از عوامل داخلي توليد مثل 
آب، زمين، س��نگ آهن، معدن مس، چاه نفت، 
ميدان گازي و فراورده هايي كه در يك فرايند كه 
به توليد كاالها منجر ش��ود و در هر كشور و در 
هر سرزميني حتي كشورهاي با اقتصاد آزاد حرف 
اول را مي زند. هيچ سرزمين و جامعه اي نيست 
ك��ه توليد ملي را به قيمت هاي پايين از دس��ت 
بدهد زيرا توليد داخلي مزيت هاي انكارناشدني 
دارد. ايج��اد ش��غل براي مردم ي��ك جامعه، از 
مزيت هاي بس��يار با اهميت توليد داخلي است. 
اين مس��ئله براي جامعه ايراني كه اكنون با نرخ 
بيكاري جوانان مواجه اس��ت بسيار با اهميت و 

ثبت سفارش واردات شكر 
متوقف شد

از صفحه اول

از صفحه اول

با بررس��ي هايي كه انجام ش��ده به اين 
نتيجه رسيديم كه مقدار شكر در كشور بيش 
از نياز اس��ت و بر همين اس��اس به سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت نامه نوشتيم 
كه تا اطالع ثانوي ثبت س��فارش شكر انجام 
نش��ود. هيچ اختالف��ي براي اج��راي قانون 
تمرك��ز وظايف بازرگاني بخش كش��اورزي 
بين وزارت جهادكشاورزي و تجارت وجود 
ن��دارد و توليد، تجارت و تنظيم بازار داخلي 
و خارجي محصوالت كش��اورزي به صورت 
كامل بر عهده وزارت جهادكشاورزي است 
كه در حال اجراي آن هس��تيم. تجارت اعم 
از واردات، ص��ادرات، تنظي��م بازار داخلي، 
تعرفه و قيمت گذاري محصوالت كشاورزي 
از ابتداي س��ال 93 براس��اس قانون برعهده 

وزارت جهادكشاورزي است. 
خريد تضميني گندم در س��ال گذش��ته 
برعه��ده وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ب��ود ام��ا از امس��ال اي��ن وظيفه ب��ر عهده 
وزارت جهادكشاورزي است خريد محصول 
برداشت ش��ده از برخي مناطق كش��ور آغاز 
شده اس��ت كه البته در اين زمينه از ظرفيت 
برخ��ي ش��ركت ها مانند ش��ركت بازرگاني 
دولتي نيز اس��تفاده مي شود. براساس ابالغيه 
وزير جهادكشاورزي، مسؤول راهبري خريد 
تضمين��ي گن��دم در همه اس��تان ها قائم مقام 
وزير در امور بازرگاني اس��ت و دستگاه هاي 
مج��ري خريد ش��ركت بازرگان��ي دولتي به 
سازمان تعاوني روستايي در اين زمينه كمك 

مي كنند. 
هن��وز قيم��ت حامل هاي ان��رژي براي 
سال آينده در هيأت دولت تعيين و تصويب 
نش��ده اما دولت اي��ن قيمت ها را ت��ا پايان 
فروردين ماه ابالغ مي كن��د و افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي به هر اندازه اي كه صورت 
بگيرد، بررس��ي خواهد ش��د ك��ه در توليد 
ان��واع محصوالت كش��اورزي چ��ه تأثيري 
خواهد داش��ت. بر همين اس��اس درصدديم 
اي��ن افزايش قيمت ها به گون��ه معقولي براي 
كشاورزان اعمال شود تا تأثير منفي بر توليد 

آنها نداشته باشد. 
س��ه كارگروه در اي��ن وزارتخانه براي 
پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش 
كشاورزي تشكيل ش��ده تا برنامه ها را براي 

اجراي دقيق اين امور پيگيري كنند. 

ميزان شكر موجود از كل مصرف سال باالتر است
انجمن صنفي كارخانه هاي قند ايران

توليد ملي و اقتصاد مقاومتيمعاون وزير جهادكشاورزي تصريح كرد

ضروري است. معضل اصلي جامعه ايراني در 
حال حاضر آيا جز اين است كه ميليون ها جوان 
با تحصيالت ب��اال كاري براي خود نمي يابند؟ 
پس چرا نبايد اهميت توليد را براي همه روشن  
سازيم و هر كاري كه به اين مقوله آسيب مي زند 
را كنار نگذاريم؟ يكي ديگر از مشكالت امروز 
اقتصاد ايران ركود گسترده اي است كه از سال 
1390 ش��روع و تاكنون نيز ادامه داد. آيا رشد 
5/8 درصدي منفي اقتصاد ايران در سال 1391 
و منفي 2 درصدي )احتمالي س��ال 1391( جز 
با رشد توليد داخلي از زير صفر بيرون مي آيد؟ 
به نظر مي رسد اين مسئله آنقدر بديهي است كه 
ترديدي در ضرورت آن ديده نشود اما متأسفانه 
برخي ذهن هاي نه چندان نيرومند و البته احتماالً 
دلبسته به منافع زودگذر گروهي و فردي، آن را 
نمي بيند. براي خروج از ركود، رسيدن به موانع 
توليد و برطرف كردن آنها يك امر اجتناب ناپذير 
است و نبايد بر اين موضوع خدشه وارد شود. 
از طرف ديگر نيك مي دانيم كه مردم ايران مانند 
مردم همه س��رزمين ها مي خواهن��د رفاه مادي 
بيشتري داشته باش��ند و ثروتمند تر شوند تا از 

اين ثروت در مسير رشد و تعالي معنوي استفاده 
كنند. اين مس��ئله بسيارمهمي است كه نبايد به 

بهانه هاي واهي از آن غفلت كنيم. 
كاالهاي اساسي

در مي��ان كاالهاي مورد نياز جامعه ايراني 
برخي از آنها به داليل گوناگون اهميت بيشتري 
دارند. گندم، برنج و شكر از مهم ترين كاالهايي 
هستند كه جامعه ايراني مثل هر جامعه ديگري 
وابستگي شديدي به مصرف آنها دارد. در كنار 
اين س��ه كاال برخي ديگر از كاالها مثل چاي، 
روغن نبات��ي و كاالهاي��ي مثل ذرت و س��ويا 
به عن��وان غذاي اصل��ي دام و طيور نيز اهميت 
فوق العاده اي در تأمين غذا دارند. از آنجايي كه 
امنيت غذايي مقوله اي سرنوشت س��از اس��ت و 
رهبران و مسؤوالن همه جامعه ها با هرگرايش 
سياس��ي آن را بخ��ش مهم��ي از امني��ت ملي 
مي دانند. آيا تولي��د داخلي اين كاالها در ذات 
اقتصاد مقاومتي قرار نمي گيرند؟ ترديد نداشته 
باشيم كه اقتصاد مقاومتي ضمن همه مزيت هايي 
كه دارد، بيش��ترين توج��ه اش به خودكفايي يا 
حداقل خوداتكاي��ي در توليد چند قلم كاالي 
اساس��ي است كه به آنها اشاره شد. توليد شكر 
در داخل با استفاده از ظرفيت هاي داخلي يك 
كارش��دني است و با يك برنامه ريزي جامع كه 
در آن همه اليه ها و ابعاد كار ديده شود، به دست 
مي آيد. نبايد اين مسئله را حل ناشدني دانست 
و آن را ب��ه  رؤيا تبديل كرد. اس��تقالل جامعه 
ايراني از وابستگي زيان آور به شكر خارجي كه 
دامپينگ ش��ده به بازار ايران روانه مي گردد در 
همين نزديكي هاست و اميدواريم در سال 1393 
گام هايي در مسير رسيدن به اين هدف برداريم. 
ذهن و عقيده مس��ؤوالن اصلي كش��اورزي با 
رس��يدن به مرزهاي باالي خودكفايي در توليد 
محصوالت اساسي و همچنين شكر مناسب و 
كارساز است كه آن را در سال اقتصاد و فرهنگ 

به فال نيك مي گيريم. 

تازه ترين آمار استخراج شده توسط انجمن 
صنف��ي كارخانه هاي قند ايران نش��ان مي دهد 
رقمي معادل 1/7 ميليون تن حداقل شكر انتقال 

يافته از منابع موجود به سال 1393 است.
براساس اين گزارش در پايان سال 1392 
موجودي انبار كارخانه هاي شكر رقمي معادل 
1115 هزار تن، موجودي 5 كش��تي بازرگاني 
دولت��ي در بنادر، ح��دود 261 هزار تن؛ ميزان 
ش��كر دو كشتي متعلق به بخش خصوصي كه 
در بنادر ايران تخليه شده حدود 108 هزار تن، 

كشتي  هاي بخش خصوصي در حال تخليه و 
در مسير ايران 67 هزار تن و باقي مانده توليد 
س��ال 1392 بخش نيشكري حدود 160 هزار 

تن بوده است. 
مجموع ارقام ياد ش��ده كه 1/7 ميليون تن 
شكر است به سال تازه انتقال يافته است. باتوجه 
به اينكه رقمي حدود 1/2 تا 1/3 ميليون تن شكر 
در سال زراعي جديد برداشت و عرضه خواهد 
شد، موجودي شكر در سال 1393 به 3 ميليون 

تن مي رسد كه بيشتر از نياز داخل است.

اين ميزان شكر براي سال 1393 درحالي 
ب��رآورد ش��ده اس��ت كه ش��كر موج��ود در 
كارخانه ه��اي ورامي��ن و كرج ك��ه عضويت 
انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر را ندارند 
در اين آمار لحاظ نش��ده است. عالوه بر اين 
در آمار ارائه ش��ده موجودي انبار بازرگانان و 
كارخانه هاي مصرف كننده بزرگ نيز ديده نشده 

كه خود رقم قابل توجهي است.
 به نظر مي رس��د اين وضع عالي از توليد 
و ذخيره شكر در ايران كه از مصرف كل سال 
1393 نيز باالتر اس��ت يكي از بهترين سال ها 
براي حركت به سوي خودكفايي نسبي در توليد 
ش��كر و قطع واردات اي��ن محصول تا جايي 
كه ممكن اس��ت را رق��م زده و دولت محترم 
مي تواند امسال را سال سكوي پرش براي عبور 
از وابستگي هاي تلخ شكر به خارجي ها كند.

پايداري مديران، س��هامداران و صاحبان 
كارخانه هاي قندوش��كر در س��ال هاي سخت 
1384 ت��ا 1392 و عب��ور از تل��ه مرگ اكنون 
فضاي بسيار مناسبي براي دولت يازدهم فراهم 
ك��رده كه با كمترين دغدغه راه را براي تنظيم 
برنامه جامع 5 س��اله يا بيش��تر صنعت اصيل 
قند فراهم كند. اين شرايط فوق العاده اي است 
ك��ه نبايد آن را در بازي هاي نه چندان مفيد از 

دست داد. 

وضعيت موجودي شكر و ميزان انتقالي به سال 93
تنشرح

1.115.000موجودي انبار كارخانه ها در پايان اسفندماه 92
261.500پنج كشتي بازرگاني دولتي موجود در بنادر حدود

 Secret, Anarita, Flag Mersindi, Arcadia, The Guide :نام كشتي ها
107.900دو كشتي شكر بخش خصوصي تخليه شده در انبار بنادر كشور

Panamax Alexander, Royal Arsenal :نام كشتي ها تخليه شده
66.600كشتي هاي بخش خصوصي درحال تخليه و در مسير ايران

 Samanta, Zy Hi Sheng :نام كشتي ها
160.000 باقيمانده توليد 92 )بخش نيشكر(
1.711.000جمع شكر قطعي در پايان سال 92

1.711.000حداقل شكر انتقال يافته به سال 93 )ابتداي فروردين(

بورس كاالي اي��ران امروز 26 فروردين 
ش��اهد معامل��ه نخس��تين محموله ش��كر در 
سال جاري بود؛ ضمن آنكه در اين روز حدود 
40 ه��زار تن ان��واع مواد پليم��ري به فروش 

رسيد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل 
ش��ركت ب��ورس كاالي اي��ران، در اين روز 
و در ت��االر محص��والت كش��اوزي، معامله 
100 تن شكرسفيد كارخانه اميركبير و 100 تن 
شكرسفيد كارخانه قند دعبل خزاعي به قيمت 
19 هزار ريال براي هر دو محموله روي تابلوي 

معامالت ثبت شد. 

اولين معامله شكر
 در بورس كاال در سال 93
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آمار

)نسبت 595 دالر به 396 دالر( طي سال هاي 
يادشده را پوشش دهد؟

پنج��م: آي��ا درآمده��اي ارزي ايران از 
فروش نفت و صادرات غيرنفتي به رشدهاي 
حيرت انگيز رسيده است كه ايرانيان بتوانند در 
بدترين سال هاي ارزي يك ميليارد دالر براي 

واردات شكر هزينه كنند؟
* نتيجه گيري: به نظر مي رسد يك جريان 
مديريتي ناكاربلد و لجباز كه با ارقام و اعداد 
ساختگي و تخيلي راه واردات شكر را هموار 
كردند ش��رايط را گونه اي كردند كه ايران در 
بدتري��ن س��ال هاي ارزي و در ش��رايطي كه 

بيشترين فشار براي انتقال ارز به ايران وجود 
داشته است يك ميليارد دالر از ارزهاي گرانبها 
را به واردات شكر اختصاص داده است. نكته 
جذاب در آمارهاي اين صفحه ارقام مندرج در 
)جدول ش��ماره يك( است كه نشان مي دهد 
بخش خصوصي چگونه از واردات 80 هزار 
تن شكر در سال 1384 به 1485 هزار تن در 
س��ال 1385 و 1805 هزار تن در سال 1389 
رسيده اس��ت. دادن ارزهاي گرانبهاي كشور 
به يك گروه كوچك از واردكنندگان شكر در 
نيمه دوم دهه 1380 و دو س��ال نخست دهه 
1390 نبايد موجب حسرت و تعجب شود؟

ارقام تعجب برانگيز واردات

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

جدول 3: واردات شكرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا سال 1392

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان 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
1392001579832.187.9581579832.187.958
1199494.538.002114815.142.753.360126805.637.291.361جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
جمع وارداتدولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
139210555241579

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
92919089888786858483828180

987000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

1579000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

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
139288158811461159207115146134225227

1579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل

دوم: آيا درآمد سرانه ايرانيان در سال هاي 1384 
تا 1391 و در وضعي كه رشد درآمد سرانه دست كم 
در س��ال 1391 با كاهش 5/8 درصدي مواجه شده 
افزايش قابل توجهي پيدا كرده است كه رشد واردات 

شكر را بتواند خريداري كند؟
س��وم: آيا ميزان توليد ش��كر در ايران در سال 
1391 نس��بت به 1384 به مرزهاي س��قوط رسيده 

است كه الزم شده واردات افزايش يابد؟
چهارم: آيا نرخ تورم عمومي در سطح جهان در 
س��ال هاي 1384 تا 1391 به اندازه  اي بوده است كه 
رشد قيمت واردات به ميزان 150 درصد در چندسال 

از صفحه اول

تهيه طرح هاي
 تقويت خوداتكايي

براي 9 محصول اساسي
در راستاي اجرايي كردن شعار سال 
جديد با محوريت عزم ملي و مديريت 
جهادي، براي 9 محصول اساسي بخش 
كش��اورزي طرح هاي افزايش توليد و 
كاهش وابس��تگي تهيه ش��ده است كه 

به زودي تقديم دولت مي شود. 
 مع��اون بهب��ود تولي��دات گياهي 
وزارت جهادكش��اورزي ب��ا اعالم اين 
خبر درباره اقدامات اين معاونت براي 
اجرايي ش��دن شعار امسال گفت: سال 
93 را در حال��ي آغ��از مي كني��م كه با 
ش��عار »اقتصاد و فرهن��گ با عزم ملي 
و مديريت جهادي« عجين ش��ده است 
و در اي��ن راس��تا در بخ��ش توليدات 
گياه��ي برنامه هاي جدي��دي در حال 

انجام است. 
افزود: طرح هاي  عباس كش��اورز 
افزاي��ش توليد و كاهش وابس��تگي ها 
براي 9 محصول اساس��ي تهيه ش��ده و 

آماده ارسال به دولت است. 
تقويت خوداتكايي در محصوالت 
اساس��ي در س��ال جديد مدنظ��ر قرار 
گرفته و در اين راس��تا تمامي برنامه ها 
و طرح هاي تدوين شده به كمك بخش 
كشاورزي خواهد آمد تا از وابستگي ها 

رهايي يابيم. 
در محصوالت اساسي چون برنج، 
گن��دم، ج��و، ذرت، ش��كر و دانه هاي 
روغن��ي طرح هاي��ي تدوين ش��ده كه 
درصورت حمايت هاي دولت و اجرايي 
ش��دن آنها مي توانيم بخش عظيمي از 

وابستگي ها را كاهش دهيم. 
بخش كشاورزي پتانسيل هاي بسيار 
بااليي ب��راي افزايش تولي��د و كاهش 
واردات دارد ك��ه باي��د در اين راس��تا 
دولت خدمتگزار، حمايت هاي الزم را 

انجام دهد. 

خوشحاليم كه بارندگي ها 
باعث تغذيه آب هاي 

زيرزميني شد
مع��اون بهب��ود تولي��دات گياهي 
درب��اره  جهادكش��اورزي  وزارت 
وضعيت آب و هوايي، س��رماي بهاره 
و باران هاي سيل آس��ا و ميزان خسارت 
 آن ب��ه محصوالت كش��اورزي يادآور

شد:
گزارش هاي مربوط به مسائل فوق 
در فصل بهار هنوز به جمع بندي نرسيده 
اس��ت، اما از آنجا كه بارندگي ها باعث 
تغذيه آب هاي زيرزميني ش��ده است، 
براي بخش كش��اورزي نويد خوبي به 

ارمغان خواهد داشت. 
ك��رد: چاه هاي  تأكي��د  كش��اورز 
آب هاي زيرزمين��ي از بيالن منفي رنج 
مي برد كه هر مقدار بارندگي اتفاق بيفتد، 
مفي��د خواهد بود. هرچن��د كه ممكن 
است به برخي از محصوالت كشاورزي 

خسارت هايي وارد شود. 
پيش بين��ي  داش��ت:  اظه��ار  وي 
خسارت جدي به محصوالت مختلف 
نمي شود، اما باران نويد خوشحالي براي 

بخش كشاورزي دارد. 
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بازار جهاني

فعاليت كش��اورزي در هر سرزمين و در هر تاريخي 
به دليل طبيعت آن كه وابسته به قوت زمين و كرامت آسمان 
است و همچنين به دليل ساختار جمعيت كشاورزان نيازمند 
حمايت دولت ها بوده و هست. درحالي كه ژاپن به هرقيمت 
از برنج كاران خود حمايت مي كند. تايلند توليدكنندگان 
شكر را در چتر حمايتي خود دارد و حتي آمريكا تهديد 

مي كند مانع از واردات ذرت مكزيكي مي شود و... چين 
حتمًا از توليدكش��اورزي حمايت مي كند. كشاورزي در 
چين شايد با طبيعت اقتصاد ايران سازگاري بيشتري داشته 
باشد، بنابراين شناخت عميق كشاورزي اين كشور براي 
عالقه مندان يك ضرورت است. مقاله حاضر اين شناخت 

را براي كارشناسان فراهم مي كند.

تحوالت بنيادي و اعجاب برانگيز سه دهه گذشته اقتصاد چين 
همه جهانيان را به تعجب واداش��ته اس��ت. كسب دومين جايگاه 
قدرت اقتصادي جهان در كنار سرمايه گذاري عظيم نظامي، اعزام 
فضانورد به مدار زمين همه نش��ان از شتاب و شدت بيداري اين 

اژدهاي كهن دارد.
بس��ياري از تحليلگران توجه خود را بر روند تحول صنعت 
و خدمات در اين كش��ور متمركز كرده ان��د درحالي كه تغييرات 
بنيادي در بخش كش��اورزي اين كش��ور روي ديگر سكه بوده و 
سياست هاي متخذه در اين بخش نشان دهنده اوج و عمق تحوالت 

در اين كشور است.
دول��ت چي��ن با ب��ه كار بس��تن برنامه ه��ا و سياس��ت هاي 
اصول��ي توانس��ته اس��ت در س��ه ده��ه گذش��ته به��ره وري 
تولي��دات كش��اورزي را به ش��دت افزاي��ش ده��د به نحوي كه 
 تنه��ا ب��ا داش��تن 7 درص��د از اراض��ي كش��اورزي جه��ان،
20 درصد از جمعيت جهان را تغذيه كند. اما هم اكنون و در ادامه 
ارتقاء امنيت غذايي با معضالتي همچون محدوديت فزاينده منابع 
آب، خطرات زيست محيطي و چالش هاي جدي دست به گريبان 
است. مروري كلي بر الگوي تحوالت در بخش كشاورزي كشور 
چين در 30 س��ال گذشته و چالش هاي پيش رو بيانگر درس هاي 
آموزنده اي براي كش��ورهاي درحال توس��عه كه اقتصاد آنها در 

حال گذار از كشاورزي سنتي و معيشتي است، خواهد داشت. 

اصالحات سريع و ساختاري كشاورزي در چين
پس از انقالب كمونيستي و در دوران مائو در روستاهاي چين 
كمون هاي اقتصادي و نظامي تشكيل شد. روستاييان در چارچوب 
كش��اورزي معيشتي با منابع محدود آب و خاك تالش مي كردند 
و در ازاء اين تالش غذا دريافت مي نمودند. بدين ترتيب، سيستم 
برابري و بدون رقابت و خالقيت، كمون اقتصاد كشاورزي چين 
را با ركود بي سابقه اي روبه رو ساخته و در پايان دهه 60 چين از 

جمله كشورهاي فقير جهان به شمار مي رفت. 
از آغاز س��ال 1979 حزب كمونيس��ت چين سياس��ت هاي 
اصالحات و درهاي باز را كه تنگ شيائوپنگ مطرح كرد به اجرا 
گ��ذارد. پس از اجراي سياس��ت هاي اصالحات و درهاي باز به 
اين طرف، توس��عه اقتصاد ملي و اجتماعي چين به  دستاورد هاي 
چش��م گيري نايل آمده  است. سرمايه خصوصي )داخلي، به ويژه 
خارج��ي( امكان پي��دا كرد ب��ا اس��تفاده از كار ارزان، موادخام 
ارزان، بازار وس��يع داخلي توليدات صنعتي، به ويژه در توليدات 

ويژگي هاي بارز كشاورزي كشور چين
چين كش��وري اس��ت ك��ه تنها ت��ا دو دهه قبل 
اكثري��ت مطلق جمعيت آن در روس��تا زندگي كرده 
 و به كش��اورزي مش��غول بودند. ام��ا هم اكنون تنها

35 درصد  نيروي كار آن در بخش كشاورزي شاغل 
هس��تند. هرچند سهم كش��اورزي از توليد ناخالص 
داخلي 9 درصد  است اما ارزش توليدات كشاورزي 
اين كشور در سال 2012 به ركورد 220 ميليارد دالر 
رسيد و كماكان كش��اورزي در اقتصاد چين جايگاه 
مهمي دارد. تركيب منابع تأمين توليد ناخالص داخلي 
GDP در چي��ن و تركيب اش��تغال نيروي انس��اني 
نشانگر اوج تحوالتي است كه در چند دهه گذشته در 
چين اتفاق افتاده است. همان طور كه در نمودار هاي 
)صفحه 5( ديده مي شود اين تركيب به سرعت باعث 
تغيير در تركيب منابع مالي و نيروي انساني اين كشور 
در س��ه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي شده و 
نتيجتًا بسياري پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي در اين 

كشور را رقم زده است. 
  ب��ا وجود آنك��ه چين 9 ميلي��ون و 600 هزار 
كيلومتر مربع سرزمين دارد اما مساحت اراضي قابل 
بهره برداري باغي و زراعي اين كش��ور 126 ميليون 
هكتار اس��ت كه تقريبًا حدود 7 درصد مساحت كل 
مزارع جهان را شامل مي شود. ويژگي بسيار مهم در 
مورد كشاورزي چين كوچك بودن متوسط مالكيت 
زمين به ازاء واحد بهره بردار اس��ت. به طور متوس��ط 
مساحت مزارع بهره بردار چيني تنها نيم هكتار زمين 
زراعي است و از تنوع شديد اقليمي برخوردار است. 
كش��ت و زرع مهم ترين بخش توليد كشاورزي چين 
اس��ت. محصوالت غالت چين عمدتًا ش��امل برنج، 
گندم، ذرت، س��ويا و غي��ره و محصوالت اقتصادي 
شامل پنبه، بادام زميني، نيشكر، چغندر و غيره است. 
توس��عه سريع كشاورزي چين پس از اصالحات در 
30 سال گذشته، اساس��ًا چهره روستاها را دگرگون 
س��اخته و با تكيه برمالكيت جمعي و تحت هدايت 
بازار، از س��اختار سنتي به ماهيت جديد بازار محور 
تغيير كرده است. كشاورزان بدون اينكه مالك زمين ها 
باشند از طريق قراردادهاي اجاره مدت دار مي توانند 
روي زمين ه��ا كار كرده و مازاد محصول خود را در 
بازار بفروشند. اصالحات كشاورزي براي روستاييان 
منافع اقتصادي زيادي به همراه داش��ته و بخش��ي از 
نيروي مولد و مازاد روس��تايي را آزاد كرده و عماًل 
باعث ش��ده كه توليد و بهره وري كش��اورزي چين 
به دستاوردهاي چش��مگيري نايل  آيد. اكنون ميزان 
تولي��د غالت، پنبه، تخم كلم، برگ تنباكو، گوش��ت، 
تخم م��رغ، محصوالت آبزي و س��بزي چين در مقام 
اول جهان قرار دارد. در س��ال هاي اخير، دولت چين 
به منظور تحقق تدريجي توسعه هماهنگ روستاها و 
شهرها، همواره به توس��عه كشاورزي بسيار اهميت 
داده و به طور مستمر سرمايه گذاري در كشاورزي و 
درآمد كش��اورزان را افزايش داده است. چيني ها از 
نظر آمايش سرزمين نيز به توسعه بخش هاي غربي و 
شمالي كشور، كه تاكنون از چرخه توسعه بازمانده اند، 
حس��اس شده و معتقدند كه توسعه روستايي و ارتقا 
بهره وري كشاورزي در اين مناطق مي تواند به توازن 

توسعه منطقه اي در اين مناطق كمك شاياني كند. 
تأثير سياست هاي حمايتي و سرمايه گذاري دولت 
در بخ��ش كش��اورزي را مي ت��وان در روند افزايش 
توليدات زراعي و غالت كه از س��ال 2005 ش��روع 
شده تأثيرات جدي بر ميزان توليدات كشاورزي چين 
گذاشته است، به نحوي كه ارزش توليدات زراعي از 
90 ميليارد دالر به بيش از 200 ميليارد دالر افزايش 
يافته است. افزايش حجم توليدات زراعي عماًل باعث 
ش��ده كه چين به يك��ي از اصلي ترين بازيگران بازار 
جهاني غالت تبديل شود. هرچند، 30 درصد  از برنج 
تولي��دي و 28 درصد از پنبه توليدي در بازار جهان 
و 22 درصد  از ذرت توس��ط چين توليد مي شود اما 
به دليل افزايش مصرف داخلي كماكان سهم چين در 
ص��ادرات غالت كمتر از يك درصد اس��ت. نگاهي 
ب��ه آمار و اطالعات زير، تصويري ش��فاف از روند 

كشاورزي چين :

 معجزه و چالش هاي 
پيش رو 

* دكتر محمدحسين عمادي 
مشاور بين المللي سياستگذاري و توسعه كشاورزي

محصوالت مصرفي درازمدت، به شكل بي سابقه اي افزايش يابد 
و بازار جهاني را تسخير كند. 

رهبران سياسي اين كشور با تغييرات بنيادي در سياست هاي 
اقتصادي نه تنها مس��ير سيس��تم اقتصادي و سياس��ي، بلكه نظام 
كش��اورزي و زندگي روستايي كش��ور را به كلي دگرگون كنند. 
كمون هاي روس��تايي جاي خود را به سيس��تم اجاره داري زمين 
داده، تعاوني هاي خانوادگي تش��كيل ش��ود و از اين طريق توليد 
محصوالت كشاورزي به ش��كل فزاينده اي افزايش يابد. الگوي 
تحول كش��اورزي و زندگي روس��تايي در چي��ن، كه كماكان در 
فرايند تغيير و تحول به س��ر مي برد، براي بس��ياري از كشورهاي 
عقب مانده الگوي مناسب و راهي نسبتًا هموار است. اصالحات 
فراگي��ر اقتصادي نه تنها اقتصاد كش��اورزي بلكه نوع زندگي در 
روستا را متحول ساخت و الگوي جديدي از توسعه روستايي را 

در صحنه اجرا و مكاتب علمي به ثبت رساند. 
سياس��ت جديد اقتص��ادي تنگ ش��يائوپنگ، صحت نظريه 
همگراي��ي گالبرايت اقتصاددان سرش��ناس آمريكايي را به اثبات 
رساند. همگرايي دو سيستم اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي 
را با هدايت واحد دولتي متكي به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و 
اعجازآميز اقتصاد چين را تأمين كرد و جهان را حيرت زده كرد و 
تئوري هاي متداول و مرس��وم مربوط به عقب ماندگي جهان سوم 
را به زيرس��ؤال برد. چين در عرض 20س��ال )2000 - 1980(، 
راهي كه ديگر كش��ورها در يك قرن ط��ي كرده اند را پيمود. در 
اين مدت، كيفيت زندگي مردم چين 22 برابر بهتر ش��ده، درآمد 
سرانه روستاييان 54 بار افزايش و شمار جمعيت كم درآمد از 53 

درصد به 8 درصد كاهش يافت.
س��ال 1979، س��ال آغاز رفرم در چين بود. رهبري چين در 
آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادي سه مرحله اي تنظيم كرد و آن را 

به مرحله اجرا در آورد:
مرحله اول؛ )1990-1980(، توليد ناخالص ملي دو برابر شد. 

در اين مرحله، مسئله تأمين اهالي با غذا و لباس حل شد. 
مرحل��ه دوم؛ )2000-1991( توليد ناخالص ملي س��ه برابر 
افزايش يافت. اين افزايش امكان داد مردم چين به مرحله متوسط 

زندگي دست يابند. 
مرحل��ه س��وم؛ رف��رم )2010-2001( در اي��ن مرحل��ه، 
مدرنيزاس��يون اقتصاد ملي و موازي با آن، مدرنيزاس��يون كشور 
تكميل ش��ده و برنامه تبديل سيبري و خاوردور به اقتصاد جنبي 

چين، از اصلي ترين اهداف بود. 
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مص��رف مي كند كه براي توليد آنها نيز بايد حجم 
عظيمي از غله مصرف شود. از سال 2006 تا كنون 
مصرف غله چين ساالنه 17 ميليون تن افزايش يافته 
است. منابع آبي كه كشاورزان چين در اختيار دارند 
پيوسته محدودتر مي شود و سفره هاي آب زيرزميني 
در برخي مناطق س��االنه 3 متر پايين تر مي رود. در 
همين ح��ال منابع آب به مصارف غيركش��اورزي 
اختصاص داده مي شود و زمين هاي كشاورزي نيز 
پيوس��ته براي ساخت مسكن و احداث تأسيسات 
صنعتي تغيير كاربري داده مي شود. با درنظر گرفتن 
اينك��ه اكنون عملكرد غله چي��ن يكي از باال ترين 
عملكرد هاي جهان است، پتانسيل محدودي براي 
افزايش توليد غله در داخل چين وجود دارد و اين 
امر امنيت غذايي و امنيت ملي چين را به ش��دت به 

مخاطره انداخته است. 
چالش ها و چاره هاي پيش روي 

توسعه كشاورزي در چين
توسعه همواره در مسير پرچالش خود مديران 
سياسي و سياستگذاران را با چالش روبه رو مي كند 
و انتخاب چاره هاي مناس��ب هميش��ه آزموني بر 
شايس��تگي آنهاست، كش��اورزي چين نيز از اين 
قاعده مس��تثني نيس��ت. معضالت زيست محيطي 
همراه با پديده گرم شدن زمين و كاهش منابع آب 
در چين اصلي ترين چالش پيش روي سياستگذاران 
در عرص��ه منابع اس��ت. افزايش س��طح درآمد و 
تغييرش��يوه زندگي و الگوي مصرف باعث ايجاد 
چالش اصلي در حوزه تقاضا شده است و اين دو 
برهم زننده تعادل و ايجاد اصلي ترين چالش ملي 
چين كه پايداري مناب��ع و تهديد امنيت غذايي را 
شامل مي شود، شده است. براساس پيش بيني انجام 
شده و در خوشبينانه ترين حالت بايد گفت ميزان 
بهره وري كش��اورزي در چين از هم اكنون تا سال 
2050 ثابت خواهد ماند اما در بدبينانه ترين حالت 
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه ميزان توليد برنج 
در اين كش��ور بين 4 تا 14 درصد، گندم بين 2 تا 
20 درص��د و ذرت حتي تا 23 درصد نس��بت به 
ميانگين توليد اين محصوالت در فاصله سال هاي 

1996 تا 2000، كاهش خواهد يافت. 

م��روري بر تح��ول سياس��ت هاي توس��عه 
كش��اورزي چين بيانگر آن است كه پس از شروع 
اصالحات و به مرور زمان به دليل افزايش س��ريع 
صادرات كاالهاي صنعتي از نقش كش��اورزي در 
تأمين منابع ارز كاس��ته شده و تأكيد اصلي توسعه 

كشاورزي به محورهاي زير تغيير مسير داد:
- تأمين امنيت پايدار غذايي ملي در بلندمدت

- افزايش درآمد كش��اورزان به منظور بهبود س��طح 
زندگي

- آزادسازي تدريجي تجارت كشاورزي به منظور 
الحاق به سازمان تجارت جهاني

- توجه بيشتر به مالحظات زيست محيطي
- توسعه فراگير و متعادل روستايي

بر مبناي اصول فوق و مشكالت، دولت چين 
حمايت هاي خود از بخش كشاورزي را به صورت 
سيستماتيك اصالح كرده و در ده سال گذشته روند 
حمايتي خود را تس��ريع كرده است. اين كمك ها 
در قالب سياس��ت هاي حمايتي همچون؛ اعتباري 
و سرمايه اي، نهاده اي، بيمه اي، قيمتي و بازاريابي 
و توس��عه صنايع تبديلي آغاز كرده كه در توسعه 
متوازن بخش كشاورزي اين كشور تأثيرگذار بوده 

هرچند دغدغه ها را از بين نبرده است. 
چي��ن براي توس��عه تولي��د و افزايش انگيزه 
كشاورزان براي افزايش كشت غالت در راستاي 
امنيت غذاي��ي،  تأمي��ن  و  خودكفاي��ي  افزاي��ش 
حمايت ه��اي مالي خ��ود را در قال��ب پرداخت 
ياران��ه درنظ��ر گرفته اس��ت، به ط��وري كه براي 
تكنولوژي هاي نوين و نهاده هاي پر بازده منجمله 
به كارگيري واريته هاي اصالح شده يارانه پرداخت 
مي كند. حجم اين كمك ها و روند ش��تاب آن در 
ده س��ال گذشته بسيار چش��م گير بوده است، اين 
درحالي است كه دولت چين به سرعت يارانه بخش 
صنعت و خدمات و حمايت صادراتي آنها را قطع 
و يا كاهش داده است. براساس اطالعات سازمان 
خواروبار جهاني FAO، ميزان يارنه هاي حمايتي 
دولت چين از بخش كشاورزي در فاصله سال هاي 
2005 تا 2014، ده برابر ش��ده و از 3 ميليارد دالر 

به حدود 30 ميليارد دالر رسيده است. 
در صفحه 7

تحوالت س��ريع در كشاورزي چين را 
نشان مي دهد. 

از پايان دهه 70  قرن بيستم به اين 
طرف، صنايع خدماتي چين پيش��رفت 
پرش��تابي را تجرب��ه كرده اس��ت طبق 
آم��ار، از س��ال 1978 تا س��ال 2002، 
ارزش اف��زوده صنايع خدماتي چين از 
86 ميلي��ارد و 50 ميليون يوان به 3453 
ميليارد و 300 ميليون يوان افزايش يافته 
كه 39 برابر ش��ده و ميزان رشد ساالنه 
متوسط آن بيش از 10 درصد بوده كه در 
مقايسه با سرعت رشد ارزش توليدات 
داخلي بيشتر است. درصد ارزش افزوده 
كل صنايع خدماتي نيز از 4/21 درصد 
در س��ال 1979 ب��ه 7/33 درص��د در 
س��ال 2002 ارتقا يافته است. از طرف 
ديگر، صنايع خدماتي چين به تدريج به 
كانال مهم اشتغال زايي در كشور مبدل 
شده است. ش��مار دست اندركاران اين 
صناي��ع از 48 ميلي��ون و 900 هزار نفر 
در س��ال 1978 ب��ه 210 ميليون نفر در 
س��ال 2002 افزايش يافته كه در مقايسه 
با شمار ش��غل هاي افزوده صنايع چين 
در اي��ن م��دت دو برابر ش��ده اس��ت. 
همين امر باعث ش��ده نيروي انس��اني 
و شاغلين بخش كش��اورزي به سمت 
ش��هرها و مراك��ز جمعيتي چين هجوم 
بياورند به نحوي كه تنها در ظرف ده سال 
)2012-2002( جمعيت روستايي كشور 
چين 9 درصد  كاهش يابد. بديهي است 
اين امر بر كاهش نيروي فعال و شاغل 
در بخش كشاورزي نيز تأثير معناداري 
گذاش��ته و بحران ه��اي اجتماعي را در 
مناطق روس��تايي چين به همراه داش��ته 
است. در سال 1990 كشاورزي چين و 
اقتصاد روس��تايي با مشكل بي سابقه اي 
مواجه شد، اما شتاب توسعه همچنان در 
وضعيت مناسبي بود. در اكثر محصوالت 
مصرفي و ذخي��ره اي توليد و تقاضا در 
يك توازن مناس��ب قرار گرفت و سال 
2004 نقطه عطفي در بخش كشاورزي 
كش��ور چين ش��د، به طوري ك��ه توليد 
غالت به حدود 470ميليون تن رس��يد 
و چين توانس��ت توليد غ��الت دنيا را 

هدايت كند. 
نقش حمايتي دولت 
در بخش كشاورزي

و جامعه روستايي چين
شكاف فزاينده درآمدي بين جامعه 
روستايي و ش��هري در دو دهه گذشته 
از يك س��و، و تأثي��رات منف��ي ناش��ي 
از ش��يوع بيم��اري س��ارس و بالياي 
خشكس��الي و جاري ش��دن س��يل در 

ده س��ال گذش��ته باعث ظهور عاليمي 
هشدار دهنده در س��طح ملي شود. اين 
امر باعث ش��د عنصر عدالت اجتماعي 
ك��ه از آرمان ه��اي حزب كمونيس��ت 
است به زيرسؤال رود و به ناچار دولت 
تدابي��ر ويژه اي براي ايج��اد تعادل بين 
جامعه روس��تايي و شهري و همچنين 
حماي��ت فزاينده بخش كش��اورزي را 
در برنامه ه��اي مل��ي خود اتخ��اذ كند. 
دولت در ي��ك آسيب شناس��ي كلي و 
عموم��ي اصلي ترين عامل را سياس��ت 
ملي و آمايشي خود دانست. شرق چين 
و مناطق حاش��يه اقيانوس در س��ه دهه 
گذشته رشد مناسبي داشته اند و مناطق 
غربي و ش��مالي چين از فرايند توسعه 
عقب نگهداشته شده اند، شكاف درآمدي 
بين مناطق روس��تايي و ش��هري به طور 
چش��مگير و فزاينده اي افزايش يافته كه 
يكي از داليل آن عدم حمايت از بخش 
كش��اورزي اس��ت كه مي بايست مورد 
حمايت قرار مي گرفت. در يك بازنگري 
اصولي دولت چين سياست خود را در 
مورد كش��اورزي مورد تجديدنظر قرار 
داد. در كن��ار اي��ن مش��كالت، اهميت 
عنص��ر امنيت غذايي ب��راي چين كه به 
يك ابر قدرت نظامي - سياس��ي جهان 
تبديل ش��ده اس��ت نيز فراموش شود. 
چي��ن در تاري��خ معاصر خ��ود خاطره 
مرگ جمعيتي بي��ش از 36 ميليون نفر 
را در فاصل��ه 1963 - 1959  را به دليل 
فق��ر و گرس��نگي فرام��وش نمي كند. 
هرچند رشد جمعيت در چين به صورت 
معجزه آس��ايي محدود مانده اس��ت اما 
الگ��وي مصرف مردم با بهبود وضعيت 
اقتصادي به شدت درحال تغيير است و 
اين موضوع باعث افزايش سرس��ام آور 
نياز به موادغذايي ش��ده اس��ت. اكنون 
جمعيت يك ونيم ميلياردي چين 6 برابر 
جمعيت اياالت متحده آمريكا گوش��ت 
خوك مصرف مي كند. مصرف گوشت 
خوك چيني ها اخيراً بسيار افزايش يافته 
هنوز هم سرانه مجموع گوشت مصرفي 
چيني ه��ا حدود 54 كيلوگرم به ازاي هر 
نفر است كه تقريبًا نصف مصرف 106 
كيلوگرمي آمريكايي هاست. چيني ها نيز 
همچون بس��ياري از ديگر مردم جهان 
الگوي مصرف موادغذايي خود را تغيير 
داده و همين امر افزايش تقاضا در بازار 
را به ش��دت تحت تأثير خ��ود قرار داده 
اس��ت. درچين رشد جمعيت ُكند شده 
و اين افزايش مصرف عمدتًا ناش��ي از 
آن است كه جمعيت عظيم چين پيوسته 
از پل��كان زنجيره غذاي��ي باال مي رود و 
مقدار بيشتري گوشت و شير و تخم مرغ 

محصوالت شامل: ذرت، گندم، برنج، دانه هاي روغني و پنبه  دانه
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توليد برنج، شكر و كائوچوي تايلند 
در معترض تهديد خشكس��الي طوالني 
ق��رار دارد كه ممكن اس��ت با ش��رايط 
خش��كي حاصل از پديده جوي ال نينو 

در سال جاري تشديد شود. 
ب��ه گفته ان��ان لي ال، دبي��ركل اداره 
اقتصاد كش��اورزي تايلند، آب و هواي 
خش��ك از س��پتامبر به اين س��و به 38 
استان از 77 استان كشور گسترش يافته 

است. 
محصول برنجي ك��ه اكنون درحال 
برداش��ت ش��دن اس��ت، ممكن اس��ت 
12 درص��د كاه��ش پي��دا ك��رده و به 
10/74 ميليون تن برس��د. تايلند يكي از 
بزرگ ترين صادركنندگان برنج، شكر و 

كائوچو در جهان شناخته مي شود. 
هش��دار از سوي اين مقام تايلندي، 
خطرات تهديدكننده توليد كشاورزي در 
سراسر آسيا به دليل آب و هواي خشك 
را بارز مي كند كه حتي بدون شكل گيري 

پدي��ده جوي ال نينو در س��ال جاري نيز 
وجود داشته است. 

اگر خشكسالي تا آغاز فصل كاشت 
در مه استمرار پيدا كند، كاشت برنج را به 
تأخير خواهد انداخت و احتماالً موجب 
محدود ش��دن توليد مي شود. اگر ال نينو 
شكل بگيرد، بارندگي را كاهش خواهد 
داد و با بدتر شدن خشكسالي، كشاورزي 

آسيب مي بيند.
خشكسالي طوالني در تايلند ممكن 
اس��ت كيفيت نيش��كر را كاهش داده و 
ميزان ش��كر محصول را كمت��ر كند در 
حالي كه حجم التكس كائوچو نيز كاهش 

خواهد يافت.
طبق آمارهاي رس��مي، خشكي آب 
و هوا 52 هزار و 797 هكتار ش��اليزار را 
از بين برده كه برابر با توليد 195 هزار و 

301 تن برنج است.
احتمال تشكيل پديده جوي ال نينو 
كه به دليل گرم شدن دماي سطح دريا در 

اقيانوس آرام ايجاد مي شود، افزايش يافته 
و س��ازمان هاي هواشناس��ي آمري��كا و 
استراليا درصد احتمال تشكيل آن را باالتر 
برده اند. اين پديده بازارهاي كشاورزي را 
به هم خواهد ريخت زيرا كشاورزان يا با 
بارندگي س��يل آسا يا خشكسالي شديد 
روبه رو مي ش��وند. آخرين بار ال نينو در 

فاصله سال 2009 تا 2010 روي داد. 
از سوي ديگر اگرچه توليد برنج اين 
كش��ور به دليل خشكي آب و هوا ممكن 
است لطمه ببيند اما اين كشور با اجراي 
برنامه دولتي خريد برنج، ذخاير عظيمي 

جمع كرده است.
طب��ق پيش بيني وزارت كش��اورزي 
آمريكا، اين ذخاير از 12/8 ميليون تن در 
س��ال 2013 به 14/1 ميليون تن در سال 

2014 افزايش خواهد يافت. 
براساس گزارش بلومبرگ، كشاورزي 
در 8/3 درص��د تولي��د ناخالص داخلي 

تايلند سهم دارد.

توليد كشاورزي تايلند در معرض تهديد خشكسالي

متهم شدن مكزيك
به تهديد صنعت شكر آمريكا

رئي��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
خوزستان از راه اندازي مجدد كارخانه قند شمال خوزستان 
)كارخانه قند دزفول( در حوزه شهرستان شوش با گذشت 

10سال از ورشكستگي اين كارخانه خبر داد.
اميرحس��ين نظري در حاش��يه ديدار از كارخانه قند 
ش��مال خوزستان و شركت شيرپاستوريزه پگاه خوزستان 
افزود: تالش مي ش��ود با كمك بخش خصوصي كارخانه 
قند ش��مال خوزس��تان به عنوان بزرگ تري��ن كارخانه قند 
خاورميانه مجدداً راه اندازي ش��ود. وي با اشاره به ظرفيت 
باالي كش��ت چغندرقند در شمال استان خوزستان افزود: 
باتوجه به پتانسيل بسيارخوبي كه در زمينه كشت چغندرقند 
در منطقه وجود دارد تالش مي ش��ود با گس��ترش كشت 
اين محصول، چرخه توليد قند از چغندر در شمال استان 

خوزستان احيا گردد.
رئي��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
خوزس��تان اظهار كرد: به منظور راه اندازي مجدد كارخانه 
قند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تالش اس��ت با 
كمك دس��تگاه قضايي مشكالت و موانع حقوقي سد راه 

احيا اين كارخانه را مرتفع كند.
وي كارخانه قند شمال خوزستان را سرمايه اي عظيم 
براي كشور و منطقه دانست و گفت: راه اندازي مجدد اين 
كارخانه موجب رونق كش��ت چغندرقند در شمال استان 
خوزس��تان ش��ده و عالوه بر ايجاد ظرفيت اشتغال، بهبود 

وضعيت اقتصادي منطقه را نيز به دنبال دارد.
اين كارخانه كه به نام كارخانه قند دزفول ثبت ش��ده 
در كيلومتر 7 جاده شوش- دزفول بزرگ ترين كارخانه قند 
چغندري در خاورميانه است كه بعد از واگذاري به بخش 
خصوصي از س��ال 82 تاكنون تعطيل شده است. تعطيلي 
كارخانه قند دزفول، موجب توقف كش��ت چغندرقند در 

منطقه شمال استان خوزستان شد.
ط��رح احي��اي مجدد كش��ت چغندرقند در ش��مال 
اس��تان خوزستان از س��ال زراعي جاري با كشت حدود 
3هزار هكتار مزرعه اجرا ش��ده است. قرار است محصول 
چغندرقند منطقه ش��مال خوزس��تان ب��راي توليد قند به 
كارخانه قند اصفهان ارس��ال شود كه به دليل بعد مسافت 

مقرون به صرفه نيست.

توليدكنن��دگان ش��كر آمريكايي عليه واردات ش��كر 
مكزيك به كميس��يون تجارت بين المللي آمريكا شكايت 
كرده اند كه ممكن است منجر به وضع تعرفه عليه واردات 
مكزي��ك و اقدام تالفي جويانه اين كش��ور عليه صادرات 
آمريكا ش��ود. توليدكنندگان مكزيك��ي اتهام ضربه زدن به 
صنعت ش��كر آمريكا از طريق عرضه بسيار ارزان شكر به 

بازار اين كشور را رد كردند. 
در نخس��تين واكنش رس��مي مكزيك ب��ه اين اتهام 
غيرمنتظره، نمايندگان دول��ت و صنعت اعالم كردند اين 

كشور نبايد براي سقوط قيمت ها مقصر شناخته شود. 
خوان كورتينا، رييس اتاق ش��كر مكزيك در اين باره 
گفت: قيمت ها به ركورد پاييني رسيده اند و اين امر در سراسر 
دنيا اتفاق افتاده اس��ت و واقعيتي اس��ت كه توليدكنندگان 
ش��كر با آن روبه رو ش��ده اند. در واقع مكزيك سعي كرده 
با كاهش صادرات شكر به آمريكا، مانع اشباع بازار شود.  
صنعت ش��كر آمري��كا محدوديت دقيق��ي روي واردات 
به جز واردات مكزيك كه نامحدود اس��ت، اعمال مي كند. 
دسترس��ي نامحدود و بدون تعرفه واردكنندگان مكزيكي 
تح��ت توافق تجارت آزاد آمريكاي ش��مالي بوده اس��ت. 
 كميس��يون تجارت بين المللي آمريكا قرار است 9 ماه مي
در م��ورد تهديدآمي��ز بودن واردات ش��كر مكزيك براي 

صنعت داخلي اين كشور تصميم گيري كند. 
براساس گزارش رويترز، همچنين وزارت بازرگاني 
آمري��كا ق��رار اس��ت تحقيقات در مورد متوس��ل ش��دن 
توليدكنن��دگان مكزيكي به فروش ش��كر به قيمت پايين 
بازار را كه تهديد براي صنعت ش��كر يك ميليارد دالري 

اين كشور خواهد بود، آغاز كند. 

تالش وزارت جهادكشاورزي

 كاهش واردات محصوالت غذايي

وزير جهادكش��اورزي گفت برنامه اين وزارتخانه اين است 
ت��ا در دوره پنج س��اله واردات محصوالت غذايي از 13 ميليون 

تن به 7 ميليون تن كاهش پيدا كند. 
محمود حجتي با اش��اره به وضعيت توليد روغن در كشور 
گفت: متأس��فانه درحال حاض��ر خودكفايي ما در موضوع توليد 
روغن كمتر از 10 درصد اس��ت در اين ش��رايط بايد وارد توليد 
كلزا شويم اين همان محصولي است كه هند را در موضوع روغن 

به خودكفايي رساند. 
وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه در سال گذشته حدود 13 
ميلي��ون تن محصوالت غذايي وارد كرديم، گفت: برنامه مان اين 
است كه در دوره پنج ساله اين ميزان را به 7 ميليون تن رسانده و 
در دوره 10 ساله، به 3  ميليون تن كاهش دهيم. وي با بيان اينكه 
اين وزارتخانه پنج برنامه را در مورد اقتصاد مقاومتي درنظر دارد، 
گفت: ارتقاي به��ره وري و افزايش توليد محصوالت راهبردي، 
ارتق��اي بهره وري و افزايش توليد نهاده هاي بخش كش��اورزي، 
برنامه  ذخاير مسائل راهبردي كشاورزي، برنامه توسعه صادرات 
موادغذايي و محصوالت كش��اورزي و برنامه اس��تفاده از منابع 
تولي��د خارجي در چارچوب كش��ت هاي فرازمين��ي پنج برنامه 
اي��ن وزارتخانه در مورد اقتصاد مقاومتي اس��ت.  در چارچوب 
همي��ن برنامه ها مي توان گفت كه ب��ا افزايش بهره وري مي توان 
نياز كش��ور را در موضوع گن��دم تأمين كرد به طوري كه در افق 
پنج س��اله مي توان گندم را در داخل توليد كرد و در افق 10 ساله 
حت��ي پايداري در توليد گندم ايجاد كرد. رس��يدن به تمامي اين 
اهداف منوط به اين است كه الزامات مورد نياز تأمين شود. وزير 
جهادكشاورزي با اشاره به قانون بودجه 93 در مورد هدفمندي 
يارانه ها گفت: با كمال تأس��ف تبصره 21 قانون بودجه در مورد 
موضوع هدفمندي مناب��ع حاصل از افزايش قيمت ها به صورت 
بند عمومي به توليد اختصاص داده شده است كه اين بند شامل 
بخش كشاورزي مي شود. اولويت بر اين است كه منابع حاصل 
به سالمت و امنيت غذايي داده شود. بر اين اساس طبق گزارش ها 
ع��دد و رقمي به بخش كش��اورزي جهت حمايت و پش��تيباني 

اختصاص داده نشده است. 

قفل بزرگ ترين كارخانه قند 
خاورميانه باز مي شود

وزير جهادكشاورزي تأكيد كرد:

حجتي افزود: به ما قول داده شده تا درصورت صرفه جويي 
و ثاب��ت ش��دن هزينه ها، بخش��ي از درآمد حاصل��ه را به بخش 
كشاورزي اختصاص دهند ولي ما باز هم تالش مي كنيم با منابع 

موجود كار را ادامه دهيم. 
وي افزود: در اين رابطه با مصرف بهينه س��وخت و يا قرار 
دادن سوخت با تسهيالت ارزان قيمت در اختيار كشاورزان مي توان 
اقداماتي انجام داد يا اينكه ماشين آالت كشاورزي جديد را وارد 
اي��ن بخش كرد ما در اين رابطه برنامه هايي را داريم ولي باز هم 
ب��ه ما قول دادن��د تا بعد از تعيين مي��زان دريافت كنندگان يارانه 
نقدي درصورت وجود منابع، آن را به اين وزارتخانه اختصاص 
دهند. وزير جهادكش��اورزي در ادامه تأكي��د كرد كه با توجه به 
ظرفيت ه��اي بالقوه و توانمندي هاي موج��ود و درصورت عزم 
ملي و پشتيباني ها الزم و تجهيز منابع مالي مي توان به تراز مثبت 
غذايي و تجاري در افق چشم انداز 10 ساله در بخش كشاورزي 

دست پيدا كرد. 
حجتي به خصوصيات بخش كش��اورزي نس��بت به س��اير 
بخش ها اشاره و اظهار كرد: بخش كشاورزي در مقايسه با ساير 
بخش ها از ارزش افزوده كمتري برخوردار است و از طرف ديگر 
ريس��ك پذيري اين بخش نسبت به س��اير بخش ها بيشتر است. 

بنابراين نبايد اين بخش رها شده و مورد حمايت قرار نگيرد. 
وزي��ر جهادكش��اورزي با بي��ان اينكه دول��ت روي قيمت 
محصوالت كش��اورزي بسيار حساس اس��ت، گفت: از آنجا كه 
محصوالت كشاورزي با غذا و سفره مردم ارتباط مستقيم دارد به 
محض افزايش حداقلي اين محصوالت تعزيرات رسيدگي ها الزم 
را انج��ام مي دهد حال اينكه اين نظارت در مورد كاالهاي ديگر 
به اين اندازه نيست ولي انتظار مي رود كه هزينه اين حساسيت ها 
نيز تأمين شود. حجتي با انتقاد از عدم سرمايه گذاري خارجي در 
بخش كش��اورزي گفت: آيا تاكنون يك ريال فاينانس در بخش 
كش��اورزي آمده اس��ت و يا اينكه تاكنون سرمايه گذاري در اين 
بخش انجام شده است؟ تمامي اين موارد نشان مي دهد كه نبايد 
بخش كشاورزي را رها كرد و بايد حمايت هاي الزم را در مورد 

آن انجام داد. 
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ش��اخص قيمت س��ازمان خواربار و كشاورزي ملل 
متح��د )فائو( افزايش قيمت هاي جهان��ي غذا در مارس 
و صعود آن به باالترين س��طح در يك س��ال گذش��ته را 

نشان داد. 
اين ش��اخص ك��ه تغييرات ماهانه قيمت س��بدي از 
غالت، دانه هاي روغني، لبنيات، گوشت و شكر را بررسي 
مي كند، تحت تأثير آب و هواي نامساعد براي محصوالت 
كشاورزي و تنش هاي سياسي پيرامون اوكراين، به 212/8 
واحد در مارس رس��يد كه 4/8 واحد يا 2/3 درصد باالتر 
از فوري��ه بود. اين باالترين قرائت از مي  س��ال 2013 به 

اين سو به شمار مي رود. 
به گفته عبدالرضا عباسيان، اقتصاددان فائو، اگرچه آب 
و هوا مهم ترين عامل تأثيرگذار بر محصوالت كشاورزي 
بود اما الحاق كريمه به روسيه، در بازارهاي غالت به ويژه 
گندم وحشت انداخت و شركاي تجاري اين كشور را در 

خطر آسيب ديدن قرار داد.
به دلي��ل اوضاع جوي نامس��اعد در آمريكا و برزيل 
به هم��راه ابهام درخص��وص صادرات غل��ه از اوكراين، 
ش��اخص قيم��ت غالت فائو در مارس ب��راي دومين ماه 
پياپي رشد قابل توجهي نشان داد و با 5/2 درصد رشد، به 

باالترين سطح از اوت سال 2013 به اين سو رسيد. 
همچنين شاخص قيمت شكر نيز به دليل خشكسالي 
در برزي��ل و كاهش توليد نيش��كر در تايلند، بزرگ ترين 
افزاي��ش درص��دي را نش��ان داد و 7/9 درصد در مارس 

نسبت به ماه پيش از آن افزايش يافت. 
لبنيات تنها ش��اخصي بود كه كاهش داش��ت و براي 
نخس��تين بار از نوامبر س��ال 2013 قيمت ه��اي لبنيات با 
خري��د كمتر از س��وي چي��ن و عرضه ب��اال در نيوزيلند 

كاهش يافتند. 
براس��اس گزارش رويترز، فائو مي��زان توليد جهاني 
مورد پيش بيني براي غالت را به 2/521 ميليارد تن در سال 
2013 بازبيني كرد كه شش ميليون تن بيشتر از پيش بيني 
قبلي اين سازمان و بازتاب برآورد باالتر براي توليد غالت 

دانه درشت و برنج است.
ب��ا اين همه مي��زان توليد گن��دم 702 ميليون تن در 
س��ال 2014 ارزيابي ش��د كه 2 درصد كمتر از پيش بيني 

قبلي است. 
فائو برآورد كرد ذخاي��ر غالت جهان تا پايان فصل 
زراعي جاري به 582/3 ميليون تن مي رسد كه 3/8 ميليون 

تن باالتر از پيش بيني قبلي اين سازمان است. 

قيمت هاي جهاني غذا افزايش يافت

قيمت حامل هاي انرژي براي كشاورزي 
در فاز دوم هدفمندي تغيير نكند

ريي��س كميس��يون كش��اورزي گفت: در ف��از دوم 
هدفمن��دي يارانه ه��ا، تعيي��ن قيمت حامل ه��اي انرژي 
به صورت ترجيحي و نگهداش��تن قيمت ها در حد كنوني 
باع��ث جلوگي��ري از ايجاد تالطم جدي��د در اين بخش 

مي شود. 
عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش 
قيمت حامل ه��اي انرژي چه حمايت هاي��ي از اين بخش 
به عنوان توليد كننده منابع غذايي كش��ور بايد ش��ود، گفت: 
دولت بايد حتمًا از بخش كش��اورزي به لحاظ س��اختاري 
كه در كش��ور ما دارد، حمايت كند، تا تحمل ريس��ك هاي 
فراواني كه در محيط زنده كشاورزي وجود دارد، را داشته 
باشد. اين بخش اگر در بازار رقابت صددرصد قرار گيرد، 
نمي تواند مش��كالتش را حل كند و بنابراين بايد شرايط را 

به سمتي برد كه حتم�ًا حمايت از آن انجام شود. 
در سال هاي اخير اگر زيرساخت هاي اساسي بخش 
كش��اورزي و شرايط براي مهيا ش��دن كشاورزي بزرگ 
و اقتصادي فراهم مي ش��د، مي توانس��تيم قيمت تمام شده 
محصوالت كش��اورزي را به گونه اي تعيين كنيم كه بدون 

مشكل شرايط حضور در بازار رقابت را داشته باشد. 
ام��ا در اي��ن س��ال ها ش��رايط كش��اورزي بزرگ و 
اقتص��ادي فراهم نش��د و همچنان بخش كش��اورزي ما 
معيش��تي و داراي مش��كالت فراواني اس��ت و در چنين 
فضايي هرگونه اصالح قيمتي كه منجر به افزايش قيمت 
تمام ش��ده محصوالت كشاورزي شود، توان رقابت را از 

اين مجموعه مي گيرد. 

افزاي��ش قيمت ها به صورت يك حركت روبه رش��د 
 ام�ك�ان پ�ذي��ر ن�ي�س��ت و داراي ح�د و اندازه اس��ت
و عماًل افزايش مداوم قيمت ها به زيان بخش كش��اورزي 
منت��ج مي ش��ود و نتيجه آن نابودي كش��اورزي كش��ور 

است. 
رجاي��ي تصري��ح ك��رد: وقت��ي در ب��ازار مصرف، 
مصرف كنن��ده توان خريد محصولي را نداش��ته باش��د، 
توليد كننده ناچار است كه توليد را كاهش دهد و كاهش 
عرضه محصوالت دامداري ها و كش��اورزي قطعًا باعث 

نابودي اين بخش ها مي شود. 
وي افزود: با بخش كشاورزي بايد با مالحظات خاص 
خودش برخورد شود و تا زماني كه همه زيرساخت هاي 
اين بخش درس��ت نش��ود، بايد قيمت ه��اي اين بخش 
به صورت ترجيحي تعيين شود كه قانون هدفمندي يارانه ها 
ه��م اين اج��ازه را داده و بايد قيمت برق، نفت و گاز در 

اين بخش به صورت ترجيحي تعيين شود. 
رييس كميسيون كشاورزي اظهار داشت: تعيين قيمت 
حامل هاي انرژي در بخش كشاورزي به صورت ترجيحي 
و نگه داش��تن قيمت ها در حد كنوني باعث جلوگيري از 

ايجاد تالطمات جديد در اين بخش مي شود. 
وي اف��زود: اگ��ر از منابع��ي ك��ه از اج��راي قانون 
هدفمن��دي يارانه ه��ا به دس��ت مي آيد، با س��رعت براي 
اصالح زيرساخت ها مثاًل ايجاد آبياري هاي به شيوه نوين، 
يكپارچه سازي  تمام اراضي كشاورزي و فراهم كردن مدل 
اقتصادي كش��اورزي بزرگ و س��وق دادن دامداري ها و 
مرغداري ها به س��مت مصرف كمتر انرژي استفاده شود، 

مي توان بخش كشاورزي را آماده كارهاي رقابتي كرد.

همان طور كه در نمودار )صفحه 5( ديده مي شود، دولت مركزي 
چين چهار نوع يارانه به توليد كنندگان بخش كش��اورزي پرداخت 
مي كند. بخش اصلي اين يارانه ها در قالب تأمين نهاده هاي پُربازده 
كش��اورزي است. از س��ال 2005 تا س��ال جاري 2014 تنها يارانه 
نهاده هاي كشاورزي از 12 ميليارد به 107 ميليارد يوآن افزايش يافته 
اس��ت. بحران فزاينده كمبود منابع آب و خشكس��الي هاي دوره اي 
از مش��كالت اصلي بخش كش��اورزي در چين است به همين دليل 
دول��ت بهره وري در منابع آبي كش��اورزي از طريق اجراي آبياري 
آب اندوز و شكل گيري تشكل هاي مربوطه در بين كشاورزان را يكي 
از سياست هاي اصلي خود قرارداده است و حامي كليه فناوري هاي 
آب اندوز )بيولوژيك، ش��يميايي، مكانيك��ي، خاك ورزي( به عنوان 

رهيافت حاكم در توسعه كشاورزي چين است.
به منظور ثبات فعاليت هاي كش��اورزي و كاهش ريسك توليد 
و آس��يب پذيري روستاييان در قبال حوادث و بحران هاي محيطي، 
دولت از طريق اعمال سياست هاي حمايتي به توسعه و ترويج بيمه 
در بين كشاورزان پرداخته است. شركت هاي بيمه در چين در سال 
2013 ميالدي حدود 73 ميليون هكتار از زمين هاي كش��اورزي را 
تحت پوشش قرار داده اند و مي توان گفت كه اين شركت ها 45 درصد 
از كل زمين هاي زراعي چين را تاكنون تحت پوشش قرار داده اند. 
افزايش فزاينده نياز به محصوالت غذايي و تهديد امنيت غذايي 
چين كه تهديدي براي امنيت ملي اين كش��ور محس��وب مي شود، 
سياس��تگذاران حزب كمونيست اين كش��ور را در يك دهه گذشته 
به دنبال ش��يوه هايي بديع در تأمين امنيت غذايي بدون تكيه بر منابع 
آب و خاك اين كش��ور واداش��ته اس��ت. كش��اورزي فراسرزميني 
اس��تراتژي مناسبي است كه دولت چين در مواجهه با تهديد امنيت 
ملي و به منظور دس��تيابي به امنيت غذايي براي خود برگزيده است. 
با گش��وده شدن مرزهاي بين المللي از يك سو و عضويت چين در 
سازمان تجارت جهاني و از سوي ديگر ضعف اقتصادي كشورهاي 
جهان در چند سال گذشته، چين راهي جديد براي اعزام كارشناسان 
كش��اورزي و تشويق سرمايه گذارن بخش خصوصي خود به منظور 
مهاجرت به ديگر كشورها و شروع به فعاليت در بخش كشاورزي 
ديگر كش��ورهاي جهان يافته است. از اين طريق هم مشكل اشتغال 
بس��ياري از شاغالن و كارشناسان بخش كشاورزي برطرف شده و 
هم سرمايه هاي مازاد اين كشور در مسير نفوذ مؤثر به ديگر كشورها 
و بخش كشاورزي هدايت مي شود و همين كه توليدات فراسرزميني 
كشاورزان چيني مي تواند در زمان حساس به كمك اقتصاد چين و 

امنيت غذايي چين بيايد. 

زمينه هاي مشترك همكاري و تعامل سازنده 
بين دو كشورايران و چين در حوزه كشاورزي

اصلي تري��ن حوزه تعامل با كش��ور چين در دو دهه اخير و از 
س��وي هر دو كش��ور در همه عرصه ها نهايتًا در ميدان پر منفعت 
صادرات و واردات كاال جس��ت وجو مي ش��ود و س��كاندار اصلي 
روابط دو كش��ورعماًل تجار و بازرگانان دوطرف هس��تند. اما اگر 
كمي عميق تر و طوالني مدت تر به اين حوزه بينديشم قطعًا بايد پا 
را فراتر از مرز تبادل كاال، كه هميشه به سود يك طرف ختم مي شود، 
گذاش��ت و به دنبال يادگيري در عرصه مبادالت فكر و انديشه بين 
اين دو حوزه تمدني آس��يا بود. به نظر مي رسد، چالش هاي مشترك 
توس��عه كشاورزي چين و ايران مي تواند زمينه ساز تعامل فعال بين 
سياس��تگذاران توسعه كشاورزي دو كش��ور قرار گيرد. بحران هاي 
مشترك هر دوكشور در حوزه منابع آب و مشكالت زيست محيطي 
ناش��ي از توسعه سريع كش��اورزي كه به ناپايداري منابع پايه منجر 
ش��ده اس��ت و تغيير س��ريع الگوي مصرف همراه با رشد تقاضاي 
محصوالت كشاورزي از اصلي ترين دغدغه هاي مشترك دو كشور 

در امنيت غذايي خواهد بود. 
كوچ��ك بودن مس��احت واحدهاي تولي��د و زندگي در نظام 
روس��تايي از اشتراكات اين دو كشور باستاني است كه عماًل باعث 
ش��ده تمركز بر كش��اورزان و تش��كل هاي اجتماعي- صنفي آنان 
به عنوان يك ثروت اجتماعي از اصلي ترين زمينه ها و س��رمايه هاي 
تحول در كش��اورزي قلمداد ش��ود. هرچند نظام مالكيت، توليد و 
بهره برداري از زمين در اين دو كش��ور بس��يار متفاوت اس��ت اما 
ش��يوه هاي بديع و چاره هاي توصيه شده از سوي محققين و به كار 
رفته توسط كشاورزان چيني در حوزه فناوري و مديريت، با وجود 
تفاوت هاي ماهيتي دو كشور مي تواند نقطه شروع تبادل همكاري ها 

تلقي گردد. 

: كشاورزي چين
 معجزه و چالش هاي پيش رو 

از صفحه 5
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وزارت  از  بازدي��د  در  رييس جمه��ور 
جهادكش��اورزي بر دس��تيابي مج��دد 82درصد 
كال��ري مورد نياز جامعه از توليد كش��اورزي و 

دامي داخلي تأكيد كرد. 
حس��ن روحاني رييس جمهور در نشس��ت 
ب��ا وزي��ر، معاون��ان و مدي��ران ارش��د وزارت 
جهادكش��اورزي ب��ا اش��اره به ض��رورت ارتقا 
كيفيت مراكز آموزش��ي در تربيت نيروي انساني 
متخص��ص تأكيد كرد: ما بايد ش��اهد يك تحول 
چش��م گير در بخ��ش كش��اورزي باش��يم و به 
كش��اورزان و دامپروران و عشاير كه سختي اين 
كار توليدي را به دوش مي كش��ند، كمك كنيم به 
رش��د دلخواه برسند و از لذت اين خدمت ملي 

هم بهره ببرند. 
در وزارت  ب��ا حض��ور  رييس جمه��وري 
جهادكش��اورزي در نشس��تي با وزي��ر، معاونان 
و مديران ارش��د اين وزارتخانه ضمن بررس��ي 
اقدامات و برنامه ريزي ها در راستاي توسعه بخش 

گفت وگو از:  رؤيا سيدوليلو

چغندرقند يكي از محصوالت اساسي و ماده 
اوليه صنايع قندوشكر آذربايجان غربي بوده و از 
لحاظ اقتصادي و اشتغال زايي از اهميت ويژه اي 
برخوردار است ولي خشك شدن درياچه اروميه 
روزب��ه روز بر تعطيل ش��دن اين صنعت تالش 
مي كند. بسياري از كارشناسان يكي از مهم ترين 
داليل خشك شدن درياچه اروميه را پايين بودن 
راندم��ان آبي��اري و پرت ب��االي آب در بخش 
كش��اورزي عنوان ك��رده و معتقدند راه نجات 
اين تاالب، تعطيل ش��دن بخش كش��اورزي در 
حوزه آبريز اس��ت كه در اين راستا نسخه انتقال 
محصول آب بر چغندرقند به شمال استان تجويز 

شده است.
تعطيل��ي زراعت در ح��وزه آبريز درياچه 
اروميه حداقل براي يك سال از جمله راهكارهاي 
متخصصان خارجي كه سابقه احياي تاالب هاي 
بزرگ در كش��ورهاي مختلف را داشته اند، بود 
كه با توجه به اي��ن موضوع و تبعات اجتماعي 
و اقتص��ادي، موض��وع انتق��ال كش��ت يكي از 
محص��والت آب بر به ن��ام چغندرقند كه عمدتًا 
در اط��راف اراضي درياچ��ه اروميه وجود دارد 
به ش��مال استان از س��ال 93 عملياتي مي شود. 
چغندرقند با نام علمي Beta vulgaris گياهي 
است 2 ساله از تيره اسفناج كه براي توليد ريشه، 
مصرفي صنعتي دارد به صورت يك ساله كشت 
مي شود. چغندرقند طي دوره رشد رويشي فاقد 
ساقه بوده و به صورت مجموعه اي از برگ هاي 
بزرگ افقي تا عمودي مش��اهده مي شود؛ طول 

دوره رشد براي توليد قند 6 تا 9 ماه است. 
معموالً در آب و هواي كوهستاني از رشد 
و كيفي��ت خوب��ي برخوردار اس��ت و در ايران 
مناطقي از جمله آذربايجان غربي به دليل كيفيت 
محص��والت توليدي و مي��زان توليد در چندين 
سال متوالي رتبه هاي نخست را به خود اختصاص 
مي دهد. چغندرقند سازگاري وسيعي به شرايط 
محيط متنوع دارد به س��رما و گرما نسبتًا مقاوم 
اس��ت تحمل خش��كي را دارد به شوري خاك 
نيز مقاوم اس��ت عوامل محيطي مانند حرارت، 
ن��ور، طول روز و رطوب��ت خاك تا حد زيادي 
تعيين كننده نحوه رش��د و ذخيره قند در ريش��ه 
اس��ت. نوع اين گياه به گونه اي اس��ت كه داراي 
نياز آبي زيادي اس��ت و به اين دليل با توجه به 
بحران خشك شدن درياچه اروميه، لزوم ايجاد 

كش��اورزي بر ضرورت ايجاد تحول اساسي در 
اي��ن بخش به منظور ايجاد امنيت غذايي و اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي در كش��ور تأكيد 
كرد.  روحاني در اين نشست با تأكيد بر اجراي 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومت��ي و اينكه بخش 
كش��اورزي به لحاظ پيوستگي با حيات اجتماعي 
و امنيت غذايي مردم براي دولت از اهميت زيادي 
برخوردار است، افزايش ضريب خوداتكايي در 
محصوالت كشاورزي و دس��تيابي مجدد به 82 
درص��د از كالري مورد ني��از در توليدات داخلي 
را خواس��تار ش��د و ارائه برنامه دقي��ق عملياتي 
ب��راي محصوالت مختل��ف را وظيف��ه وزارت 
جهادكش��اورزي دانست.  رييس جمهوري توجه 
جدي ب��ه افزايش به��ره وري در آب و خاك را 
راه اصل��ي افزايش توليد و صادرات محصوالت 
كش��اورزي برش��مرد و حراس��ت و استحصال 
آب هاي كش��ور را از سياست هاي اصلي دولت 
تدبير و اميد دانست.  رييس قوه مجريه با اشاره 

برنامه ري��زي اصولي براي كش��ت اين محصول 
در آذربايجان غربي وجود دارد. برهمين اس��اس 
مقص��ود قرباني معاون بهب��ود توليدات گياهي 
جهادكش��اورزي آذربايجان غرب��ي برنامه ه��اي 

سازمان را در اين راستا بيان كرده است.
چغندرقند يكي از بيش��ترين محصوالت 
بهاره در استان است، لطفًا درباره ميزان توليد 
اين محصول كه يكي از محصوالت استراتژيكي 
استان به ش��مار مي رود و آذربايجان غربي در 
توليد اين محصول حرف��ي را براي گفتن در 

كشور دارد، توضيح دهيد. 
چغندرقند در ش��مار محصوالت صنعتي و 
استراتژيك است و همه ساله كشاورزان بسياري 
به داليل مناس��ب بودن ش��رايط آب و خاك از 
كاشت اين محصول در آذربايجان غربي استقبال 
مي كنند به طوري كه در سه موضوع ميزان سطح 
زيركش��ت، راندم��ان توليد در واحد س��طح و 
عيار كه متوس��ط كيفيت آن در آذربايجان غربي 
18 درصد اس��ت، گفته مي ش��ود يك  دوم و در 
برخ��ي اوقات يك  س��وم چغندرقند كش��ور را 
آذربايجان غرب��ي توليد مي كند؛ باتوجه به ميزان 
توليد چغندرقند درحال حاضر پنج كارخانه قند 
در ش��هرهاي اروميه، خوي، نقده، پيرانش��هر و 
مياندوآب فعاليت دارند كه خوشبختانه تاكنون 
به هيچ عنوان تعطيل نش��ده  و س��عي ب��ر توليد 
چغندرقند براساس ظرفيت كارخانه ها است كه 

انجام مي شود. 
در راس��تاي برون رف��ت از بحران كمبود 
آب درياچ��ه اروميه و به دلي��ل باالبودن نياز 
آبي اين محصول، سازمان چه برنامه اي را در 
جهت كاهش ميزان مصرف آبي چغندرقند و 

افزايش ميزان توليد دارد. 
در راستاي برون رفت از بحران كمبود آب 
درياچ��ه اروميه و به دليل باال بودن نياز آبي اين 
محص��ول، برنامه ريزي ب��راي افزايش توليد در 
واحد سطح و افزايش راندمان توليد در اراضي 
زيرح��وزه درياچه اروميه اس��ت؛ عالوه بر اين 
يك��ي از مهم ترين برنامه ها و اقدامات س��ازمان 
براي س��اماندهي كش��ت محصول چغندرقند، 
انتقال كشت آن از جنوب استان به شمال استان 
اس��ت. اگر چ��ه از نظر باالن��س محصوالت با 
درنظر گرفتن الگوي كش��ت، مديريت مصرف 
آب و كيفيت محصول، محصوالتي كه نياز آبي 
باالي��ي دارند كاهش و محصوالتي را جايگزين 
آن كرده ايم با اين وجود چغندرقند نيز از جمله 

ب��ه تصميمات دولت ك��ه در مورد اس��تان هاي 
خوزس��تان و سيستان و بلوچس��تان اعالم شد، 
آبرس��اني و به زيركشت بردن صدها هزار هكتار 
زمين كشاورزي در اين استان ها را عامل تحولي 
شگرف در خوداتكايي كشاورزي كشور و ايجاد 

رونق و اشتغال در استان هاي جنوبي دانست. 
الزمه اين كار حمايت و استفاده از تحقيقات 
و فناوري هاي جديد در اين حوزه است و حاصل 
اين تحقيقات هم بايد به طور گس��ترده در اختيار 
كش��اورزان قرار گيرد و اين يكي از مصاديق كار 

هماهنگ در حوزه فرهنگ و اقتصاد است. 
دكتر روحاني بر حمايت دولت از تالش هاي 
خدمتگزاران وزارت جهادكشاورزي در افزايش 
خوداتكايي و گس��ترش تحقيقات تأكيد و توفيق 
آنان را در پيش��برد سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
كشور خواستار شد و افزود: بايد در مسير توسعه 
بخش كش��اورزي به نيروي انساني، تحقيقات و 

تكنولوژي خود اعتماد كنيم. 

اين محصوالت اس��ت كه سطح زيركشت آن را 
كاهش داده ايم و الگوي كشت را در محصوالتي 
كه به نس��بت از آب كمتري اس��تفاده مي كنند، 
اج��را كرده ايم و نهاده هايي نيز ش��امل بذرهاي 
اصالح شده، كود و مكانيزاسيون سوخت تأمين 
شده اند. در اين ميان بيشترين تأكيد روي استفاده 
از بذرهاي اصالح شده و كشت مكانيزه است كه 
خوش��بختانه حدود 98 درصد كاشت، داشت و 
برداشت چغندرقند در استان به صورت مكانيزه 

انجام مي شود. 
آيا تغيير مكان كشت چغندرقند از جنوب 
و مركز استان به شمال استان تأثيري در كيفيت 
و كاهش يا افزايش عيار آن خواهد داشت. 

قطع��ًا تغيير مكان كش��ت در اين محصول 
تغييرات��ي را در كيفي��ت و يا عي��ار آن دارد اما 
س��ازمان با توزيع دو ن��وع بذر جديد كه داراي 
تكنولوژي باال، عيار، كيفيت و تناژ باال هس��تند 
س��عي در جب��ران آن دارد كه اي��ن ارقام حتي 
قابليت رقابت با ن��وع خارجي را دارند. عالوه 
بر آن كالس هاي آموزش��ي نيز در شمال استان 
با همكاري جهادكش��اورزي آذربايجان غربي و 
كارخانه قند خوي برگزار شده و سعي داريم هر 
امكانات و تسهيالت و سرمايه اي را به آرامي به 
شمال استان انتقال دهيم تا ميزان توليد چغندرقند 

در خارج از حوزه درياچه اروميه قرار گيرد. 
ب��ا انتقال آي��ا كمبودي در مي��زان توليد 
چغندرقند در اس��تان و نياز كارخانه هاي قند 

استان وجود نخواهد داشت؟
در س��ال گذشته نزديك به 26 هزار هكتار 
چغندرقند در اس��تان كش��ت مي شد كه حدود 
يك ميلي��ون و 450 ه��زار تن محص��ول از آن 
برداشت شد اما امسال براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده نزديك به 23هزار و 400 هكتار برنامه 
كشت با پيش بيني توليد يك ميليون و 260 هزار 
تن توليد محصول خواهيم داش��ت كه با توجه 
به وضعيت آبي استان با كاهش سطح زيركشت 
چغندرقند، نياز پنج كارخانه قند استان را تأمين 
خواهيم كرد. در اين رابطه جلساتي نيز با حضور 
استاندار انجام شده و تالش بر اين است كه اين 
ميزان سقف توليد، نياز داخل استان را تأمين كند 
و اگر الزم باشد جلساتي نيز تشكيل مي شود تا 
از خروج چغندرقند به ساير استان ها جلوگيري 
ش��ود لذا توسعه عمودي يعني افزايش راندمان 
آذربايجان غربي  مدنظر جهادكش��اورزي  سطح 

است نه افزايش سطح زيركشت. 

رييس جمهوري اعالم كرد:

۸۲ درصد كالري مورد نياز جامعه از توليد داخلي كشاورزي

قندي كه با بحران درياچه شور اروميه از بين نمي رود

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تقارن 
سال جديد با ايام ش��هادت بانوي بزرگ جهان 
اس��الم حض��رت فاطمه زهرا س��الم اهلل عليها از 
خداوند متعال مسئلت كردند: اين تقارن، امكان 
بهره گيري مضاعف از انوار هدايت الهي و بركات 
فاطمي را براي ملت ايران فراهم سازد. ايشان در 
ترس��يم افق سال نو، دو مسئله اقتصاد و فرهنگ 
را مهم ت��ر از مس��ائل ديگر برش��مردند و تأكيد 
كردند: براي تحقق شعار سال 93 يعني »اقتصاد 
و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي« تالش 

مشترك مسئوالن و آحاد مردم ضروري است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به نقش 
اساس��ي و برجسته مشاركت و حضور مردم در 
»زندگي و سازندگي كشور« خاطرنشان كردند: 
هم در اقتصاد و هم در فرهنگ، كار بدون حضور 
مردم پيش نخواهد رفت و گروه هاي گوناگون 
مردم��ي بايد با اراده و عزم راس��خ مّلي در اين 

عرصه ها نقش آفريني كنند.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: مسؤوالن هم 
موظفن��د با توكل به خداوند و با تكيه بر مردم، 
در هر دو عرصه اقتص��اد و فرهنگ، مجاهدانه 
وارد ميدان عمل شوند. ايشان تأكيد كردند: آنچه 
در س��ال جديد پيش رو داريم، عبارت است از 
اقتصادي كه به كمك مسئوالن و مردم شكوفايي 
پيدا كند، و فرهنگي كه با همت مسئوالن و مردم 
بتواند سمت و سوي حركت بزرگ كشور و ملت 

ما را معين كند.
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي ب��ا تأكيد بر 
ضرورت استفاده از تجربه ها و عبرت هاي گذشته 
در تصميم گيري هاي آين��ده، به ارزيابي كيفيت 
تحقق شعار »حماسه سياسي و حماسه اقتصادي« 
پرداختند و گفتند: در س��ال 92، حماسه سياسي 
با حضور مردم و تالش مسئوالن در عرصه هاي 
مختلف نظير انتخاب��ات، راهپيمايي هاي بزرگ 
و عرصه هاي ديگر به بهترين ش��كل تحقق پيدا 
كرد و با دست به دست شدن قدرت اجرايي در 
كمال امنيت و آرامش، حلقه جديدي از سلسله 
طوالني مديريت كش��ور ش��كل گرف��ت. رهبر 
انقالب مس��ئله اقتصاد را براي مردم و كش��ور 
مس��ئله اي مه��م خواندند و با اش��اره به برخي 
تالش هاي قابل تقدير در زمينه حماسه اقتصادي 
افزودند: البته در س��ال گذشته حماسه اقتصادي 
به ش��كل مورد انتظار محقق نشد كه الزم است 
اين حماس��ه در سال جديد به وجود آيد. ايشان 
»سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي« را زيرس��اخت 
فكري و نظري تحقق حماسه اقتصادي خواندند 
و تأكي��د كردند: در پرتو اين سياس��ت ها اكنون 
زمين��ه الزم براي تالش مضاعف فراهم اس��ت. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در پي��ام نوروزي 
همچني��ن از خداوند متعال ب��راي همه ايرانيان 
عزيز، جوانان، خانواده ها، كودكان و مردان و زنان 
 اين سرزمين پر افتخار، در سال جديد تِن سالم،
شادابي، آرامش روحي، محبت، پيشرفت و تعالي 

و سعادت آرزو كردند.

امسال را سال اقتصاد و فرهنگ، 
با عزم ملي و مديريت جهادي

نامگذاري مي كنيم

رهبر معظم انقالب در پيام نوروزي سال ۱۳۹۳

از صفحه اول


