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 قیمت سبوس ۱۰۰۰ تومان شد 
کارگ��روه تنظیم بازار نرخ مصوب س��بوس را با پیش 
بینی یارانه مربوطه تعدیل و قیمت هر کیلوگرم از این 

محصول را هزار تومان تصویب کرد.
  بر اساس جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار، نرخ مصوب 
سبوس با پیش بینی یارانه مربوطه تعدیل و قیمت هر 

کیلوگرم از این محصول هزار تومان تعیین شد.
در مت��ن مصوبه  کارگ��روه تنظیم ب��ازار در خصوص 
قیمت س��بوس گندم آمده اس��ت: با توجه به جلس��ه 
مورخ 17/6/98 معاون اول ریاست جمهوری با وزرای 
جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت و دس��تور 
وی مبن��ی بر تعدیل نرخ س��بوس با پیش بینی یارانه 
مربوط��ه و در راس��تای حمایت از تولی��د داخل، نرخ 
عرضه سبوس درب کارخانه در سراسر کشور 10000 
)ده ه��زار ریال( از ابتدای مهرماه س��ال جاری تعیین 

گردید.  تسنیم 

کمبودی در بازار لوازم التحریر نیست
 رئیس اتحادیه نوش��ت افزار با اشاره به عرضه مناسب 
و ب��ا کیفیت کاال گفت: کمب��ودی در بازار مهر ماهی 
لوازم التحری��ر وجود ن��دارد و تنها قیمت محصوالت با 
توجه به رش��د قیمت ارز، روند صعودی قابل توجهی 

گرفته است.
موسی فرزانیان در رابطه با بازار لوازم التحریر در یک هفته 
اخیر، اظهار کرد: خرید برای لوازم التحریر فصل مدارس 

در سال جاری دیرتر از سالهای گذشته آغاز شد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان نوشت افزار بیان کرد: اوج 
خریدهای نوش��ت افزار و لوازم التحری��ر در یک هفته 
اخیر انجام ش��ده و کمبودی در زمینه نوش��ت افزار و 

دفتر نبوده و کاال در دسترس بوده است.
وی با تاکید بر اینک��ه قیمت لوازم التحریر تحت تاثیر 
نوس��ان ارز قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: به طور 
میانگین قیمت انواع نوشت افزار و دفتر با رشد قیمت 
ارز از ۴ ه��زار توم��ان ب��ه 1۲ هزار تومان، با رش��د ۳ 

برابری مواجه شده است. ایسنا 

تولید خودرو نصف شد
تولید انواع خودرو در مرداد امس��ال نس��بت به مرداد 
س��ال قبل نزدیک به 50 درصد کاهش یافت. این در 
حالی اس��ت که وزیر صنعت بارها وعده افزایش تولید 

خودرو را داده بود.
تولید انواع خودرو در کش��ور طی مرداد امسال به ۴7 
هزار و ۳17 دس��تگاه رس��ید که در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۴7.1 درصد کاهش داشته است. 
طی مرداد امس��ال تولید سواری در کشور به ۴۳ هزار 
و 758 دس��تگاه رس��ید که افت ۴7.7 درصدی را در 

مقایسه با مرداد 97 تجربه کرده است.
در مرداد ماه، تولید محصوالت ایران خودرو با کاهش 
58.7 درص��دی نس��بت به مرداد 97 روبرو ش��د و به 
عدد 17 هزار و ۲۴0 دس��تگاه رس��ید. تولید سواری 
توس��ط ایران خ��ودرو در مرداد امس��ال به 17 هزار و 
۲۴0 دس��تگاه رس��ید و به این ترتی��ب در مرداد ماه 
تولید هیچ محصول دیگری به جز سواری در این گروه 

خودروسازی صورت نگرفته است.
در مورد گروه خودروس��ازی س��ایپا نی��ز باید به افت 
۲۳.۴ درصدی تولید انواع خودرو طی مرداد امس��ال 
در مقایس��ه با مرداد 97 اشاره کنیم. مرداد امسال ۲7 
هزار و ۲11 دستگاه انواع خودرو توسط گروه سایپا به 
تولید رسید که شامل ۲۴ هزار و 175 دستگاه سواری 
و ۳0۳6 دس��تگاه وانت بوده اس��ت. تولید سواری در 
س��ایپا طی مرداد امسال افت ۲6.1 درصدی را تجربه 
کرده اس��ت. در مورد وضعیت تولی��د انواع خودرو در 
کشور طی 5 ماهه ابتدای امسال نیز باید به افت ۳9.8 
درصدی در مقایس��ه با 5 ماهه اول 97 اشاره کنیم. از 
ابتدای س��ال تا پایان مرداد امسال ۳1۴ هزار و ۲78 
دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید که سهم 
س��واری از این رقم معادل ۲90 هزار و 80۳ دستگاه 
بوده اس��ت. تولید س��واری در 5 ماهه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۴0.8 درصدی 

همراه بوده است.  فارس

 افزایش ۳۵ درصدی 
هزینه خانوارهای ایرانی

در شهریور امس��ال نسبت به س��ال قبل، خانوارهای 
ایرانی ۳5 درصد بیش��تر برای تامی��ن کاال و خدمات 

هزینه کرذه اند.
جزئیات گزارش ش��اخص قیمت ها که اخیر مرکز آمار 
منتشر کرد نشان از افزایش تورم ساالنه داشت که به 
۴۲.7 درصد رسیده بود ولی تورم نقطه به نقطه حدود 
6.6 درصد نس��بت به مرداد کاهش یافته و ۳5 درصد 
ثبت ش��ده بود. با وجود کاهش ت��ورم نقطه به نقطه، 
باز هم افزایش باالی هزینه مصرف کنندگان را نش��ان 
می ده��د؛ به طوری که خانوارهای ایرانی در ش��هریور 
امس��ال نسبت به همین ماه در س��ال گذشته به طور 
میانگین ۳5 درصد بیش��تر برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
بررس��ی تغییر قیمت در بخش ه��ای مختلف مصرفی 
و مقایس��ه با شهریور سال گذش��ته نشان می دهد که 
هزین��ه خوراکی ها و آش��امیدنی ها ح��دود ۴6 درصد 

افزایش داشته است.  ایسنا 

اخبار

هپکو به دولت بازگشت
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی با بیان اینکه، ۳ مانع برای 
برای واگذاری هپکو به بخش خصوصی وجود داش��ت، گفت: بازگش��ت هپکو به 

دولت جهت تعین تکلیف مالی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت.
علی اکبر کریمی با اش��اره به س��ه مانع برای واگذاری ش��رکت هپکو به بخش 

خصوص��ی تاکید کرد، تمهیدات الزم برای بازگش��ت هپکو ب��ه صورت موقت به 
دولت در حال انجام است.

وی مش��کل اصلی واگ��ذاری هپکو به بخش خصوصی عبارتن��د از موانع مالی و حقوقی 
مباح��ث مرب��وط به بورس اوراق بهادار و همچنین یک حک��م قضایی که بر منع فروش 

وکالتی هپکو تاکید کرده است.
به گفته کریمی با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی وکالت از سهامدار فعلی هپکو 
در اختیار دارد می تواند سهام را به خریدار جدید منتقل کند، اما با توجه به منع قانونی 

صادره از سوی دستگاه قضا این موضوع با مانع روبرو شده است.  خانه ملت 

 زمزمه اجرای مرحله دوم کارت سوخت  
وزی��ر نفت در مورد اجرای مرحله دوم کارت س��وخت گف��ت: زمزمه هایی را می 

شنوم، اما درست بودن آن منوط به تصمیم گیری در سطح عالی کشور است.
  بیژن زنگنه گفت: قبل از پایان برنامه ششم توسعه جلوی سوزانده شدن بیش 
از 90 درص��د از گاز های همراه نفت گرفته خواهد ش��د، با اجرای طرح هایی که 

فقط یک قلم آن نیاز به 8 میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد.
وزیر نفت افزود: به بهره برداری رسیدن این طرح ها از امسال شروع می شود و تا پایان 

سال 1۴00 ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از پاالیش��گاه بیدبلند به عنوان بزرگترین تأسیسات برای فرآورش گاز های 
هم��راه نفت نام برد و افزود: بهره برداری از آن از اواخر امس��ال آغاز می ش��ود و نزدیک 
۳ و نی��م میلی��ارد دالر برای بهره برداری آن هزینه ش��ده اس��ت. وزیر نف��ت گفت: در 
پاالیش��گاه هایی که تجهیزات آن ها تأمین شده به سرعت در حال جلوگیری از سوزاندن 

گاز ها هستیم همچنین 95 درصد جمعیت تحت پوشش گازرسانی است.  تسنیم 

تشکیل کمیته مشترک حمل و نقل ایران-عراق-سوریه  
وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته مشترک حمل و نقل ایران-عراق-سوریه 
خب��ر داد و گف��ت:  تمرکز اصل��ی این کمیته روی حمل و نق��ل جاده ای و ریلی 

است.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدیم برنامه توسعه در سوریه باید 

شتاب گیرد، خوشحالیم که نقشه های شوم دشمنان در سوریه به نتیجه نرسید و 
آن ها ناکام ماندند، ان شاءاهلل صلح و آرامش روز افزون باشد .

وی افزود: تالش  اصلی در کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و س��وریه اولویت بندی 
س��رفصل های اصلی همکاری ها و تبادالت بین دو کشور بوده و همزمان با شناسایی این 
سرفصل ها موانع و مشکالتی که بر سر راه همکاری مشترک وجود داشت را شناسایی و 
برای رفع آنها تالش می کنیم. وی افزود: برای ترغیب و تبیین نقش بخش خصوصی در 
سوریه تالش شده است. تسهیل حضور بخش خصوصی در سوریه می تواند همکاری های 

اقتصادی  دو کشور را سرعت بخشد.  وزارت راه وشهرسازی

رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت: اکنون همه مبادالت مالی 
ما با روسیه از طریق پول ملی دو کشور است، حدود ۳0 تا 
۴0 درصد مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام می شود و 

بقیه آن نیز با یورو در حال انجام است.
عبدالناص��ر همتی درباره مباالت بانکی و تجاری با ترکیه و 
روسیه از طریق پول های ملی، گفت: اکنون با این کشورها 
با دالر تعامل تجاری نداریم. اگر برخی مواقع نیز از یورو نام 
م��ی بریم، در واقع یورو را به عن��وان مبنای تبدیل در نظر 
گرفته ایم تا اگر پول ملی دو کشور افت و خیز داشته باشد، 

طرف مقابل ضرر نکند.
همتی با بیان اینکه ما با روس��یه با روبل و ترکیه با لیر در 
حال مبادله هس��تیم، افزود: این روند ب��ه تدریج دالر را از 
چرخه مبادالت حذف می کند، بس��یاری از کشورها اکنون 
تمای��ل دارند ک��ه با پول ملی خود مبادل��ه تجاری کنند تا 

آمریکا بر روند مبادالتشان نظارت نداشته باشد.
وی اضاف��ه کرد: اکنون همه مبادالت مالی ما با روس��یه از 
طریق پول ملی اس��ت، حدود ۳0  تا ۴0 درصد مبادالت با 
ترکیه نیز با پول ملی انجام می ش��ود و بقیه آن نیز با یورو 

در حال انجام است.
همت��ی درب��اره تحریم مج��دد بانک مرک��زی، گفت: بانک 
مرکزی را تحت عنوان یک س��رفصل دیگر تحریم کرده اند 

که البته این اقدامات از نظر ما تبلیغاتی است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: البته واقعیت این است 
که مش��کالت جدی برای ما از نظر روابط بانکی ایجاد کرده 
اما ما راه های دیگری را برای اجرای کارهای خود یافته ایم.

وی تصریح کرد: ما دنبال دور زدن تحریم  نیس��تیم، اکنون 
در حال انجام تجارت بدون تحریم هستیم.

 رئی��س کل بانک مرکزی ادام��ه داد: دیروز کویت بودم که 
در آنجا با بس��یاری از روسای بانک های مرکزی کشورهای 

منطقه مذاکره کردیم.

وی گفت: به نظرم تحریم مجدد بانک مرکزی با هدف ایجاد 
یک جو روانی اس��ت و اتفاق جدیدی رخ نمی دهد و ما در 
حال انجام کارهای خود هس��تیم.همتی خاطر نش��ان کرد: 
در آین��ده نی��ز روابط تجاری و مالی و بانکی را با اس��تفاده 
از روش های��ی ج��دا از روش هایی که مدنظر آمریکاس��ت 

برقرار می کنیم.
رئی��س کل بانک مرکزی افزود: مش��کلی تاکن��ون برای ما 
رخ ن��داده و اگر چهار بار دیگر نی��ز ما را تحریم کنند تاثیر 

جدیدی نخواهد داشت.
همت��ی اضافه کرد: همان بار اول که تحریم کردند ما پیش 
بینی هایی کردیم تا خارج از مقرراتی که آنها در نظر گرفته 

بودند بتوانیم کارهای خود را پیش ببریم.
رئی��س کل بان��ک مرکزی درب��اره انتش��ار اوراق جدید در 
عملی��ات ب��ازار باز گف��ت: در واقع ای��ن اوراق را باید مردم 
خری��داری کنند. خزان��ه داری این اوراق را برای کس��ری 

بودجه خود در بازار می فروشد.
همتی افزود: عملیات بازار باز یک ابزار سیاس��ت پولی است 
و قرار نیس��ت ب��ا عملیات بازار باز هر چ��ه دولت اوراق می 
فروش��د را ما خری��داری کنیم. ما با دخالت خ��ود در بازار 

اوراق، اجاره نمی دهیم که نرخ آن افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نش��ان کرد: ما در حد اصالح 
و کنترل نرخ بهره دخالت می کنیم و بقیه را مردم خریداری 
خواهند کرد. در س��ال های بعد که وضع دولت بهتر ش��ود، 

اوراق را پس می گیرد.
وی اضافه کرد: این یک روش عادی در دنیاس��ت که خزانه 
داری اوراق منتش��ر م��ی کند و بانک ه��ای مرکزی نیز از 
طری��ق عملیات ب��ازار باز، نرخ بهره را کنت��رل می کنند تا 
اهداف تورمی بان��ک مرکزی لطمه نبیند. وی افزود: اکنون 
روند خوبی حاکم ش��ده و در آینده بهتر نیز می شود. هدف 

ما تامین ارز مورد نیاز کاالهای ضروری است.  ایرنا 

 رئیس کل بانک مرکزی؛

 دالر از مبادالت مالی با روسیه و ترکیه حذف شد
س��ه روز از مهلت قانونی دول��ت برای اعالم نرخ های خرید 
تضمینی می گذرد و دولت با تداوم رویه س��الهای گذش��ته 
در تخلف از قانون، علیرغم آغاز فصل کشت، هنوز قیمت ها 

را اعالم نکرده است.
دولت در س��الهای اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی 
اجرا نک��رده و در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی ش��ده 
است.  براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصوالت 
اساسی کش��اورزی مصوب سال 1۳68، دولت موظف است 
نرخ خرید تضمینی محصوالت اساس��ی کشاورزی موضوع 
این قانون در هر س��ال زراعی را پیش از شروع فصل کشت 
)تا پایان ش��هریورماه( و به گونه ای تعیی��ن کند که میزان 
افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعالم ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در همان سال کمتر نباشد. 
براین اس��اس مهلت قانون��ی دولت برای اع��الم نرخ خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی ۳ روز پیش به پایان رسید.

بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی 
محص��والت کش��اورزی که امس��ال نیز ب��رای چندمین بار 
متوالی تکرار می ش��ود، در س��ال زراعی 97-98 پیامدهای 
جدی به دنبال داش��ت. از جمله اینکه کشاورزان چغندرکار 
به سمت تغییر الگوی کشت محصول خود رفتند و به جای 
آن صیف��ی جاتی از جمله هندوانه و گوجه فرنگی کش��ت 
کردن��د. همچنین گندمکاران حاض��ر به تحویل تمام گندم 
تولیدی خود به دولت نش��دند و میزان خرید تضیمنی این 
محصول اس��تراتژیک نی��ز کاهش یافت. ب��ه همین جهت 
کارشناس��ان و دست اندرکاران بخش کش��اورزی به دولت 
هش��دار دادند که برای سال زراعی 98.99 نسبت به اجرای 
صحیح قانون خرید تضمینی اقدام و کش��اورزان را ترغیب 

به ادامه تولید کند.
در همین زمینه مس��عود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه 
کش��اورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداش��ت: براس��اس 

قان��ون دول��ت باید نرخ ه��ای خرید تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی را تا پایان ش��هریورماه اعالم می کرد و در حال 
حاضر ب��ا وجود آنکه ۳ روز از مهرم��اه می گذرد هنوز این 

اتفاق رخ نداده است.
اس��دی تصریح کرد: متاس��فانه وزارت جهاد کشاورزی در 
جای��گاه متول��ی تولید، در دفاع از حقوق کش��اورزان موفق 

نبوده است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه دولتمردان 
ما بیش��تر متمای��ل به اقتصاد باز و آزاد و واردات هس��تند، 
گف��ت: متاس��فانه دولت فعل��ی اهمیتی ب��رای خودکفایی 

محصوالت کشاورزی قائل نیست.
اس��دی تصریح کرد: این همان س��ومدیریتی است که سال 
گذش��ته نی��ز رخ داد و باعث ش��د میزان خری��د گندم در 
سالجاری کمتر از میزان تولید آن باشد. چون قیمت گندم 
حتی نس��بت به قیمت خ��وراک دام نیز توجی��ه اقتصادی 
نداش��ت و همین مس��اله باعث شد که کش��اورزان ترجیح 
بدهند گندم خود را برای خوراک دام به دامداران بفروشند 

اما به دولت نفروشند.
وی با اش��اره به اینک��ه دولت باید هرچه س��ریع تر قیمت 
گندم را اعالم کند چرا که کشت در برخی نقاط آغاز شده و 
کشاورزان گوش بزنگ اعالم قیمت ها هستند، تصریح کرد: 
قیمت خرید گندم برای س��ال زراع��ی جدید نباید کمتر از 

۲700 تومان باشد.
اس��دی با بیان اینکه تاخیر در اعالم قیمت و یا عدم تعیین 
نرخ مناس��ب پیامدهای ج��دی برای تولی��د و خودکفایی 
محص��والت اس��تراتژیک از جمله گن��دم به دنب��ال دارد، 
گفت:این چه منطقی اس��ت که وقتی به منظور تامین قوت 
قال��ب مردم، دولت می تواند گندم را از خود کش��اورزان و 
مردم این کش��ور بخ��رد ترجیح می دهد اق��دام به واردات 

کند.  مهر

تخلف قانونی ادامه دارد؛

پایان مهلت دولت برای اعالم نرخ های خرید تضمینی

زنگ خطر  در کمین امنیت غذا�یی کشور  
کارشناسان هشدار دادند؛

گزارش

در سال 1۳97 شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز 
قاب��ل تاملی کاهش یافته اس��ت و بیم آن وجود دارد که برای 
اولین بار پس از س��ال 1۳69، در سال 1۳99 شاخص امنیت 

غذایی به کانال زیر 85 درصد ورود نماید.
  آمارهای جهانی گواه این مطلب اس��ت که هم اکنون )س��ال 
۲019( ح��دود 800 میلی��ون نف��ر در سراس��ر دنی��ا از انواع 
کمبودهای تغذیه ای رنج می برند. به بیان دیگر حدود یک نهم 
از مردم جهان برای س��المت و برخورداری از زندگی سالم و پر 
تحرک، دسترسی به غذای کافی ندارند. در حقیقت گرسنگی و 
سوء تغذیه خطر شماره یک سالمت جهانی است، خطری حتی 
بزرگ تر از ترکیب بیماری های مهلکی چون ایدز، ماالریا و سل. 
گرچ��ه این واقعیت در ابتدای امر صرفا جلوه ای از کش��ورهای 
درگیر جنگ و کمتر توس��عه یافت��ه را در ذهن تداعی می کند 
ولی بسیاری از کش��ورهای جهان با این مسئله روبرو هستند. 
به بیان دیگر توزیع مکانی گرس��نگی در سراسر جهان یکسان 
نیس��ت و س��هم اصلی این آمار بر دوش کش��ورهای آسیایی، 

آفریقایی و بخشی از کشورهای آمریکای جنوبی است.
 با این توصیف، امنیت غذایی اساسی ترین و ابتدایی ترین نیاز 
بش��ر و ضامن توسعه ی پایدار اس��ت و لذا با توجه به اهمیت 
آن، از مس��یر برنامه  ریزی  بلند مدت برمبنای محوریت بخش 
کش��اورزی قاب��ل تحقق اس��ت. در ایران نی��ز مقوله ی امنیت 
غذایی در بس��تر قانون گذاری کامال ش��فاف و مشخص است. 
ایجاد بس��تری جهت تامین غذای مردم همواره یکی از رئوس 
اساسی و خط مشی عمل دولت های مختلف بوده و هست که 
خود نیازمند ارزیابی و نقد علمی منصفانه اس��ت. بدون ش��ک 
آشکار س��ازی اقدامات سیاستی انجام ش��ده در این خصوص 
مستلزم ارائه ی شاخصی است که همزمان، فراهم بودن، امکان 
دسترس��ی و نیز مطلوبیت و پای��داری دریافت غذا را به خوبی 
به تصویر کشد. تاکنون ش��اخص های بسیاری همچون مقدار 
تولید، ضریب خود اتکایی و نیز نرخ وابستگی به واردات جهت 
بیان س��طح امنیت غذایی به کار گرفته ش��ده اند، با این حال 
هیچ یک از این ش��اخص ها به تنهایی ام��کان ایجاد تصویری 
جام��ع و کامل از وضعیت امنیت غذای��ی را فراهم نمی کند و 
لذا شاخصی جامع و روشنگر که حقیقا امنیت غذایی کشور را 
نمایندگی کند و نیز در راستای سیاست گذاری های آتی بستر 

و سنگ بنا باشد، نیازی است که باید بدان پرداخته شود.
پس از بررس��ی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی از 
سال 1۳6۲ تا 1۳97 شاخص خانواری امنیت غذایی به عنوان 
جامع ترین شاخص برای هر سال محاسبه گردید. بدین منظور 
اطالعات مصرف خوراکی بیش از 900 هزار خانوار ش��هری و 
روس��تایی به صورت جامع مورد بررس��ی قرار گرفت و کلیه ی 
کااله��ای مصرفی خوراکی این خانواره��ا در 18 گروه کاالیی 
تجمیع ش��د و معادل انرژی دریافتی سبد مصرفی )حاصل از 
کربوهیدرات، چربی، قن��د و پروتئین موجود در غذا( با لحاظ 
کردن حداقل ۲000 کالری روزانه جهت رفع نیاز هر فرد فارغ 

از سن و جنس مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. 
براس��اس بررس��ی صورت گرفته عوامل موثر بر ایجاد امنیت 
غذای��ی همانن��د س��طح حمایت از بخ��ش کش��اورزی، تورم 
کااله��ای مصرفی و نیز نرخ واقعی ارز نیز به عنوان اصلی ترین 
پارامترهای اثر گذار بر امنیت غذایی تعیین و ش��دند و جهت 

ش��بیه سازی روند امنیت غذایی در سال 1۳98 مورد استفاده 
قرار گرفتند.

روند امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در 6 دوره قابل بررس��ی 
اس��ت و در مجموع بیم و امیدهای��ی در این زمینه قابل درک 
اس��ت. دوره ی اول مرتبط با جنگ تحمیلی و مشکالت ناشی 
از آن است که تا سال 1۳70 ادامه دارد. در این دوره هر چند 
وضعیت امنیت غذایی در س��طح متوسط قرار دارد ولی دارای 
روندی رو به بهبود است. دوره ی بعد مرتبط با سال هایی است 
ک��ه در اصطالح ب��ه آن دوران تعدیل س��اختار اقتصادی نیز 
گفته می ش��ود. این دوره س��ال های 1۳70 تا 1۳7۴ را شامل 
می ش��ود. در این برهه از زمان شاهد نوسانات شدید و عمیقی 
در وضعی��ت امنیت غذایی خانوارهای کش��ور هس��تیم. برای 
اولین بار در این دوره در دو س��ال متم��ادی 1۳7۳ و 1۳7۴ 
امنیت غذایی روندی کاهشی را تجربه نموده است. این دوران 
البته متناظر با س��ال هایی است که کشور بیشترین تورم و نیز 
باالتری��ن ضریب جینی پس از انق��الب )ضریب جینی هرچه 
بیشتر باشد بیانگر عدم توزیع عادالنه ی ثروت در جامعه است( 
را نیز تجربه نموده است. تردیدی نیست که تحت این شرایط 

سفره ی غذایی مردم نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.
دوره س��وم مرتبط با س��ال های 1۳7۴ تا 1۳89 است. در این 
ایام برنامه های دوم تا چهارم توس��عه ی اقتصادی کشور توسط 
دولت های هفتم تا دهم اجرایی شد. در این دوران امید بخش، 
امنیت غذایی جامعه همواره با ش��یب مالیمی در حال افزایش 
بوده و نهایتا در س��ال 1۳8۴ اولی��ن اوج خود را تجربه نموده 
اس��ت. این دوره متناظر با دوره ی رش��د اقتصاد ایران در ابعاد 
گوناگون اس��ت. در همین زمان کلیه ی ش��اخص های حقیقی 
کش��ور اعم از تولید ناخلص ملی، درآمد ملی، خالص صادرات 
غیر نفتی، س��رمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در کشور، 
سطح ذخایر بین المللی و نیز شاخص توسعه ی انسانی دارای 
روندی رو به رش��د و نرخ ارز دارای ثبات نس��بی بوده اس��ت. 

ع��الوه بر این بی��کاری، تورم و همچنین ضری��ب جینی روند 
مطلوب کاهش��ی خود را ط��ی نموده اند. همگی این عوامل در 
مجموع موجب بهبود وضع معیشت و تغذیه خانوارهای کشور 
ش��ده و در مجموع وضعیت مطلوب و ب��ا ثباتی در این زمینه 

حاصل شده است.
دوره ی بعد مرتبط با سال های 1۳89 تا 1۳90 است. این دوره 
عالوه بر برخورداری از تمامی ویژگی های مطلوب دوره ی پیش 
از خ��ود، از ویژگی متمایز کننده ای تح��ت عنوان هدفمندی 
یارانه ها نیز برخوردار اس��ت که در مجموع دوران رشد اقتصاد 
ایران بعد از انقالب 1۳57 را به اوج بلوغ و اقتدار خود رسانیده 
و همگام با پرداخت جبرانی انجام ش��ده عادالنه ترین س��طح 
توزیع درآمد را نیز به همراه داش��ته است. این تجربه ی موفق 
همراه با مداومت در پی گیری برنامه های توس��عه ی اقتصادی 
در مجموع باالترین س��طح ش��کوفایی اقتصاد ای��ران همراه با 
عدالت اجتماعی و نیز امنیت غذایی را در سال 1۳90 متجلی 
نموده است. امنیت غذایی در سال 1۳90 حداکثر مطلق خود 
را تجرب��ه کرده و از این حیث کش��ور در زمره ی کش��ورهای 
توس��عه یافته ی دنیا قرار گرفته است. علی هذا این روند رو به 
رش��د در دوران پس از آن به دالی��ل مختلف حفظ و صیانت 

نشده است.
دوره ی پنج��م مورد بررس��ی س��ال های 1۳91 ت��ا 1۳96 را 
شامل می شود. این دوره که در متن حاضر از آن تحت عنوان 
تحریم های دوره ی اول یاد شده است، مصادف با شدت یافتن 
تحریم های بین المللی و بوی��ژه تحریم های حداکثری آمریکا 
علیه ایران اس��ت ک��ه در مهم ترین و اثر گذارترین بخش خود 
انتقال ارز به کشور محدود شد. این امر موجب افزایش قیمت 
دالر در بازار و کاهش ارزش نرخ ارز کشور گردید. عواقب این 
رویداد از مسیر افزایش قیمت ها در بازار، رکود در بخش تولید 
و نهایتا کاه��ش توان و قدرت خرید خانوارها رخ نمایی نمود. 
این مس��ئله باعث ش��د برای دومین بار بع��د از دوران تعدیل 

اقتصادی )س��ال های 1۳70 ت��ا 1۳7۴( اف��ت امنیت غذایی 
ب��رای بیش از دو س��ال و نی��ز برای اولین بار پ��س از انقالب 
اس��المی به صورت متوالی برای 6 س��ال تجربه ش��ود. با این 
حال، باال بودن س��طح اولیه ی امنیت غذایی خانوارها که خود 
تحت تاثیر سیاست های ساختاری دو دوره قبل از آن به وقوع 
پیوس��ته بود، موجب ش��د تا در مجموع ای��ن کاهش جلوه ای 
بحران آفرین نیابد. علی هذا وضعیت امنیت غذایی کش��ور در 
بحرانی ترین زمان های سپری شده یعنی دوران جنگ تحمیلی 
نیز هیچگاه روند کاهشی مستمر و پایداری را نشان نمی دهد. 
این مس��ئله نوعی از هم گسیختگی سیاستی در این زمینه را 
آشکارس��ازی می کن��د، چرا که یکی از وظای��ف ذاتی دولت ها 
تامین غذای مردم اس��ت.تردیدی نیس��ت ک��ه کاهش قدرت 
خرید واقعی خانواره��ا، توزیع ناعادالنه ی درآمد در این دوره، 
عدم مهار به موقع تورم و نیز بی کاری ایجاد ش��ده ی ناشی از 
رک��ود واحدهای تولیدی زیربنای این مس��ئله بوده اس��ت که 
البته هرکدام می بایس��ت در جای خود توسط سیاست گذاران 

و مسئولین امر شناسایی و چاره جویی می شد.
در نهایت آخرین دوره ی تحت بررسی که در متن حاضر تحت 
عنوان بازه ی تحریم های دور دوم از آن یاد ش��ده است از اواخر 
س��ال 1۳96 تا کنون ادامه دارد. در ای��ن دوره عالوه بر تداوم 
یافتن تحریم های شدت یافته ی خارجی علیه کشور و نیز عدم 
برنامه ریزی منسجم داخلی جهت چاره جویی سیاستی در این 
خصوص، خروج آمریکا از معاهده ی هسته ای موسوم به برجام و 
عدم برآورده شدن انتظارات اجتماعی حاصل از این معاهده نیز 
مزید بر علت شد و شوک جدید و عمیقی به کشور وارد نمود، 
ب��ه صورتی که قیمت افزایش یافته دالر در دوره ی اول، مجددا 
س��ه برابر افزایش یافت و متعاقب آن سطح عمومی قیمت ها و 
بویژه قیمت مواد غذایی خانوارها رش��د قابل مالحظه ای نمود. 
این عوامل به همراه رکود تعمیق ش��ده از دوره ی قبل، کاهش 
س��طح دستمزدها و کوچک شدن سبد غذایی خانوار را در پی 
داش��ت. مطابق نمودار فوق در س��ال 1۳97 ش��اخص امنیت 
غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش یافته است 
و پیش بینی ها برای سال آینده نیز ادامه ی روند شتابان کاهش 

شاخص امنیت غذایی را خاطر نشان می کند.
تردیدی نیس��ت که ایجاد امید در بین خانوارها و نیز پرهیز از 
دام ج��وع و خوف به تعبیر قرآن کریم، نیازمند عزمی راس��خ، 
تدبیری واقعی، جدیت در سیاس��ت گذاری، مبارزه با فس��اد و 
نیز تصمیات فکورانه و خرد ورزی مش��فقانه اس��ت. جامعه ای 
که مدعی برخورداری از امنیت غذایی اس��ت می بایست دارای 
س��اختارهای داخلی توسعه یافته باش��د به نحوی که مانع از 
کاه��ش مصرف غذا به میزان کمتر از حد الزم ش��ود. چرا که 
ادامه ی روند پیش رو در این خصوص به زودی موجب بطالن 
تالش های س��نوات پیشین شده و بیم آن وجود دارد که برای 
اولین بار پس از س��ال 1۳69، در سال 1۳99 شاخص امنیت 
غذایی به کانال زیر 85 درصد ورود نماید. بدون ش��ک تبعات 
حاصله از افزایش ش��اخص های رفاه��ی و کاهش آنها در بین 
آحاد مردم یکسان و متقارن تلقی نخواهد شد. تردیدی نیست 
که قب��ول نا امنی غذای��ی برای ملتی که حدود ۳0 س��ال از 
وضعیت مطلوب امنیت غذایی برخوردار بوده به س��ادگی و به 

دور از حاشیه قابل تصور نخواهد بود.    فارس


