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 جهش توليد 
و رفتار معكوس

بهمن د       انائی

توليد داخلي صنعتي و كشاورزي در هر كشوري 
با هر ميزان آزادي اقتصادي و با هر ميزان تجارت 
آزاد با هدف صيانت از امنيت كشور يك اصل است 
و اين را مي توان در اين هفته هاي تازه سپري شده به 
خوبي ديد. رفتارهاي عجيب از سوي مديريت ارشد 
كشورهايي كه تجارت آزاد را اصل مي دانستند براي 
تأمين تجهيزات پزشكي يك تجربه ارزشمند براي 
توجه بيشتر به توليد داخلي به حساب مي آيد. از طرف 
ديگر اما نظام سياسي ايران مطابق با مفاد صريح قانون 
اساسي و نيز شرايط و مناسبات سياست خارجي توليد 
داخلي را يك اصل مي داند و مقام معظم رهبري سال 
1399 را به مقوله »توليد« اختصاص داده و از همه 
مديران، سياستگذاران و فعاالن اقتصادي و صنعتي 
خواسته اند با شعار »جهش توليد« سال 1399 را به 
يك سال ممتاز در تاريخ ايران تبديل كنند. بدون چون 
و چرا بايد قبول كرد انتخاب اين شعار توجه اكيد بر 
توليد داخلي همه انواع كاالها و خدمات به ويژه كاالها 
و خدمات راهبردي و اساسي است تا درجه وابستگي 

كشور به خارج كاهش يابد.
اد       امه د       ر صفحه2

د       ر صفحات د       یگر می خوانید       :

 اصل بر تشويق است
نه تنبيه

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تأسيس 
داستان عجيب و پرماجرايي دارد و تحوالت 
روحاني  آقاي  جمهوري  رياست  دوره  در  آن 
وزارت صمت كه مخفف  اعتناست.  قابل  نير 
سازمان،  ده ها  داراي  است  آن  طوالني تر  نام 
معاونت، اداره كل و شركت و زيرمجموعه است 
كه اكثريت آنها همانند تأسيس خود وزارتخانه 
و  فعاليت ها  تشويق  و  آسان سازي  فلسفه  با 
است.  معدني  و  صنعتي  و  اقتصادي  فعاالن 
اين وزارتخانه از ديرباز تاريخ تأسيس خود و 
با توجه به تجربه جهاني مهم ترين وظيفه اش 
تشويق توليد صنعتي و افزايش توليد است و 
براي رسيدن به اين وظيفه اصلي است كه بايد 
داراي سياست هاي مناسب، كارساز، پيش برنده 

و در تعامل با فعاالن صنعتي و اقتصادي باشد.
فعاالن صنعتي  كه  در شرايطي  متأسفانه 
و بنگاه هاي توليدي در رشته هاي مختلف با 
دردسرهاي بزرگ و كم سابقه ناشي از تحريم ها، 
و  مالي  و  پولي  ارزي،  ناكارآمد  سياست هاي 
نيز  بانكي مواجه اند و مصيبت ويروس كرونا 
مزيد بر علت شده است، وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت به جاي تعامل سازنده با توليد راه تنبيه 

و ترساندن و ارعاب را در پيش گرفته است. 
اد       امه د       ر صفحه2

صنعت قند و شكر در تله دو فريب

دداشت
يا

قاله
سرم

 دام كرونا براي
 6/5 ميليون شاغل ايراني 

  فاجعه سال ٨5 را 
تكرار نكنيد!
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ويروس كرونا و تجارت 
محصوالت كشاورزی

به اميد برگشت به 
سال هاي درخشان

بيشتر شهروندان ايراني به ويژه شهرنشينان توانايي ندارند كه به مدت 
يك ماه در خانه ها بمانند و از پس انداز خود براي خريد نيازمندي هاي 
ضروري به ويژه مواد غذايي استفاده كنند. به همين دليل است كه در 
روزهاي پس از تعطيالت 15 روزه خيابان ها و ميدان ها و اتوبوس هاي 
درون شهري و متروها با شهرونداني روبه رو شد كه بايد براي دوري كردن 

از ويروس كرونا درخانه مي ماندند و نماندند تا راه درآمدشان بسته نشود.
از سوي ديگر آمار منتشر شده از سوي مديران مبارزه با گسترش 
ويروس كرونا نشان مي دهد درحالي كه نزديك به 9۰ درصد مردم تهران 
نگران گسترش مجدد كرونا و خواستار اعمال محدوديت هاي بيشتر هستند. 
دولت ناتوان از تأمين معيشت مردم مي خواهد فعاليت هاي اقتصادي هر چه 

سريع تر شروع شود و مي گويد كار و كرونا با هم مغايرتي ندارند.
حسن روحاني، رييس جمهوري ايران، در جلسه اي كه روز چهارشنبه 
۲۰ فروردين با هيأت دولت داشت مدعي شد كه »مي توان كار كرد و 
كرونا هم نگرفت«. او همچنين گفت كه »هيچ كس مسؤوليت قرنطينه 
را نمي پذيرفت«. پذيرفتن مسؤوليت قرنطينه، نظير آنچه در چين به اجرا 
گذاشته شد، متضمن تأمين حداقل معيشت مردم در دوره اي است كه 
فعاليت هاي اقتصادي متوقف مي شوند و كسي دستمزدي نمي گيرد. دولت 
ايران از پرداخت چنين هزينه اي عاجز است و تنها كاري كه كرده وعده 
كمك يك ميليون توماني در ارديبهشت ماه به خانوارهاي يارانه بگير است. 
از ۲3 فروردين و با آغاز دوسوم فعاليت هاي اقتصادي »كم خطر« اين 
امكان وجود دارد موج دوم ابتال به كرونا نيز شروع شود كه مبارزه با آن 

مي تواند نسبت به موج اول به مراتب سخت تر باشد. زيرا كادر درماني 
بيمارستان ها، از پزشك و پرستار، خسته اند و خود تلفات جاني داده اند. 
همچنين مراكز درماني ظرفيت كافي براي مواجه با موج ديگري از اين 
بيماري را ندارد. از اين گذشته در صورتي كه موج جديدي از ابتال به 
بيماري راه بيفتد، احتمال توقف چرخ اقتصاد در ابعادي بسيار وسيع تر 
وجود دارد.دولت حسن روحاني مثل هر دولت ديگري در شرايط حاضر 
براي اينكه بتواند پول كافي براي خانه نشين كردن شهرنشينان به مدت 
دوماه تأمين كند چند كار مي تواند انجام دهد از شهروندان ماليات بيشتري 
بگيرد، از شهروندان قرض بگيرد، از پس انداز و خزانه دولت يا خزانه بانك 
مركزي استفاده كند، از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كند، از بنيادها 
و نهادهاي ثروتمند قرض بگيرد يا اينكه از پس اندازهاي بين المللي 
استفاده كند. وقتي همه راه هاي يادشده بسته اند و شهرنشينان ايراني نيز 
پس اندازي ندارند يا اگر دارند آن را براي روزهاي سخت تر از اين روزها نگه 
داشته اند چه بايد كرد؟ دراين روزهاي تلخ ايران زمين كدام راه زودتر باز 
مي شود؟ واقعيت اين است كه راه به خارج زودتر باز مي شود و كم خطر تر 
است و مي توان از راه كمي انعطاف موقت در سياست خارجي از نهادهاي 

بين المللي و برخي كشورها قرض گرفت و در روزهاي خوب پس داد.
دوراهي دلهره آوري كه يك راه آن هم به كرونا و هم به كار مي رسد و 
در اين شرايط كشتار را بيشتر مي كند يا نه كار و نه كرونا كه در شرايط 
بي پولي مردم و دولت به روزهاي ناشناس مي رسد را مي توان به راه هاي 

بازتر از مسير زدن پل و جاده به سوي خارج تبديل كرد.

بي پولي دولت و ملت و بالي كرونا 

صفحه3
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جهش توليد و رفتار معكوس
ادامه از صفحه اول

اينكه  مگر  نمي شود  ممكن  توليد  و جهش  نمي افتد  اتفاق  اين   
الزام هاي آن شناسايي و از طرف مديران و مسؤوالن دولتي اجرا شود. 
نخستين الزام براي حركت در مسير جهش توليد باور ذهني همه مديران 
و دست اندركاران نهادهاي اصلي اقتصاد مثل سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت اقتصاد، بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و صدها مؤسسه و دستگاه و شركت های زيرمجموعه 
اين سازمان هاست. تا وقتي كه اين گروه بزرگ از مديران و مسؤوالن به 
لحاظ ذهني و باورهاي كارشناسي به اين نتيجه نرسند كه حمايت از 
توليد داخلي با همه سختي ها بايد اجرايي شود كار به جايي نمي رسد. 
يكي ديگر از الزام هاي جهش توليد اين است كه صنعت و توليدي كه 

راهبردي است شناسايي شده و آنها را تحت حمايت ويژه قرار داد.

  قند و شكر و روش هاي معكوس
متأسفانه بايد با صريح ترين عبارات و كلمات نوشت كه در شروع سال 
1399 و سالي كه بايد به جهش توليد انديشيد و عمل كرد نشانه هايي 
از رفتارها و گفتارهاي معكوس درباره صنعت قديمي و اصيل قند و 
شكر ديده مي شود. اين نشانه هاي معكوس درباره صنعت قند و شكر به 
اندازه اي عجيب است كه شبهه برانگيز شده است. به طور مثال در حالي 
كه براي جهش توليد يك اقدام اصلي و اساسي افزايش محدوديت ها 
براي جلوگيري از واردات غيرضروري و خارج از اندازه است، رفتارها و 
تصميم هايي كه اتخاذ شده عكس اين را نشان مي دهد. آيا در شرايطي 
كه كشورمان با تنگناي شديد ارزي مواجه است و دولت براي تأمين منابع 
ارزي حتي براي نخستين بار در 4 دهه اخير دست به دامان صندوق 
بين المللي پول شده است تا وام بگيرد، مي توان محدوديت هاي واردات 
شكر را حذف كرد. اين چه استدالل غلط و نادرستي است كه حاال و در 
شرايطي كه قرار است واردات با دالر نيمايي انجام شود محدوديتي نيست. 
برداشتن محدوديت هاي واردات شكر به بهانه اينكه با دالر نيمايي انجام 
مي شود يك اتفاق عجيب است. كاهش محدوديت ها براي واردات شكر 
در حالي انجام مي شود كه مي توان با كمي مدارا به استقالل و خوداتكايي 
با درجه باال رسيد. چگونه است كه برخي افراد و شخصيت هاي حقوقي 
و حقيقي واردكننده شكر در سال هاي قبل جرأت نمي كردند وارد اين 
داستان شوند كه دولت واردات را آزاد كند و االن اين كار را انجام مي دهند.

  انگار قصد انتقام دارند
مديران و مسؤوالني كه اكنون اختيار دادن مجوز واردات به شكر را 
دارند توجه داشته باشند كه در سال هاي 1393 تا 1397 و در شرايط 
مناسب توليد اين صنعت توانست تمام نيازهاي داخل را توليد و ساالنه 
ميليون ها دالر صرفه جويي ارزي كند كه در اين دوره كمبود ارز يك 
مسأله حياتي به حساب مي آيد. مديران كم تجربه تر در اين بخش توجه 
داشته باشند كه واردكنندگان قصد دارند انگار از صنعت داخل انتقام 
گرفته و كاري كه در سال 1385 و 1386 تا آستانه آن رفتند تا صنعت را 
نابود كنند اين بار تمام كنند.اين يك هشدار كارشناسي به مديراني است 
كه شايد تجربه تلخ نيمه دّوم دهه 138۰ را به ياد ندارند و يا از پيامدهاي 
آن اطالع كمي دارند. واقعيت اين است كه برخي نشانه ها وجود دارد كه 
ممكن است ميزان واردات شكر حتي از ۲/5 ميليون تن واردات تاريخي 
سال 1385 نيز فراتر برود. اين اتفاق اگر بيفتد و كشاورزان زحمتكش 
بار ديگر دستمايه و رنج كارشان به سود يك گروه معدود بر باد رود 

برگرداندن آنها به حوزه توليد چغندر كار بسيار دشواري خواهد بود.

  تنظیم بازار 
يكي ديگر از الزام هاي جهش توليد اين است كه بازار توليدات كشاورزي 
يا صنعتي با كارآمدترين روش و دلسوزانه ترين راهبردها و بدون رانت و 
فساد اداره شود. در چند سال اخير و در شرايطي كه انواع كاالها با دالر 
4۲۰۰ توماني وارد مي شد به گواه همه مديران و مسؤوالن و فعاالن صنعت 
و بازار، توزيع شكر به دليل رفتار حرفه اي و دلسوزانه و كارشناسانه انجمن 
صنفي كارخانه هاي قند و شكر، تنها كااليي بود كه با همان نرخ توزيع و سر 

سفره مردم رفت. اين يك اتفاق بزرگ بود كه به دليل اعتماد كارشناسانه 
مديران وقت در وزارت جهاد كشاورزي رخ داد. حاال به نظر مي رسد كه 
مديران وزارت صمت عالقه اي به ادامه كار ندارند و تنظيم بازار 
را با روش ديگري شايد قرار است اداره كنند. يادمان باشد كه نبايد 
تجربه ارزشمند به دست آمده از همكاري بخش غيردولتي با دولت را به 
آساني كنار گذاشت. يادمان باشد ايجاد التهاب در بازار يك ترفند هميشگي 
از سوي واردكنندگان است تا فعاليت خود را توجيه كرده و بر ابعاد واردات 
اضافه كنند. با توجه به اينكه مطابق قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، 
دولت براي اتخاذ تصميم هاي مرتبط با هر بخش از نهاد كارفرمايي مشورت 
بخواهد، بي خبر گذاشتن انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر توجيه 
ندارد و بايد نظرات مشورتي اين نهاد اخذ مي شد. تجربه نشان مي دهد اين 
انجمن به دليل سابقه و كارنامه اي كه حاصل فعاليت چند ده ساله صدها 
متخصص و كارشناس دلسوز به صنعت ايران است همواره با آمادگي كامل 
زحمات را قبول كرده است و مديران كارخانه ها همواره در مسير فداكاري 

براي مصالح ملي گام هاي بلند برداشته اند.

  ارز گرانبها 
يكي از الزام هاي فعاليت در باالترين سطوح مديريتي در نهادهاي 
اجرايي، داشتن نگاه بلندمدت، همه سويه و مبتني بر منافع ملي است و 
بايد از تاريخ درس گرفت و از تجربه ها استفاده كرد. شايد مديران وقت 
امروز يادشان نباشد در سال هاي وفور درآمد ارزي در نيمه دّوم دهه 
138۰ چه ميزان ارز گرانبهاي كشور به بهانه اينكه بايد مصرف كنندگان 
راضي باشند از كشور خارج شد. حاال و در شرايطي كه دولت و كشور 
است چرا  مواجه  پرشمار  با دشواري هاي  ارزي  نيازهاي  تأمين  براي 
 نبايد يك صنعت كه مي تواند با كمي حمايت و روشنگري، ساالنه تا

با  و  به سادگي  را  باشد  ارزي داشته  ميليون دالر صرفه جويي   5۰۰
تقليل گرايي به تله واردكنندگان انداخت. در حالي كه ايران براي تأمين 
نيازهاي مهم دفاعي،  دارويي و بهداشتي نياز به ارزهاي كمياب دارد و 
در شرايطي كه صادرات ايران در سال 1399 دشوار شده است از دست 
دادن ساالنه صدها ميليون دالر ارز كمياب را هرگز نمي توان توجيه كرد.

  ختم كالم
فرودهاي  و  فرازها  تاريخ 1۲5 ساله خود  در  و شكر  قند  صنعت 
حيرت انگيزي را ديده است و از همه سختي ها و دشواري هايي كه برخي 
مديران كم تجربه و ناورزيده و يا خداي ناكرده مغرض برايش درست 
كرده اند به سالمت بيرون آمده است. حاال كه ايران عزيز روزهاي سختي 
از تشديد تحريم و مصيبت و ويروس كرونا را تجربه مي كند بر همه 
ايرانيان به ويژه مديران تصميم ساز و تصميم گير واجب است كه رفتارهاي 
سنجيده و غيرشتابزده را در دستور كار قرار داده و به منافع بلندمدت 
ايران بينديشند. خريد محبوبيت براي چند روز و چند ماه هرگز ارزش 
ندارد كه يك صنعت قديمي را زير دست و پاي برخي واردكنندگان كه 

شمارشان از انگشتان دو دست تجاوز نمي كند قرباني كنيم.

 اصل بر تشويق است
نه تنبيه

ادامه از صفحه اول
اين  در  رسيده  راه  از  تازه  و  جوان  مديران 
وزارتخانه بزرگ در اين روزهاي سخت معلوم 
نيست چرا رويكرد تنبيه و ترساندن را به مثابه 
راهبرد انتخاب كرده و مي خواهند با تاكتيك هاي 
گوناگون و روش هاي سازگار با راهبرد تنبيه، 

توليدكنندگان را در وضعيت مبهم قرار دهند.
تجربه ده ها سال فعاليت با رويكرد بگير و ببند 
و ارعاب و ترساندن و دستورهاي اكيد و خارج 
برنامه نشان مي دهد كه شكست و  از قاعده و 
ناكامي در راه است.اين تجربه گرانسنگ را بايد 
در كانون توجه قرار داد و از دخالت هاي بي حد 
و اندازه و خارج از عرف و قانون در جاي جاي 
فعاليت هاي صنعتي دست برداشت. اين رويكرد 
با توليدكنندگان نتيجه اش بي اعتمادي به مديران 
است و نتيجه بي اعتمادي فعاالن غيردولتي به 
مديران مي تواند بازتاب هاي گوناگون و پيامدهاي 
فعاليت هاي  بر  باشد.نظارت  داشته  ناشناس 
هر  در  دخالت  با  نبايد  را  توليدي  و  صنعتي 
سستي هاي  و  ضعف ها  و  گرفت  اشتباه  كاري 
سياستگذاري و تحريم ها و تهديدهاي كرونا را 
نشان  انداخت.تجربه  توليدكنندگان  دوش  بر 
دهم  و  نهم  دولت هاي  در  كه  آنهايي  مي دهد 
سختگيري كرده و صنعت را تهديد مي كردند با 
نيكنامي از اين فعاليت ها نرفته و ديگر كسي از 

آنها براي فعاليت دوباره دعوت نخواهد كرد.

 کمبودی در بازار شکر نداريم
نگران کاهش تقاضا هستيم

شكر  و  قند  كارخانجات  صنفی  انجمن  دبير 
وجود  شكر  تأمين  در  كمبودی  اينكه  بيان  با 
ندارد،گفت: مهمترين مسأله در حال حاضر كاهش 

تقاضا است.
بهمن دانايی، دبير انجمن صنفی كارخانجات 
قند و شكر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث 
مطرح شده مبنی بر كمبود شكر، اظهارداشت: فعاًل 
مشكلی در اين زمينه وجود ندارد.وی اضافه كرد: در 
حال حاضر واردات شكر نيز شروع شده و كشتی ها 
بنابراين  به كشور می رسند  ديگری  از  بعد  يكی 
جای نگرانی نيست.اين فعال بخش خصوصی با 
بيان اينكه اكثر صنايع بزرگ نيز به اندازه كافی 
تمام  تقريباً  انبارهای خود دارند، گفت:  شكر در 
مصرف كنندگان كوچك شكر از جمله قنادی ها، 
توليدكنندگان آبميوه و… در هفته های اخير به 
دليل شيوع كرونا تعطيل بوده و مصرفی در اين 
توليدات  بيشتر  داد:  ادامه  نداشتند.دانايی  زمينه 
حوزه شيرينی و شكالت هم بخاطر شرايط قرنطينه 
مردم و عدم امكان ديد و بازديد نوروزی در انبارها و 

روی دست توليدكنندگان مانده است.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره 
به واردات شكر افزود: در حال حاضر سه كشتی با 
وزن حدود 94 هزارتن وارد كشور شده و در حال 
ترخيص هستند ضمن اينكه حدود چهار كشتی 
ديگر هم در هندوستان مشغول بارگيری هستند 
كه تا دهه دوم ارديبهشت ماه وارد كشور خواهند 
شد. حدود 4۰۰ هزارتن نيز منتظر تخصيص ارز 
است.دانايی تصريح كرد: در حال حاضر مهمترين 

مسأله كاهش تقاضا به دليل شيوع كرونا است.
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انتظارات از وزير محترم جهاد كشاورزي

دكتركاظم خاوازي در روزهاي تازه سپري شده و پس از رأي 
بااليي كه مجلس قانونگذاري داد به مقام وزارت جهاد كشاورزي 
ريسد. سخنان وي در مراسم روز معارفه و صحبت هاي وي در 
همين روزها در مقام باالترين مقام اجرايي كشاورزي نشان مي دهد 
ديدگاه روشني درباره مسايل اقتصادي در سطح كالن و در سطح 
وزارتخانه و وظايف اين نهاد بزرگ دارد. وزير جهاد كشاورزي در 
صحبت هاي خود با مديران وزارتخانه با تقدير و تجليل از محمود 
حّجتي وزير سابق جهاد كشاورزي و نيز عباس كشاورز سرپرست 
اين وزارتخانه در چند ماه گذشته نشان داد رسم وفاداري و وفاي 
به عهد را مي داند و شرايط ادامه كار را نيك مي فهمد كه جز با 

همبستگي به دست نمي آيد.
وزير جهاد كشاورزي در نشست با مديران ارشد اين وزارت و نيز 
رؤساي سازمان جهاد كشاورزي استان ها كه به صورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شد نكات ارزشمندي را طرح كرد. وي تصريح كرد همكاري 
با فعاليت هاي وزارت جهاد كشاورزي را براي  تشكل هاي مرتبط 
پيشرفت فعاليت ها يك ضرورت مي داند و بر اين كار اصرار دارد. 

وزير جهاد كشاورزي تأكيد كرد براي عبور دادن كشاورزي از تنگناها 
بايد با بخش خصوصي و تشكل هاي غيردولتي همكاري شود و اتحاد 
و همبستگي در اين مسير يك الزام است. اعضاي انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر ايران كه يك تشكل بزرگ باسابقه و كارنامه 
روشن است از سخنان صريح وزير جوان استقبال مي كند و آماده 
همه گونه همكاري با اين وزارتخانه در مسير رشد توليد چغندر 
و نيشكر با هدف رسيدن به استقالل و خوداتكايي در توليد اين 
محصول است. اميدواري اين انجمن اين است كه وزير محترم با 
بررسي سابقه فعاليت هاي مشترك و سازنده انجمن و وزارتخانه از 
سال 139۲ به اين سو راهگشايي هاي تازه اي را در دستور كار داشته 
باشد. يكي از رازهاي كاميابي وزير سابق جهاد كشاورزي اين بود كه 
زمينه و بستر اعتمادسازي دولت و بخش خصوصي را آماده كرد و 
اين همكاري سرچشمه بسياري از تصميم هاي مناسب بود. بخش 
غيردولتي از وزير محترم و جوان انتظار دارد در مسير سازگاري 
بيشتر همكاري ها همانند سال هاي 139۲ به اين طرف به پيشرفت 

كشاورزي و توسعه واقعي كمك كند.

دام کرونا براي 6/5 ميليون 
شاغل ايراني 

اقتصاد ايران در حالي با مشكل شيوع بيماري 
1397و  سخت  سال  دو  كه  شده  مواجه  كرونا 
هرچند  است.  گذاشته  سر  پشت  را   1398
پيش بيني مي شد اقتصاد ايران در سال 1399رشد 
مثبت غيرنفتي )هرچند اندك( را ثبت كند، اما 
كاهش تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران سبب 
شده است ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد كاهش يابد 
و دستيابي به سطح رفاه سال 139۰و پيش از آن، 
همچنان دشوار باشد. آنچه مشخص است اينكه 
چه با كنترل بيماري تا چند ماه آينده و چه در 
سال،  پايان  تا  آن  تداوم  و  كنترل  عدم  صورت 
تبعات  سال 1399درگير  پايان  تا  ايران  اقتصاد 

اقتصادي ناشي از اين ويروس خواهد بود.
 سه سناریو 

اول  سناريوي  در  داد  نشان  برآوردها  نتايج 
ستانده كل اقتصاد نزديك به 11درصد در سال 
نزديك  همچنين  يافت.  خواهد  كاهش   1399
به 6431هزار نفر از شاغالن فعلي از اين سناريو 
متأثر خواهند شد و براي دوره اي بيكار خواهند بود. 
بديهي است با اتمام قرنطينه اثر بر اشتغال در نيمه 
دوم سال به شدت كاهش خواهد يافت. همچنين 
در سناريوي دوم ستانده كل اقتصاد نزديك به 8/6 
در سال 1399كاهش خواهد يافت و نزديك به 
۲95۰هزار نفر از شاغالن فعلي، براي دوره اي به 
جمعيت بيكار افزوده خواهند شد. در سناريوي سوم 
نيز ستانده كل اقتصاد نزديك به 7/4درصد در سال 
1399 كاهش خواهد يافت و نزديك به ۲876هزار 
نفر از شاغالن فعلي، براي دوره اي به جمعيت بيكار 
افزوده خواهند شد. بديهي است برآوردهاي ذكر 
شده تنها ارزيابي آثار شيوع ويروس كرونا بر توليد 
و اشتغال اقتصاد بوده و به معني پيش بيني رشد 
اقتصادي سال 1399 نيست. بررسي آثار اقتصادي 
نشان  خانوار  معيشتي  وضعيت  بر  كرونا  شيوع 
مي دهد، بخش زيادي از نيروي كار كشور )حدود 
بيمه  7۰درصد(، زير چتر سياست هاي پرداخت 
بيكاري يا حمايت از بنگاه به شرط حفظ نيروي 
كار قرار نمي گيرند. نكته مهم آن است كه بخش 
قابل توجهي از اين 7۰درصد، در دهك هاي پايين 
درآمدي قرار دارند. براي مثال درحالي كه در حدود 
7۰درصد از خانوارهاي دهك اول، داراي حداقل 
آنها  از  درصد  تنها 1۲  هستند،  شاغل  نفر  يك 
تحت پوشش بيمه )غيردرماني( قرار دارند. بنابراين 
حمايت هايي از جنس بيمه بيكاري يا حمايت از 
شاغالن رسمي )داراي سابقه بيمه اي،( بيشترين 
درآمدي  باالي  و  مياني  دهك هاي  به  را  اصابت 
پايين  دهك هاي  بهره مندي  و  داشت  خواهد 
)محروم تر( از اين سياست ها اندك خواهد بود. لذا 
در شرايط فعلي، سياستي كه مي تواند بيشترين 
اصابت را به گروه هاي درآمدي پايين داشته باشد، 
حمايت مستقيم از خانوار است. تجربه اخير كشور 
در مواجهه با شيوع ويروس كرونا نشان از ناكارايي 
نظام حمايتي كشور در مواجهه با بحرانها دارد. به 
نظر ميرسد تجربه فعلي يك تلنگر جدي براي لزوم 
داشتن نظام مالياتي شفاف با تأكيد بر ماليات بر 

مجموع درآمد افراد است.

صنعت قند و شكر ايران در شروع سال 1399 در دو راهي 
استقالل و خودكفايي و توجه به توليد داخل و يا از دست رفتن 
زحمت هاي چند ساله و شروع وابستگي تازه قرار گرفته است. به 
اين معني كه اكنون مديريت كالن اقتصادي وضعيتي را فراهم 
كرده است كه اين صنعت قديمي و اصيل كه در همين سال هاي 
تازه سپري شده صرفه جويي ارزي 5۰۰ ميليون دالري را از 
محل افزايش توليد داخلي فراهم كرد در تله دو فريب قرار گرفته 

است و اگر هوشيار نباشيم در اين دو تله گرفتار خواهد شد. 
يك تله را كساني تهيه و تدارك ديده اند كه نگاه كوتاه مدت 
به مسايل دارند و مي خواهند امروز خود را خوب نشان دهند و 

مي خواهند بگويند در دوره آنها ارزاني رخ داد. 
اين گروه با اشاره به وضعيت مبهم و بي تعادل بازار جهاني 
محصوالت كشاورزي از جمله قيمت شكر در بازار جهاني 
اندكي  قيمت  به  و  بيندازند  تله  در  را  صنعت  مي خواهند 
استقالل صنعت را به خارجي ها عرضه كنند. واقعيت اين 
است كه همه مطالعات كارشناسي و همه بررسي ها نشان 
مي دهد قيمت مواد غذايي در دوره اي نه چندان بلندمدت به 
سمت افزايش رفته و حتي احتمال اينكه كشورها براي يك 
دوره اي صادرات محصوالت غذايي از جمله شكر را ممنوع 
كنند وجود دارد. اما كوتاه نگران از شرايط آتي خبر ندارند و 
مي خواهند مسؤوليت سال آخر خود را در مقام هاي گوناگون 
با عافيت طلبي تمام كنند. به همين دليل است كه تشويق بر 

واردات شكر در دستور كار است. فريب ديگر اما از طرف برخي 
كاسبان پشت پرده است كه نيك مي دانند براي اينكه مقاومت 
توليد داخلي شكر را شكسته و اين صنعت را بار ديگر به شرايط 
دشوار برسانند با استناد به اينكه مي خواهند با نرخ نيمايي 
شكر وارد كنند درصدد فريب هستند. كسي نيست از اين افراد 
بپرسد آيا در وضعيتي كه شهروندان ايراني به داليل گوناگون 
مصرف شيريني، شكالت، نوشابه و بستني را كاهش داده اند 
خريد شكر براي تبديل به اين محصوالت بي معني نيست؟ آيا 
در اين وضعيت كه صادرات كاالهايي مثل شير و شكالت به 
كشورهاي ديگر تقريباً ناممكن شده است، واردات شكر براي 

چه كاري انجام مي شود؟ 
فريب  نبايد  اقتصاد  اصلي  سازمان هاي  ارشد  مديران 
واردكنندگان كم شماري كه مي خواهند با استفاده از شرايط و 
با گفتن اينكه حاال كه دالر نيمايي براي واردات آزاد است چرا 
بايد ممانعت باشد را نخورند. آن طور كه تجربه نشان مي دهد اگر 
فريب ها موثر واقع شوند بايد فاتحه صنعت قند و شكر را خواند 
و براي يك دوره طوالني باز هم به واردات اين محصول معتاد 
خواهيم شد. در وضعيتي كه مي توان با كمي مدارا و با توضيح 
دادن به شهروندان ارز كمياب را براي واردات دارو، تجهيزات 
پزشكي و درماني و ساير مصارف امنيتي اختصاص داد نبايد در 
تله فريب افتاد و ارز كمياب را به واردات كاالهايي اختصاص داد 

كه مي توان از داخل به دست آورد.

صنعت قند و شکر در تله دو فريب
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ويروس كرونا و تجارت محصوالت كشاورزی
كشاورزي در ايران يكي از خصوصي ترين بخش هاي اقتصادي است و بيش از 9۰ درصد آن به 
صورت كامالً رقابتي اداره مي شود و سهم 1۰ درصدي از توليد و 18 درصدي از اشتغال كشور را 
به خود اختصاص داده است. اين بخش ركن اساسي در تأمين امنيت غذايي بوده و ناپايداري آن 
چالش هاي فراواني در مسير رشد و توسعه اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد. كشاورزي هر اندازه 
نسبت به حوادث طبيعي آسيب پذير است، در مقابل حوادث مصنوعي مقاوم ترين بخش اقتصادي به 
شمار مي رود. با توجه به نقش محوري بخش كشاورزي به عنوان پيشران بسياري از زير بخش هاي 
اقتصادي كشور مانند صنعت )صنايع غذايي، صنايع چوب، صنايع نساجي و پوشاك و...( و خدمات 
بازرگاني)هتل و رستوران، حمل ونقل، انبارداري و....(، هدف گذاري براي اين بخش بايد به صورتي 
باشد كه در شرايط فعلي حاكم و احتمال تداوم آن، بخش كشاورزي عامل اصلي رشد مثبت اقتصاد 
ملي با بهره گيري بهينه از كليه ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و لحاظ كردن الزامات توليد 
پايدار باشد. با وجود اينكه در اين دهه، تحريم هاي شديدي بر اقتصاد كشور تحميل شده، اما بخش 
كشاورزي 43 درصد بزرگ تر شده و در سال اخير رشد آن به 7/5 درصد رسيده است. از اين رو، 
بخش كشاورزي گرانيگاه اقتصاد كالن در شرايط بحراني بوده است و به تاب آوري اقتصاد كشور كمك 
كرده است. در شرايط شيوع ويروس كرونا نيز انتظار مي رود كه بخش كشاورزي آسيب كمتري را 

نسبت به بخش هاي صنعت و خدمات تجربه كند.

نمودار نرخ رشد بخش كشاورزي در یك دهه اخیر

با توجه به اهميت و تأثير شيوع بيماري كرونا بر تجارت خارجي محصوالت كشاورزي كشور، 
وضعيت صادرات و واردات محصوالت كشاورزي در قبل از شيوع بيماري كرونا )قبل از اسفندماه 

1398( نيز مي تواند قابل توجه باشد.
پنج قلم عمده صادراتي از لحاظ وزني تا انتهاي بهمن ماه 1398 عبارتند از: هندوانه با 7۲7/66 
هزارتن، سيب با 6۰6/46 هزارتن، گوجه فرنگي تازه با 496/37 هزارتن، سيب زميني تازه با 4۲۲/4۲ 
هزارتن و پياز و موسير 374/47 هزارتن و پنج قلم عمده صادراتي از لحاظ ارزشي عبارتند از: پسته 
با پوست تازه يا خشك 6۲8/15 ميليون دالر، سيب تازه با 3۰8/59 ميليون دالر، گوجه فرنگي با 
۲۲۲/5 ميليون دالر، مغز پسته تازه يا خشك با 193/65 ميليون دالر و هندوانه با 171/99 ميليون 
دالر. پنج قلم عمده وارداتي از لحاظ وزني تا انتهاي بهمن ماه 1396 در بخش كشاورزي عبارتند 
از: ذرت دامي 8133/78 هزارتن، جو 3766/98 هزارتن، كنجاله سويا ۲145/65 هزارتن، لوبياي 
سويا با 1971/61 هزارتن، شكر تصفيه نشده با 1741/58 هزارتن و پنج قلم عمده وارداتي از لحاظ 
ارزشي عبارتند از: ذرت دامي با 1989/17 ميليون دالر، برنج نيمه سفيد شده يا كامل سفيد شده با 
1554/67ميليون دالر، جو با 953/54 ميليون دالر، كنجاله با 931/79 ميليون دالر و لوبياي سويا 
854/۲1 ميليون دالر. براساس آمار ارايه شده توسط مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پايان 
بهمن ماه ۲5 درصد ثبت شده است و پيش بيني صندوق بين المللي پول در اكتبر ۲۰19 از نرخ تورم 
حدود 35/7 درصدي براي سال ۲۰19 براي كشور و تورم هاي دو رقمي و باال )متغير بين ۲5 و 31 
درصد( در سال هاي پيش رو حكايت مي كند، لذا شيوع كرونا در كشور، وضعيت ركود تورمي اقتصاد 
كشور در ماه هاي آتي را تشديد خواهد كرد و كسب و كارها به واسطه اين وضعيت بيش از گذشته 

آسيب ديده و تضعيف خواهند شد.
البته در كل سال گذشته 133 ميليون و 9۰۰ هزار تن كاالهاي غيرنفتي به ارزش 41 ميليارد و 
3۰۰ ميليون دالر صادر شد كه در مقايسه با سال 1397، از نظر وزني 13 درصد رشد داشته است. 

ارزش اين كاالها در مقايسه با صادرات سال قبل آن 7 درصد كاهش داشته است.
همسايگان و كشورهاي آسيايي مهم ترين شركاي تجارت خارجي ايران محسوب مي شوند. بطوري 
كه در سال گذشته، كشورهاي چين با 9 ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر، عراق با 8 ميليارد و 9۰۰ 
ميليون دالر، تركيه با 5 ميليارد و 4۰۰ ميليون دالر، امارات عربي متحده با 4 ميليارد و 5۰۰ ميليون 
دالر، افغانستان با ۲ ميليارد و 3۰۰ ميليون دالر و ساير كشورها با 1۰ ميليارد و 9۰۰ ميليون دالر 

واردات، بزرگ ترين كشورهاي واردكننده كاالهاي غيرنفتي از ايران بودند.
همچنين چين با صادرات 11 ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر، امارات عربي متحده با 8 ميليارد و 

9۰۰ ميليون دالر، تركيه با 4 ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر، هند با 3 ميليارد و 6۰۰ ميليون دالر و 
آلمان با ۲ ميليارد و 1۰۰ ميليون دالر بيشترين كاالها را در سال گذشته به كشور ما صادر كرده اند.

هر تن كاالي وارداتي هزار و ۲۲۰ دالر ارزش داشت در حالي كه ارزش هر تن كاالي صادراتي ايران فقط 
3۰9 دالر بود. بيش از 85 در صد واردات كشور را در سال گذشته مواد اوليه يا واسط مورد نياز كارخانجات 
 و بخش توليد يا ماشين آالت توليدي تشكيل مي دهد و در همين مدت، عالوه بر ذخاير راهبردي،

۲5 ميليون تن كاالي اساسي و نهاده هاي توليد و نهاده هاي دامي وارد كشور شده است كه اين امر، نقش 
مهمي در تعادل بخشي به بازار و جلوگيري از تكانه هاي شديد اقتصادي در سال گذشته داشته است.

 اثر شوك ناشي از بحران كرونا بر زنجیره تأمین محصوالت كشاورزي
زنجيره تأمين محصوالت كشاورزي شامل يك شبكه پيچيده از ارتباطات متقابل بين عواملي 
مانند نهاده ها، توليدكنندگان، حمل ونقل، صنايع تبديلي، تجارت و غيره است. شوك ناشي از ويروس 
كرونا، در انتهاي زنجيره كه شامل مصرف و تجارت است آثار بيشتري مي گذارد و احتماالً اثر قابل 
توجهي بر ابتداي زنجيره شامل توليد و حتي توزيع اين محصوالت نداشته باشد. با اين وجود، 
كاهش در مصرف يا تجارت با يك وقفه زماني مي تواند بر تصميمات توليد كننده و با توزيع كننده آثار 
معناداري داشته باشد. در شكل زير برآورد اوليه از ميزان اثرگذاري شيوع ويروس كرونا بر زنجيره 
تأمين محصوالت كشاورزي در ايران نشان داده شده است. با توجه به زمان شيوع، بخش توليدات 
زراعي، دامي و باغي آسيب چنداني نديده اند، زيرا تصميم به توليد محصوالت كشاورزي پيش از شيوع 
ويروس اتخاذ شده است. در بخش توزيع، با توجه به عدم ممنوعيت توزيع محصوالت كشاورزي، اين 
بخش نيز آسيب چنداني نديده است. اما در بخش مصرف، برآوردها حاكي از آن است كه كاهش 
مصرف باعث كاهش 7/8 درصدي در ميزان درآمد عرضه كنندگان محصوالت كشاورزي و غذا شده 
است. همچنين با توجه به كنترل و محدوديت هاي اعمال شده در مبادي گمركات كشور، بخش 
تجارت نيز با 1۰ درصد زيان مواجه شده است. البته از آنجايي كه كشور تحت تحريم هاي اقتصادي 
است، واردات محصوالت كشاورزي و غذا به مانند روند گذشته در حال انجام است. در شكل 1 زيان 

احتمالي شيوع ويروس كرونا در زنجيره تأمين محصوالت كشاورزي ايران نشان داده شده است.
 تجارت محصوالت كشاورزي 

 بيش از 5۰ درصد كاالهاي كشاورزي ما به عراق و بيش از 9۰ درصد كاالها به كشورهاي عراق، 
افغانستان، فدراسيون روسيه، تركيه، آذربايجان، امارات متحده عربي، پاكستان، تركمنستان، كويت، 
قطر، قزاقستان، جمهوري عربي سوريه، ارمنستان، گرجستان و اوكراين )15 كشور( صادر شده 
است. هراس شركاي تجاري در كشورهاي منطقه از انتقال ويروس به كشورشان از طريق مراوده 
با كشور ايران منجر به بستن مرزهاي زميني كشورهاي عراق، افغانستان و تركيه و مرزهاي هوايي 
در كشورهاي تركيه، گرجستان و امارات شده است كه اين امر نيز فعاليت هاي تجاري با كشورهاي 
همسايه را مختل كرده است. بسته شدن مرزها موجب پس زدگي كاال به سمت بازار داخل مي شود و 
چون كرونا چند ماه طول مي كشد، اين مشكل نيز تداوم خواهد داشت. از طرف ديگر با كاهش عوايد 
نفتي كشور، كاهش درآمد ارزي غيرنفتي مي تواند در واردات كاالهاي اساسي تأثير منفي بگذارد. 
در صورت تداوم محدوديتهاي صادراتي از سوي كشورهاي همسايه به ويژه عراق، بخشي از توليدات 
بخش كشاورزي بازار فروش خود را از دست خواهد داد و اعتماد مصرف كننده بازارهاي هدف نسبت 
به سالمت غذاي ايران كاهش مي يابد و برگشت اعتماد به بازار و مصرف كننده بسيار هزينه بر و زمان 
بر خواهد بود. اين موضوع تهديد جدي براي بازار جهاني محصوالت كشاورزي ايران و به خصوص 
كشورهاي منطقه و همسايه با ايران است. كشور ايران همواره يك واردكننده خالص محصوالت 
كشاورزي و مواد غذايي به شمار مي رود. بطور متوسط در يك دهه اخير هر سال 19 ميليون تن 
محصوالت كشاورزي وارد كشور شده، اگرچه ميزان واردات غذا در سال 1398 بيش از ۲5 ميليون 
تن بوده است. مازاد وارداتي كه در سال اخير صورت گرفته متأثر از دو پديده تحريم و شيوع ويروس 
كرونا بوده كه به نگراني هاي امنيتي دامن زده و موجب واردات گسترده محصوالت كشاورزي شده 
است. شتاب زدگي در واردات منجر به تراز تجاري منفي 6/44 ميليارد دالري در 11 ماهه منتهي 
به بهمن 1398 شده در صورتي كه در مدت مشابه سال 1397 تنها در حدود 3/55 ميليارد دالر 
بوده است. اگرچه روند واردات نوسانات بيشتري از خود نشان مي دهد، اما از خردادماه سال گذشته 
داراي روند كاهشي بوده است. اما اين روند از آبان ماه سال 1398 معكوس شده و ميزان واردات به 
رقم بي سابقه 1/63 ميليارد دالر در اسفندماه 1398 رسيده است. از طرف ديگر، ميزان صادرات اين 
محصوالت نيز 485 ميليون دالر در همين ماه بوده است. تجارت محصوالت كشاورزي متأثر از تحريم 
بوده و تأمين غذا در دستور كار سياست گذاران بوده است. همين امر موجب بدتر شدن تراز تجاري 
اين محصوالت از آبان ماه 1398 به اين سو بوده است. شيوع ويروس كرونا نيز روند واردات را شدت 
بخشيده و ميزان صادرات را كاهش داده است. به صورت كلي زيان بخش صادرات نيز در حدود 1۰ 
درصد درآمدهاي صادراتي تخمين زده مي شود.گسترش ويروس كرونا و برقراري محدوديت ها و 
موانع مرزي و تجاري، تراز تجاري بخش كشاورزي و غذا را در اسفندماه 1398 به رقم منفي 1/144 

ميليارد دالر رسانده است. اين تراز تجاري از ابتداي فروردين ماه 1397 بي سابقه بوده است.
منبع: معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی/ دفتر: مطالعات زیربنایی
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 جهش توليد شکر 
در خوزستان تا 5۰۰هزار تن

صنايع  و  نيشكر  توسعه  شركت  مديرعامل 
جانبي پيش بيني كرد در سال »جهش توليد« 
ميزان توليد شكر در واحدهاي هفت گانه وابسته 
به اين شركت از 3۰۰هزار تن سال بهره برداري 

قبلي، به 5۰۰هزار تن در سال 1399 برسد.
عبدعلي ناصري با اشاره به كاهش روند توليد 
از  ناشي  نيشكري خوزستان  شكر در واحدهاي 
خشكسالي و سيالب بهار پارسال افزود: بر اساس 
برنامه ريزي انجام شده توليد شكر در واحدهاي 
هفت گانه در سال 14۰۰ به 7۰۰هزار تن يعني 

ظرفيت اسمي خود خواهد رسيد.
وي گفت: با وقوع خشكسالي و سيالب بيش از 
4۰ هزار هكتار از اراضي نيشكر دچار آسيب جدي 
شد و با وجود چنين خسارتي با برنامه ريزي صورت 
اراضي،  بازسازي  بر  عالوه  شديم  موفق  گرفته، 
و 6۰۰  هزار  از ۲۲  بيش  تاريخي كشت  ركورد 

هكتار نيشكر را در سال گذشته ثبت كنيم.
ناصري با اشاره به پايان عمليات برداشت نيشكر 
از سطح 48 هزار هكتار از مزارع نيشكر شركت 
توسعه نيشكر و صنابع جانبي در مدت 78روزكاري 
اظهار داشت: برداشت نيشكر از آبان ماه 1398 شروع 
و در روزهاي اخير به پايان رسيد.مديرعامل شركت 
فعاليت  ادامه  به  نيشكر و صنايع جانبي  توسعه 
عادي اين شركت بزرگ توليدي با وجود مخاطرات 
ناشي از شيوع ويروس كرونا افزود: خوشبختانه در 
شرايط شيوع كرونا، توليد در شركت توسعه نيشكر 
متوقف نشد و به روند عادي خود ادامه داد.ناصري 
از مجموعه تالشگران عرصه كشاورزي  تقدير  با 
و صنعت در برداشت نيشكر و توليد شكرگفت: 
مجموعه كارگران و كاركنان اين شركت به صورت 
نيشكر و كارخانه هاي  نوبت كاري در مزارع  سه 
توليد شكر فعاليت مي كنند و با وجود خطر شيوع 
اين مجموعه  در  توليد  در كشور،  كرونا  بيماري 
منظورحفظ  به  بهداشتي  پروتكل هاي  رعايت  با 
سالمتي وجلوگيري از شيوع اين ويروس، متوقف 
نشد تا كمبودي در كشور در تأمين شكر ايجاد 
نشود.عمليات اجرايي طرح هاي هفت گانه نيشكر 
خوزستان شامل كشت و صنعت اميركبير، دعبل 
امام خميني)ره(، سلمان  فارابي،  خزاعي، حكيم 
فارسي، دهخدا، ميرزاكوچك خان با ظرفيت اسمي 
توليد 7۰۰هزار شكر از اوايل دهه 7۰ شروع شد 
و از سال 138۰ يكي پس از ديگري وارد چرخه 
توليدشدند.بروز سيالب مهيب بهار پارسال حدود 
نيمي از مجموع 84هزار هكتار زمين هاي نيشكر 
طرح هاي هفت گانه نيشكري خوزستان را به زيرآب 
برد و حدود 5۰هزار ميليارد ريال به اين واحدها 
خسارت زد.استان خوزستان در مجموع به تنهايي 
حدود 4۰درصد نياز كشور به شكر را توليد مي كند.

نياز ساالنه كشور به شكر حدود ۲.۲ ميليون تن 
است كه از اين ميزان 1.4ميليون تن در واحدهاي 
نيشكري و چغندري كشور توليد مي شود.حدود 
35درصد توليدات كشاورزي خوزستان يعني هفت 
ميليون تن به توليد نيشكر در واحدهاي هفت گانه 
وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 

اختصاص دارد.

معاون اول رییس جمهور:   

آقای خاوازی چهره اي علمي و پژوهشي است

دكتر  اسحاق جهانگيري در مراسم معارفه آقای خاوازي، وزير جديد 
جهاد كشاورزي را انساني خودساخته توصيف كرد و گفت: ايشان با 
وجود روابط دوستانه فراواني كه با مسؤوالن دارد، هيچ رايزني و تالشي 
براي دريافت مسؤوليت نكرد و در انتخاب ايشان به عنوان وزير نيز 
حّجتي،  مهندس  نظير  صاحب نظران  سوي  از  نظر  اتفاق  و  اجماع 

مهندس كشاورز و دكتر كالنتري وجود داشت.
معاون اول رييس جمهور افزود: دكتر خاوازي در شرايطي مسؤوليت 
پذيرفت كه بيانگر عالقه او به كشور است. ايشان چهره اي علمي و 
پژوهشي است و انتخاب چنين شخصي به عنوان وزير جهاد كشاورزي 
اين پيام را دارد كه بخش كشاورزي نيازمند كارهاي علمي و پژوهشي 
است تا با استفاده از بذر مناسب و كارهاي تحقيقاتي بتوانيم ازكمترين 

ميزان آب و اراضي، بيشترين توليد محصول را داشته باشيم.
دكتر جهانگيري جوان بودن دكتر خاوازي را نيز به معناي جوانگرايي 
دولت دانست و اظهار داشت: هدف دولت اين بود كه وزيري جوان، 
بانشاط، پرانرژي و قوي مسؤوليت اين دستگاه اجرايي را بر عهده داشته 
باشد.معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: كسي كه وزير جهاد 
كشاورزي است بايد به ارتباط نزديك با روستاييان و عشاير افتخار كند 

و بر سر سفره آنها بنشيند و درد و دل و دغدغه هايشان را گوش كند.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه از اين پس دكتر خاوازي وزير جهاد 
كشاورزي است و در مقابل مجلس شوراي اسالمي و رييس جمهور 
اين  از همه كاركنان و بخش هاي زيرمجموعه  پاسخگو خواهد بود، 
وزارتخانه خواست همراهي و همكاري الزم را با دكتر خاوازي داشته 
باشند تا بتواند براي شرايط كرونا و پساكرونا برنامه ريزي الزم را انجام 
دهد.جهانگيري در مراسم معارفه وزير جديد جهاد كشاورزي، با اشاره به 
اهميت اقدامات و فعاليت هاي اين وزارتخانه اظهار داشت: هيچ حكومتي 
نمي تواند نسبت به بخش كشاورزي بي تفاوت باشد و تصور كند مي تواند 

نيازهاي جامعه خود را از ديگر كشورها تأمين كند.
معاون اول رييس جمهور افزود: جمهوري اسالمي ايران نيز به 
طريق اولي نمي تواند نسبت به بخش كشاورزي بي تفاوت باشد چرا 
كه مسؤوليت امنيت غذايي كشور بر عهده اين بخش است. ما كشور 
پرجمعيت و با اهداف مشخص و بلند هستيم و مهم ترين مسأله اين 
است كه امنيت غذايي كشور تا حد زيادي تأمين شود و از ناحيه 
غذاي مردم با فشارهاي سياسي و آنچناني عليه حكومت و جامعه 

مواجه نشويم.
نظير  كشور  روي  پيش  چالش هاي  به  اشاره  با  جهانگيري  دكتر 
مسائل اقتصادي، اشتغال، رفاه جامعه و كمبود منابع آب تصريح كرد: 
براي حل اين چالش ها حتماً يكي از بخش هايي كه بسيار تعيين كننده 
است بخش كشاورزي است چرا كه 19 درصد اشتغال كشور معادل 
تا ۲۰  فعال است و 18  اين بخش  ميليون فرصت شغلي در  چهار 

درصد صادرات غيرنفتي كشور نيز مربوط به بخش كشاورزي است.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به پروژه ها و طرح هاي تعيين كننده 
در بخش كشاورزي تصريح كرد: در بخش كشاورزي نيز مثل ساير 
بخش ها، طرح ها و برنامه هاي گسترده اي تدوين شد كه استفاده از 
روش هاي نوين آبياري براي بهره وري منابع آب يكي از اين برنامه ها بود 
كه براي مقابله با خشكسالي در دستور كار قرار گرفت و كارهاي مهمي 
در اين زمينه انجام شد به گونه اي كه امروز بيش از دو ميليون و 4۰۰ 

هزار هكتار از اراضي كشاورزي تحت آبياري به روش هاي نوين است.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به تمركز جدي وزارت جهاد 
كشاورزي بر موضوع خودكفايي دوباره گندم اظهار داشت: بر اساس 
گزارش مهندس كشاورز امسال ميزان توليد گندم كشور به 14 ميليون 
تن مي رسد و دولت در شرايط تنگناي بودجه پذيرفته است كه گندم 
را از كشاورزان دو هزار و 5۰۰ تومان خريداري و پس از تبديل گندم 
به آرد، آن را به نانوايي ها 66۰ تومان بفروشد چرا كه هدف دولت بهبود 

معيشت كشاورزان و خودكفايي در توليد گندم است.
از  برخي  در  امروز  اينكه  يادآوري  با  رييس جمهور  اول  معاون 
محصوالت نظير شير و مرغ با مازاد توليد مواجه هستيم، افزود: مجموعه 
اقداماتي كه در بخش كشاورزي انجام شده، ظرفيت توسعه اين بخش 
را تا حد زيادي گسترش داده است.دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه 
صنعت نيز بايد در خدمت بخش كشاورزي قرار گيرد، گفت: گاهي تصور 
مي شود كه منظور از صنعتي شدن، كنار گذاشتن بخش كشاورزي 
است اما واقعيت اين است كه صنعتي شدن يعني فناوري ها و صنعت 
بايد در خدمت رشد و توسعه بخش كشاورزي قرار گيرد.معاون اول 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: بر خالف ادعاي آمريكايي ها، تحريم هاي 
آنها شامل كاالهاي اساسي نيز مي شود. اگر چه بر اساس تحريم هاي 
آنها براي خريد برخي اقالم اساسي نظير گندم مشكلي وجود ندارد اما 
براي اينكه بتوان گندم و ساير كاالهاي اساسي را خريداري كرد بايد 
پول پرداخت كنيم كه به دليل تحريم ها هيچ تبادل بانكي ميسر نيست.

دكتر جهانگيري در ادامه از تالش ها و زحمات مهندس كشاورز 
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي قدرداني كرد و گفت: اگرچه طبق 
قانون اساسي سرپرستي يك وزارتخانه نبايد بيشتر از سه ماه باشد 
اما به دليل اتفاقاتي كه رخ داد و جلسات مجلس شوراي اسالمي به 
دليل كرونا تعطيل شد، با موافقت مقام معظم رهبري دوران سرپرستي 
مهندس كشاورز ادامه يافت تا شرايط مجلس به نقطه اي برسد كه امكان 
برگزاري جلسات وجود داشته باشد.معاون اول رييس جمهور از مجلس 
شوراي اسالمي و نمايندگان خانه ملت كه در شرايط دشوار جلسه رأي 
اعتماد را تشكيل دادند قدرداني كرد و گفت: رأي خوب نمايندگان به 
دكتر خاوازي وزير جهاد كشاورزي قابل تقدير است و ركوردي در تعداد 

رأي اعتمادي كه به اين عضو كابينه داده شد به ثبت رسيد.
دكتر جهانگيري همچنين از مهندس كشاورز به عنوان انساني دلسوز 
و صاحب نظر ياد كرد و افزود: مهندس كشاورز اشراف كاملي بر حيطه 
مسؤوليتي خود دارد و در جلسات با صراحت كامل نكات كارشناسي و 

فني را بدون هر گونه مالحظه مطرح مي كند.
جهاد  سابق  وزير  حّجتي  مهندس  از  رييس جمهور  اول  معاون 
كشاورزي نيز به عنوان مديري بزرگ و خدمتگزار براي كشور ياد كرد 
و گفت: آقاي حّجتي مديري خودساخته و به معناي واقعي جهادي و 
خاكي است و انساني مردم دوست و عاشق خدمت به روستاييان و 
جامعه بوده است و خدمات بزرگي را در دوران مسؤوليت خود انجام داده 
كه خودكفايي گندم در سال 83 نيز كارنامه درخشاني است كه از ايشان 
بر جاي مانده است.معاون اول رييس جمهور افزود: بخش كشاورزي، 
دامپروري و آبزي پروري بايد ضمن حفاظت از سالمت نيروي انساني 
خود برنامه ريزي الزم را براي جلوگيري از كاهش توليد انجام دهند و 
تمام تمركز خود را بر موضوع كرونا و دوران پساكرونا معطوف كند 
چرا كه بر اساس نظر كارشناسان بين المللي روابط اجتماعي، سياسي و 

اقتصادي در دوران پساكرونا تغييرات فراواني خواهد داشت.
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هشدار درباره واردات بي رویه شكر  

 فاجعه سال ٨5 را تكرار نكنيد!

دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر با انتقاد از ثبت سفارش و واردات 
بي رويه شكر گفت: ممكن است فاجعه سال 85 تكرار شود و توليد داخلي 
آسيب جدي ببيند. بهمن دانايي با بيان اينكه قرار بود واردات شكر با نظارت 
انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر انجام شود، گفت: نظارت دقيق بر واردات 
شكر در سال گذشته موجب شد اين كاال كه با ارز 4۲۰۰ توماني وارد مي شد 
براساس اهداف دولت در داخل توزيع شود و شايد بتوان گفت شكر تنها كاالي 
وارداتي با ارز 4۲۰۰ توماني بود كه وارد سفره مردم شد. وي تصريح كرد: 
متأسفانه در حال حاضر هر كس كه مايل است اقدام به ثبت سفارش شكر 
مي كند. شكرهايي كه االن ثبت سفارش مي شوند حدود دوماه ديگر وارد كشور 
خواهند شد كه اين همزمان با عرضه شكر توليد داخل به بازار خواهد بود و بازار 
را بر هم مي زند. دانايي تصريح كرد: متأسفانه االن نظارتي روي واردات نيست 
و احتمال دارد فاجعه اي كه سال 85 در اين حوزه رخ داد دوباره تكرار شود. در 
سال 85 صفر شدن تعرفه واردات منجر به واردات ۲.5 ميليون تن شكر و وارد 
آمدن آسيب شديد به توليد داخل شد.وي با تأكيد بر لزوم ساماندهي واردات 
گفت: اگر واردات مديريت نشود، توليد داخل به شدت در معرض خطر قرار 
مي گيرد. در حال حاضر كه بايد مصارف ارزي كشور بدرستي مديريت شود، 
بايد از توليد داخل حمايت كنيم كه ارز از كشور خارج نشود؛ با اين توصيف چرا 

بايد با ايجاد رانت براي يك عده، منابع ارزي كشور هدر داده شود؟
 چرا قیمت دو ماه دیگر كاهش مي یابد؟ 

دانايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده 
مبني بر كاهش حدود 3۰ درصدي قيمت شكر و عدم تأثير اين مسأله 
بر قيمت شكر وارداتي در داخل كشور توضيح داد: شكرهاي وارداتي كه 

در حال حاضر در بازار عرضه مي شود دي و بهمن 98 و با قيمت هاي 
آن زمان وارد شده است. ضمن اينكه شكرهايي كه االن ثبت سفارش 
و حدود دوماه ديگر وارد مي شود متأثر از كاهش قيمت جهاني خواهند 
بود و دوماه ديگر قيمت شكر وارداتي ارزان تر مي شود.دانايي با بيان اينكه 
حدود 15۰ هزارتن شكر در سه هفته اخير توسط بخش خصوصي وارد 
شده و اين واردات ربطي به كارخانجات ما ندارد، گفت: اين شكرها در 

دي و بهمن 98 و با قيمت جهاني آن زمان، خريداري شده اند.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: قيمت جهاني شكر در دي و بهمن 
98؛ 41۰ دالر در هر تن بوده اما االن بين ۲7۰ تا ۲8۰ دالر است.وي 
افزود: قيمت شكر متأثر از قيمت نفت است و باكاهش قيمت نفت، نرخ 
جهاني اين كاال هم كاهش يافته است. دانايي تصريح كرد: مسؤوالن امر 
نبايد فريب شرايط فعلي بازارهاي جهاني را بخورند و به دليل ارزان شدن 
قيمت، درهاي كشور را به روي واردات باز كنند. بعد از كرونا كه شرايط 
عادي مي شود كشورهاي توليد كننده شكر براي جبران زيان هاي اين چند 
وقت اخير قيمت را بسيار باال خواهند برد و آن زمان ما قادر نخواهيم بود 
به راحتي شكر وارد كنيم درحالي كه واردات بي رويه فعلي، توليد داخلي را 

هم از بين خواهد برد. بنابراين االن بايد با هوشياري عمل كرد.

 نگران كاهش تقاضا هستیم 
دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر با بيان اينكه كمبودي در 
تأمين شكر وجود ندارد، گفت: مهم ترين مسأله در حال حاضر كاهش 
تقاضا است.بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر درباره 
مباحث مطرح شده مبني بر كمبود شكر، اظهارداشت: فعالً مشكلي در اين 
زمينه وجود ندارد.در حال حاضر واردات شكر نيز شروع شده و كشتي ها 
يكي بعد از ديگري به كشور مي رسند بنابراين جاي نگراني نيست.اين فعال 
بخش خصوصي با بيان اينكه اكثر صنايع بزرگ نيز به اندازه كافي شكر 
در انبارهاي خود دارند، گفت: تقريباًً تمام مصرف كنندگان كوچك شكر 
از جمله قنادي ها، توليدكنندگان آبميوه و… در هفته هاي اخير به دليل 
شيوع كرونا تعطيل بوده و مصرفي در اين زمينه نداشتند.بيشتر توليدات 
حوزه شيريني و شكالت هم به خاطر شرايط قرنطينه مردم و عدم امكان 

ديد و بازديد نوروزي در انبارها و روي دست توليدكنندگان مانده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به واردات شكر افزود: 
در حال حاضر سه كشتي با وزن حدود 94 هزار تن وارد كشور شده و 
در حال ترخيص هستند ضمن اينكه حدود چهار كشتي ديگر هم در 
هندوستان مشغول بارگيري هستند كه تا دهه دوم ارديبهشت ماه وارد 
كشور خواهند شد. حدود 4۰۰ هزارتن نيز منتظر تخصيص ارز است.

دانايي تصريح كرد: در حال حاضر مهم ترين مسأله كاهش تقاضا به دليل 
شيوع كرونا است.

جزييات قيمت تمام شده  شکر 
اعالم شد

اطالعيه اي  در  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت 
با اشاره به تأمين بودن كاالهاي اساسي كشور از 
جمله برنج، روغن و شكر در شرايط تحريم، جزييات 

قيمت تمام شده  شكر را اعالم كرد.
شركت بازرگاني دولتي ايران در اين اطالعيه 
 15 )خريد  نيمايي  ارز  با  وارداتي  شكر  قيمت  
اسفندماه 98( و جزييات قيمتي خريدهاي فعلي 
)دوم ارديبهشت ماه 99( و محاسبات قيمت تمام 
شده  شكر را كه توسط انجمن صنايع قند و شكر 

ايران محاسبه شده تشريح كرد.
جزييات محاسباتي قيمت شكر وارداتي با ارز 
نيمايي كه در اسفندماه سال قبل وارد و اكنون در 
بازار شكر در حال مبادله است به اين شرح است: 
ارزش شكر خام در بنادر كشور با قيمت 49 هزار 
و 993 ريال، هزينه گمركي، انبارداري و بارگيري 
چهار هزارو 59۲ ريال، هزينه هاي عمليات بانكي و 
ثبت سفارش، مجوزهاي بهداشتي، دستمزد تصفيه 
6 هزار و ۲41 ريال، قيمت تمام شده  هركيلوگرم 
6۰ هزار و 8۲6 ريال، قيمت فروش هركيلوگرم 
شكر سفيد درب كارخانه تصفيه كننده  شكر در 
و 9۰8  هزار  با 1۰ درصد سود 66  مركز كشور 
ريال است. مقدار 1۲3 هزار تن شكر از ابتداي سال 
1399 وارد كشور و پس از ترخيص براي تصفيه به 
كارخانجات حمل شده است و درب كارخانجات 
تصفيه شكر با قيمت 6 هزار و ۲۰۰ تا 6 هزار و 3۰۰ 

تومان عرضه مي شود.
برآورد قيمت هاي شكر سفيد حاصل از شكر 
خام وارداتي با ارز نيمايي در تاريخ دوم ارديبهشت 
1399 با لحاظ كاهش قيمت هاي جهاني ارزش 
شكر خام در بنادر كشور 39 هزار و ۲56 ريال، 
هزينه هاي گمركي، انبارداري، ترخيص و بارگيري 
چهار هزار و 41 ريال، هزينه هاي  عمليات بانكي و 
ثبت سفارش، مجوزهاي بهداشتي، دستمزد تصفيه 
و ضايعات پنج هزارو 65۲ ريال، قيمت تمام شده  
هركيلوگرم درب كارخانه 48 هزار و 949 ريال، 
قيمت فروش هركيلوگرم شكر سفيد درب كارخانه 
تصفيه كننده شكر در مركز كشور با 1۰ درصد سود 

53 هزار و 844 ريال است.
طبق آمارها به دليل كاهش قيمت هاي جهاني، 
قيمت خريدهاي فعلي حدود ۲۰ درصد كاهش 
خواهد داشت كه در صورت ثبات اين قيمت جهاني 
و انجام واردات و حمل به كارخانجات تصفيه كننده ، 
شكر استحصالي عرضه شده به بازار، به قيمت هاي 
فوق خواهد بود.الزم به ذكر است در سال 1398 
كه  خصوصي  بخش  توسط  وارداتي  خام  شكر 
به طور عمده كارخانجات توليد قند و شكر بودند، 
با ارز 4۲۰۰ توماني وارد كشور شد و با مجوزهاي 
اداره كل توزيع و فروش اين شركت و حواله هاي 
و  قند  كارخانجات  صنفي  انجمن  توسط  صادره 
شكر در سطح كشور با قيمت چهار هزارو 5۰ تومان 
عرضه شده است كه نتيجه  آن ثبات بازار اين كاال 
بود.در حال حاضر و براي ماه مبارك رمضان از محل 
ايران براي بخش  بازرگاني دولتي  ذخاير شركت 
خانوار بر اساس قيمت هاي ابالغي سازمان حمايت 
طريق  از  توليدكنندگان  و  مصرف كنندگان  از 

سازمان هاي بازرگاني استان ها عرضه مي شود.

قنادان گفت:  اتحاديه  قنادان در مرز ورشكستگی رئيس  صنف 
باتوجه به اشتغالزايی موجود در اين صنف و باتوجه به رسيدن به مرز 

ورشكستگی آن دولت به كمك اين صنف بيايد.
از صنف  اين  اينكه  بيان  با  ايلنا،  با  گفت وگو  در  بهره مند   علی 

3۰ فروردين ماه بر طبق پروتكل های ارائه شده وزارت بهداشت آغاز 
به فعاليت كرده است، گفت: با اين حال تا به امروز فروش و رونق قابل 

توجه نداريم و مردم مانند روزهای قبل از كرونا استقبال نمی كنند.
وی با بيان اينكه از روز شيوع كرونا عالوه بر بازار شب عيد بازار اسفند 
ماه را نيز از دست داديم گفت: درحال حاضر اين صنف حدود 6۰ روز 
است كه هيچ فروشی ندارد.بهره مند ادامه داد: تعطيلی بازار و عدم كسب 
درآمد موجب شده است كه بسياری از اعضای اين صنف توانايی ادامه 
فعاليت و عمل به تعهدات خود در تأمين مواد اوليه و غيره را نداشته و 
چك های آن ها درحال برگشت خوردن می باشد، زيرا بسياری از آنان بر 
روی فروش شب عيد حساب كرده بودند كه متأسفانه اين فروش محّقق 

نشد.وی با بيان اينكه حدود 7۰۰ هزار نفر به طور مستقيم در اين صنف 
مشغول به كار هستند، گفت: با توجه به وضعيت اشتغالزايی موجود در 
اين صنف دولت بايد از طريق اعطای وام هايی با بهره كم، بخشودگی 
مالياتی، بخشودگی بيمه های تأمين اجتماعی و عوارض ساليانه مشاغل 
به كمك و حمايت  اين صنف بياد.رئيس اتحاديه قنادان درخصوص 
رعايت پروتكل های بهداشتی در ماه رمضان نيز گفت: براساس مصوبه 
 تنظيم بازار قيمت زولبيا و باميه درجه يك ۲4 هزار تومان و درجه ۲،

۲۰ هزار تومان است. در ضمن پروتكل بهداشتی برای فروش زولبيا 
و باميه فروش آن با بسته بندی است كه درحال اجرايی شدن است.

وی با بيان اينكه 35 هزار واحد صنفی قنادی در كل كشور و حدود 
۲۰۰ واحد در تهران فعال هستند، در خصوص تأمين مواد اوليه گفت: 
تأمين مواد اوليه اين صنف به صورت آزاد است و دولت سوبسيدی به ما 
تعلق نمی دهد. دولت برای ايام ماه رمضان 5۰۰ تن شكر به اين صنف 
تخصيص داد كه اين ميزان برای صنف به اين بزرگی هيچ فايده ای ندارد.

صنف قنادان در مرز ورشکستگی
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 قيمت کاالهای اساسی
در ماه رمضان اعالم شد

و  كنندگان  مصرف  از  حمايت  سازمان  رئيس 
توليدگنندگان قيمت كاالهای اساسی ويژه ماه رمضان را 
اعالم كرد و گفت: اين سازمان در آستانه ايام ماه مبارك 

رمضان، طرح نظارتی ويژه اين ماه را اجرا می كند.
به گزارش مهر، به نقل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، عباس تابش رئيس سازمان حمايت از مصرف 
حمايت  سازمان  گفت:  توليدگنندگان،  و  كنندگان 
مرجع  عنوان  به  كنندگان  توليد  و  كنندگان  مصرف 
بازرسی  امر  راهبر  و  قيمت گذاری  تخصصی  و  اصلی 
دستگاه  عنوان  به  كشور  سطح  در  بازار  بر  نظارت  و 
ستادی با همكاری سازمان صمت استان ها و اتاق های 
 اصناف و ساير دستگاه ها و نهادهای ذيربط و در راستای 
سياست گذاری كارگروه تنظيم بازار، اهداف و وظايفی 

مشتمل بر موارد زير را دنبال می كند.
وی افزود: پيش بينی و مديريت بازار در حوزه كاال 
و خدمات متضمن نظارت پيشگيرانه بر تأمين، توزيع، 
و  عرضه  با  مبارزه  دار،  اولويت  خدمات  و  كاال  قيمت 
فروش كاالی قاچاق در سطح بازار، نظارت بر عملكرد 
و فعاليت شركت های پخش و فروشگاه های زنجيره ای 
به منظور جلوگيری از بروز تخلفات اقتصادی احتمالی از 
قبيل گران فروشی، كم فروشی، عرضه خارج از شبكه، 
فروش اجباری، احتكار و …، رصد مستمر روند تغييرات 
قيمت و توزيع اقالم هدف و اولويت دار به ويژه )گندم، 
آرد، نان، قند و شكر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، 
گوشت قرمز، شير خام، محصوالت لبنی پر مصرف )شير، 
انواع كاالهای يارانه ای )حسب ضرورت  پنير، ماست(، 
و اعالم كارگروه تنظيم بازار( در سطح كشور و تنظيم 
گزارش های كارشناسی در حوزه های مرتبط و انعكاس 
و  برنامه ريزی  بازار،  تنظيم  و ستاد   به مراجع مسئول 
سياست گذاری انجام طرح های ويژه نظارتی و مناسبتی در 
بازار و تهيه و تنظيم شناسنامه وضعيت كاالهای حساس.

ماه  ايام  آستانه  در  حمايت  سازمان  گفت:  تابش 
مبارك رمضان، طرح نظارتی ويژه اين ماه را با همكاری 
و هماهنگی ساير دستگاه های اجرايی، نهادها و تشكل ها 
تاريخ  از  اصناف  اتاق های  و  تعزيرات حكومتی  از  اعم 

1399/1/3۰ تا 1399/3/3 اجرا خواهد كرد.
طرح  استمرار  حقيقت  در  طرح  اين  گفت:  وی 
نظارتی نوروز نيز است و تمهيدات و تداركات ويژه ای 
از منظر تهيه و تأمين كاالهای اساسی و مايحتاج مردم 
از اسفند ماه سال گذشته پيش بينی شده است كه 
 حوزه های مختلف نظارتی در همراهی با سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان مانند: سازمان تعزيرات 
حكومتی، سازمان های صمت سراسر كشور، بازرسی و 
نظارت اصناف، ناظران افتخاری و انجمن های حمايت از 

حقوق مصرف كنندگان مشاركت خواهند داشت.
وی گفت: هريك از اين اجزا به تناسب وظايف و 
اختيارات برنامه ها و اقداماتی را به صورت هماهنگ و 
متناسب با سياست های اين طرح اجرا خواهند كرد. 
به عنوان نمونه برابر تمهيدات اتخاذ شده در كارگروه 
تنظيم بازار جهت توليد و تأمين كليه مايحتاج مورد 
نياز مصرف كنندگان در ايام ماه مبارك رمضان، تدابير 
مناسب اتخاذ تا كاال و اقالم هدف از طريق زنجيره 
تأمين و توزيع و جهت عرضه در شبكه مشخص با 
نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در 

اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد.

بيان  با  مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي 
اينكه عقب ماندگي طرح خودكفايي شكر طي سه سال آينده 
سال  جنوب،  در  كارخانه  احداث  با  گفت:  مي شود،  جبران 

14۰3 خودكفايي در توليد شكر محقق مي شود.
عقبگرد در برنامه خودكفايي شكر يكي از مهم ترين اتفاقات 
سال گذشته در بخش كشاورزي بود. قيمت پايين چغندر قند 
در سال گذشته موجب شد كشاورزان از كشت اين محصول 
استراتژيك خودداري كنند و به جاي آن صيفي جات از جمله 
گوجه فرنگي به كارند كه حجم گسترده توليد گوجه در سال 
جاري موجب شده اين محصول روي دست كشاورزان بماند 
و دولت مجبور به خريد حمايتي و توافقي اين محصول شود.

نياز كشور به شكر حدود ۲/۲ ميليون است كه به گفته 
مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي در سال 96 حدود ۲ ميليون 
تن شكر در كشور توليد شد و در اين بخش به مرز خودكفايي 
رسيديم در حالي كه سال گذشته تنها حدود يك ميليون تن 
شكر در كشور توليد شد. براين اساس ۲۰۰ ميليون دالر صرف 
واردات شكر شد و دولت هم به صورت ريالي و هم به صورت 
ارزي زيان كرد. ناكامي در اين زمينه منجر به تغيير مجري 
تدابيري  اتخاذ  و  كشاورزي  جهاد  وزارت  قند  چغندر  طرح 
براي جبران آن شد و با توجه به اينكه رهبر معظم انقالب 
امسال را سال جهش توليد نام گذاري كرده اند و همچنين با 
توجه به شرايط سياسي و اقتصادي كشور جبران اين مسأله 
اهميت بسزايي دارد. در همين زمينه پيمان حصادي، مجري 
طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي و مشاور وزير جهاد 
كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزايش نرخ 
گفت:  سال 98،  اسفندماه  در  قند  چغندر  تضميني  خريد 
احتساب كرايه  با  پاييزه  و  بهاره  قند  امسال قيمت چغندر 
حمل به ترتيب 61 و 6۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد 

كرده است. 

 رشد قراردادها 
تاكنون حدود 75 هزار هكتار قرارداد كشت با كشاورزان 
منعقد شده كه حدود 65 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد دارد
بيان  با  كشاورزي  جهاد  وزارت  چغندرقند  طرح  مجري 
اينكه ما در ابتداي اسفندماه براي اين منظور اقدام كرديم و به 
دليل شيوع كرونا در اواخر اسفند اين امر تصويب و اعالم شد، 
افزود: تاكنون حدود 75 هزار هكتار قرارداد كشت با كشاورزان 

منعقد شده كه حدود 65 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد دارد.اين مقام مسؤول عنوان كرد: سطح سبزمزارع 
چغندر قند نيز تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 45۰۰ 

هكتار بيشتر است.
حصادي با بيان اينكه برنامه كشت چغندر قند بهاره 11۰ 
هزارهكتار است، اضافه كرد: تمام تالش ما اين است كه برنامه 
مذكور به طور كامل اجرايي شود و باتوجه به شرايط مطلوب 
توليد پيش بيني مي كنيم اين برنامه اجرايي شود.وي اضافه 
كرد: بروز سرما، تگرگ و در برخي مناطق بارندگي هايي كه 
باعث وقوع سيالب شده، به برخي از مزارع توليد خساراتي را 
وارد كرده كه ميزان اين خسارات هنوز برآورد نشده اما باتوجه 
به اينكه هنوز فصل كشت تمام نشده، كشاورزان مي توانند در 

همان مناطق مجدداً كشت را انجام دهند.
حصادي تصريح كرد: تالش مي كنيم از محل منابع داخل 
استاني، حمايت هايي در اين زمينه از كشاورزان صورت بگيرد 

تا آنها بتوانند مجدداً كشت را انجام دهند.
 تولید چغندر قند در سال جاري دو برابر مي شود

وي با بيان اينكه ميزان توليد چغندر قند پاييزه وبهاره در سال 
گذشته حدود 3 ميليون و 8۲9 هزارتن بوده است، افزود: كشت 
پاييزه چغندر قند در سال جاري 18 هزار هكتار بوده كه اواخر 
فروردين ماه جاري اين محصول برداشت خواهد شد، همچنين 
برنامه كشت بهاره 11۰ هزارهكتار است بنابراين ميزان توليد چغندر 

قند در سال جاري حدود هشت ميليون تن خواهد بود.
مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد: ميزان 
توليد شكر از محل چغندر قند حدود 1.1 ميليون تن خواهد بود و 
حداقل ششصد هزارتن نيز از محل نيشكر توليد مي شود.حصادي 
درباره اينكه ميزان توليد شكر در سال گذشته حدود يك ميليون 
تن بوده است، افزود: سال گذشته ميزان قرارداد كشت بهاره چغندر 
قند 67 هزار هكتار بود و خسارتي كه سيل به مزارع نيشكر وارد كرد 
باعث كاهش توليد شد.وي ادامه داد: امسال اعالم قيمت به موقع 
بود و كارخانجات قند تسهيالت خوبي در اختيار كشاورزان قرار 
مي دهند ضمن اينكه شرايط آب و هوايي مناسب است و خسارت 
سيل در مزارع نيشكر بعد از دو سال تقريباًً تاحدودي برطرف شده 
است.حصادي با بيان اينكه امسال نيز در مزارع نيشكر با سرمازدگي 
نيشكر  جديد  كشت  مزارع  به  سرمازدگي  افزود:  بوديم،  مواجه 

خسارت وارد كرد اما تا حدودي اين خسارت جبران شده است.

 عقب ماندگي در برنامه شكر طي سه سال آینده جبران مي شود
اين مقام مسؤول درباره اينكه عقب ماندگي كه در برنامه خودكفايي شكر 
رخ داده، امسال تا حدودي جبران خواهد شد، اضافه كرد: عقب ماندگي كه 
اتفاق افتاده به مرور جبران مي شود و فكر مي كنيم كه طي حدود سه سال 

آينده اين مسأله جبران و در توليد شكر خودكفا شويم.
عقب ماندگي كه اتفاق افتاده به مرور جبران مي شود و فكر 
مي كنيم كه طي حدود سه سال آينده اين مسأله جبران و در 
توليد شكر خودكفا شويم حصادي تصريح كرد: اين در صورتي 
است كه وزارت صمت و بخش خصوصي به ما كمك كند و در 
مناطق جنوبي كشور به ويژه استان خوزستان و ايالم سه كارخانه 
قند جديد احداث كنيم.وي با بيان اينكه برخي اقدامات در اين 
انجام شده است، گفت: در صورتي كه اين سه كارخانه  زمينه 
احداث و كارخانجات نيشكري ما دو منظوره شود، در اين زمينه 
موفق خواهيم شد.حصادي گفت: يكي از شركت هاي كشت و 
صنعت نيشكر در خوزستان نيز براي اين منظور اعالم آمادگي 
كرده و منتظر دريافت تسهيالت است كه در صورت تحقق، روزانه 

حدود 8 هزارتن چغندر قند نيز تحويل مي گيرد.

 جبران عقب ماندگي طرح خودكفايي شكر 
در ۳ سال آينده 
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واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا  سال 1398)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111۲۰53۰719۲187۲۲3194۲98۲4۰۲76

۲481
154۲483595648711۰631۲5۰147316681965۲۲۰5۲481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۲
1386۲36۲۲811۲54111133615565۲75۰38

117۰
۲3646457663۰74187493599۰1۰551۰8۲113۲117۰جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
1387۲8۲98889149173۲468651۲616993

11۰1 ۲857145۲3438355658۰6487138391۰۰811۰1جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
13881191۰857644۲33944645741۲۲73877

119۲۲7۲8434839۰4۲35175636۰868۲8۰4877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
1389691۰713۲۲3431۲33۰16111۲8۰637313۲18۰5

691763۰854۲854118413451457153716۰۰167318۰5جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
139۰0241268301384311817181142561۲34 024361044۰57898۲۰8388551۰3611781۲34جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
13915۰691۲15515419619۰37۲۲81513۰71۲31681

5۰119۲4۰۲9544964583587۲11۰۰1۲5115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139۲88158811461159۲۰7115146134۲۲5۲۲71579 881۰31913۰53665۲573۲84799311۲7135۲1579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137۲11574۰6747198۰۰۰۰8۲3

1653۰۲51357۰61۰6777۲47438۲38۲38۲38۲3جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1۰1394۰5.511.89.۲1۲7۰1۰71751۰5۲5۲45۲1
۰5.517.3۲1331۰3۲1۰38549۰49۲4975۲1جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
1395۰۰۰۲5۲۲117۰765۰6668۰16667

۰۰۰۲5۲46391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1۲1396۰195۲۲91۲913816۰55۰14۰8۰856
۰1954۲45536917۰77۰776۲76۲776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

131397۰38491۰۰۰۰66۰6661۲81
۰38878888888888154154۲۲۰۲81جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1413988۲۲13۲8۰۲۲۰8۰143۲1۰9815۰1711۰578183۰
8۲۲955757958751۰181۲۲813۲614761647175۲183۰جمع هر ماه + ماه هاي قبل

619
آمار واردات شکر از سال 1380  تا پايان اسفند ماه سال 1398 

به تفکيک واردات دولتي و خصوصي)ارقام به هزارتن(
جمع وارداتواردات بخش دولتيواردات بخش خصوصيسال
13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران  

بها جمع واردات
(دالر)

جمع واردات
(هزار تن) بها (دالر) خام

(هزار تن) بها (دالر) هزارتن
(سفید) 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 1,170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386
325,013,345 1,101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805 0 0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510 6 1390

1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579 0 0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394
320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
102,654,305 281 102,654,305 281 0 0 1397
642,346,237 1,830 642,346,237 1,830 0 0 1398

7,666,477,485 17,658 6,831,325,503 16,410 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال 84 تا پايان اسفند ماه سال98 به تفکيک خام و سفيد

پس از سال هاي درخشان 1393 تا 1397 كه سهم واردات شكر نسبت به كل مصرف داخلي روند 
فزاينده اي را تجربه كرد، متأسفانه در شرايط غافلگيري رخ داده در تصميم سازي ها، واردات شكر در سال 
1398 به عدد 183۰ هزار تن رسيد. اين ميزان واردات اگرچه هنوز با واردات سال 1389 كه جمعيت 
كشور كمتر بود مساوي است، اما مي توانست اتفاق نيفتد. ارقام جداول و نمودارها نشان مي دهد بار ديگر 
سهم دولت از كل واردات شكر در سال 1398 به ۲ برابر سهم واردات بخش خصوصي رسيده است و 
اين نشان مي دهد كه به شرايط اضطرار رسيده ايم. اختصاص رقمي معادل 643 ميليون دالر براي واردات 
شكر در سال گذشته حسرت انگيز است و مي شد با تدبير كارآمدتر از خروج اين ميزان ارز اجتناب كرد 
و آن را براي مصارف ضروري تر اختصاص داد. ديدن نموداري كه در آن قد و قامت واردات بلندتر از قد 
و قامت توليد داخل است به هر حال و به هر دليل كه رخ داده باشد ناراحت كننده است. اكنون و در 
شروع سال 1399 و روز كاري نو و خاص و آمدن يك وزير جوان و باانگيزه اميدواريم بتوانيم با استفاده 

از همكاري ها و مشاركت ها و تدبير درست به سال هاي درخشان برگرديم و اين دور از انتظار نيست. 

به اميد برگشت به سال هاي درخشان


