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ضرورت پااليش
نيروهاي مياني 

بهمن دانايي
برخي از موضوع ها به اندازه اي اهميت 
دارند كه ايس��تادگي بر روي آن ها و تكرار 
جزيي��ات درباره ابع��اد پي��دا و پنهان آن 
موضوع ها، نه تنها خسته كننده نيست بلكه 

يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
مس��ائلي ك��ه چندبار به ش��كل هاي 
متفاوت طرح و حل نمي ش��وند را بايد در 
زم��ره همان موضوع هاي ب��ا اهميت تلقي 
كرد و تا روزي كه راه حل ها ارائه نشده اند، 

موضوع را پيگيري كرد.
پديدار ش��دن راه حل البته همه ماجرا 
نيس��ت و بخش عمده ي��ي از فعاليت ها به 
بعد از پيدا شدن راه حل برمي گردد. به اين 
معني كه بايد براي اجراي راه حل ها، افراد 
و س��ازمان هاي كارآمد وجود داشته باشند 
يا درصورت وجود اين افراد و نهادها، راه 

براي فعاليت هاي آنها هموار شود.
گام بع��دي پس از پيدا ش��دن افراد و 
س��ازمان هاي مؤثر اين اس��ت كه بر كارها 
نظ��ارت كافي و جامع ص��ورت پذيرد تا 
برگش��ت اتفاق نيفتد. يكي از موضوع هاي 
بس��يار با اهميت كه در يك س��ال سپري 
شده در كانون توجه آگاهان و كارشناسان 
حوزه هاي سياست، اقتصاد و امور اجتماعي 
قرار گرفته است، پا بر جا ماندن مسئوليت 
در اختي��ار برخي مدي��ران به ويژه مديران 
مياني اس��ت. روزي نيست كه كارشناسان 
و متخصص��ان در بخش ه��اي مختلف از 
اينكه هنوز برخي كارشناس��ان و مديران با 
ذهنيت ه��اي غيراز ذهنيت دولتي، مناصب 
و گلوگاه ها را در اختيار دارند، انتقادش��ان 

را آشكار نسازند.
واقعي��ت تلخ اين اس��ت ك��ه برخي 
مدي��ران مياني دولت ه��اي نهم و دهم در 
فضايي ويژه و با ش��رايط خاص بر سركار 
آمدند و ذهنيت هاي عجيبي داش��تند. اين 
گ��روه از مدي��ران وقتي ب��ا عظمت كارها 
مواجه ش��ده و ناتواني شان دست كم براي 
خودشان معلوم شد، به جاي اينكه صادقانه 
و ش��رافتمندانه كار را به يك فرد يا گروه 
كاردان و كاربل��د بس��پارند، ايس��تادند و 

رفتارهاي آسيب ساز پيش گرفتند. 
يكي از كارهايي كه اين افراد و در مسير 
ايج��اد انحراف در ذهن مدي��ران باالتر در 
پيش گرفته و آن را نهادينه كردند، دستكاري 
در آمارها يا پنهان سازي آنها بود. آنها هر جا 
توانستند آمار و اطالعات را پنهان كردند و 
آنجايي كه ضرورت داش��ت آن را به وسيله 
برخ��ي كارشناس��ان ن��اآگاه و كم تجربه يا 
مغرض دس��تكاري كردن��د. از آنجايي كه 
مديران ارش��د دولت در ه��ر وزارتخانه يا 
س��ازمان بزرگ ده ها كار بايد انجام دهند، 
عموم��ًا به اين اطالع��ات و آمارهاي ارائه 
ش��ده اعتماد كرده و براس��اس آنها تصميم 
مي گيرند. اين اتفاقي اس��ت كه هميشه رخ 
مي دهد و مديران ارشد دولت هاي گوناگون 
در ي��ك فرايند پيچيده در اين فضا زندگي 

كرده و تصميم مي گيرند.
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براي خروج از ركود و رس��يدن به رونق 
اقتصادي، بخش هايي كه پيش��ران اقتصاد 
هس��تند و مزيت هاي اصلي اقتصاد در آن 
بخش ها قرار دارد، بايد به حركت درآيند 
تا ب��ه اين ترتي��ب در س��اير بخش هاي 

اقتصادي كشور نيز تحرك ايجاد شود.
 مع��اون اول رييس جمهور با تأكيد 
براينكه وظيفه دولت اين اس��ت كه بستر 
كار را ب��راي فعاالن اقتص��ادي فراهم و 
ش��رايط فعاليت آنها را در داخل و خارج 
مهيا س��ازد گف��ت: دول��ت آنچه بخش 
خصوصي براي پيشرفت نياز داشته باشد 
را در مجموعه سياستگذاري هاي اقتصادي 
خود فراهم خواهد ك��رد و حتي االمكان 
تصميمي كه اكثريت فعاالن اقتصادي با آن 

مخالف باشند اتخاذ نخواهد كرد.
اس��حاق جهانگي��ري در نشس��ت 
ب��ا ش��ركت هاي منتخ��ب  هم انديش��ي 
هلدينگ و س��رمايه گذاري كشور كه در 
نهاد رياس��ت جمهوري برگزار شد، يكي 
از س��رمايه هاي دول��ت تدبي��ر و اميد را 
صاحب نظران و نخبگان كشور دانست و 
گفت: اين عزيزان بايد خود را در دولت 
س��هيم بدانند و احساس كنند كه سخنان، 
پيشنهادات و انتقاداتشان شنيده مي شود و 
در تصميم گيري ه��اي دولت مفيد و مؤثر 

خواهد بود.

اس��حاق جهانگيري مع��اون اول رييس جمهور 
در جم��ع گروهي از فع��االن اقتصادي تأكيد كرد: در 
هيچ مقطعي قرار نيست كه توليد داخل قرباني اتخاذ 

سياست هايي براي حل مسائل ديگر شود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ممكن است 
برخي تصور كنند كه مس��ئله تورم با افزايش واردات 
قابل حل است تأكيد كرد: ما هيچ گاه به چنين سياستي 

روي نخواهيم آورد زيرا معتقد هستيم همواره بايد از 
توليد داخلي كشور حمايت شود. وي افزود: البته در 
اين ميان نكته حائزاهميتي وجود دارد و آن اينكه توليد 
داخ��ل بايد قابل رقابت بوده، محصول با كيفيت ارائه 
دهد، حقوق مصرف كننده را رعايت نمايد و توليدات 

را با قيمت هاي مناسب ارائه دهد.
مع��اون اول رييس جمه��ور خاطرنش��ان ك��رد: 

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد:

كشاورزي
نفس هاي آخر را مي كشد!

بازرگاني خارجي شكر
در 5 ماه نخست امسال
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د ر صفحات د يگر

اتانول نيشكر: استرتژي هاي
يك برنامه موفق در برزيل

ايران واردكننده عمده شكر
از هند

نگاه اجمالي فائو
بر عرضه و تقاضاي غالت
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ش��ركت قن��د اصفه��ان در س��ال زراع��ي 93-92 ب��ا 
س��رمايه گذاري بالغ بر 250 ميليارد ريال نس��بت به كش��ت 
2000 هكتار چغندر پاييزه در استان خوزستان اقدام و موفق 
ب��ه جذب 115 هزار تن چغندر و انجام بهره برداري در بهار  
سال 93 شد. با توجه به اهميت موضوع از حيث احياي كشت 
پاييزه و منافع ملی در تمام جنبه های آن، اين اقدام موردتوجه 
وزير جهادكشاورزی قرار گرفته و با اهداء لوح از شركت قند 

اصفهان تقدير به عمل آمد. در اين تقديرنامه آمده است:
»به پاس اينكه در توسعه كشت پاييزه چغندرقند مجدانه 
مشاركت نموده ايد و ضمن ارتقاء ضريب اشتغال زايي و حفظ 
و تقويت س��رمايه هاي عظيم و توانمند كشور عزيزمان، در 
افزايش بهره وري آب و توليد چغندرقند اهتمام ورزيده ايد، 
حس��ن درايت و مديريت جنابعالي و همكاران صديقتان را 

ارج مي نهيم و اميدواريم كه حضور شايس��ته تان در توس��عه كشت پاييزه چغندرقند كشور استمرار و 
به سوي توسعه پايدار اقتصادي سوق يابد.

* نشريه شكر اين موفقيت را به كاركنان و مديران كارخانه قند اصفهان تبريك مي گويد. 

تقدیرمعاونوزیردرامورزراعتوزارتجهادكشاورزی

عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: 
وزير جهاد كشاورزي در كميسيون كشاورزي 
مجلس اعالم كرد، هيأت دولت انتقال شركت 
بازرگان��ي دولتي از وزارت صنعت به وزارت 

جهاد كشاورزي را ابالغ كرده است.
به��رام بيرانوند در گفت وگ��و با خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس، در پاس��خ به اين 

سؤال كه آيا در جلسه ديروز كميسيون كشاورزي 
به طور مشخص انتقال شركت بازرگاني ايران به 
وزارت جهاد كشاورزي قطعي شد؟ گفت: روز 
گذشته وزراي جهادكشاورزي و صنعت، معدن 
و تجارت ضمن حضور در كميسيون كشاورزي 

در اين باره توضيح دادند.

هيأت دولت انتقال شركت بازرگاني دولتي
به وزارت كشاورزي را ابالغ كرد

عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفت وگو با فارس:
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عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفت وگو با فارس:

هيأت دولت
انتقال شركت بازرگاني دولتي

به وزارت كشاورزي را ابالغ كرد

دولت ه��ا به مثاب��ه نيرومندترين نهاد و 
سازمان سياسي- اقتصادي، از ضرورت هاي 
جامعه بشري شده اند و سرزمين و جامعه اي 
كه در آن دولت نباش��د، امروز كمي عجيب 
به نظر مي رسد. اما جامعه هاي گوناگون براي 
اينكه نه��اد دولت در چارچوب هاي خاص 
تصميم بگيرد و از قدرت فراوان خود به نفع 
همه جامعه اس��تفاده كن��د، قيدوبندهايي را 
اعم��ال مي كنند. فضاي اطالع رس��اني آزاد، 
وجود نهادهاي مدني و تش��كل هاي صنفي 
نيرومن��د، وجود اح��زاب در س��ايه و... از 
س��ازوكارهايي اس��ت كه دولت ه��ا را در 
چارچوب هاي خاص نگه مي دارد. عالوه بر 
اين پاس��خگو كردن نهاد دولت و سازمان ها 
و دس��تگاه هاي متعدد آن از س��ازوكارهاي 
ديگر به حساب مي آيد. دولت ها براي اينكه 
بتوانن��د براي دوره هاي بعد نيز قدرت را در 
اختيار بگيرند نيز تالش مي كنند قانون گرا و 
شفاف باشند. يكي از ابعاد شفاف بودن اين 
اس��ت كه سازمان ها و دستگاه ها دستكم در 
دوره ه��اي معين كارنامه خود را در معرض 
ديد افكار عمومي و كارشناسان و متخصصان 
هر رش��ته قرار دهند. يكي ديگر از راه هاي 
شفافيت س��ازي  معرفي افراد تصميم س��از و 

تصميم گير در هر سازمان و نهادي است.
سازمان هاي ش��فاف مديران خود را با 
ذكر سابقه و توانايي هاي آنها به مردم معرفي 

مي كنند تا اعتماد شهروندان جلب شود.
دولت نه��م با تأس��يس »كارگروه« در 
ه��ر زمين��ه ب��اب جدي��دي از روش هاي 
تصميم گيري غيرشفاف را باز كرد. تأسيس 
ده ها »كار گروه« ب��راي هر فعاليت اگر چه 
در ظاهر كار خوبي اس��ت اما ش��رط مفيد 
بودن، ش��فاف كردن فعاليت هر دس��تگاه و 
دس��ت كم معرفي افراد بانفود و مؤثر در هر 

كار گروه است.
به ط��ور مث��ال اكن��ون فع��االن صنعت 
و بازرگان��ي مي خواهن��د بدانن��د اعض��اي 
تصميم گير و تصميم س��از »كارگروه« كنترل 
بازار چه كس��اني هستند ؟ تجربه نشان داده 
اس��ت كه پس از تأسيس هر كار گروه چند 
اتفاق مي افتد: اتفاق اول اس��تقبال مقام هاي 
عالي رتبه دولتي اس��ت، مقام هاي ارش��د در 
شروع كار مي آيند و حرارت نشان مي دهند 
و ح��رف مي زنند و پس از آن نماينده خود 
را مي فرستند و آنها نيز كارشناسان را به جاي 
خود مي فرس��تند و روزي مي رس��د كه يك 
كارمند ب��ا مقام پايين و مس��ؤوليت ناچيز، 
درب��اره موضوع هاي مهم تصميم مي گيرد و 
از آنجا كه به هرحال اش��راف كافي به ابعاد 
داستان ندارد، كارها از كارآمدي و مفيد بودن 
دور مي شوند. عالقه مندان به موضوع صنعت 
قندوش��كر مي خواهند بدانن��د در كارگروه 
كنترل بازار، به ويژه در نشست هاي مرتبط با 
بازار اين محصول، چه كساني و با چه ميزان 

از تخصص و تعهد حضور دارند.

شفاف سازي  
اجتناب ناپذير

يادداشت

كشاورزينفسهايآخرراميكشد!
وزير اس��بق كشاورزي گفت: كشاورزي 
اي��ران با ادامه  اين وضعيت و فش��ار بر منابع 

پايه، نفس هاي آخر خود را مي كشد. 
عيسي كالنتري اظهار كرد: همان گونه كه 
وزير جهادكش��اورزي اعالم كرد كش��اورزي 
ايران در مس��ير 40 سال پيش اروپا قرار دارد، 
وضعيت امروز كش��اورزي در كش��ور اصاًل 
خوب نيس��ت و با ادامه  اين ش��رايط و فشار 
آوردن بر منابع پايه، مي توان گفت كشاورزي 

ايران نفس هاي آخر خود را مي كشد. 
وي افزود: نمي توان اين حجم زياد از آب 
را برداش��ت كرد و به كشاورزي با اين سبك 
ادامه داد چرا ك��ه نه تنها منابع آبي روبه پايان 
اس��ت بلكه ديگر زمين هاي كشور نيز تحمل 

اين همه كشاورزي را ندارند. 
مص��رف آب در بخش كش��اورزي بايد 
35 ت��ا 40 درص��د كاه��ش ياب��د و پ��س از 
آن بايد بررس��ي ش��ود كه در ادام��ه چگونه 
برنامه ريزي كنيم تا از سهم باقي مانده بيشترين 

كاهش5درصدينرخسودتسهيالتكشاورزي
بهدستورروحاني

بهره وري را از آن كشاورزي كنيم. مسئله  مهم 
درحال حاضر نجات آب و منابع آبي كش��ور 
است و در مرحله  بعد، كشاورزي از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت؛ بنابراين بايد سهم 
90 درصدي بخش كشاورزي از برداشت آب 
را كاهش داد. مي توان با كاهش مصرف آب، 
كاهش سطح زيركشت، بهره وري و توليد را 
در بخش كش��اورزي افزايش داد اما رسيدن 
به اين هدف نياز به س��رمايه گذاري و تغيير 
نگ��رش در بهره ب��رداران دارد چراكه با 4/5 
ميليون بهره ب��ردار ديگر جايي براي افزايش 

بهره وري وجود ندارد. 
عم��ده بهره برداران و كش��اورزان بدون 
س��رمايه، كم س��واد و به صورت سنتي توليد 
در بخش كش��اورزي را انج��ام مي دهند كه 
بايد سياست ها و نگرش هاي بهره وري تغيير 
پي��دا كند ت��ا انتظار افزاي��ش عملكرد توليد 
محصوالت كش��اورزي در واحد  س��طح را 

داشت.

بهره وري آب در بخش كشاورزي پايين 
اس��ت و بر اساس آمار رسمي دولت بيش از 
90 درصد آب كش��ور در بخش كش��اورزي 
مصرف مي ش��ود و مابقي آن در بخش هايي 
مانند بهداش��ت، صنعت، شرب و غيره مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد؛ بنابراين براي نجات 
آب كش��ور بايد ابتدا به كاهش مصرف آب 

در بخش كشاورزي فكر كنيم. 
وي درباره  كاهش نرخ تسهيالت بخش 
كشاورزي از 22 به 17 درصد گفت: گرچه در 
گذشته عدد رسمي اعالم شده براي نرخ سود 
تسهيالت بخش كشاورزي 14 درصد اعالم 
شده بود اما در عمل تسهيالتي با اين نرخ سود 
به بخش كشاورزي پرداخت نمي شد و عمدتًا 
اين نرخ سود براي بهره برداران 22 درصد بود 
بنابراي��ن با كاه��ش آن به 17 درصد مي توان 
گفت كش��اورزان راضي تر نسبت به گذشته 
هستند كه البته اميدواريم اين نرخ سود اعالم 

شده در مرحله  پرداخت نيز عملي شود.

معاون وزير جهادكشاورزي از كاهش 
نرخ سود تسهيالت بخش كشاورزي از 22 
به 17 درصد طبق دس��تور رييس جمهور 

خبر داد. 
عبدالمه��دي بخش��نده اظهار كرد: با 
پيگيري هاي ويژه وزير جهادكش��اورزي 
ب��راي كاه��ش ن��رخ تس��هيالت بخش 
كش��اورزي - كه قب��اًل 22 درصد تعيين 
ش��ده ب��ود - و با دس��تور و پش��تيباني 
رييس جمهوري و همراهي و مس��اعدت 
دبي��ركل بانك مرك��زي و وزير اقتصاد و 
دارايي، نرخ تس��هيالت بخش كشاورزي 
شامل كليه فعاليت هاي حوزه هاي زراعت، 
باغداري، دام و طيور، ش��يالت و آبزيان، 
مكانيزاس��يون، عملي��ات زيربنايي آب و 
خاك و سيس��تم هاي آبياري تحت فش��ار 
مع��ادل 17 درص��د تعيي��ن و ب��ه بانك 

كشاورزي براي اجرا ابالغ شد. 
وي افزود: ب��ا تالش مجدانه مديران 
و همكاران در بانك كش��اورزي و س��اير 

بانك هاي كش��ور و در آغاز فصل كشت 
پاييزه هرچه سريع تر پرونده هاي پرداخت 
تس��هيالت كه به خاطر تعيين نرخ قطعي 
تسهيالت معطل مانده بود، با نرخ جديد 

سود اعالم شده به اجرا در آيد. 
مع��اون برنامه ري��زي اقتصادي وزير 
جهادكشاورزي اعالم كرد: نرخ تضميني 
خري��د محص��والت باغي در كميس��يون 
اقتصاد هيأت دولت به تصويب رسيده است 
و اميدواريم تا هفته آينده اين نرخ ها توسط 
دولت تنفيذ و ابالغ ش��ود. بخش��نده در 
ارتباط با تعيين نرخ جديد خريد تضميني 
محصوالت زراعي مانند گندم، جو، ذرت، 
دانه هاي روغني س��اير محصوالت اعالم 
كرد: ن��رخ ه��اي پ��ي�شن���هادي وزارت 
جهادكشاورزي در اواخر ماه گذشته براي 
بررس��ي و تصويب به دولت پيشنهاد شده 
است كه اميدواريم هيأت دولت در اسرع 
وقت و قبل از ش��روع كش��ت هاي پاييزه 
نرخ هاي جديد را تصويب و ابالغ كند. 

از صفحه اول
ب��ه گفته بيرانوند، وزير جهادكش��اورزي در 
اين جلس��ه در پاسخ به نمايندگان كه آيا براساس 
قان��ون انتزاع براي انتقال اين ش��ركت اقدامي از 
سوي مجلس الزم است، انجام شود، گفت: انتزاع 
شركت بازرگاني دولتي از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و انتقال آن به وزارت جهادكش��اورزي 
از سوي هيأت دولت تصويب و ابالغ شده است. 
عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس در پاسخ به 
اينكه واكنش نعمت زاده وزير صنعت به اين خبر 
چه بود، گفت:  وزير صنعت اعالم كرد قانون هرچه 
باش��د، عمل خواهد كرد. به گفته بيرانوند ظاهراً 
موضوع انتقال اين ش��ركت از سوي هيأت دولت 
به وزارت جهادكشاورزي ابالغ شده و قرار بر اين 
است كه اعالم رسمي نيز صورت بگيرد كه انتظار 
مي رود، وزارت جهاد هرچه سريع تر اطالع رساني 
كند. بيرانوند گفت:  اميد اس��ت با انتقال ش��ركت 
بازرگاني دولتي به وزارت جهادكشاورزي ثمرات 

آن در اين بخش ديده شود.
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ت��ن به كارخانه ها و 141 هزار تن به بازرگانان 
تعلق دارد.

واردات ش��كر براساس )جدول يك( در 
مرداد ماه امسال به 40  هزارتن رسيده است كه 
كمترين واردات در 5  ماه اول امسال است. اين 
درحالي است كه واردات شكر در مرداد پارسال 
61 هزار تن بوده اس��ت. تا پايان مرداد امسال 
در مجموع 610 هزار تن ش��كر به كشور وارد 
شده اس��ت. آمار )جدول 2( نشان مي دهد كه 
ارزش شكر وارد شده در 5 ماه نخست امسال 

به 288 ميليون دالر رسيده است. در سال هاي 
1384 تا مرداد امس��ال 13290 هزار تن شكر 
به ارزش 5923 ميليون دالر به بازار ايران وارد 
ش��ده است. ارقام )جدول 4( نشان مي دهد كه 
سهم بخش خصوصي از شكر وارداتي در 5 ماه 
اول امسال 349 هزار تن است كه از كل واردات 

شكر بخش دولتي بيشتر است.
يك محاسبه ساده نشان مي دهد در 5 ماه 
اول امس��ال 58 درصد ش��كر وارداتي توسط 

بخش خصوصي وارد شده است. 

بازرگانيخارجيشكردر5ماهنخستامسال

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

به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

سفيدسال
خام بها )دالر()هزار تن(

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

بها جمع  واردات 
)دالر(

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000
1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345
1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
1389001805704.520.4071805704.520.407
139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844
13910016801.072.413.60816801.072.413.608
1392001579832.187.9581579832.187.958
1393610288.420.068610288.420.068
1199494.538.002120915.431.173.428132905.925.711.429جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

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

1393349261610 )مرداد(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
92919089888786858483828180مرداد 93

150001122000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

6100001579000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

توليد ش��كر داخلي به زودي به ب��ازار مي آيد و 
بازار اين محصول با تحوالت تازه اي مواجه مي شود. 
همان طور كه پيش بيني مي ش��د كاهش واردات شكر 
در ماه هاي اخير آسيبي به بازار نزد و قيمت شكر در 

يك اندازه قابل قبول باقي ماند. 
مصرف شكر از شكر موجودي در انبار كارخانه ها 
و انبارهاي دولت در دو ماه اخير موجب شد تا جمع 
ش��كر موجود ابتداي شهريور ماه 1393 به 892 هزار 
تن برسد. براساس نمودار حاضر در اين صفحه از اين 
ميزان شكر 587 هزار تن متعلق به دولت، 164 هزار 

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

1
1385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
1386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
1389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
13900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
1391506912155154196190372281513071231681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل

9
13931651372115740610 0302513570610جمع هرماه + ماه هاي قبل

در 5 ماه اول امسال 58 درصد شكر وارداتي توسط بخش خصوصي وارد شده است

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

تنشرح

موجودي انبار كارخانه ها
892.000در پايان مردادماه سال 93

892.000جمع شکر قطعي در پايان مردادماه  سال 93

892.000شکر موجود در ابتداي شهريورماه سال 93

در  موجود  شکر  تن   892.000 مالکين  اينکه  توضيح   *
انبار كارخانه ها به شرح ذيل مي باشند:

587.000موجودي متعلق به دولت

164.000موجودي متعلق به كارخانه ها

141.000موجودي متعلق به تجار

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

از صفحه اول
در دولت هاي نهم و دهم بس��يار در 
اي��ن باره گفته و مصداق هاي محس��وس 
از آمارس��ازي برخ��ي مدي��ران مياني و 
كارشناسان مغرض معرفي شدند اما گوش 
شنوا و چشم بينا وجود نداشت. درحالي كه 
به طور مثال اكثريت مديران و متخصصان و 
فعاالن صنعت قندوشكر با ارائه مستندات 
نيرومند و غيرقابل كتمان به دولت اطالع 
مي دادند كه واردات انبوه ش��كر به توليد 
آسيب مي زند، برخي مديران مياني با دادن 
اطالعات غلط، ذهني مديران را به جاهاي 
ديگر معطوف مي كردند. آمار غلط درباره 
قيمت تمام شده توليد داخلي و قيمت شكر 
وارداتي، دادن آمار غلط درباره اينكه شكر 
داخلي صادر مي ش��ود يا دادن آمار غلط 
درباره سرانه مصرف شكر در ايران يا شكر 
مان��ده در انبارها و... در دولت هاي نهم و 
ده��م يك عادت بود. مش��كل اصلي اين 
بود كه آنها به تشكل ها اعتماد نداشتند و 
حاضر به شنيدن حرف ها و آمارهاي ارائه 

شده از طرف تشكل ها نبودند.
دول��ت  يازده��م كه بر س��ركار آمد، 
حرف هايي از طرف وزيران اصلي و رييس 
دولت در رسانه ها منتشر شد كه از جنس 
ديگري بود. دولت يازدهم بارها اعالم و 
تأكيد كرده اس��ت كه به بخش خصوصي 
اعتقاد دارد. اما واقعيت ناراحت كننده اين 
است كه متأس��فانه در عمل و به ويژه در 
انتخاب و انتصاب مديران مياني در برخي 
از حوزه هاي كس��ب و كار اتفاقي نيفتاده 
اس��ت و بيم آن مي رود كه انديش��ه هاي 
اين دولت هم توس��ط همي��ن مديران و 
كارشناس��ان انتقال��ي از دولت هاي نهم و 

دهم، در حد شعار باقي بماند.
ش��ماري از مديران مرتب��ط با تعيين 
قيمت ه��ا و نظارت بر مناف��ع توليدكننده 
به داليل گوناگون نمي خواهند تغيير فضا 
را در تصميم هاي خود لحاظ كنند. تجربه 
ماه هاي اخير نش��ان مي دهد براي برخي 
مديران مياني در بر همان پاش��نه س��ابق 
مي چرخد. آنها با اس��تفاده از ديدگاه هاي 
منطب��ق ب��ا دولت قبل��ي و فق��دان تعهد 
كافي نزد برخي كارشناس��ان هنوز مسير 
فعاليت هاي اصلي را خودشان تعيين كرده 
و همانگونه عمل مي كنند كه پيش از اين 
عمل مي كردند. دادن اطالعات و آمار غلط 
ب��ا ذهنيت هاي عجيب مثل اينكه اگر االن 
قيمت ش��كر توليد داخ��ل x ريال اضافه 
شود ميلياردها تومان به جيب توليدكننده 
م��ي رود، راه را براي ايج��اد انحراف باز 
مي كند. برخي مديران ارش��د متأس��فانه 
با اس��تناد به همي��ن اطالعات و آمارهاي 
غيرواقعي ممكن اس��ت تصميم بگيرند و 

شرايط را به وضعيت دشوار برسانند. 
ب��راي عبور از اين فض��اي وهم آلود 
و ايج��اد اعتم��اد و اعتبار مي��ان دولت و 
تش��كل ها، پااليش برخ��ي مديران مياني 
و كارشناسان دس��تگاه بوروكراسي كه با 
ذهني��ت دولت قبل��ي فعاليت مي كنند در 
دولت يازده��م الزم مي نمايد. در غيراين 
صورت بر ميزان و پيچيدگي بي اعتمادي ها 
افزوده ش��ده و فعاليت ها از مس��ير عادي 
خارج و همان مي ش��ود كه از آن اجتناب 

مي كرديم.

ضرورت پااليش
نيروهاي مياني 
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توليد اتانول از 600 ميليون ليتر در سال 1976-1975 به 3/4 
ميليارد ليتر در سال 1980-1979 رسيد. كه تقريبًا معادل 13 

درصد بنزين مصرف شده در سال 1979 بود. 
گسترش مصرف اتانول

بر اين اس��اس، مش��كل افزايش توليد اتانول حل ش��د. 
مش��كلي كه باقيمانده بود چگونگي مص��رف آن بود. دولت 

اين مشكل را با دو شيوه حل كرد:
1. اتخاذ حكم براي مخلوط كردن اتانول با بنزين: تا سال 
1979، مخل��وط كردن اتانول در بنزين به تدريج تا 10 درصد 
افزاي��ش يافت ك��ه نيازمند تغييراتي كوچ��ك در موتورهاي 
موج��ود بود. در س��ال 1981 مصرف اتانول ب��ه 2/5 ميليارد 

ليتر رسيد. 
2. تنظي��م پرداخ��ت قيم��ت اتانول ب��ه توليدكننده ها از 
59درص��د ف��روش بنزين )بيش��تر از دو براب��ر ارزش بنزين 

بود، درحالي كه اين اراضي هم اكنون به قطعات 
كوچك تر تبديل شده است. 

وي ب��ا بيان اينكه در قانون برنامه شش��م 
توسعه حتمًا بايد قوانين براي آب و جلوگيري 
از تقسيم ش��دن اراضي كشاورزي لحاظ شود، 
افزود: بايد در قانون براي جلوگيري از تقسيم 
ش��دن اراضي كشاورزي به قطعات كوچك تر 

اصالحاتي صورت گيرد. 
مش��اور معاونت برنامه ري��زي و نظارت 
راهب��ردي رييس جمه��وري در ش��وراي عالي 

به دلي��ل  بي��ان داش��ت:  كش��اورزي كش��ور 
ارزش افزوده اي كه در فروش اراضي كشاورزي 
نس��بت به س��ودي ك��ه از تولي��د محصوالت 
كشاورزي عايد كش��اورز مي شود، مالكان آن 
اراض��ي را مي فروش��ند و اين موضوع ما را به 
مسير بدي مي برد. در چندسال اخير حمايت هاي 
دولت از بخش كش��اورزي نسبت به سال هاي 
قبل تر كاهش يافت و همين موضوع لطماتي را 
به بخش كشاورزي وارد كرد، طوري كه كشت 
برخي از محصوالت و بخش هايي از شاليزارها 

واردات��ي بود(. قيم��ت باالي بنزين در زمان طوالني توس��ط 
دولت اعمال شد تا به عنوان يك روش جمع آوري منابع براي 
دادن كمك هزينه به نفت ديزلي باشد و قسمتي از اين هزينه 
براي يارانه اتانول استفاده شد. يارانه ها به طور ميانگين در سه 
سال نزديك به يك ميليارد دالر در سال و نيازمند برنامه هاي 
حمايتي بود. اين يارانه ها به تدريج برداش��ته شدند و در سال 
2004 قيمت پرداخته شده براي اتانول مشابه قيمت بنزين در 

بازارهاي جهاني بود. 

فناوري هايي براي استفاده از اتانول
حكم ش��ماره 76893 و اح��كام بعد از آن صرفًا به داليل 
اقتصادي به تصويب رس��يد. در سال 1978 از طريق كارگروه 
دانشگاهي با مطالعاتي كه به عمل آوردند به اين نتيجه رسيدند 
كه اتانول حاصل از نيش��كر بس��يار ش��بيه به يك منبع انرژي 
تجديدپذير اس��ت )به ج��ز مواد تش��كيل دهنده جزيي كه در 

اتانولنيشكر:

استراتژيهايیك

برنامهموفقدربرزیل

نيش��كر از قرن شانزدهم در برزيل كشت شده است. برزيل 
بزرگ ترين كشور توليدكننده شكر در جهان است كه حدود 25 
درصد توليد شكر جهان در اين كشور توليد مي شود. تا سال 1931 
توليد اتانول از نيشكر در اين كشور محدود بود؛ اما به علت گران 
تمام شدن بنزين كه عمدتًا وارداتي بود دولت تصميم گرفت به 
بنزين عرضه ش��ده به عنوان سوخت وسايط نقليه 5 درصد اتانول 
اضافه شود. اين تصميم در آن سال ها براي واحدهاي توليد شكر 
كه با كاهش قيمت ش��كر در بازار جهاني مواجه ش��ده و به مرز 
ورشكس��تگي رس��يده بودند سودمند واقع ش��د. بازهم در دهه 
70ميالدي صنعت شكر در برزيل با ركود مواجه شد و فقط ساليانه 
70 تا 80 ميليون تن نيشكر توليد مي شد. بنابر سياست هاي دولت 
شكر با قيمت تضميني خريداري مي شد و زماني كه قيمت شكر 
پايين ب��ود دولت آن را با قيمتي كه توليدكننده را راضي مي كرد 
خري��داري مي نمود. رقابت و مدرنيزه كردن اين صنعت كاماًل از 
بين رفته بود، هر توليدكننده اي سهميه اي داشت، بنابراين نگران 
ضرر و زيان و از دس��ت رفتن س��رمايه خود نبود. همچنين آنها 
برنامه درازمدت براي توليد نداشتند و معموالً محصول شكر فقط 

به ميزان مورد نياز ساليانه بود.
قيمت شكر در بازار جهاني به طور معني دار تغيير كرد و دچار 
نوس��ان هاي شديد ش��د. براي حل اين مشكل وزارت صنعت و 
تجارت برزيل پيشنهادي ارائه كرد كه باعث افزايش توليد شكر 
و قيمت مناسب آن شد، به اين نحو كه وقتي قيمت شكر كاهش 
يابد ميزان بيشتري شكر تبديل به اتانول سوختي شود كه قيمت 
آن به مراتب بيشتر از قيمت شكر بود. اين پيشنهاد و تصميم گيري 
ك��ه مصرف اتانول مخلوط با بنزين و حتي به طور كامل و بدون 
اختالط با بنزين س��ودآور بود باعث جذب سرمايه خارجي شد. 
مخصوصًا در س��ال 1973 كه بحران نفت��ي بوجود آمد و قيمت 

نفت از بشكه اي 2/90 دالر به 11/65 دالر رسيد.

گسترش توليد اتانول
تحت اين ش��رايط دولت تصميم گرفت كه توليد اتانول را 
س��رعت ببخش��د و طبق حكم 76/593 تاريخ 14 نوامبر 1975 
گواهينام��ه برنامه توليد الكل برزيل ش��روع ش��د، كه اين باعث 
كاهش مصرف بنزين و در نتيجه كاهش واردات آن شد. اهداف 
توليد براي س��ه ميليارد ليتر اتانول در سال 1980 و 10/7ميليارد 

ليتر در سال 1985 تعيين شد.
در اين حكم شرايط مالي خوبي معين شد كه در آن پيشنهاد 
شده بود بانك هاي دولتي راه هاي كارگشايي را درنظر بگيرند تا 
قيمت اتانول با قيمت شكر در توازن باشد طوري كه قيمت يك 
ليتر اتانول 35 درصد باالتر از يك كيلو ش��كر باش��د. اين حكم 
باعث ش��د كه توليد ش��كر و اتانول هر دو براي سرمايه گذاران 
جذابيت داشته باشد. اين راه حلي براي افزايش توليد اتانول بود. 

* مترجم: فاطمه شيخي

از بي��ن رفت و اراضي زي��ادي به ويال تبديل 
ش��د. قيمت تضميني در چند سال اخير براي 
جلوگيري از تبديل اراضي كشاورزي جوابگو 
نبوده و بايد سازوكارهاي حمايتي گسترده تري 
 ب��راي حماي��ت از كش��اورز فراه��م ش��ود.
 خري��د توافق��ي محص��ول يك��ي از راه هاي

حماي��ت از كش��اورزان اس��ت كه البت��ه بايد 
ب��ا قيمت مناس��بي محصوالت از كش��اورزان 
خريداري ش��ود، همچني��ن در كنار اين مقوله 
مي توان امكانات ديگري در اختيار كشاورزان 
قرار دارد به عنوان مثال انبارها و سردخانه هايي 
براي نگهداري توليدات كش��اورزي براي آنها 

فراهم كرد. 
شجاع با بيان اينكه كشاورزان نبايد براي 
دريافت وام گرفتار بانك ها باشند، اظهار داشت: 
هم اكن��ون بي��ش از 30 ميلي��ارد دالر واردات 
محصوالت كش��اورزي داري��م و براي تأمين 
غذاي مردم كش��ور وابسته به واردات هستيم، 
درحالي كه در گذش��ته م��ا صادر كننده بخش 

عمده اي از محصوالت كشاورزي بوديم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه درص��ورت افزايش 
جمعيتي به 150 ميليون نفر بايد به فكر تأمين 
غذاي آنها باشيم، تصريح كرد: واردات نياز به 
ارز دارد، درحالي ك��ه ما االن به پول نفت براي 
واردات وابسته هستيم و بايد به فكر آينده باشيم 
و با گس��ترش بستر كشاورزي امكان توليد را 

در داخل فراهم كنيم. 

مش��اور معاونت برنامه ري��زي و نظارت 
راهب��ردي رييس جمه��وري در ش��وراي عالي 
كشاورزي كشور گفت: در برنامه ششم توسعه 
بايد قوانيني براي جلوگيري از تقس��يم اراضي 

كشاورزي لحاظ شود. 
معاون��ت  مش��اور  ش��جاع  عبدالغف��ار 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري 
در شوراي عالي كشاورزي كشور درباره اثرات 
خرد شدن اراضي كشاورزي گفت: كشورهايي 
كه در بخش كش��اورزي موف��ق  و تأمين كننده 
موادغذاي��ي ب��وده كش��ورهايي داراي اراضي 

يكپارچه كشاورزي هستند.
در اراض��ي يكپارچه در مرحله كاش��ت، 
داش��ت و برداش��ت مي توان از ماشين  آالت و 
امكاناتي استفاده كرد كه نيروي انساني كمتري 
در آن دخيل باشد و اين موضوع هزينه و قيمت 
تمام ش��ده محصول نهاي��ي را پايين مي آورد. 
بنابراين با توجه به پايين بودن قيمت تمام شده 
محصوالت كش��اورزي اين كشورها مي توانند 
محصوالت كش��اورزي مورد نياز بازار جهاني 

را با قيمت كمتري تأمين كنند. 
درگذشته اراضي كشاورزي دشت گرگان 
يكپارچ��ه بود و در اي��ن اراضي كليه عمليات 
كش��اورزي با اس��تفاده از ماشين آالت مكانيزه 
انجام مي شد، بنابراين محصول نهايي با قيمت 
كمتري توليد مي شد و در رقابت با كشورهاي 
ديگر قيمت محصول به دس��ت آمده مناسب تر 

امنيت  غذايي
در تهديد واردات 30 ميليارد دالري
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كه اين پروژه بر استفاده از اتانول آبدار به عنوان سوخت با تركيب 
)95/5 درصد اتانول خالص و 4/5 درصد آب( تأكيد داش��ت. 
نياز به تغييرات مهمي در موتور براي اس��تفاده از اين س��وخت 
بود، كه يكي از اين تغييرات نسبت تراكم 12:1 بود در مقايسه 

با بنزين معمولي با تراكم 8:1 است. 
فشرده سازي بيشتر اين نسبت به منظور بهره وري باالتر است 
كه تا حدي محتواي پايين انرژي اتانول را جبران مي كند. تركيب 
تمام اين عوامل، باعث ش��د كه 199 ليتر اتانول خالص )بدون 
آب( جايگزين يك بشكه بنزين 159 ليتري شد. اين تغيير براي 
موتوره��ا به معناي تغييرات جدي در كار توليدكنندگان خودرو 
بود، اما تحت فش��ار دولت، خودروسازان محلي به ناچار خود 
را ب��ا عناصر ملي وفق دادند و در دولت اتانول به عنوان ابزاري 
براي استقالل ملي تلقي شد.عالوه بر اين توليدكنندگان خودرو 
برزيل ديگر نمي توانس��تند اتومبيل هاي خود را كه سوخت آنها 
از اتان��ول آبدار بود به ديگر كش��ورها ص��ادر كنند چرا كه اين 
سوخت در ديگر كش��ورها در دسترس نبود. همچنين مشكلي 
براي رانندگي اتومبيل هاي برزيل در كشورهاي همسايه وجود 
داش��ت )و حتي برخ��ي از نواحي در برزيل( كه ايس��تگاه هاي 
خدمات فروش اتانول آبدار نداش��تند. با وجود اينكه توليد اين 
خودروها به صورت جدي از پايان دهه، بين س��ال هاي 1979 و 
1985 شروع شد. آنها 85 درصد از كل فروش ماشين هاي جديد 
اقتصادي را شامل مي شد. در همان دوره، درصد اتانول مخلوط 

در بنزين به حدود 20 درصد رسيده بود.
دو نوع ناوگان خودرو در كش��ور به گردش درآمد؛ برخي 
با اس��تفاده از بنزين كه تركيب��ي از 20 درصد اتانول بدون آب 
و 80 درص��د بنزي��ن، و دومين نوع با اس��تفاده از اتانول آبدار 
به تنهايي. در س��ال1985، اين س��ناريو به طور چشمگيري تغيير 
كرد، قيمت نفت كاهش يافت و قيمت شكر در بازار بين المللي 
باالتر رفت. يارانه ها كاهش يافت و توليد اتانول نمي توانس��ت 

با همان تقاضا ادامه يابد.
توليد اتانول كاهش يافت اما مقدار كلي آن مورد اس��تفاده 
قرار مي گرفت با كمي تغيير باال يا پايين، ثابت ماند زيرا مخلوط 
به 25 درصد افزاي��ش يافت و اتومبيل هايي از مخلوط افزايش 
يافته جديد اس��تفاده مي كردند، بيش��تر شدند. بنابراين، در سال 
1990 با توجه به كمبود س��وخت مناس��ب بحران تأمين اتانول 
جدي ش��د. دولت تالش ك��رد، براي كاهش كمب��ود اتانول و 

متانول وارد كند.
متان��ول با بنزين و اتانول يكي ديگ��ر از مخلوط ها بود كه 
به عنوان س��وخت مي توانس��ت در خودروهاي بنزيني اس��تفاده 
ش��ود، رها ش��دن هواي پاك از س��وخت اتانول طراحي ش��ده 
بود. اما، به علت بحران كمبود بعد از گذش��ت يك س��ال و ترس 
مصرف كنن��دگان، اتومبيل هاي��ي ك��ه اتانول مص��رف مي كردند 
به س��رعت كاهش يافتند: در س��ال 2000، كمت��ر از يك درصد 

مثال وجود بازارهای آشفته و كانون های بازاريابی 
غيرش��فاف و غيركارا برای محصوالت كشاورزی، 
تصميم��ات تجاری غيرمرتبط ب��ا موجودی منابع، 
س��اختار تكنولوژي��ك و مزيت های نس��بی و نيز 
عدم اس��تفاده كارا از منابع كمياب، ماحصل سال ها 
تصمي��م غيرمبتنی بر تحقي��ق و تفحص ژرف در 

مشكالت مبتالبه بخش كشاورزی است.
بدون تردي��د اتخاذ تصميم صحي��ح نيازمند 
تفكر، تعقل و تحقيق اس��ت. كش��ف مش��كالت، 
تحليل راه حل های ممكنه و نيز ارائه پيش��نهادهای 
سازنده و امكان پذير رسالت بخش تحقيقات است 
كه بايد چراغ راه سياستگذاران بخش كشاورزی و 
نيز ترس��يم كننده چشم انداز بخش در كوتاه مدت و 
بلندمدت باش��د، ولی متأسفانه اين رسالت با مسير 
عقالي��ی و مورد انتظار خود فاصله گرفته اس��ت. 
تحقيقات بخش كش��اورزی اكثراً همزمان و يا بعد 
از اتخاذ سياس��ت ها در محيط��ی عمومًا انحصاری 
صورت می گيرد. مطالعاتی خاص توس��ط افرادی 
مش��خص جهت تأييد و تأكيد بر تصميماتی كه يا 
گرفته شده اند و يا در مرحله تصميم گيری هستند. 
به عنوان مسئله روز كشورگريزی به بحث منابع آب 
مفيد خواهد بود. سال هاست كه بحث مديريت منابع 
آب در بخش كش��اورزی و راه های صرفه جويی و 

استفاده كارا از اين منابع كليشه تحقيقات در بخش 
دانشگاهی كشور است.

ب��ا اين ح��ال نتايج حاص��ل از اي��ن يافته ها 
به هيچ وجه مطلوب سياس��تگذاران نبوده اس��ت و 
ل��ذا در مواجه با بحران ش��ديد و برگش��ت ناپذير 
آب ك��ه در آينده ای نه چندان دور دامنگير كش��ور 
خواهد بود، اس��تراتژی عملياتی جامع و مشخصی 
فراروی مجريان قرار ندارد. توس��عه سيس��تم های 
آبياری تحت فش��ار نيز كه به عنوان راه حلی جهت 
اس��تفاده كاراتر از آب مشی سياستگذاران در بيش 
از بيست سال اخير بوده است به جای اينكه منتج به 
صرفه جويی در مصرف آب شود در عمل به اهرمی 
جهت افزايش س��طح زيركش��ت در جهت نيل به 
اهداف خودكفايی محور در محصوالت آب بر تبديل 
شده است. سؤال اينجاس��ت كه كدام تحقيقات و 
كدام محقق زيربنای اين تصميمات بوده اند؟ مبحث 
يارانه ها در بخش كشاورزی و مسائل مربوط به آن 
نيز از شرايطی مشابه برخوردار است. اتخاذ تصميم 
در باب آزاد س��ازی يارانه ها در بخش كش��اورزی 
مستلزم مطالعه، تحقيق و تأييد پژوهشگران دلسوز 
و خالق در اين زمينه است، قبل از اجراست. ولی 
شاهد اين هس��تيم كه بعد از انجام اين اصالحات 
آن هم به صورت گزينش��ی از بين افرادی خاص و 

آفت كش ها، كود و قس��متي از سوخت ديزل براي توليد اتانول موردنياز 
اس��ت(. تمام انرژي براي فرايند خرد كردن نيش��كر، تخمير و تقطير در 
باگاس از نيشكر سرچشمه مي گيرد. در نخستين ارزيابي انجام شده، نسبت 
انرژي موجود در يك ليتر اتانول به انرژي با منش��أ فسيلي مورد استفاده 
در فرايند، حدود 4/53 به يك بود. امروزه، ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه 
اين ميزان حتي بهتر هم شده )8 به 1( رسيده است و با توجه به اهميت 
كشاورزي و افزايش بهره وري صنعتي انجام شد. رشد نيشكر در مناطق 
مختلف برزيل، از سال 2009-1977 نشان مي دهد كه 51 درصد در اين 

دوره افزايش يافته است. 
ش��وك نفتي دوم در سال 1979 باعث شد تا دولت برزيل به منظور 
افزايش مصرف اتانول، ش��ديداً به س��مت معرفي خودروهاي با موتور 
طراحي شده  برود كه منحصراً با اتانول آبدار كار مي كردند. چندسال قبل 
رييس جمهور ارنس��تو براي بازديد از نيروي هوايي به مركز فناوري در 
س��ائوخوزه داس در س��ائوپائولو سفر كرده بود، كه تحت تأثير، كاري كه 
توسط مهندسان، به رهبري از اربانو ارنستو انجام گرفته بود، قرار گرفت؛ 

لزوم انجام تحقيقات كاربردی در كشاورزی

برنامهموفقدربرزیل

از كل اتومبيل ه��اي جديد را ش��امل مي ش��د. پس 
از س��ال 2003، مص��رف اتان��ول دوب��اره افزايش 
يافت و خودروهاي توليد ش��ده در برزيل به عنوان 
موتورهاي انعطاف پذير س��وختي معرفي شدند. اين 
اتومبيل ها قادر به استفاده از اتانول خالص با نسبت 
فشرده سازي باال )حدود 12:1( هستند، اما مي تواند 
با هر نس��بتي از مخلوط اتانول و بنزين، از صفر تا 
100 درصد كار كنند، سنسور آنها مي تواند متناسب 
با سوخت سيس��تم جرقه زني الكترونيكي را تنظيم 
كند. اتومبيل هاي تمام فلكس )كامل انعطافي( خيلي 
س��ريع روشن مي ش��وند، امروزه، آنها 95 درصد از 
تم��ام اتومبيل هاي جدي��د فروش رفت��ه را به خود 
اختصاص داده اند، زيرا سيس��تم آنها به طوري است 
كه به رانن��دگان اجازه مي ده��د ارزان ترين تركيب 
را در ه��ر روز انتخ��اب كنند. تقريب��ًا 50 درصد از 
بنزين كه درصورت عدم استفاده از اين موتورها، در 
برزيل مورد اس��تفاده قرار مي گرفت، امروز با اتانول 
جايگزين شده است. توليد خودروهايي با سوخت 
اتانول خالص متوقف شده چرا كه طرح موتورهايي 
با س��وخت قابل انعطاف موفقيت آميز بودند. در اين 
30 س��ال، يعن��ي از س��ال 1976 اتان��ول جايگزين 
1/510/000/000 بش��كه بنزين ش��ده است باتوجه 
به احتس��اب قيمت بنزين )به دالر س��ال 2006( در 
هر س��ال در بازار جهان بنزين ذخيره شد كه باعث 

پس انداز حدود 75 ميليارد دالر شد. 
توسعه برنامه اتانول به كشورهاي ديگر

به تقليد از برنامه موفقيت آميز اتانول در برزيل 
 CO2 كه به طور آشكاري ابزاري براي كاهش توليد
و گازه��اي گلخانه اي از بنزين ب��ود، در بعضي از 
كش��ورها اجراي حكم اتانول به تصويب رس��يد و 
اتانول را به عنوان س��وخت در ناوگان خودرو خود 
معرفي كردند. در نتيجه الزمه پرداخت يارانه توليد 
در حدود 11 ميليارد دالر در سال براي توليد اتانول 
در اياالت متحده وجود دارد كه البته در اين كش��ور 
اتانول از ذرت توليد مي شود. مصرف بنزين در حال 
حاضر در اين كشور 943 ميليارد و 200 ميليون ليتر 
است يعني 82 درصد مصرف بنزين درحال حاضر را 
ش��امل مي شود. تقاضاي بالقوه براي 2022- 2020 
براساس حكم موجود 178 ميليارد و 700 ميليون ليتر 
است. آنچه مسلم است تالش زيادي بايد انجام شود 
تا ميزان تقاضا در سال 2020 براساس تكنولوژي هاي 

نسل اول و دوم را ببينيم. 

تحقيقات بايد چراغ راه سياس��تگذاران بخش 
كش��اورزی باشد اما چنين نشده است، سال هاست 
كه مديريت منابع آب راه های صرفه جويی و استفاده 
كارا از آب را دنبال می كند، اما نتيجه مطلوبی نگرفته 
است و توس��عه سيستم آبياری تحت فشار نيز تنها 
به افزايش سطح زيركشت در جهت نيل به اهداف 
خودكفايی تبديل ش��ده اس��ت. به گزارش فارس،  
سيدحبيب اهلل موسوی عضو هيأت علمی دانشگاه 
تربيت مدرس در يادداشتی نوشت: سخن در مورد 
اهمي��ت و جايگاه بخش كش��اورزی در جامعه ما 
چنان آش��كار و عيان اس��ت كه هر واژه ای در اين 
باب تكرار مكررات اس��ت و واگويه واضحات. با 
اين حال مروری مختصر بر سياست های كشاورزی 
دهه های گذشته به خوبی اصالت سياست بر تدبير 

در بخش كشاورزی را نمايان می سازد.
زمان��ی تأكيد بر خودكفاي��ی روح تصميمات 
می ش��ود و زمانی حركت به س��مت تجارت آزاد. 
مدتی بر مزيت های نس��بی و زمانی  بر اس��تفاده 
كارا از منابع كمياب تأكيد می ش��ود. با تأسف تمام 
تصميم های ياد ش��ده كه متناسب با فضای سياسی 
جامعه و نه ضرورت های سياستی بخش كشاورزی 
گرفت��ه ش��ده اس��ت، در نهايت صرف��ًا به صورت 
گزارش های كّمی، توجيه كننده رفتار اهل سياست 
و مديران بخش شده است تا بدين روش به عملكرد 
خود تفاخر ورزند و يا گروه های غيرهمفكر خود 
را منزوی نمايند، غافل از اينكه مش��كالت بخش 
كشاورزی با قوت كامل پابرجا مانده اند و گشايشی 
بنيادی در اين بخش صورت نگرفته است. به عنوان 

در ش��رايطی غيررقابتی تحقيقاتی خواسته می شود 
كه توجيه تصميمات اتخاذ ش��ده باشند. همچنين 
است تصميم در مورد قيمت های تضمينی كه يكی 
از ابزارهای ظريف اقتصادی جهت مداخله در بازار 
اس��ت. به عنوان مثال قيمت تضمين��ی گندم اخيراً 
1155 تومان برای هر كيلوگرم تعيين ش��د. سؤال 
اينجاست كه مبنای علمی اين قيمت چيست؟ آيا هر 
قيمتی كه از هزينه متوسط توليد بيشتر باشد قيمت 
تضمينی اس��ت؟ چرا 1150 تومان نه؟ چرا 1160 
تومان نه؟ چگونه اين عدد محاسبه شد؟ مالحظات 

علمی آن چيست؟
در اين مجال هدف بررس��ی مصاديق نيست. 
در زمانه ای كه تأكيد مدام بر استفاده از پتانسيل های 
درون كشوری و نظر به درون به حق به عنوان راه حل 
مشكالت كشور و نيز ضامن اجرای اقتصاد مقاومتی 
شناخته ش��ده است، آيا تحقيقات مديريت شده و 
مديريت بدون تحقيق��ات ديگر جايگاهی خواهد 
داشت؟! اين نوع نگرش به تحقيقات نه تنها تضمينی 
برای حل مشكالت فراهم نمی كند، بلكه زمينه ساز 
ايجاد فساد و ناكارايی نيز خواهد شد. مسئله تحقيق 
ب��ا ارزش همزمان با طرح تحقيق آن برای محققان 
انحصاری و نيز قدرت توجيهی آن برای تصميمات 
از پيش اتخاذ شده مديران ارزيابی می شود تا راه حل 
عملياتی آن. روی ديگر اين پديده نامبارك فاصله 
گرفتن هرچه بيش��تر بخش كش��اورزی از سيستم 
تحقيقات��ی و نيز ناكارآيی نظام پژوهش��ی كش��ور 
خواهد بود كه دور باطل بی تدبيری و بی برنامه گی 

را به بهترين شكل خود تكميل می نمايد.

يادداشت اقتصادي
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عقب ماندگي سه ساله آمارهاي 
وزارت جهادكشاورزي

در ابت��داي دول��ت يازدهم به آماره��اي وزارت 
جهادكش��اورزي به ويژه توليد گندم انتقاد زيادي وارد 
شد و اظهارات رييس جمهور در اين باره كه آمار توليد 
و واردات اين محصول همخواني ندارد، اهميت آمار را 
در بخش كشاورزي بيشتر روشن كرد، با توجه به اين 
اهميت چرا وزارت جهادكش��اورزي آمارها را اصالح 
نمي كن��د و آمارهاي توليد دولت جديد را براي اطالع 

عموم در سايت خود ارائه نمي كند. 
اگر سايت اطالع رساني وزارت جهادكشاورزي را 
مرور كني�م، آخ�رين آمار مربوط به بخش كشاورزي تا 
سال 90 موجود است و به اين معني است كه آمارهاي 

وزارت جهادكشاورزي سه سال عقب تر است. 
آمار كش��اورزي در اكثر كش��ورها به روز منتش��ر 
مي شود. اهميت انتشار به موقع  آمارها از اين لحاظ است 
كه تمام برنامه ريزي ه��اي توليد، واردات، صادرات و 
هر آنچه قرار باشد در اين بخش انجام شود، اساس و 

خميرمايه آن آمار است. 
اگر در بخش كش��اورزي قرار است، براي كشت 
برنامه ري��زي ش��ود ك��ه در مديريت ام��روز »الگوي 
كشت« از آن ياد مي ش��ود، بايد تمام آمارهاي مربوط 
به بخش كشاورزي روزآمد باشد، تا براساس آن بتوان 
برنامه ريزي كرد، نبود الگوي كشت مناسب در سال هاي 
گذشته همواره ضررهاي جبران ناپذيري بر پيكره توليد 
و توليد كنندگان وارد كرده اس��ت كه اگر چه مسئوالن 
عدم اج��راي آن را به مس��ائل ديگر مرتبط مي كنند، اما 
حقيقت اين است كه درصورت اجرا نيز به دليل نبودن 
آمارهاي روزآمد از سطح كشت و توليد، الگوي كشت 

صحيح اجرا نخواهد شد. 
نامت��وازن ب��ودن عرضه و تقاض��ا در محصوالت 
كش��اورزي باعث شده كه برخي محصوالت با قيمت 
باال و برخي ديگر با قيمت بسيار پايين عرضه شود كه 
توليد كننده يا مصرف كننده متضرر شده اند، اين بيشتر 
به دليل نامتناس��ب بودن س��طح كش��ت و توليد است 
كه بايد برنامه ريزي ش��ود، اگرچ��ه داليل ديگري هم 

مي تواند دخيل باشد. 
نامتوازن بودن عرضه و تقاضا كه بيشتر در بخش 
كش��اورزي مطرح اس��ت، در علم اقتصاد به »منحني 
تارعنكبوتي« معروف اس��ت كه معموال در كشورهاي 

توسعه نيافته يا درحال توسعه مطرح است. 
همچنين برنامه ريزي براي واردات نيز بدون داشتن 
آمار درس��تي از توليد داخل امكان پذير نيست به همين 
دليل همواره تناقض زيادي بين نياز به واردات از سوي 
متوليان امور كشاورزي در كشور ديده مي شود به عنوان 
مثال از سال هاي گذشته رقمي كه وزارت صنعت براي 
نياز به واردات برنج اعالم مي كرد دو برابر رقم وزارت 
جهادكش��اورزي بود،  درحالي كه اگ��ر آمار روزآمد و 
درستي از توليد و مصرف در كشور باشد اين تناقض 
به وجود نمي آيد ضم��ن اينكه برنامه ريزي براي توليد 

هم به خوبي انجام مي شود. 
س��ؤال اين اس��ت، چ��را در عصري كه سيس��تم  
كامپيوتري مجهز وجود دارد كه به محض استخراج آمار 
مي توان منتش��ر كرد، اما وزارت جهادكشاورزي چنين 
كاري نمي كند؟ آيا مسئوالن وزارت جهادكشاورزي به 

ارزش و اهميت آمار واقف نيستند؟
در ابت��داي دول��ت يازدهم به آماره��اي وزارت 
جهادكش��اورزي به ويژه توليد گندم انتقاد زيادي وارد 
شد و اظهارات رييس جمهور در اين باره كه آمارهاي 
توليد گندم و وارداتي كه انجام شده است، به هيچ عنوان 
همخواني ندارد، بيش از هر چيزي اهميت آمار را در 
اين بخش روشن كرد، اما چرا وزارت جهادكشاورزي 
ب��ا توجه به اين اهمي��ت آمارها را اصالح نمي كند كه 
هيچ بلكه آمارهاي كش��اورزي در دولت جديد را هم 

ارائه نمي كند. 
اين وزارتخان��ه برنامه هاي مديريتي س��ال آينده 
و س��ال هاي ديگر را براس��اس كدام آم��ار مي خواهد 

برنامه ريزي كند؟

* رؤيا محمدزاده

بررس��ي عرض��ه و تقاضاي غالت، چش��م انداز جديدي از 
ب��ازار جهاني غالت فراه��م مي كند. ارزياب��ي تفصيلي توليد و 
همچنين وضعيت عرضه و تقاضاي غالت در كش��ور/ منطقه كه 
هر سه ماه يك بار در گزارش چشم انداز محصوالت و وضعيت 
موادغذايي منتش��ر مي شود، مكمل گزارش خالصه ماهانه است. 
تحليل هاي عميق تر درب��اره بازارهاي جهاني غالت و همچنين 
ساير موادغذايي مهم در گزارش چشم انداز موادغذايي دوبار در 

سال منتشر مي شود.
گزارش هاي ماهانه س��ازمان جهاني خواروبار و كشاورزي 
)فائو( در تاريخ هاي 6 فوريه، 6 مارس، 3 آوريل، 8 مي، 5 ژوئن، 
3 ژوئيه، 11 س��پتامبر، 9 اكتبر، 6 نوامبر و 4 دس��امبر سال 2014 

منتشر مي گردد.
در گزارش حاضر، خالصه پيش بيني ش��اخص هاي توليد، 
عرضه، تجارت، مصرف و موجودي ذخاير غالت، ارائه و مورد 
بررسي قرار گرفته كه در تاريخ 3 ژوئيه سال 2014 منتشر شده 

است. 

عرضه و تقاضاي غالت 2015 – 2014

چشم  انداز ارتقاي بهبود توليد غالت سال 2014
چش��م انداز عرضه غالت جهان در فصل بازاريابي 2014-15 
پس از اصالح رو به باال در پيش بيني توليد سال 2014 از ماه اخير 
)ژوئن( بهبودي بيشتري حاصل كرده است. در حال حاضر براساس 
آخرين پيش بيني فائو، توليد جهاني غالت در سال 2014 برابر 2498 
ميليون تن اس��ت )به انضمام برنج آس��ياب شده( كه 18 ميليون تن 
بيش��تر از رقم پيش بيني ش��ده در ماه اخير است، اگرچه هنوز يك 
درصد )23 ميليون تن( كمتر از توليد سال گذشته است. اصالحات 
اخير بازتابي از بهبود چش��م انداز توليد براي غالت دانه درشت و 
گندم به ويژه در اياالت متحده، اتحاديه اروپا و هند است. براساس 
پيش بيني فائو، مصرف جهاني غالت در سال 15-2014 از ماه ژوئن 
كاهش داده شده است. عمده اصالحات موردنظر مرتبط با كاهش 
شديد مصرف ذرت در كشور چين براي استفاده و خوراك دام است 
كه تا حد زيادي با افزايش مصرف اين محصول در اياالت متحده، 
اتحاديه اروپا، اوكراين و برزيل جبران شده است. پيش بيني مي شود 
مصرف جهاني غالت در سال 15-2014 در مقايسه با سال گذشته 
با افزايش��ي حدود 2/1 درصد )50 ميليون تن( به 2462 ميليون تن 

مع��اون اول رييس جمهور تصويب نامه 
هي��أت وزيران در م��ورد تعيين قيمت خريد 
تضميني محص��والت كش��اورزي )زراعي( 
براي سال 1394-1393 را ابالغ كرد. اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور تصويب 
نام��ه ش��ماره 76784/ت51008ه���  م��ورخ 
1393/7/7 را خطاب به وزارت جهادكشاورزي، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 

به شرح زير اعالم كرد:
هي��أت وزيران در جلس��ه 1393/7/2 به 
پيشنهاد شماره 020/14924 مورخ 1393/5/29 
وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده واحده 
قان��ون تضمي��ن خريد محصوالت اساس��ي 
كش��اورزي - مصوب 1368 - تصويب كرد: 
قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي 

قيمت خريد تضميني محصوالت زراعي سال 93-94 اعالم شد

قيمت )ريال(نام محصولرديف

11550گندم1
11880گندم دوروم2
9200جو3
9600ذرت دانه اي4
2345چغندرقند*5
25500پنبه وش6
19700دانه سويا7
21500آفتابگردان8
22000كلزا9
21500گلرنگ10
23000عدس11
22000نخود12

قيمت )ريال(نام محصولرديف

21000لوبيا چيتي13
21000لوبيا سفيد14
21000لوبيا قرمز15
32000برنج خزر16
28500برنج سپيدرود17
25000برنج ندا و نعمت18
3600سيب زميني پاييزه19
3600سيب زميني بهاره و تابستانه20
4400سيب زميني طرح استمرار21
2400پياز پاييزه22
2400پياز بهاره و تابستانه23
2700پياز طرح استمرار24

)زراعي( براي سال 1394- 1393 به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به ُمهر دفتر 
هيأت دولت است، تعيين مي شود.

* به ازاي هركيلو چغندرقند مبلغ )355( ريال هزينه حمل اضافه مي شود.
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برس��د. بيش از نيمي از اي��ن افزايش مصرف 50 ميليون تني متناظر با 
غالت دانه درشت است كه اساس افزايش مصرف ذرت چه به صورت 
خوراك دام در چين و چه به صورت اتانول در اياالت متحده را تشكيل 
مي دهد. پيش بيني ها براي سال 15-2014 حاكي از افزايش 2/1 درصدي 

مصرف غالت دانه درشت است. 
براس��اس پيش بيني ها، مصرف برنج نيز رش��د نسبتًا سريع 2/4 
درصدي را تجربه خواهد كرد و در س��ال 15-2014 به 502 ميليون 

تن خواهد رسيد.
اين درحالي است كه رشد مصرف گندم نسبتًا كمتر و 1/8 درصد 
به ميزان 699 ميليون تن پيش بيني مي ش��ود. پيش بيني ها حاكي از آن 
اس��ت كه در كل ميزان غالت تعيين ش��ده براي مصارف غذايي در 
س��ال 15-2014 در مقايسه با سال گذشته 1/3 درصد و به ميزان 15 
ميليون تن افزايش داش��ته باش��د و در نتيجه سرانه مصرف با افزايش 
نس��بتًا كم 0/3 درصدي به 153/4 كيلوگرم در سال برسد. از 143/4 
كيلوگ��رم، 67/3 كيلوگرم به گن��دم و 57/6 كيلوگرم مربوط به برنج 
است. براساس پيش بيني ها، مصرف غالت به عنوان خوراك دام در سال 
15-2014 با رشد 0/2 درصد و با افزايش 17 ميليون تن در مقايسه با 
سال گذشته به 870 ميليون تن مي رسد كه اين افزايش بيشتر از ميزان 
پيش بيني ش��ده براي مصرف غالت به عنوان موادغذايي است. بخش 
عمده رشد مصرف غالت به عنوان خوراك دام به غالت دانه درشت 

به ويژه ذرت و نيز گندم در اتحاديه اروپا مربوط است. 
 پيش بين��ي فائو حاكي از آن اس��ت كه موجودي ذخاير جهاني 
غالت در فصول توليد سال 2015 افزايش 5 درصدي از ماه گذشته 
)ژوئ��ن( داش��ته و با 28 ميليون تن افزايش ب��ه 604 ميليون خواهد 

رسيد.
اين ميزان در مقايسه با سال 14-2013، رشد 5/3 درصدي )30 
ميليون تن( دارد و پس از س��ال 2001 از بيش��ترين مقدار برخوردار 
اس��ت. براساس آخرين پيش بيني مصرف و موجودي ذخاير، نسبت 
موجودي ذخاير به مصرف جهاني غالت در سال 15-2014 به 24/3 
درصد مي رسد كه بيشترين مقدار را در 12 سال اخير دارد. در سال 
14-2013، اين نس��بت برابر با 22/3 ب��ود. انتظار مي رود موجودي 
ذخاير جهاني ذرت در س��ال 2015 به 200 ميليون تن برسد كه 31 
ميليون تن بيشتر از ميزان پيش بيني شده قبلي است كه با تجديدنظر 
و اص��الح رو به ب��اال در پيش بيني در پي كاهش دادن مصرف ذرت 
در چين از ماه ژوئن است. در نتيجه موجودي ذخاير جهاني غالت 
دانه درش��ت با افزايش س��االنه 10 درصد )23 ميليون تن( به 241 
ميليون تن برس��د. ميزان موجودي ذخاير جهاني گندم، 180 ميليون 
تن برآورد ش��ده كه اندكي كمتر از پيش بيني ماه ژوئن بوده اما 3/5 
درصد بيشتر از س��ال گذشته است. براساس پيش بيني ها، موجودي 
ذخاير برنج به 183 ميليون تن خواهد رسيد كه 1/3 ميليون تن بيشتر 

از ميزان براورد شده براي سال 2014 است. 
اخيرا براي س��ال 15-2014، تج��ارت بين المللي غالت 332/3 
ميليون تن برآورد ش��ده كه بيانگر عدم تغيير آن از ماه ژوئن و كاهش 
4 درصدي از مقدار ثبت ش��ده براي س��ال 14-2013 اس��ت. كاهش 
تجارت غالت از س��ال 14-2013 بازتابي از كاهش صادرات غالت 
دانه درشت و گندم است، اين درحالي است كه انتظار مي رود تجارت 
برنج رش��د اندكي داشته باشد. براساس پيش بيني ها )ژوئيه - ژوئن(، 
تجارت بين المللي غالت دانه درشت در سال 15-2014 با عدم تغيير 

نس��بت به ماه گذشته 144 ميليون تن خواهد بود. تجارت غالت دانه 
ذرت در سال 15-2014 در مقايسه با سال گذشته كاهش 6 درصدي 
خواهد داشت كه دليل عمده آن كاهش تجارت ذرت است. به طوري 
كه پيش بيني مي ش��ود تجارت ذرت توس��ط اتحاديه اروپا كه در سال 
14-2013 افزايش يافته بود به س��طوح متعارف خود برگردد. اگرچه 
صادرات گندم توسط فدراسيون روسيه و اتحاديه اروپا به خاطر بهبود 
امكانات توليدي آنها افزايش يافته اما اين تغييرات با كاهش صادرات 
گندم از هند، قزاقستان و اياالت متحده جبران شده است و از اين رو، 
پيش بيني ه��ا )ژوئيه - ژوئن( براي تجارت گندم در س��ال 2014-15 
همچنان 149 ميليون تن بدون تغيير باقي مي ماند. براساس پيش بيني هاي 
اخير، تجارت گندم در س��ال 15-2014 در مقايس��ه با سال گذشته با 
كاه��ش 3/6 درصدي با 149 ميليون تن خواهد رس��يد كه بازتابي از 
كاهش صادرات توس��ط اتحاديه اروپا، هند، اوكراين و اياالت متحده 
است. پيش بيني مي شود تجارت بين المللي برنج در سال 2015 به حدود 
39/3 ميليون تن برسد كه 300 هزار تن بيشتر از ميزان پيش بيني شده 
در ماه گذشته بوده و اندكي بيشتر از ميزان ثبت شده براي سال 2014 
است. چشم انداز صادرات برنج براي سال 2015 در سه كشور پاكستان، 
تايلند و تانزانيا بهبود يافته است. درحالي كه در مورد هند حالت عكس 
وضعيت فوق وجود دارد. دو كشور اندونزي و مالزي مهم ترين نقش 
را در اصالح پيش بيني واردات برنج سال 2015 برعهده دارند. انتظار 
بر آن است، صادرات برنج از تايلند در سال 2015 در مقايسه با سال 
2014 افزايش قابل توجهي داشته باشد. همچنين پيش بيني ها حاكي از 
آن است كه كشورهاي استراليا، چين، گويان، پاراگوئه و اياالت متحده، 
منافع قابل مالحظه اي از صادرات برنج كسب كنند. اين افزايش ها اساساً 
به زيان كشور هند خواهد بود چرا كه پيش بيني شده صادرات برنج از 

هند در سال 2015 كاهش 15 درصدي را تجربه كند. 

جمع بندي
توليد غالت در جهان حدود 2/5 ميليارد تن است. بررسي طي 
س��ال هاي 2004 لغايت 2014 نش��ان مي دهد توليد غالت با وجود 
داشتن روندي نوساني، وليكن در كل مثبت بوده است. اين درحالي 
اس��ت كه طي همين دوره روند مصرف همواره سير صعودي داشته 
در عين حال اين نكته نيز حائزاهميت اس��ت كه همواره حدود 25 
درصد توليد جهاني ذخيره ش��ده است به طوري كه مالحظه مي شود 
در س��ال 2014 ميزان موجودي ذخاير جهان به 600 ميليون تن بالغ 
ش��ده است و اين خود بيانگر اهميت ذخيره سازي به موازات توليد 
و مصرف است. افزايش 5 درصدي ذخيره نسبت به سال قبل بيانگر 
اين مهم است. مصرف ذرت در اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا، 
اوكراين و برزيل افزايش يافته اس��ت كه بخش��ي از اين مصرف در 

اياالت متحده مربوط به توليد اتانول است. 
بررسي نشان مي دهد كه رشد مصرف برنج در سال 2014-15 
حدود 2/4 درصد و مصرف گندم 1/8 درصد رش��د خواهد داشت. 

بخش عمده رشد مصرف گندم در اتحاديه اروپا است. 
13 درص��د تولي��د غ��الت جه��ان در چرخ��ه تجارت جهاني 
ق��رار مي گيرد. در س��ال 15-2014 صادرات گن��دم اتحاديه اروپا، 
اياالت متحده، هند و اوكراين كاهش خواهد داش��ت. پيش بيني شده 
اس��ت كه صادرات برنج از هندكم ش��ده و صادرات برخي كشورها 

مثل پاكستان، تايلند و تانزانيا افزايش يابد.

صادرات شكر هند در ماه جوالي 21درصد 
افزايش يافت و ايران يكي از كشورهاي عمده 
واردكنن��ده اي��ن محصول از اين كش��ور بوده 

است. 
رسانه هاي هندي از افزايش صادرات شكر 

اين كشور در ماه جوالي 2014 خبر دادند. 
اينف��و دراي��و اينديا، يك��ي از بزرگ ترين 
شركت هاي تحقيقات بازار در زمينه صادرات 
و واردات اعالم كرد كه صادرات شكر و شكر 
قنادي هن��د در ماه ج��والي 2014 به 70/79 
ميليون دالر رسيده است كه نسبت به ماه گذشته 

15/6 درصد رشد داشته است. 
صادرات ش��كر اين كشور در ماه جوالي 
20/76 درصد رش��د داش��ته اس��ت كه عمده 
مقصده��اي صادرات��ي آن اي��ران، س��ومالي، 

بنگالدش، سودان و بلژيك بوده است. 
همچنين صادرات شكر قنادي هند در اين 
م��اه نيز 9/63 درصد افزاي��ش يافته كه عمدتًا 
به عل��ت صادرات ب��ه امارات، آنگ��وال، نپال، 

موزامبيك و بنين بوده است. 
اما ص��ادرات ش��كر هاي ش��يميايي نظير 
الكتوز، مالتوز، گلوكز و فروكتوز 3/43 درصد 
و صادرات ش��يره قند در م��اه جوالي 66/90 

درصد كاهش يافته است. 
ايران ساالنه حدود 2 ميليون و 400 هزار 
تن مصرف شكر دارد كه بيش از يك ميليون تن 

آن را وارد مي كند. 

ايران واردكننده
عمده شكر از هند

معاون وزير جهادكش��اورزي تأكيد كرد: 
واردات محص��والت كش��اورزي س��نخيتي با 
اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 

ندارد. 
عباس كش��اورز در مراسم افتتاح گلخانه 
هيدروپونيك روستاي جنداب بخش سلفچگان 
استان قم، افزود: متأسفانه در بخش كشاورزي 
به واردات وابس��ته هستيم كه در شرايط فعلي 
قابل قبول نيس��ت و س��نخيتي با منويات رهبر 

معظم انقالب در اقتصاد مقاومتي ندارد. 
رويك��رد مهم تري��ن  همچني��ن   وي 

مقاوم��ت  ارتق��اي  جهادكش��اورزي  وزارت 
اقتصادي، توجه به امنيت غذايي، بهبود وضعيت 
تجارت كشاورزي و مديريت منابع آب عنوان 

كرد.
معاون وزير كشاورزي در ادامه با تأكيد بر 
مديريت منابع آب گفت: درحال حاضر يكي از 
چالش هاي مهم در كشور كمبود آب است كه 
در اين راس��تا ساماندهي آب كشاورزي داراي 

اهميت است. 
معاون وزي��ر جهادكش��اورزي افزود: در 
راس��تاي مديريت آب كش��اورزي با رويكرد 
علم��ي و فناوري ت��الش مي كنيم البته مجلس 
شوراي اسالمي نيز در جهت آبياري تحت فشار 
گام هايي برداشته كه بخش قابل توجهي از اين 

مشكالت حل شده است. 
مجتمع گلخان��ه اي هيدروپونيك رضوان 
استان قم در زميني به وسعت 15 هزار مترمربع و 
با سرمايه گذاري بالغ بر 2 ميليارد و 400 ميليون 

تومان در سال 93 به بهره برداري رسيد. 

واردات محصوالت كشاورزي 
سنخيتي با اقتصاد مقاومتي 

ندارد

درحالي كه براساس گزارش بانك مركزي 
نرخ رش��د اقتصادي در بخش كشاورزي در 
بهار س��ال 1393 نسبت به بهار سال گذشته 
نصف شده است، دبيركل خانه كشاورز اين 
را ناش��ي از آمارهاي غلط بخش كشاورزي 

در سال هاي گذشته مي داند.
براساس گزارش بانك مركزي نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلي در بخش كش��اورزي 
در بهار س��ال گذش��ته 6/8 درصد نسبت به 
به��ار 1391 افزايش يافته ب��ود كه اين نرخ 
رش��د در بهار امس��ال به 3/3 درصد رسيده 
اس��ت. گرچه نرخ رشد اقتصادي در بخش 
كش��اورزي در بهار امس��ال مثب��ت بوده اما 
اين نرخ نس��بت به نرخ رشد اقتصادي بهار 
س��ال پيش نصف ش��ده اس��ت چرا كه در 

اين گزارش آمده بود در س��ه ماهه نخس��ت 
سال جاري ارزش افزوده گروه كشاورزي به 
قيمت هاي ثابت سال 1383 معادل 33 هزار 
و 312 ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته 3/3 درصد افزايش 
يافته است. اما عيسي كالنتري - وزير اسبق 
كشاورزي - معتقد است: علت نصف شدن 
نرخ رش��د اقتصادي در بخش كشاورزي كه 
در گزارش  بانك مركزي نيز به آن اشاره شده 
نادرس��ت بودن آمارهاي گذش��ته در بخش 

كشاورزي است.
وي اف��زود: دولت گذش��ته اعالم كرده 
بود كه توليد محصوالت كشاورزي در سال 
1392 به 118 ميليون تن رسيده بود در حالي 
كه بررسي ها نشان داد ميزان توليد محصوالت 

كش��اورزي در سال گذشته نهايتًا 90 ميليون 
تن بوده است.

دبيركل خانه كش��اورز گفت: آمارهاي 
ارائه شده وزارت جهادكشاورزي در دولت 
گذش��ته بايد اصالح شود بنابراين بايد ابتدا 
منتظر اص��الح اين آمارها بود تا بدانيم نرخ 
واقعي رشد اقتصادي كشاورزي چقدر است. 
وزارت جهادكش��اورزي از ابتداي روي كار 
آمدن حجتي مشغول راستي آزمايي آمارهاي 
كش��اورزي در بخش ه��اي مختلف بود كه 
براس��اس اطالعات كسب شده بررسي هاي 
اين وزارتخانه براي راستي آزمايي و اصالح 
آمارهاي نادرست سال گذشته به اتمام رسيده 
ام��ا تاكن��ون به صورت رس��مي آن را اعالم 

نكرده است.

وزير اسبق كشاورزي:

نصفشدننرخرشداقتصاديكشاورزيناشيازآمارهايغلطاست
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اخبار

از صفحه اول
مع��اون اول رييس جمهور گفت: اهميتي كه 
دولت براي صاحب نظران قائل است باعث شده 
ك��ه هرچند وق��ت يكبار از آنها دعوت ش��ود تا 
پيش از اتخاذ سياست ها و تصميمات در دولت، 
با ايشان مشورت كرده و از راهنمايي آنها استفاده 
كني��م. وي خطاب به مديران عامل ش��ركت هاي 
منتخب هلدينگ و سرمايه گذاري كشور با تأكيد 
براينك��ه همه مطالبي كه در اين نشس��ت مطرح 
كردي��د حتمًا به صورت جدي پيگيري مي ش��ود 
اظهار اميدواري كرد اين گونه نشست ها گامي به 
سمت پيشرفت و توسعه كشور باشد. معاون اول 
رييس جمهور گفت: همه ما عالقه مند هس��تيم كه 
ايران از توس��عه و پيشرفت قابل قبولي برخوردار 
باش��د و نه تنها در منطقه بلكه در سطح بين الملل 

بتوانيم از هر نظر به كشورمان افتخار كنيم.
دكتر جهانگيري در ادامه به سند چشم انداز 
بيس��ت س��اله به عنوان دورنمايي براي پيشرفت 
كشور اشاره كرد و افزود: براساس اين سند قرار 
بود كش��ور در يك دوره بيست ساله به پيشرفت 
و افقي مش��خص دس��ت پيدا كند اما متأس��فانه 
اتفاقاتي كه در س��ال هاي اخير رخ داد باعث شد 
كه از اهدافي كه در اين س��ند ترس��يم ش��ده بود 

عقب بمانيم.
مع��اون اول رييس جمهور افزود: در س��ند 
چش��م انداز پيش بيني شده بود كه در ده سال اول 
به رش��د اقتصادي 8/3 درصد دست پيدا كنيم و 
اي��ن در حالي اس��ت كه در س��ال هاي 84 تا 92 
رش��د اقتصادي كش��ور 2/4 درصد بوده است و 
بررس��ي ها نشان مي دهد كه براي رسيدن به رشد 
8 درصد، اقتصاد كشور بايد در سال هاي باقي مانده 
از چشم انداز بيست س��اله، از رشد 12 درصدي 

برخوردار باشد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: متوسط رشد ساالنه 
تش��كيل س��رمايه ثابت كه بايد 10/8 مي بود، در 
س��ال هاي 84 تا 92 منفي 0/6 درصد و متأسفانه 
در سال 91 اين رقم منفي 23 درصد بوده است و 
اين بدان معناست كه در اين بخش براي رسيدن به 
هدف تعيين شده در سند چشم انداز، بايد ساالنه 

21 درصد رشد داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در ساير 
شاخص ها نيز وضعيت به همين شكل است گفت: 
كشور در سال هاي گذشته با مسائل جدي همچون 
بيكاري، تورم و ركود روبه رو بوده كه بايد در اين 
بخش ها گام هاي بلندي برداريم و كاري كنيم كه 

نرخ تورم به رقم قابل قبولي برسد.
دكت��ر جهانگيري افزود: ركود تورمي جدي 
پيش روي ماس��ت كه بايد از اين ش��رايط خارج 
شويم و بتوانيم براي جوانان تحصيل كرده كشور 
كار و اش��تغال مناس��ب ايجاد كنيم كه الزمه آن 
ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري و توليد 
است. معاون اول رييس جمهور با اشاره به اقدامات 
سخت گيرانه اي كه دولت طي يكسال گذشته براي 
خود ايجاد كرد گفت: دولت در يكس��ال گذشته 
بيش��ترين فش��ار را بر خود تحميل كرد تا بتواند 
انضباط مالي و پولي جدي بر اقتصاد كشور حاكم 
كند و در اين راه نقدهاي بس��ياري را پذيرفت و 
فش��ارهاي اجتماعي زيادي را تحم��ل كرد تا با 

انضباط مالي بتواند نرخ تورم را كاهش دهد.
وي با اشاره به سياستگذاري ها و تصميمات 
اتخاذ شده براي خروج از ركود كه بخشي از آن در 

قالب مصوبات دولت به دستگاه هاي اجرايي ابالغ 
و بخشي به ش��كل اليحه تقديم مجلس شوراي 
اسالمي شده، ابراز اميدواري كرد اين سياست ها 
كش��ور را از ركود خارج كرده و به سمت رونق 

اقتصادي هدايت كند.
مع��اون اول رييس جمهور ب��ا تأكيد براينكه 
كشور بايد به س��مت رونق اقتصادي و پيشرفت 
حركت كند تصريح كرد: دولت الزمه تحقق اين 
ام��ر را حضور جدي بخش خصوصي در اقتصاد 
كش��ور مي داند و اين رويكرد دولت برمبناي يك 
نياز مقطعي نيس��ت بلكه براساس اين باور است 
كه بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد كش��ور 
باشد. وي افزود: ارزيابي سوابق و كارنامه گذشته 
مديران ارشد دولت نشان مي دهد كه آنها در دوران 
مسئوليت گذشته خود به حضور بخش خصوصي 

باور داشته و آن را در عمل اثبات كرده اند.
دكتر جهانگيري يكي از بخش هاي پيش��ران 
اقتصاد را صنعت پتروش��يمي دانست و افزود: در 
اينك��ه اين صنعت مي تواند هم در داخل كش��ور 
رشد بااليي را تجربه كند و هم يكي از بازارهاي 
مهم صادراتي ايران باشد كمترين ترديدي وجود 
ندارد. وي خاطرنش��ان كرد: صنايع معدني مانند 
مس، فوالد و ديگر صنايع كه متكي به منابع طبيعي 
هستند و از مزيت هاي بسيار زيادي برخوردارند 
ني��ز از صنايعي هس��تند كه حتم��ًا مورد حمايت 
دولت هس��تند.وي با بي��ان اينكه به برخي صنايع 
مانند صنعت خودروس��ازي در مواقعي بي مهري 
شده تصريح كرد: البته اشكاالتي در بخش كيفيت 
و قيمت صنعت خودروس��ازي وج��ود دارد اما 
به هرح��ال اين صنعت امروز به نقطه اي رس��يده 
كه حيات صدها واحد صنعتي ديگر در كشور به 
صنعت خودروسازي وابسته است و صدها هزار 
نفر در اين صنايع مشغول به كار هستند كه نمي توان 

اين مسائل را ناديده گرفت.
دكت��ر جهانگي��ري ادام��ه داد: گاهي برخي 
س��خنان درب��اره صنعت خودروس��ازي از س��ِر 
دلسوزي و نقد نيست بلكه براي نابود كردن يك 
شاخه صنعتي است و سخناني از روي بي انصافي 

در اين زمينه مطرح مي شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مطالبي 
كه در ماه هاي اخير در رسانه ها درباره خودروهاي 
لوكس منتشر شد گفت: به گونه اي به اين موضوع 
پرداخته شده كه گويي خودروهاي لوكس در اين 
دولت وارد كش��ور ش��ده اند و اين درحالي است 
كه اگ��ر خودروهاي لوكس را خودروهاي باالي 
2500 سي س��ي در نظر بگيريم، واردات اين گونه 
خودروها از سال 91، 92 و 93 ممنوع بوده است 
اما همين خودروها به ميزان 31 هزار دس��تگاه در 

سال 88 به كشور وارد شد و سال هاي پس از آن 
نيز ميزان واردات تقريبًا به همين شكل بوده اما در 
سال جاري تنها 133 دستگاه از اين نوع خودرو به 
كش��ور وارد شده است ولي متأسفانه رسانه ها در 
يك ماه اخير جنجال هايي به راه انداختند و مسائل 

نادرستي را مطرح كردند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اش��اره 
به نق��ش پررنگ نظ��ام بانكي در اقتص��اد ايران 
تصري��ح كرد: ممكن اس��ت گاه��ي ايراداتي در 
نظ��ام بانكي به وجود آيد اما برخي اوقات فضايي 
علي��ه بانك هاي كش��ور ايجاد مي ش��ود كه كمتر 
كس��ي جرأت پيدا مي كند در اين ش��رايط از آنها 

دفاع كند.
وي با تأكيد براينكه بايد در موضوعات اصلي 
اقتصاد با يكديگر هم نظر باشيم، سياستگذاري هاي 
دقيقي انجام دهيم و از اين سياس��ت ها به صورت 
جدي حمايت كني��م گفت: آنچه براي خروج از 
ركود گفته ش��ده اين نيس��ت كه نظ��ام بانكي از 
حمايت بنگاه هاي بزرگ دست خواهد كشيد بلكه 
اولويت نخست ما در سال جاري براي خروج از 
ركود اين است كه نظام بانكي، سرمايه در گردش 

بنگاه هاي اقتصادي را تأمين كند.
دكت��ر جهانگيري ب��ا تأكي��د براينكه دولت 
كمتري��ن تردي��دي در حمايت از بازار س��رمايه 
ندارد افزود: البته جهت گيري ما اين است كه بازار 
سرمايه بتواند منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري 
بنگاه هاي بزرگ را تأمين كند و رشد بازار سرمايه 

همچنان استمرار داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: دولت 
مصمم اس��ت بازار س��رمايه، قوي، نقش آفرين و 
تأثيرگ��ذار در اقتص��اد ايران باش��د و از افزايش 
روزافزون س��ود شركت ها و با نشاط شدن بخش 

خصوصي استقبال مي كنيم.
بنگاه هاي اقتصادي ايران بايد

در بازارهاي بزرگ تري نقش آفريني كنند
وي گس��ترش صادرات غيرنفتي را به عنوان 
يكي از جهت گيري هاي جدي دولت در سال جاري 
دانست و افزود: ما بايد بازار كاال و خدمات ايران 
را افزاي��ش دهيم زيرا بنگاه ه��اي اقتصادي ايران 
امروز به نقطه اي رس��يده اند كه بايد در بازارهاي 

بزرگ تري نقش آفريني كنند.
مع��اون اول رييس جمه��ور ادام��ه داد: البته 
موانعي در اين راه وجود دارد كه از صاحب نظران 
خواس��ته ايم اين موانع را معرفي كنند و دولت بر 
خود وظيفه مي داند خواس��ته هاي منطقي فعاالن 
اقتصادي در زمينه توس��عه ص��ادرات غيرنفتي را 

تأمين و موانع را از پيش روي آنها بردارد.

مع��اون اول رييس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه 
فرصت ه��اي فراوان براي توس��عه ص��ادرات در 
كش��ورهاي همسايه گفت: وقتي دولت از توسعه 
ص��ادرات غيرنفتي س��خن مي گويد، در كنار اين 
سياست، موضوع تعامل با دنيا را نيز مطرح مي كند 
و به دنبال حل مس��ائل با كش��ورهاي همسايه و 

گروه 1+5 است.
دكت��ر جهانگي��ري در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
دستاوردهاي سفر اخير دكتر روحاني به قزاقستان 
و تاجيكس��تان خاطرنش��ان ك��رد: تقريبًا بيش��تر 
كشورهاي شمالي بعد از يك دوره ركود به دنبال 
آن هس��تند كه به صورت جدي روابط خود را با 

ايران گسترش دهند.
وي اضاف��ه كرد: اتفاقات اوكراين بس��ياري 
از كش��ورها را به اين سمت سوق داده كه با يك 
كش��ور قدرتمند در منطقه ارتب��اط برقرار كنند و 
مس��ائلي مانند ظهور گروه  داعش اين واقعيت را 
آشكار مي سازد كه سخنان جمهوري اسالمي ايران، 

سخناني منطقي و تأثيرگذار بوده است.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: در 
مقطع فعلي توافقات بسيار مهمي با روسيه در زمينه 
توسعه مبادالت تجاري صورت گرفته و اين يك 
فرصت بزرگ براي توسعه صادرات غيرنفتي ايران 
اس��ت چرا كه با اتفاقاتي كه اخيراً در روسيه رخ 
داده و بازار اين كش��ور روي بسياري از كاالهاي 
اروپايي بسته ش��ده، رييس جمهور روسيه به دكتر 
روحاني اعالم كرد كه بازار روسيه مي تواند بازاري 

براي صادرات شركت هاي ايراني باشد.
در اين نشست كه دبير هيأت دولت، مشاور 
اقتص��ادي رييس جمه��ور و ش��ماري از مديران 
عامل بانك ها نيز حضور داش��تند، پس از تشريح 
و تبيين سياس��ت هاي اقتصادي دولت از س��وي 
وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي، رييس كل بانك 
مركزي و رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
مدي��ران عام��ل ش��ركت هاي منتخ��ب هلدينگ 
و س��رمايه گذاري كش��ور به ط��رح دغدغه ها و 
مس��ائل خ��ود پرداختند و مش��كالت موجود بر 
سر راه پيش��رفت فعاالن اقتصادي را بيان كردند. 
مديران عامل ش��ركت هاي منتخ��ب هلدينگ و 
سرمايه گذاري همچنين از دولت خواستند عوامل 
افت بازار س��رمايه در كميته اي بررسي شود و بر 
لزوم ثبات در سياستگذاري ها و پرهيز از تغييرات 
لحظه اي براي امكان برنامه ريزي بلندمدت توسط 
فعاالن اقتص��ادي تأكيد كردند. وجود محيط امن 
و آرام براي فعاالن اقتصادي، پيگيري مطالبات از 
دولت و روان س��ازي قوانين از ديگر موضوعاتي 
بود كه مديران عامل شركت هاي منتخب هلدينگ 

و سرمايه گذاري در اين نشست بيان كردند. 

توليدداخليراقربانيوارداتنميكنيم
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد:


