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 ناسازگاري ذهني و عيني 
از برنامه و كارنامه دولت

بدترين اتفاقي كه مي تواند براي يك 
فرد، يك سازمان، يك گروه اجتماعي 
يا اقتصادي يا يك جامعه رخ دهد اين 
است كه واقعیت ها با تصورات ذهني او 
سازگاري نداشته باشند. به اين معني كه 
ذهن تصوري از نهادها را پرورش دهد و 
امیدهايي دردل ايجاد كند اما در عمل 
چیزي را ببیند كه با تصورات ذهني و 
بعید  فاصله اي  او  امیدهاي  و  تجربه ها 
دارد. در چنین شرايطي است كه روح 
و  و عصبي شده  افراد خسته  و جسم 
سردرگم و مبهوت مي شود كه واقعیت ها 
را بپذيرد يا ذهنیت ساخته شده اش را 
از  اعتماد  سلب  كند.  فرض  نادرست 
توانايي ها و ناتواني هاي افراد و نهادهايي 
كه موجب اين وضع بحراني مي شوند 
يكي از بديهي ترين پیامدهاي اجتماعي  

است. 
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استحكام آمارها
حركت در میدان كسب و كار توسط 
شهروندان هر جامعه نیاز به ايجاد فضاي 
مناسب دارد. بدون فضاي مناسب كسب 
و كار نمي توان انتظار داشت كارها سامان 
از  يكي  شود.  حاصل  پیشرفت  و  يابد 
پیش شرط هاي فضاي مناسب كسب و كار 
بدون ترديد تولید و توزيع آمار و اطالعات 
غیرقابل  و  تخصصي  و  بهنگام  درست، 
خدشه و كارشناسانه است. در غیاب آمار و 
اطالعات، فعالیت اقتصادي به مثابه راه رفتن 
در تاريكي است.انجمن صنفي كارخانه هاي 
قند و شكر با درك درست از اين ضرورت 
بود كه تولید و توزيع آمارهاي كارشناسانه 
درباره تولید، واردات و موجودی شكر را در 
دستور كار قرار داد. آمارهاي تولید شده در 
اين انجمن در حالي با اقبال عمومي فعاالن 
اين بخش مواجه شد كه برخي از افراد  با 
اعالم هشدارهای كاذب در ايجاد بحران و 
التهاب بازار در صورت عدم واردات شكر 
مي خواستند صحت و دقت آن آمارها را زير 

سوال ببرند.
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بهمن دانايي

)خبری ، خبری تحليلی(

این روند آزاردهنده را قطع کنید

تخصیص  ارز یارانه ای 
برای  تولید ناسالمتی

امروز جهان  از طرف شهروندان  پرتقاضا  »سالمت«، كااليي 
است كه حاضرند براي دستیابي به آن هزينه هاي الزم را بپردازند. 
دولت هاي كارآمد و كامیاب در عصر حاضر، آن دسته از دولت ها 
هستند كه شرايط را گونه اي سامان دهند كه دسترسي به سالمت 
براي مردم آسان و ارزان شود. به اين ترتیب هر اقدام و فعالیت 
دولت كه در مسیر تأمین سالمتي مردم باشد، قابل تحسین و 
تقدير است و اصوالً يك ضرورت اجتناب ناپذير به حساب مي آيد.
نقیض اين داوري و گزينه نیز معلوم است: دولت به مثابه باالترين 
يا  كند  اتخاذ  تصمیم هايي  نبايد  اقتصادي  و  سیاسي  قدرت 
برنامه هايي تدارك ببیند كه سالمتي شهروندان را با خطر مواجه 
كند.به همین داليل است كه برخي عوامل ناسالمتي ساز مثل 
روش و ماهیت تغذيه در دنیاي امروز بسیار اهمیت پیدا كرده 
است و نهادها و سازمان هاي مرتبط با تأمین سالمت و جلوگیري 
از ناسالمتي جامعه وظايف گسترده اي دارند و منابع مالي و بودجه  

خاصي را براي آنها تأمین مي كنند. 

روند رو به رشد مذاكرات هسته اي پس از فروردين 1394، 
امیدواري براي رسیدن به مصالحه بزرگ ايران و گروه كشورهاي 
ثمر  به  امسال  تیرماه  در  امیدواري  اين  داد.  افزايش  را   5+1
نشست و ايران توانست نقطه نظرات خود را درباره شرايط خاتمه 
پرونده هسته اي به گروه ياد شده تحمیل كند. در میان انواع 
بحث هايي كه در میان گروه هاي گوناگون در جامعه ايران براي 
روزها و ماه هاي پس از تحريم وجود داشت و دارد يكي هم اين 
بود كه ارزهاي آزاد شده ايران در شرايط پس از تحريم چگونه 
بايد مديريت شوند. اكثريت تولیدكنندگان ايراني و كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي اين نگراني را داشته  و دارند كه شايد دولت 
يازدهم نیز در معرض وسوسه خرج كردن اين دالرهاي آزاد 
شده قرار گرفته و براي افزايش رفاه مادي كوتاه مدت دستور 
اما دكتر حسن روحاني  يابد.  واردات تخصیص  به  ارزها  دهد 
بلوكه  ارزهاي  از  بخشي  شد  معلوم  اينكه  از  پس  بالفاصله 
شده شايد دراختیار دولت قرار گیرد در جمع مردم سنندج 
با صراحت گفت: اقتصاد مقاومتي را با قدرت در دوره پس از 
تحريم ادامه مي دهیم. شرايطي فراهم نخواهیم كرد كه ايران 
سرزمین واردات كاالهاي بیگانه باشد. كاري خواهیم كرد كه 
ايران سرزمین تولید و صادرات انواع كاالها براي منطقه و جهان 
بر  ايران آب پاكي  اين ترتیب بود كه ريیس جمهور  باشد. به 
دستان كساني ريخت كه سوداي تسخیر ارزهاي آزادشده براي 
واردات را در سر مي پرورانند. از طرف ديگر محمدباقر نوبخت 
معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان مديريت و برنامه ريزي نیز 
تأكید كرده است منابع آزاد شده ارزي به جاي واردات به تولید 

و اشتغال اختصاص مي يابد.

پايداری و استواری مديران كارخانه های قند و شكر ايران 
بر  را  در ده سال سپری شده كه شرايط بسیار سختی 
صنعت تحمیل كرده بود، در ابعاد مختلف جواب درستی 
گرفته است. از جمله اينكه كارخانه های تولید قند و شكر 
در سراسر كشور با استفاده از مديريت مناسب در حوزه مالی 
، اقتصادی و تكنولوژيك توانسته اند جزو واحدهای صنعتی 
ممتاز و برجسته كشوری و استانی قرار بگیرند. كارخانه قند 
بیستون و مديريت آن نمونه مناسب اين ادعاست. دريافت 
لوح تقدير از استانداركرمانشاه به عنوان واحد نمونه صنعتی 

بر تمام كاركنان و مديريت  اين واحد مبارك باشد.
نشريه شکر

دريافت لوح تقدير 
توسط کارخانه قد بیستون

در صفحات ديگر می خوانید:

ناامني غذایي جان میلیون ها 
یمني را تهدید مي كند

10سال واردات شکر به میزان 
هر سال 610 میلیون دالر

دستور واردات ۸00هزار تن 
شکر صادر شد
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ريیس جمهور 
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 دالرهای آزادشده 
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ناسازگاري ذهني و عیني از برنامه و كارنامه دولت
ادامه از صفحه اول

براي اينكه آنچه در سطور باال نگاشته شد را عیني تر كنیم 
و نكاتي را درباره شرايط امروز صنعت و فعالیت هاي صنعتي 
به طور عام و صنعت قند و شكر به طور خاص روشن سازيم، 
به يك اقدام عجیب دولتمردان فعلي اشاره مي شود. ذهنیت 
اكثريت رأي دهندگان ايراني كه در انتخابات بهار 1392 به 
ريیس جمهور فعلي رأي دادند اين بود كه دولتي بر سر كار 
مي آيد كه اشتباه و ناكارآمدي دولت هاي قبل را در حوزه هاي 
گوناگون تكرار نمي كند. يكي از گرفتاري هاي بزرگ فعاالن 
صنعت و بازرگاني و اقتصاد در دولت هاي قبلي اين بود كه 
مديران دولت به عمد يا به سهو، بر اثر اجبار يا برابر تمايالت 
و انگیزه هاي شخصي، قانون را مراعات نمي كردند. دولت هاي 
نهم و دهم در موارد متعددي خود را برتر از قانون فرض 
مي كردند و به همین دلیل مغاير و خالف قانون عمل مي شد 
يا اصوالً قانون ناديده گرفته مي شد. دولت يازدهم اما با شعار 
اجراي قانون بر سر كار آمد و ريیس دولت نیز در جريان 
از عبارت جذاب من »حقوقدان« هستم  انتخاباتي  مبارزه 
استفاده كرد. ذهنیت اكثريت فعاالن اقتصادي خارج از حوزه 
دولت اين بود كه دولت يازدهم برخالف قانون عمل نخواهد 
كرد، اما متأسفانه در دو سال سپري شده شاهد برخي رفتارها 
و تصمیم ها بوده ايم كه با روح و ماهیت قانون هاي موجود 
ناسازگارند. يكي از قانون هاي مهمي كه دولت فعلي متأسفانه 
آن را ناديده مي گیرد بند »د« ماده 101 قانون برنامه پنجم 
است. در ماده 101 آمده است: »به منظور تنظیم مناسب 
بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و 

شفاف سازي فرآيند توزيع كاال و خدمات، دولت مي تواند...
د- با رعايت قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسي قیمت گذاري را به كاالها و خدمات 
عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه اي و ضروري 

محدود نمايد.
در تبصره يك اين ماده قانوني برنامه پنجم توسعه آمده 
است: »دولت مكلف است ضوابط تعیین كاالهاي اساسي، 
انحصاري و خدمات عمومي و نیز فهرست و ضوابط تعیین 
قیمت اين كاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب 
اين قانون، با پیشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت 
بازرگاني، معاونت و وزارتخانه هاي ذي ربط به تصويب شوراي 
اقتصاد برساند.« در 1390/10/19 بود كه كارگروه موضوع 
تبصره )1( بند )د( ماده 101 قانون برنامه 5 ساله پنجم 
دستورالعملي براي آن ماده تهیه كرد كه در ماده يك آن آمده 

است: »كاالهاي اساسي بايد داراي مشخص هاي زير باشند:
الف- در صورت افزايش درآمد مصرف كنندگان تقاضا براي 
آنها به نسبتي كمتر از درآمد، افزايش يابد به طوري كه سهم اين 
كاالها در مخارج مصرف كنندگان با افزايش درآمد كاهش يابد.

ب- مصرف اين كاالها براي اغلب مصرف كنندگان ضروري 
بوده و سهم نسبتاً بااليي در بودجه خانوار برخوردار 

باشند.
تغییرات  به  نسبت  مصرف كنندگان  واكنش  امكان  ج- 
قیمت آنها ناچیز بوده و افراد ناگزير اين كاالها را در قیمت هاي 

باال نیز همچنان مصرف كنند.
ماده 2- كاالهاي اساسي مشمول قیمت گذاري انواع دارو، 

واكسن و شیرخشك و آرد و انواع نان مي باشد.

ماده  )د(  بند   )1( تبصره  دستورالعمل  متن  در  دقت 
نام  با ذكر  و  به صراحت  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   101
مي گويد كه كدام كاالها در حوزه قیمت گذاري دولتي قرار 
مي گیرند. صراحت اين قانون درباره اينكه دولت بايد از ورود 
به قیمت گذاري دستوري كاالها اجتناب كند جاي ترديد 
باقي نمي گذارد، اما متاسفانه مديران ارشد دولت يازدهم اين 
صراحت و اين قانون را به داليل پنهان و آشكار ناديده گرفته 
و اقدام به صدور بخشنامه براي قیمت گذاري مي كنند.  دو 
معاون اصلي ريیس جمهور تاكنون هر كدام دو بار به طور 
رسمي خواستار قیمت گذاري دولتي انواع كاالها و خدمات 
شده اندكه جاي تاسف و تعجب دارد. مصوبه جديد دولت كه 
در آن 18 قلم كاال از جمله گندم، آرد، نان، قند و شكر، 
مرغ و تخم مرغ و... مشمول افزايش 6 درصدي قیمت شده اند 
موجي از بحث در میان فعاالن صنعت و بازرگاني ايجاد كرده 
است. اينجا همان جايي است كه ذهنیت قبلي از كارنامه و 
برنامه دولت فعلي را در تضاد قرار مي دهد و موجب حیرت 
شده است. قیمت گذاري دولتي و دستوري پیامدهاي منفي 
پرشماري بر كسب و كار مردم در سطح بنگاه و خانواده و 
سرمايه گذاري ايجاد مي كند. سردرگم شدن تولیدكننده و 
عرضه كننده انواع كاالها و خدمات از اينكه ممكن است آنها 
نیز روزي بدون مراعات قانون مشمول قیمت گذاري دولتي 
شوند از پیامدهاي مضر اين اقدام دولت محترم است. وقتي 
از سوي  افراد مي بینند كاالهايشان مشمول قیمت گذاري 
افرادي شده كه تخصص و تجربه اي در اين كار ندارند و تنها 
بر اساس تكلیف سازماني مي خواهند اين كار را انجام دهند 
دلسرد شده و در شرايط گیجي قرار مي گیرند كه آيا چنین 
كاري معنا دارد؟ فقدان سرمايه گذاري هاي توسعه و جديد 
در زمینه كاالهاي مشمول قیمت گذاري، نتیجه اين مي شود 
كه ايرانیان تولید اين كاالها و خدمات را به نفع واردات كنار 
بگذارند. مگر مي شود با شركت هاي رقیب كه تولیداتشان با 
كمترين میزان دخالت دولت تهیه و عرضه مي شود رقابت 
كرد؟ روند فعلي در بلندمدت مي تواند به وابستگي زيانبار 
كشور منجر شود. به نظر مي رسد دولت محترم مي تواند و 
بايد درباره اين رفتار خود تجديدنظر كرده و اجازه دهند سره 
از ناسره در مديريت بنگاه ها شناسايي شوند و رانت و فساد نیز 
ايجاد نشود. كاش مديران ارشد دولت محترم كه امیدهاي 
نمي شود  عمل  قانون  خالف  كه  بودند  برانگیخته  زيادي 
فرصت و دقت كافي داشته باشند كه چه بخشنامه هايي صادر 
مي كنند. كاش دولت محترم آنقدر پول و امكانات داشت كه 
نیروي كارشناسي خود را تقويت مي كرد. تشكل های صنفی 
آمادگي دارند در مقام مشورت با دولت، برخي مسايل را در 
حد مقدورات خود حل كنند.در پايان اين نوشته چند پرسش  

را به طور خالصه يادآور مي شويم:
الف- آيا قیمت گذاري و اقدام به صدور بخشنامه و ملزم 
كردن مديران و صاحبان بنگاه ها به رعايت اين بخشنامه ها 

خالف قانون به ويژه ماده 101 قانون برنامه پنجم نیست؟
ب- آيا اقدام به صدور بخشنامه هاي اداري در اين حوزه، 

ادامه روندي نیست كه در دولت هاي قبلي پايه گذاري شد؟
ج- آيا در بدنه، رأس دولت و ده ها دستگاه و سازمان دولتي 
كارشناساني نیستند كه به مديران ارشد اين رفتارهاي عجیب 

را يادآوري كنند؟

 تخصيص ارز یارانه ای 
برای  توليد ناسالمتی

ادامه از صفحه اول
ايران  و  جهان  در  كه  ناسالمتي ها  انواع  از  يكي   
متأسفانه شیوع دارد بیماري ديابت است كه بخشي 
از داليل زاد و رشد آن به مصرف بیش از حد شكر 

مربوط مي شود. 
در سال هاي اخیر جامعه پزشكي در سطح كشورها 
و در سطح جهاني تالش كرده اند مصرف شكر به ويژه 
به طور مستقیم را با سالمتي جسم آدمي سازگار كنند. 
در همین روزهاي گذشته اعالم شد كه باالترين مرجع 
و نهاد پزشكي انگلستان نتايج پژوهش خود را درباره 
میزان شكر مورد نیاز بدن در سنین گوناگون منتشر 
كرده و به دولت پیشنهاد كرده است كه سرانه مصرف 
شكر به طور مستقیم را تا 50 درصد كاهش دهد. اين 
كاري است كه بسیاري از دولت ها در حال تدارك آن 
هستند. اما در ايران متأسفانه نهاد دولت با هدف دادن 
يارانه به كاالي قند و شكر از گذشته تا امروز تالش 
كرده است كه قیمت شكر را در سطح پايین نگه دارد.

يكي از راه هاي ارزان سازي قیمت قند و شكر كه از 
دولت هاي قبلي به ويژه از شروع دو نرخي شدن ارز در 
سال 1390 بود، اختصاص  »ارز مرجع« و بعد از آن 
»ارز مبادله اي« به واردكنندگان شكر بوده و هست. 
دادن ارز مبادله اي به واردات شكر يعني فراهم كردن 
امكان عرضه ارزان اين محصول و افزايش مصرف بدون 
توجیه اين كاال. چنین شده است كه شیوع ديابت در 
ايران محسوس شده است. دولت ايران از يك طرف 
به قند و شكر ارز ارزان مي دهد و از طرف ديگر به 
داروهايي كه به كنترل ديابت منجر مي شوند نیز يارانه 
تجهیزات  واردات  به  ارزي  يارانه  پرداخت  مي دهد. 
كارهايي  عجیب ترين  از  ديابت  با  مرتبط  پزشكي 
است كه اكنون انجام مي شود و يادگار سیاست هاي 
غلط دولت هاي قبلي است.در حالي كه در ماه هاي 
گذشته نشست هايي میان واحدهاي تولیدكننده قند 
و شكر و مديران مسؤول سالمتي و بهداشت براي 
بررسي هاي كارشناسانه میزان قند و شكر مصرفي در 
جريان است تا شرايط براي كاهش مصرف مستقیم 
شكر در حد نرمال فراهم شود آيا نبايد از دولت انتظار 
داشت كه ارز مبادله اي به واردات شكر قطع شود؟ 
اين يك راه حل اصولي، محكم و قابل توجیه است كه 
پیامدهاي آن در درازمدت بر منابع بودجه اي دولت 
و دور كردن ناسالمتي از جامعه ايرانی غیرقابل انكار 
است. می توان و بايد درباره كاهش منطقی مصرف 
را  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  برنامه های  شكر 
تدارك ديد.بدون ترديد كارآمدترين روش برای اين 
شهروندان  دولت،  برای  مسأله  كردن  اقتصادی  كار 
و گروه های ذی نفوذ است، به كسانی كه دولت را 
تحت فشار قرار می دهند تا ارز مبادله ای برای شكر 
اختصاص يابد نیز بايد هشدار داد كه جامعه ناسالم و 
بیمار كار آنها را برای آينده دشوار و فضای فعالیت های 

اقتصادی را ناهموار می كند.



3شکر شماره 146 - تیرماه 1394 انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان 

آمارهای ارايه شده از سوی انجمن صنفی كارخانه های 
قند و شكر درباره واردات، تولید و توزيع شكر همچنان 
ادامه دارد. تازه ترين  با قوت و دقت باالی كارشناسان 
واردات  اندازه  می دهد  نشان  آمارهای جمع آوری شده 
و   1393 بهار  با  عمیقی  فاصله  امسال  بهار  در  شكر 
سال های پیش از آن دارد در 3 ماه نخست امسال فقط 

17/3 هزار تن شكر وارد بازار ايران شده است  كه در 
مقابل 513 هزار تن واردات بهار پارسال رقم بسیار اندكی 
به حساب می آيد.  آمارهای در دسترس نشان می دهد 
تا 1394 رقم معادل 13 میلیون  در سال های 1384 
تن شكر به ارزش نزديك به 6 میلیارد و 200 میلیون 
دالر به بازار ايران وارد شده است.  در سال 1393 از كل 

واردات شكر به بازار ايران 562 هزار تن آن توسط بخش 
خصوصی و 261 هزار تن توسط دولت وارد كشور شده 
است. يك محاسبه ساده نشان می دهد از 1384 تا پايان 
1393 هر سال به طور میانگین در حدود 610 میلیون 
دالر از ارزهای گرانبهای كشور آن هم با نرخ ارزان به 

واردات شكر اختصاص يافته است.

10 سال واردت شکر  به میزان هر سال 610 میلیون دالر

نمودار تولید  و واردات شکر از سال 1380 تا پايان خرداد سال 1394
)ارقام به تن(

واردات شكر از سال 84 تا پايان خرداد سال94 به تفكیك خام و سفید

بها جمع واردات 
)دالر(

جمع 
واردات)هزار 

تن(
بها )دالر( خام)هزارتن( بها )دالر( سفید)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384

1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385

407,770,710 1170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386

325,013,345 1101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387

324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388

704,520,407 1805 704,520,407 1805 0 0 1389

755,904,844 1234 752,105,334 1228 3,799,510 6 1390

1,072,413,608 1680 1,072,413,608 1680 0 0 1391

832,187,958 1579 832,187,958 1579 0 0 1392

377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393

4,603,478 11,8 18,475,057 5,5 2,758,421 6,3 1394

6,019,365,279 13514,8 5,538,698,857 12309,5 497,296,423 1205,3 جمع

           مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

واردات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 1385   تا سال 1394

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتیرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481
1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170
2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101
285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877
119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805
691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126830138431181718114256

1234
02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681
501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579
88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

165302513570610677724743823823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405,511,817/3

05,517,3619جمع هر ماه + ماه هاي قبل

آمار واردات شکر از سال 1380  تا پايان خرداد 1394  به تفکیك واردات دولتي و خصوصي  

جمع وارداتواردات بخش دولتيواردات بخش خصوصيسال
13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
139411/8011/8

مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران   

ارقام به هزارتن
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محمد  دكتر 
طبیبیان  استراتژيست 
در  ايران  اقتصاد 
تهران  بازرگاني  اتاق 
تحلیل  و  شد  حاضر 
خود را از شرايط امروز 
ويژه  به  ايران  اقتصاد 

مسائل مرتبط با فضاي پس از تحريم ها تشريح كرد. 
اين اقتصاددان برجسته ايراني كه آشنايي عمیقي با زير 
به ويژه رفتار دولت ها در  و  ايرانیان  بم، كسب وكار  و 
دهه هاي اخیر دارد و همچنین از كاركرد متغیرهاي 
مالي  نظام  كاركرد  ويژه  به  و  اقتصاد جهان  در  مالي 
آمريكا مطلع است،نكات بسیار دقیقي را درباره داليل 

موفقیت آمیز رژيم تحريم غرب علیه ايران يادآور شد.
عبور  شرايط  به  سخنانش  از  مهمي  بخش  در  وي 
موفقیت آمیز اقتصاد ايران از گرفتاري بزرگ ايجاد شده 
پرداخت و گفت: براي اينكه اقتصاد ايران به سالمت برسد 
بايد شرايط داخلي و خارجي را به لحاظ ايجاد فضاي 
مناسب در دستور كار قرار دهیم. او گفت: من متن آنچه 
به نام توافقنامه منتشر شده است را خوانده ام. در اين متن 
تأكید شده كه تحريم هاي وضع شده در ارتباط با موضوع 
پرونده هسته يي كه در دولت دهم اعمال شد برطرف 
مي شوند و تحريم هايي كه در سال هاي قبل يا به داليل 
غیر از مسأله هسته  ای وضع شده پا برجا مي مانند. دقت در 
محتواي متن منتشر شده نشان مي دهد كه راه فرارهايي 
براي عبور از تحريم براي اقتصاد ايران وجود دارد. اما اين 
راه فرارها تا رسیدن به نتیجه قابل قبول نیازمند چند اقدام 
بسیار اساسي است. يك گام بزرگ در اين مسیر تقويت 
ديپلماسي ايران است كه تیم ديپلماتیك دولت نشان داد 
در اين باره مهارت خوبي دارد. كار دوم و با اهمیت ديگر 
تقويت رژيم و مناسبات و توانايي حقوقي ايران در سطح 
بین المللي است. تجربه جهاني نشان مي دهد در شرايط 
امروز بیش از 90درصد اختالف هاي اقتصادي میان نهادها 
و شركت ها خارج از دادگاه و با گفت وگو حل مي شود. 
ايران اگر مي خواهد از مفاد اين توافقنامه استفاده كند 
بايد گروه هاي حقوقي بسیار نیرومندي كه حتي شايد 
خارجي باشند را استخدام كند تا در هر مورد بطور جزيي 
و دقیق گفت وگو و مسأله تحريم ها حل شود. طبیبیان 
ادامه داد: كار سومي كه بايد انجام شود استفاده از قدرت 
البي گري است كه يك واقعیت بزرگ دنیاي حاضر است. 
در حالي كه ايران در سرزمین مهاجرپذيران داراي شمار 
قابل اعتنايي از ايرانیان است متأسفانه در جريان مخالفت 
يا موافقت با به ثمر رسیدن يا عدم توفیق در مسیر توافق 
حاصل شده فاقد البي بوده و هست. اين در حالي است كه 
طرفداران سرسخت ترين كشور آسیايي مخالف توافق كه 
با ايران خصومت زيادي دارد از قدرت البي گري استفاده 
مي كند. با جرأت مي توانم بگويم اگر در سیاست خارجي و 
تعامل با جهان از 3 عنصر ياد شده به اندازه كافي استفاده 

نكنیم قادر به عبور از اين شرايط دشوار نیستیم. 
ادامه در صفحه 5

به رغم اينكه كارخانه هاي صنعتي هستند كه چغندر 
و نیشكر را تبديل به شكر مي كنند تا به طور مستقیم و 
توسط مصرف كنندگان با چای و نسكافه و قهوه خورده 
شود يا به طور غیرمستقیم در تولید شكالت و شیريني 
به كار آيد، اما در نهايت يك محصول مرتبط با كشاورزي 
محسوب مي شود. شكر ريشه در زراعت و خاك دارد 
و با ساير محصوالت كشاورزي هم جنس است. تحوالت 
كشاورزي به ويژه مواد غذايي در ايران با جهان پیوند و گره 
خورده است و از آن مسیر به مسأله تولید و تجارت شكر 
نیز تسري مي يابد. يك گزارش تازه از كشاورزي جهان در 
سال هاي 2030 تا 2050 چشم اندازي است كه نهادهاي 
بین المللي تهیه و توسط وزارت اقتصاد به فارسي ترجمه 
شده است. آشنايي با كشاورزي جهان مي تواند مفید باشد 

و مقاله حاضر با همین ديدگاه به چاپ مي رسد.

تغيير ساختاري در رژیم غذایي

*در فاصله میانگین سال هاي 2007-2005 تا 2050 
تقاضاي كل براي محصوالت كشاورزي ساالنه 1/1 درصد 
افزايش مي يابد كه نسبت به 4 دهه گذشته ساالنه 2/2 
افزايش  جمعیت،  رشد  داشت.  خواهد  كاهش  درصد 
مصرف سرانه و تغییر در رژيم غذايي به سمت مصرف 
بیشتر محصوالت دامي از مهم ترين عوامل اين تغییرات 

هستند.
* نرخ رشد تقاضاي كل مواد غذايي در كشورهايي 
كه سطح  اروپا  كشورهاي شرق  و  روسیه  ژاپن،  مانند 
مصرف بااليي دارند يا خواهند داشت منفي خواهد بود. 
بیشتر كشورهاي توسعه يافته در آينده به رژيم هاي غذايي 
مبتني بر محصوالت دامي رو خواهند آورد. برعكس در 
كشورهاي جنوب آفريقا و جنوب آسیا كه مصرف سرانه 
پايین و ناكافي مواد غذايي دارند تقاضا براي اين مواد 
اندكي باالتر خواهد بود. در سال 2050، 4/7 میلیارد نفر 
معادل 52 درصد جمعیت جهان در كشورهاي با میانگین 
سرانه باالي 3000 كیلوكالري در روز زندگي خواهند 
كرد. اين رقم در حال حاضر 1/9 میلیارد نفر )28 درصد 

جمعیت جهان( مي باشد.
به سمت  يافته  توسعه  كشورهاي  غذايي  الگوي   *
مصرف بیشتر محصوالت دامي خواهد بود و همچنان 
بین اين كشورها و كشورهاي در حال توسعه تفاوت قابل 
مالحظه اي در مصرف گوشت و شیر وجود خواهد داشت. 
مصرف دو گروه خوراكي انواع گوشت و روغن هاي گیاهي 
رشد سريعي خواهد داشت. پیش بیني مي شود سهم اين 
دو گروه خوراكي از مصرف مواد غذايي در سال 2050 در 
كشورهاي در حال توسعه به 28 درصد برسد. اين سهم 
هم اكنون 13 درصد است. در كشورهاي توسعه يافته 
سهم اين دو گروه از مصرف مواد غذايي طي چندين دهه 

35 درصد است.
* سهم غالت در كل كالري مصرفي با سرعت بسیار 
كمي كاهش خواهد يافت. اين سهم از 53 درصدفعلي به 
49 درصد در سال 2030 و 47 درصد در سال 2050 
تقاضاي  توسعه  حال  در  كشورهای  در  رسید.  خواهد 

كل براي غالت دانه درشت عمدتا ناشي از تقاضا براي 
خوراك دام خواهد بود. پیش بیني مي شود اين كشورها 
56 درصد مصرف جهاني غالت دانه درشت را به مصرف 

دام اختصاص دهند.
* در هند و ديگر كشورهاي بزرگ در حال توسعه به 
دلیل پايین بودن سطح درآمد و ترجیحات رژيم غذايي 
و گرايش كمتر به مصرف گوشت، چشم انداز ظهور اين 
كشورها به عنوان مصرف كنندگان عمده بسیار ضعیف 
است. اما در كشورهای جنوب آسیا افزايش جمعیت طبقه 

متوسط به 660 میلیون نفر بر تقاضاي محصوالت دامي 
منطقه تأثیر زيادي خواهد داشت.

* تا سال 2050 روغن هاي گیاهي 13 درصد كالري 
مورد نیاز كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص 

مي دهند. اين سهم در حال حاضر 10 درصد است.
* پیش بیني مي شود میانگین مصرف خوراكي گندم 
در كشورهاي در حال توسعه به دلیل كاهش مصرف در 
چین و كشورهاي خاور نزديك و شمال آفريقا اندكي 

كاهش يابد.

روند توليد

* پیش بیني مي شود از سال پايه 2007 – 2005 تا 
2050 نرخ رشد مصرف كل محصوالت كشاورزي 1/1 
درصد افزايش يابد. در اين صورت میزان تولید جهاني 
بتواند  تا  در سال 2050 مي بايد 60 درصد رشد كند 
پاسخگوي میزان مصرف باشد. بر اساس پیش بیني هاي 
انجام شده با توجه به منابع كشاورزي به نظر مي رسد 
محدوديت عمده اي براي افزايش تولید كشاورزي در آينده 

وجود نخواهد داشت.
* بر اساس اين پیش بیني ها میزان تولید غالت در 
سال 2050 معادل 3 میلیارد تن خواهد بود )با 940 
میلیون تن با 46 درصد افزايش(. دستیابي به اين سطح 
تولید آسان نخواهد بود. چرا كه منابع آب و خاك بیش 
به طور سرانه كمیاب ترند،  و  فشارند  از گذشته تحت 
سطح كیفي خاك كاهش يافته و شور شده اند. روند رشد 
عملكرد تولید كند شده و تغییرات آب و هوايي نیز بر 
ظرفیت هاي تولید كشاورزي اثر منفي خواهد داشت. به 

ساختار رژیم غذا و تجارت  شرایط عبور از تحریم براي ایران
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شرایط عبور از تحریم برای ایران
ادامه از صفحه 4

بايد  ايران  ايراني تصريح كرد:  اقتصاددان برجسته  اين 
درك دقیق تري از شرايط بین المللي داشته باشد و ديپلماسي 
مدرن را در دستور كار قرار دهد تا به موفقیت برسیم. در 
حال حاضر تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه در جعبه 
مشكالت پر شمار باز شده است  و ما مي توانیم بفهمیم كه 
داخل اين جعبه چه مشكالتی قرار دارند. به گزارش ساعت 
24،طبیبیان درباره شرايط داخلي كه مي تواند به عبور اقتصاد 
از شرايط دشوار امروز ايران كمك كند اشاره كرد و گفت: 
متأسفانه اقتصاد ايران همچنان دولتي است و مي توان گفت 
كه دو دولتي است كه هر دولت مي خواهد اموال ديگري را 
از دستش خارج كند. بايد بدانیم و تجربه نیز نشان داده 
است كه اقتصاد دولتي نمي تواند ايران را نجات دهد. من 
نیرومندي  ايران  بخش خصوصي  كه  مي گويم  جرأت  به 
كافي و ذاتي براي نجات اقتصاد ايران را دارد به شرطي كه 
فضاي كار را برايش ايجاد كنیم. همانطور كه كارل ماركس 
به توانايي هاي شگفت انگیز بورژوازي در قرن نوزدهم اعتراف 
كرد بايد ما نیز اين توانايي ها را جدي فرض كنیم. ايران 
مي تواند كارآفرينان نیرومندي داشته باشد و اگر فضا مهیا 
باشد بدون ترديد بخش خصوصي نیرومندي خواهیم داشت. 
شما توجه كنید كه االن ثروت فیس بوك از ثروت بويینگ 
بیشتر شده است. جوان هاي ايراني توانايي و استعداد كافي 
براي تبديل شدن به كارآفرينان بزرگ را دارند به شرطي كه 
دولت از دخالت دست بردارد. واقعیت اين است كه اقتصاد 
ايران به دلیل ناكارآمدي دولت هاي قبلي از مسیر رشد پايدار 
و باثبات و سريع دور شده است.  من حامي دولت فعلي 
هستم و به اين دولت راي داده ام اما توانايي گروه اقتصادي 
دولت براي برگرداندن اقتصاد ايران به ريل پیشرفت و رشد 
پايدار را كافي نمي بینم. طبیبیان تأكید كرد ايجاد شغل براي 
جوانان ايراني در فعالیت هاي صنعتي يك ضرورت است.  در 
سال هاي اخیر بهترين سال هاي عمر جوانان ايراني براي پیدا 
كردن شغل سپري شده است و دولت بايد توجه كند كه 
كارآفريني نمي شود و بخش خصوصي است كه مي تواند 

شغل درست كند.

استحكام آمارها
ادامه از صفحه اول 

تشكیك در اين آمار و اطالعات كه توسط برخي افراد 
داراي منابع نامشروع و رانتي صورت می گرفت خوشبختانه 
هرگز به جايی نرسید. روزي كه آمارهاي انجمن  صنفی 
كارخانه هاي قند نشان مي دادند كه میزان تولید، واردات 
و عرضه شكر گونه اي است كه مي توان تابستان 1394 را 
بدون واردات سپري كرد، برخي تالش كردند اين داوري 
را مخدوش اعالم كنند.  اطمینان وزارت جهاد كشاورزی 
به آمارهای انجمن و پايداری وزير در جلوگیري از واردات 
شكر و فقدان بحران و ... التهاب در بازار شكر از زمستان 
پارسال تا همین روزها، ضمن اينكه اقدام بسیار موثري براي 
كشاورزي و كشور بود، صحت و دقت آمارهاي تولید شده 
توسط انجمن را نیز اثبات كرد. به نظر مي رسد اين اتفاق 
بسیار با اهمیت مي تواند الگوي خوبي براي تولید آمارهاي 

تخصصي در حوزه هاي ديگر باشد.

محصوالت كشاورزي در جهان
طور كلي پايداري نطام تولید مواد غذايي يك چالش اساسي 

در آينده خواهد بود.
كه  كشورهايي  در  كشاورزي  مناسب  زمین  وجود   *
فاقد امنیت غذايي هستند و با كشورهاي فقیري كه رشد 
جمعیت بااليي دارند و فاقد منابع آب و زمین كشاورزي 
هستند امیدبخش نیست و اين ارم مانعي بر سر راه دستیابي 

به امنیت غذايي جهان در آينده خواهد بود.
* پیش بیني مي شود تا سال 2050 عملكرد تولید غالت 
در سطح جهان از 3/3 تن در هكتار به 4/3 تن در هكتار 

برسد. بر همین اساس میانگین عملكرد جهاني گندم از 2/8 
تن در هكتار به 3/8، برنج از 4/1 تن به 5/3 تن و ذرت از 
3/2 تن به 4/2 تن در سال 2050 افزايش خواهد يافت. رشد 
تولید گندم و برنج در بسیاري از كشورهاي در حال توسعه از 

افزايش عملكرد حاصل مي شود.
* بر اساس برآوردهاي انجام شده، تا سال 2050 حتي 
وجود  زير كشت غالت  در سطح  افزايشي  هیچ گونه  اگر 
نداشته باشد، باز هم تولید جهاني غالت بیشتر از تقاضاي 
پیش بیني شده خواهد بود. زيرا تا سال 2050 میزان تولید 
جهاني غالت به 3009 میلیون تن افزايش خواهد يافت كه 
به مراتب بیش از میزان تقاضا )3008 میلیون تن( خواهد 

بود.

روند تجارت محصوالت كشاورزي

بزرگ ترين  توسعه  حال  در  كشورهاي  گذشته  از   *
غالت  و  گندم  خالص  واردكننده  و  غالت  واردكنندگان 
در  برنج  عین حال صادركننده خالص  در  و  دانه درشت 
سطح جهان بوده اند. روند افزايش واردات خالص غالت در 
كشورهاي در حال توسعه ادامه خواهد داشت و اين امر به 
معناي صادرات بیشتر توسط كشورهاي توسعه يافته به 
كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. دو كشور روسیه و 
اوكراين به عنوان عرضه كنندگان مهم گندم و غالت دانه 

درشت شناخته خواهند شد.
* خالص تراز تجاري غالت در كشورهاي در حال توسعه 
از 116/4 – میلیون تن در سال پايه 2007 – 2005 به 
168 – میلیون تن در سال 2030 به 194 – میلیون تن در 

سال 2050 خواهد رسید.

مازاد  صدور  به  همچنین  يافته  توسعه  كشورهاي   *
غالت خود ادامه خواهند داد اما سهم امريكا كه در حال 
نفع  به  است  جهان  در  غالت  اصلي  عرضه كننده  حاضر 
اروپاي  كشورهاي  ساير  و  )روسیه  جديد  صادركنندگان 

شرقي( كاهش خواهد يافت.
* نرخ خودكفايي غالت در كشورهاي در حال توسعه از 
92 درصد فعلي به 90 درصد و در كشورهاي توسعه يافته 
از 113 درصد به 120 درصد در سال 2050 خواهد رسید.

* در سال 2050 گندم هنوز حدود نیمي از كل واردات 
خالص را در كشورهاي در حال توسعه تشكیل مي دهد.

* بسیاري از كشورهاي در حال توسعه واردات روغن هاي 
گیاهي را جهت مصارف خوراكي افزايش خواهند داد در 
حالي كه واردات اين روغن ها در كشورهاي توسعه يافته 
براي مصارف غیرخوراكي و عمدتا براي تولید سوخت زيستي 

خواهد بود.

شيوع سوءتغذیه

* سوءتغذيه عبارت است از حداقل نیازمندي به انرژي 
در رژيم غذايي. تعداد افراد گرفتار سوءتغذيه در سال 92-
1990 به طور متوسط 810 میلیون نفر )20 درصد جمعیت 
جهان( بوده است كه به 827 میلیون نفر )16 درصد جمعیت 

جهان( در سال 2007-2005 رسید.
* اگرچه سهم جمعیت گرفتار سوءتغذيه از جمعیت جهان 
كاهش يافت اما تعداد مطلق آن افزايش داشته است. با توجه 
به روند كند كاهش نرخ رشد جمعیت گرفتار سوءتغذيه، 
هدف نشست جهاني غذا )WFS( در سال 1996 )كاهش 
درصد مبتاليان به سوءتغذيه به نصف تا سال 2015( قبل 
از نیمه دوم دهه 2040 تحقق نخواهد يافت. دلیل آن نیز 
باال بودن نرخ رشد جمعیت در كشورهايي است كه مصرف 
سرانه غذاي پايیني دارند و يا دچار شیوع گسترده سوءتغذيه 

مانند كشورهاي جنوب صحراي آفريقا مي باشد.

امنيت غذایي

* امنیت غذايي به میزان زيادي با تولید مواد غذايي در 
سطح جهان ارتباط دارد. برنامه هاي تأمین امنیت غذايي 
براي جمعیت در حال رشد جهان به دلیل كمبود منابع آب 
و خاك با چالش هاي زيادي روبه رو هستند. طي 40 سال 
پیش رو كمبود منابع محلي آب و خاك دركشورها به عنوان 

مانعي واقعي در دستیابي به امنیت غذايي خواهد بود.
* منابع آب تجديدپذير كه منبع اصلي توسعه آبیاري 
هستند به معناي واقعي كمیاب مي باشند در حالي كه سهم 
اين منابع جهت آبیاري اراضي كشاورزي در جهان فقط 6/6 
درصد است و در برخي كشورها حتي كمتر اين مي باشد. 
اما اين سهم در منطقه خاور نزديك )از جمله ايران(، شمال 
آفريقا و جنوب آسیا به ترتیب 52 درصد و 40 درصد است. 
استفاده بیش از حد از منابع آب تجديدپذير موجب كمبود 
آب در اين كشورها شده است. در حال حاضر 22 كشور در 
حال توسعه از مرز كمبود منابع آبي گذر كرده اند. در اين 
كشورها حفظ تولیدات آبي منوط به بهره برداري كارآمدتر از 

منابع آبي تجديدپذير مي باشند.
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ناامني غذایي جان میلیون ها 
یمني را تهدید مي کند

براساس گزارش فائو از مجموع 12/9 میلیون 
میلیون  غذايي، 6/1  ناامني  به  مبتال  يمني  نفر 
نفر در وضعیت اضطراري و 6/8 میلیون نفر ديگر 
در شرايط بحراني از لحاظ دسترسي به غذا قرار 
دارند. به گزارش سازمان خوار و بار و كشاورزي 
ملل متحد )فائو( از مجموع 12/9میلیون نفر يمني 
مبتال به نا امني غذايي، 6/1میلیون نفر در وضعیت 
»اضطراري« و 6/8میلیون نفر ديگر نیز در شرايط 
»بحراني« از لحاظ دسترسي به غذا قرار دارند كه 
اين امر از افزايش 21درصدي وخامت اوضاع يمن 
در مقايسه با سال گذشته میالدي حكايت دارد. 
براساس آخرين گزارش ماهانه منتشر شده توسط 
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( با 
عنوان »شاخص بهاي غذا« و نسخه جديد گزارش 
غذا«،  وضعیت  و  زراعت  »چشم انداز  ماهه  سه 
پیش بیني مي شود در سال 2015 میزان تولید 
غالت در منطقه خاورمیانه در مقايسه با شرايط 
خشكسالي سال گذشته در پي رشد 18درصدي 
تولید غالت در تركیه اندكي بهبود بیابد. به گزارش 
دفتر نمايندگي فائو در جمهوري اسالمي ايران، 
ادامه درگیري ها در منطقه تأثیر شديدي بر بخش 
كشاورزي خواهد گذاشت و ادامه اين روند موجب 
خواهد شد تا كشورهاي عراق، يمن و سوريه با يك 
»بحران فزاينده انساني« رو به رو شوند. پیش بیني 
سال  در  جهان  در  غالت  تولید  میزان  مي شود، 
2015به دو هزار و 527میلیون تن برسد كه اين 
رقم نشان دهنده كاهش 1/1درصدي در مقايسه 
با میزان تولید سال 2014است، حال آنكه در ماه 
گذشته میالدي )ژوئن( فرايند تولید نسبتاً بهبود 
داشته است. بنابراين گزارش، شاخص بهاي غذا در 
ماه ژوئن در مقايسه با ماه مه به میزان 0/9درصد 
با  اين شاخص  كه  بطوري  است.  داشته  كاهش 
رسیدن به عدد 165/1واحد از كاهش 21درصدي 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حكايت دارد، 
حال آنكه اين رقم كمترين سطح از سپتامبر سال 
شاخص  افت  مي شود.  محسوب  2009بدين سو 
كاهش  از  ناشي  عمده  بطور  فائو  غذاي  بهاي 
4/1درصدي  نزول  و  شكر  قیمت  6/6درصدي 
قیمت محصوالت لبني است كه با كاهش بهاي 
روغن پالم و گندم نیز پیوند خورده است. باال رفتن 
تقاضاي جهاني غذاي دام به ويژه در برزيل، چین 
و اياالت متحده نیز منجر به تقويت قیمت دانه هاي 
درشت غالت از جمله ذرت شده است. گزارش فائو 
همچنین هشدار مي دهد كه روند قیمت جهاني 
و چشم انداز مطلوب تولید غالت نبايد پوشاننده 
ناامني غذايي در مناطق بحران زده جهان شود. 
براساس اين گزارش: 34كشور بحران زده در جهان 
از جمله 28كشور آفريقايي، هم اكنون میزبان تعداد 
قابل توجهي از پناهندگان بوده كه به شدت نیازمند 

دريافت كمك هاي غذايي هستند. 

دبیر انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر 

تقاضاي افزایش 1۳ تا 1۴ درصدي قیمت قند و شکر را داریم
دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر از ارايه درخواست 
افزايش 6 درصدي قیمت قند و شكر به كارگروه تنظیم بازار 
خبر داد و گفت: افزايش مورد تقاضاي اين صنعت را 13 تا 14 
درصد عنوان كرد. بهمن دانايي دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي 
قند و شكر فارس گفت: اركان تعیین قیمت صنعت قند و شكر 
دست دولت است و ما نقشي در آن نداريم، طوري كه نرخ 
خريد چغندر قند به عنوان ماده اولیه اين صنعت تضمیني و 
توسط دولت تعیین مي شود. همچنین افزايش دستمزد ساالنه 
دولت  توسط  هستند،  آن  اجراي  به  ملزم  صنايع  كه  كارگر 
معین مي شود، بنابراين خود دولت باعث افزايش هزينه  تولید 
و قیمت ها مي شود. دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
با بیان اينكه ما از دولت خواستاريم تا اجازه افزايش قیمت  را 
متناسب با افزايش هزينه  بدهد، تصريح كرد: شوراي اقتصاد سال 
گذشته قیمت تضمیني چغندر قند را 45 درصد افزايش داد و 
از طرفي دستمزد كارگران هم 20 درصد اضافه شد، بنابراين 
بطور میانگین حدود 35 درصد هزينه  تولید كارخانه هاي قند 
و شكر افزايش يافت. با وجود افزايش 35 درصدي هزينه تولید 
در سال گذشته، دولت در نهايت مجوز افزايش 20 درصدي 
قیمت  را به كارخانه هاي قند و شكر داد و به اين ترتیب زيان 
افزايش هزينه اين صنعت جبران نشد. دانايي با بیان اينكه تا 
چند هقته ديگر بهره برداري از مزارع چغندر قند آغاز مي شود، 
بیان داشت: قیمت تضمیني خريد چغندر در سال 94 نسبت به 
سال گذشته 12/5 درصد رشد كرده و دستمزد هم 20 درصد 
افزايش يافت، بنابراين بطور میانگین حدود 16 درصد هزينه  
تولید كارخانه هاي قند و شكر را خود دولت افزايش داده است. 
ما هم انتظار داريم متناسب با افزايش هزينه  قیمت قند و شكر 
افزايش يابد، زيرا اگر اين تناسب رعايت نشود، قطعاً كارخانه هاي 
قند و شكر ورشكست مي شوند. حدود 70 درصد قیمت تمام 
شده شكر را چغندر قند تشكیل مي دهد. دانايي درباره میزان 
افزايش قیمت قند و شكر گفت: هنوز ابالغیه اي درباره افزايش 
قیمت به دست ما نرسیده، ولي مطابق آن بخشنامه اي كه 
رسانه ها درباره افزايش قیمت كاالهاي اساسي و مواد غذايي 
كه قند و شكر هم جزو آن مي شود، منتشر كرده اند، مي توان 
و سازمان حمايت  مربوط  توافق تشكل  با  كه  نتیجه گرفت 
افزايش قیمت تا سقف 6 درصد مجاز و بیش از آن بايد به تايید 
كارگروه كنترل بازار برسد. درخواست ما افزايش قیمت بیش از 
6 درصد است، لذا مطابق بخشنامه اين موضوع بايد در كارگروه 
كنترل بازار مصوب شود. دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي قند و 
شكر در پاسخ به اين سوال كه پیشنهاد شما با توجه به هزينه 
تمام شده براي افزايش قیمت قند و شكر چقدر است، گفت: 
با توجه به اينكه 70 درصد هزينه ها را قیمت چغندر و 15 
درصد را دستمزد كارگر تعیین مي كند پیشنهاد ما افزايش 13 
تا 14 درصدي قیمت است.  5 درصد قیمت تمام شده مربوط 
به انرژي و همچنین 10 درصد ساير هزينه ها است. دانايي در 
پاسخ به اين سؤوال كه در راستاي كاهش هزينه تمام شده 
چه كارهايي انجام شده است، گفت: صنعت قند و شكر در 85 
درصد قیمت تمام شده هیچ نقشي ندارد اما در 15 درصد باقي 
در سال هاي گذشته میزان بهره وري را افزايش داده  و ضايعات را 
كاهش داده ايم. به لحاظ بهره وري به جرأت مي توان گفت كه در 

اين صنعت به اروپا نزديك شده ايم و سهم هزينه هاي ضايعاتي 
را كاهش داده ايم. 

ارزاني شكر خارجي، دليل واردات 
دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر از سوي ديگر 
كمتري  قیمت  برزيلي  وارداتي  شكر  اينكه  به دلیل  گفت: 
ذخاير  تأمین  براي  دولت  دارد،  داخلي  تولیدات  مقابل  در 
استراتژيك، با وجود تولیدات مناسب داخلي، نیاز خود را از 
خارج تأمین مي كند. به دلیل اينكه شكر وارداتي برزيلي قیمت 
كمتري در مقابل تولیدات داخلي دارد، دولت براي تأمین ذخاير 
استراتژيك، با وجود تولیدات مناسب داخلي، نیاز خود را از 
خارج تأمین مي كند. دانايي با اعالم اين خبر، افزود: در 8 سال 
اخیرمیزان واردات شكر خام در سطح گسترده اي بوده بطوري 
كه اين واردات منجر به تعطیلي 7 تا 8 كارخانه تولید قند و شكر 
شده است. وي خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه ريزي صورت 
گرفته شده در سال 80 قرار بر اين بود، ساالنه تولید شكر در 
كشور افزايش يابد بطوري كه تولید اين محصول در كشور از 
800هزار تن به يك میلیون و 260هزار تن افزايش يافت. دانايي 
اضافه كرد: برنامه ريزي شده بود كه تولیدات داخلي تا سال 88 
به يك میلیون و 800هزار تن افزايش يابد اما با افزايش واردات 
تولید داخلي صدمه ديد. دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي قند 
و شكر ادامه داد: عدم توان مقابله تولیدات داخلي با واردات، 
باعث شد كه تولید ما به 550هزارتن كاهش يابد بطوري كه 
حتي توان پرداخت پول كشاورزان را نیز نداشتیم. وي اظهار 
داشت: با آغاز ممنوعیت واردات شكر در سال گذشته دوباره 
ركورد تولید شكر در كشور با استفاده از منابع داخلي شكسته 
شد بطوري كه در اين سال 1335هزار تن شكر از چغندر و 
نیشكر خريداري شده از كشاورزان تولید شد، در حالي كه اين 
رقم در زمان واردات به 550هزار تن كاهش يافته بود. دانايي 
تأكید كرد: با وجود اينكه محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي 
در مقابل فشار مافیايي شكر ايستاد و واردات آن را در سال 
گذشته ممنوع اعالم كرد، 823هزارتن شكر بعد از اين تاريخ، 
توسط ثبت سفارش هاي گذشته وارد شده است. وي با بیان 
»با وجود اينكه در آستانه فصل برداشت قرار داريم اما وضعیت 
بازار شكر كماكان اشباع است« تصريح كرد: در هفته گذشته 
به دلیل عدم  قرار گرفت كه  بورس  نیشكر روي  تن  47هزار 
كشش بازار تنها 5هزار و 630 تن از اين رقم به فروش رسید.  
دانايي در ارتباط با اينكه چرا با وجود تولید مازاد و اشباع بازار 
نیاز مصرفي ذخاير استراتژيك به جاي تولیدات داخلي از واردات 
تأمین مي شود، اظهار داشت: اقدام دولت در واردات شكر از 
برزيل براي تأمین ذخاير استراتژيك خود با موافقت و رضايت ما 
صورت گرفته است. وي گفت: با توجه به اينكه از تاريخ مصرف 
شكر هاي شركت بازرگاني دولتي ايران 4 ماه مانده، اين شركت 
توزيع ذخاير خود را همزمان با كارخانجات آغاز كرده است. وی 
شد: براي جايگزيني اين رقم شركت بازرگاني دولتي 300هزار 
تن شكر وارد مي كند كه اين رقم در مرحله اول 150هزار تن 
است. دانايي گفت: قیمت تمام شده تولیدات داخلي ما نسبت به 
واردات گران تر است، بنابراين به نفع دولت بوده كه براي تأمین 

ذخاير استراتژيك اقدام به واردات كند. 
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تجارت خارجي ایران  ۲۷ میلیارد دالر شد
در چهار ماه ابتدايي سال جاري، 14 میلیارد و 15 میلیون 
دالر انواع كاال از ايران به ساير كشورها صادر و در مقابل 13 
است.  وارد كشور شده  نیز  میلیون دالر كاال  میلیارد و 822 
بررسي آمار تجارت خارجي ايران در چهار ماهه نخست امسال 
نشان مي دهد كه تراز بازرگاني كشورمان همچنان مثبت است. 
در اين مدت، 14 میلیارد و 15 میلیون دالر انواع كاال از ايران 
به ساير كشورها صادر و در مقابل 13 میلیارد و 822 میلیون 
دالر نیز وارد كشور شده است. همچنین میزان وزني كاالهاي 
صادراتي كشورمان در مدت يادشده 32 میلیون و 442 هزار تن 
و میزان وزني كاالهاي وارداتي نیز 11 میلیون و 392 هزار تن 
بوده است. بررسي تحلیلي تجارت خارجي ايران در اين مدت 
نشان مي دهد كه همچنان تراز بازرگاني جمهوري اسالمي ايران 
مثبت و حجم صادرات بیشتر از واردات بوده است اما صادرات 
نیز 20/18 درصد كاهش  واردات  كشورمان 15/20 درصد و 
داشته است. اين گزارش مي افزايد، كارنامه تجارت خارجي ايران 
از آن است كه كاهش 39/39 درصدي  اين مدت حاكي  در 
حجم  كاهش  در  را  تأثیر  بیشترين  گازي  میعانات  صادرات 

صادرات كشورمان داشته است. 
اقالم عمده كاالهاي صادراتي

اقالم عمده صادرات در مدت مورد بررسي، شامل گازهاي 
نفتي و هیدروكربورهاي گازي شكل مايع شده به ارزش 675 
میلیون دالر و سهم ارزشي 6/25 درصد، پروپان مايع شده به 
ارزش 540 میلیون دالر و سهم ارزشي 4/99 درصد و قیر نفت 
به ارزش 480 میلیون دالر و سهم ارزشي 4/44 درصد بوده 

است. 
عمده ترین خریداران كاالهاي ایراني

به شمار  ايراني  چین همچنان بزرگ ترين خريدار كاالهاي 
مي رود. اين كشور در 4 ماهه نخست امسال 7 میلیون و 912 
هزار تن كاال به ارزش 2 میلیارد و 562 میلیون دالر از ايران 
وارد كرد. پس از اين، كشور عراق قرار دارد. صادرات به عراق نیز 
در اين مدت با 4 درصد افزايش به يك میلیارد و 997 میلیون 
دالر رسید. امارات متحده عربي در اين مدت يك میلیارد و 683 
میلیون دالر انواع كاال از ايران وارد كرد و با 34 درصد افزايش 
نسبت به پارسال رتبه سوم را به خود اختصاص داد. هند در 
رتبه چهارم قرار گرفت. صادرات ايران به هند در اين مدت 913 
میلیون دالر بود كه 33 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنین 
افغانستان نیز 811 میلیون دالر كاال از ايران وارد كرد و در رتبه 

پنجم قرار گرفت. 
اقالم عمده واردات

اين كاالها به ترتیب شامل ذرت دامي به ارزش 430 میلیون 
دالر، برنج به ارزش 302 میلیون دالر، كنجاله سويا به ارزش 
297 میلیون دالر و ماشین آالت شكل دادن محصوالت معدني 
جهت  منفصله  قطعات  هستند.  دالر  میلیون  ارزش 271  به 
تولید خودروي سواري نیز عنوان پنجمین كاالي عمده وارداتي 
كشورمان در اين مدت است كه به ارزش 264 میلیون دالر وارد 

كشورمان شده است. 
كشورهاي عمده صادركننده كاال

چین در اين مدت عمده ترين كشور صادركننده كاال به ايران 
بوده است. سهم اين كشور از كل واردات كشورمان 3 میلیارد 
ايران  به  اين حال صادرات چین  با  بود.  و 518 میلیون دالر 
در مدت يادشده بیش از 9 درصد كاهش داشته است. امارات 
متحده عربي رتبه دوم را به خود اختصاص داده و در اين مدت 
3 میلیارد و 38 میلیون دالر انواع كاال به ايران صادر كرده كه 
مجموع صادرات اين كشور نیز با 32 درصد كاهش همراه بوده 
است. رتبه هاي بعدي نیز به كره جنوبي، تركیه و هند اختصاص 
دارد كه هر يك از اين كشورها به ترتیب يك میلیارد و 265 
میلیون دالر، يك میلیارد و 56 میلیون دالر و 843 میلیون دالر 

انواع كاال به ايران صادر كرده اند. 

دستور واردات ۳00هزار تن شکر دولتی صادر شد 
مصرف  اينكه  بیان  با  جهادكشاورزي  وزير  معاون 
ساالنه شكر در كشور 2 میلیون و 200 هزار تن و 
پیش بیني تولید يك میلیون و 400 هزار تن است، 
گفت:  دستور الزم برای واردات 300 هزار تن شكر خام 
توسط شركت بازرگانی دولتی ايران داده شده است.

بخش خصوصي و دولتي وارد مي شود. 
علي قنبري در گفت وگو با اعالم اين خبر، افزود: 
دولت براي تأمین ذخاير استراتژيك مجوز واردات 300 
هزار تن شكر به شركت بازرگاني دولتي داده است كه تا 
امروز براي واردات 150 هزار تن آن از برزيل اقدام شده 
است. محموله 150 هزار تني شكر خام در حال ورود 
به كشور است كه بعد از تصفیه در كارخانجات داخلي 

به عنوان ذخاير استراتژيك ذخیره مي شود. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران، ادامه داد: 
براي اشتغال زايي و كمك به كارخانه هاي تصفیه كننده 
شكر اين محصول به صورت خام به كشور مي آيد و يك 
مرحله فرآوري و ارزش افزوده بر روي آن انجام مي شود. 
وي در پاسخ به اين سؤوال كه چرا اين نیاز از منابع 
داخلي تأمین نمي شود، اظهار داشت: مصرف ساالنه 
كشور 2 میلیون و 200 هزار تن است كه در سال 
جاري يك میلیون و 400 هزار تن از اين نیاز در داخل 

كشور تأمین مي شود. 

واردات ۱۵۰ هزار تن شكر از برزیل 

معاون وزير جهاد كشاورزي در جايي ديگر گفت: 
قبل از توافق هسته اي 150 هزار تن شكر خام از برزيل 
به كشور  اين مقدار شكر  خريداري شده، ولي هنوز 
وارد نشده است. وي هدف از واردات اين مقدار شكر 
را مصرف داخلي عنوان كرد و گفت: شكر خريداري 
شده پس از واردات براي تصفیه و فرآوري در اختیار 
كارخانجات داخلي قرار مي گیرد و سپس به مصرف 

داخلي خواهد رسید. 
معاون وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سؤوال 
كه رويترز اعالم كرده كه ايران از ابتداي امسال 20 
هزار تن شكر وارد كرده، گفت: شركت بازرگاني دولتي 
ممكن  اما  نكرده،  كشور  وارد  امسال شكر  ابتداي  از 
كرده  شكر  واردات  به  اقدام  خصوصي  بخش  است 
باشد.  قنبري در پاسخ به اين سؤوال كه آيا اقدامي 
درباره واردات شكر و صادرات مجدد آن تاكنون انجام 
شده، گفت: براي تأمین بخشي از شكر مورد نیاز عراق 
قراردادي با كشور عراق بسته شده، تا ما شكر مورد نیاز 
آنها را از كشورهاي ديگر وارد كرده و پس از فرآوري 
و تصفیه آن را به عراق صادر كنیم.  وي افزود: شركت 
بازرگاني دولتي است و اگر تشخیص دهیم واردات و 
صادرات مجدد شكر صرفه اقتصادي دارد، اين كار را 
انجام مي دهیم، اما تاكنون اقدامي در اين زمینه انجام 

نشده است. 

تداوم واردات شكر

هرچند واردات شكر از ابتداي سال 93 ممنوع شد 
اما برخي از مسؤوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از واردات آن خبر مي دهند و اين در حالي است كه 
توضیحات  ارايه  از  جهادكشاورزي  وزارت  مسؤوالن 

بیشتر دراين خصوص خودداري مي كنند. 
با اجراي قانون انتزاع و واگذاري برخي از اختیارات به 
وزارت جهادكشاورزي، صدور مجوز واردات محصوالت 

كشاورزي به اين وزارتخانه محول شد. 
بنابراين از ابتداي سال 93 در راستاي حمايت از 
تولید داخلي و تولیدكنندگان اين محصول، ممنوعیت 
واردات برخي محصوالت كشاورزي از جمله شكر مورد 

تأكید وزارت جهادكشاورزي قرار گرفت. 
طي سال گذشته به گفته برخي از مسؤوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در چندين نوبت شكر وارد 
كشور شد كه مسؤوالن وزارت جهادكشاورزي حجم 
 92 سال  سفارش  ثبت  به  متعلق  و  كم  را  واردات 

دانستند. 
اين درحالي است كه به تازگي مجتبي خسروتاج 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به طور مجدد 
از واردات حدود 150 هزار تن شكر به كشور خبر داده 
است.  وي بر اين باور است كه طبق قانون انتزاع، بدون 
كاالي  هیچ  جهادكشاورزي  وزارت  اطالع  و  بررسي 
گرفت.   نخواهد  صادرات  يا  واردات  مجوز  كشاورزي 
تجارت  توسعه  سازمان  ريیس  افخمي راد،  ولي اهلل 
ايران نیز از ثبت سفارش واردات شكر برحسب نظر 
وزارت جهادكشاورزي خبر داد و گفت: میزان دقیق 
اين میزان شكر را بايد از طريق اين وزارتخانه جويا 
شد.  به گفته وي، تنظیم بازار درباره اقالم كشاورزي 
طبق ماده 16 انتزاع به وزارت جهادكشاورزي واگذار 
شده و چون ثبت سفارش در دست ما قرار دارد اين 
انجام  موضوع را برحسب نظر وزارت جهادكشاورزي 
مي دهیم.  وي مي گويد: مقدماتي فراهم شده كه شكر 
وارد كشور شود، اما عدد و رقم میزان واردات براساس 
پیشنهاد وزارت جهادكشاورزي است و آنها نیز در حال 
تنظیم بازار هستند كه اگر شكر در بازار داخلي با كمبود 
مواجه شود، براي واردات اين كاال اقدام كنند.  به نظر 
افخمي راد، مجوز واردات شكر به گونه اي نیست كه 
همه بتوانند اين محصول را وارد كنند و اگر واردات 
شكر انجام شود بطور قطع از طريق شركت هاي وابسته 

به وزارت جهادكشاورزي صورت مي گیرد. 
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رییس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند خبر داد: 
برنامه هاي جدید  براي اصالح و تهیه بذر چغندر 

ريیس جديد مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، 
در نخستین گفت وگوي رسانه اي خود، برنامه هاي در دست اقدام 
اين مؤسسه را براي تسريع در فرآيند بهبود تولیدات اين بخش 
اعالم كرد.  ريیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند با 
بیان اينكه مهم ترين وظیفه مؤسسه تأمین بذر مورد نیاز كشاورزان 
متناسب با شرايط آب و هوايي مختلف كشور است، گفت: هرساله 
با توجه به نیاز كشاورزان ارقام جديد معرفي مي شوند و با تهیه 
ارقام مقاوم به تنش هاي محیطي، آفات و بیماري ها و مديريت 
داريم.  را  محصول  تولید  سطح  ارتقاء  در  سعي  مزارع  صحیح 
سیدباقر محمودي اولويت تحقیقاتي مؤسسه را تولید ارقام مقاوم 
به بیماري ها عنوان كرد و افزود: مهم ترين چالش در كشت بهاره 
آفات و بیماري ها شامل پوسیدگي ريشه، ويروس ريزومانیا و نماتد 
سیستي چغندرقند است كه در تالش هستیم تا ارقام مقاوم به اين 
بیماري ها را معرفي كنیم. وي با اشاره به معرفي رقم اكباتان در سال 
92 و رقم آريا در سال 93، از معرفي ارقام جديد با عملكرد بهتر در 
سال 94 خبر داد و خاطرنشان كرد: در برنامه كوتاه مدت مؤسسه 
طي دو سال آينده، سه رقم جديد مقاوم به بیماري ها معرفي 
خواهند شد. محمودي مقابله با خشكي در كشت بهاره را از ديگر 
اولويت هاي اين مؤسسه اعالم كرد و ادامه داد: با توجه به مصرف آب 
باال در چغندرقند، مقابله با خشكي و تولید ارقام متحمل به خشكي 
براي مصرف آب كمتر، اما با عملكرد باال در دستور كار مؤسسه است 
كه به همین منظور سال گذشته نخستین رقم متحمل به خشكي 
با نام پايا معرفي شد كه به دلیل آنكه اين رقم صرفاً به خشكي 
متحمل است، به دنبال معرفي ارقام جديدي هستیم كه مقاومت به 
خشكي و بیماري ها را توأم با يكديگر داشته باشند.  وي راهكارهاي 
ديگر مقابله با خشكي را فرار از خشكي و تغییر تاريخ كشت دانست 
و تصريح كرد: با به تعويق انداختن تاريخ كشت تا اوايل تابستان 
و معرفي ارقام زودرس، عالوه بر اينكه در تاريخ برداشت تغییري 
ايجاد نخواهد شد. به گفته ريیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
بذر چغندرقند، در سه ماهه نخست سال نیز كه میزان مصرف 
آب كشاورزي باال است، براي چغندرقند آبي مصرف نخواهد شد، 
دستور كار اين طرح در دست اجرا است و هیبريدهاي زودرس با 
عملكرد مناسب طي سال آينده معرفي خواهند شد. ريیس مؤسسه 
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند با اشاره به اينكه معرفي ارقام 
جديد مقاوم به آفات و بیماري ها، توسعه كشت پايیزه و معرفي 
الگوي كشت تابستانه از مهم ترين اهداف مؤسسه هستند، اظهار 
داشت: در حال حاضر 30 درصد بذر مورد نیاز در داخل تأمین و 
مابقي وارد مي شود. محمودي ويژگي بذرهاي وارداتي را مقاومت 
چندگانه به بیماري ها و آفات عنوان كرد و گفت: “آريا “ نخستین 
رقم دو مقاومتي به نماتد و ريزومانیا است كه در كشور معرفي شد.  
وي با اشاره به اينكه تا قبل از سال 1378، 100 درصد نیاز بذر 
چغندرقند در داخل تأمین مي شد، اما به دلیل هجمه بیماري ها، 
واردات كلید خورد، افزود: پتانسیل تولید 80 تا 90 بذر مورد نیاز در 
داخل از كشور وجود دارد، اما معتقديم در كنار تولید داخلي براي 
ايجاد فضاي رقابتي و تولید بهتر، واردات نیز بايد وجود داشته باشد.  
محمودي خاطرنشان كرد: پتانسیل تولید ارقام مقاوم به بیماري 
براي كشورهاي همسايه را داريم و در حال حاضر نیز رقم مقاوم به 
ريزومانیا و نماتد براي صادرات به كشور آذربايجان تولید و آزمايش 
شده است كه به عنوان نخستین رقم صادراتي معرفي خواهد شد. 

نماینده فائو در ایران اعالم کرد
توافق جدید فائو و بانك سرمایه گذاري 
اروپایي براي ارتقاي كشاورزي در ایران

بانك سرمايه گذاري اروپايي با تأكید بر توجه دوباره جهاني به بخش كشاورزي از توسعه همكاري با 
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد براي گسترش و تعمیق سرمايه گذاري در كشاورزي كشورهاي 
خارج از اتحاديه اروپايي مانند ايران خبر داد. به گزارش دفتر نمايندگي فائو در جمهوري اسالمي ايران، 
اين دو سازمان با امضاي يادداشت تفاهم پنج ساله با تأكید بر توسعه فعالیت هاي سرمايه گذاري در بخش 
كشاورزي، ارتقاي بخش خصوصي و زنجیره هاي ارزش، اين موارد را با اولیت هاي بانك سرمايه گذاري 
اروپايي و اهداف استراتژيك فائو هم راستا ارزيابي كردند. اين توافقنامه كه در پي برگزاري سومین كنفرانس 
بین المللي تأمین مالي براي توسعه طي هفته گذشته در شهر آديس آبابا )پايتخت اتیوپي( به امضا رسید، 
نشان دهنده جلب مشاركت بانك سرمايه گذاري اروپايي به عنوان بزرگ ترين نهاد مالي چند ملیتي جهان 
با فائو در بخش تجارت كشاورزي است. خوزه گرازيانو دا سیلوا، مديركل فائو، در اين خصوص با اشاره 
به اهمیت اطمینان يافتن از تأمین غذاي كافي براي جمعیت رو به رشد و ايجاد پايداري در نظام هاي 
غذا و كشاورزي از طريق سرمايه گذاري بیشتر در كشورهاي در حال توسعه، گفت: »اين رويداد فرصتي 
استثنايي براي هر دو سازمان است تا با تركیب دانش فني و ظرفیت هاي مالي توان حضور سرمايه گذاران 
خصوصي و دولتي را براي ريشه كني گرسنگي به كار گیرند«. گزارش نمايندگي فائو در كشورمان 
مي افزايد، تحوالت اخیر كه موجب پیش بیني گسترش روابط اقتصادي كشورهاي اروپايي با ايران شده 
است، نیاز توجه جدي به افزايش سرمايه گذاري در كشاورزي، توسعه روستايي و امنیت غذايي در ايران 
را بیش از پیش پر رنگ ساخته است. سرج ناكوزي، نماينده فائو در جمهوري اسالمي ايران در اين باره 
گفت: نیاز به سرمايه گذاري بیشتر و بهتر در بخش كشاورزي ايران با توجه به روند دهه هاي گذشته امري 
حیاتي محسوب مي شود.  وي افزود: با باالرفتن میزان تقاضا براي غذا در پي افزايش جمعیت، كشور با 
چالش هاي ناشي از تقاضاي بیشتر براي دسترسي به محصوالت غذايي باكیفیت و ايمن تر مواجه است، 
در حالي كه با محدوديت منابع و تهديدات زيست محیطي و تاثیرات منفي ناشي از تغییرات آب و هوايي 
نیز است. ناكوزي تصريح كرد، روند مذكور نه تنها حاكي از رشد فزاينده تقاضا براي سرمايه گذاري و 
حمايت از بخش هاي كشاورزي و تولید غذاست، بلكه بطور همزمان نیاز برخورداري كشور از استراتژي 
حمايت از سرمايه گذاري كه بتواند در مديريت فرآيندهاي پیچیده سیاست گذاري در اين بخش كمك 
كند را نیز در بر مي گیرد. نماينده فائو افزود: همچنان كه بازيگران سرمايه گذاري هاي جديد وارد عرصه 
مي شوند ما در حال طي كردن اقدامات الزم جهت دستیابي به اهداف توسعه پايدار هستیم كه در سال 
جاري میالدي براي دستور العمل پس از 2015 تصويب خواهد شد. لذا بسیار حائز اهمیت است كه از 
فرصت هاي فراهم شده از توافق میان بانك سرمايه گذاري اروپايي و فائو براي تقويت سرمايه گذاري در 
نظام هاي غذايي و كشاورزي بخش هاي خصوصي و دولتي ايران بهره الزم گرفته شود.  ناكوزي اظهار 
داشت، چنین سرمايه گذاري هايي مي تواند سهم قابل توجهي را در توسعه بخش هاي كشاورزي به گونه اي 
قدرتمند، پايدار و مقاوم فراهم سازد به گونه اي كه موجبات تقويت اين بخش را در اقتصاد ملي فراهم 
سازد.  در فاصله 70 سال گذشته مركز سرمايه گذاري فائو )FAO Investment Centre( به عنوان 
يكي از با سابقه ترين شركاي استراتژيك نهاد هاي مالي بین المللي توانسته است سرمايه گذاري هاي الزم 
را به سوي بخش كشاورزي روستايي هدايت نمايد. اين مركز كه به دلیل تجارب و تخصص هاي مرتبط 
با سرمايه گذاري در جهان شناخته شده است، از پرسنل مجرب در قالب تیم هاي متخصص برخوردار 
است.  فعالیت هاي اين مركز به گسترش قابل توجه 
بخش كشاورزي در تعداد كثیري از كشورهاي در 
حال توسعه از طريق برنامه هاي سرمايه گذاري كه 
با همكاري نهادهاي مالي بین المللي تدوين و به 
اجرا گذاشته شده، انجامیده است.  فائو و بانك 
سرمايه گذاري اروپايي نیز پیش از اين همكاري هاي 
الزم درباره ايجاد پلت فرم اشتراك گذاري اطالعات 
با عنوان »كشاورزي شرق« را به اجرا گذاشته اند 
و توافق اخیر نیز راه را براي توسعه همكاري هاي 
اين دو سازمان درباره تولید تحلیل هاي مشترك، 
برنامه ريزي و اجراي سرمايه گذاري كه از طريق 
دسترسي اين بانك به بازار سرمايه بین المللي و 
قابلیت آن در ابداع عملیات سرمايه گذاري هموار 

خواهد ساخت. 
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