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كارنامه  98و برنامه 99

تاريخ معاصر ايران شاهد فراز و فرودهاي
شگفتانگيزي بوده است .در هر فراز و در
هر فرود تاريخي در ايران معاصر تعادلهاي
قديمي در حوزههاي گوناگون جاي خود
را به تعادلهاي جديد ميدهند .اين
رخدادهاي تاريخي كه شايد سرآغاز آن به
مشروطه و آخرين دگرگوني بنيادين نيز به
انقالب اسالمي بهمن  1357برميگردد
پيامدهايي بر فعاليتهاي اقتصادي دارد كه
برخي از آنها پيامدهاي كالن و برخي از
آنها پيامدهاي ويژه بر يك صنعت و يك
فعاليت دارد .بررسي تجربههاي يادشده
در صنعت قند و شكر و تحوالت تاريخي
اين صنعت كاري است كه بايد انجام شود
و فعاالن اين صنعت و نيز عالقمندان به
اقتصاد سياسي با ابعاد آشكار و ناپيداي
آن آشنا شوند .اما تجربه انقالب اسالمي
بر صنعت قند و شكر نيز خود يك
داستان مشروح دارد و فعاالن اين صنعت
تا اندازه قابل توجهي با آن آشنا هستند.
ادامه در صفحه2
ددا
یا
ش

|محمدصادقجنانصفت|
وقت و زمان ،در هر پلكزدني و آن به آن
ميآيد و جان و جسم ،رفتار و كنش آدميان
را متاثر ميكند و چون باد ميرود .خوشبختي
نوع انسان ،يكي هم اين است كه زمان،
پير و جوان ،شاه و گدا ،دانشمند و عامي،
سياهپوست و سفيدپوست ،ايراني و آمریکايي،
كشاورز و كارگر ،كارخانهدار و بانكدار را يكسان
نگاه ميكند و هيچ آدمي در هيچ دورهاي و با
هر ميزان اقتدار و شكوه هرگز چنان نيرومند
نيست كه آن را ناديده بگيرد و مقهورش
كند .اينگونه اگر نبود ،حتماً روزگار بر آدميان
سختتر و تنگتر ميشد و ناتوانان رنج عظيم
ميبردند و زورگويان ،زندگي آدمي را تباهتر
ميكردند .روزهاي بهاري اين ويژگي را دارند
كه چشم و گوش انسان را باز و تيز ميكنند تا
گذر زمان را روشن و واضحتر ببينند و بشنوند.
طبيعت در بهار زنده ميشود و به آدمي يادآور
ميشود كه نو به نو شدن در ذات و نهاد او نيز
پنهان شده و همتي بايد كند تا آن را از قوه
به فعل درآورد .بهار كه ميآيد ،ايرانيان بر پايه
آيين ديرين آماده جشن و شادماني ميشوند
و با هر ميزان از دارايي و ناداري به استقبال
روزهاي سبز ميروند.
ادامه در صفحه3
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برنامههای وزير پيشنهادي برای وزارت جهاد کشاورزی

گزينه پيشنهادي براي وزارت جهاد كشاورزي در برنامه
خود مهمترين رويكردهاي حاكميت براي سیاستگذاري در
بخش كشاورزي را شامل سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي،
سياستهاي كلي نظام در بخش اصالح الگوي مصرف،
سياست كلي نظام در بخش كشاورزي ،سياستهاي كلي
نظام در بخش منابع طبيعي ،سياستهاي كلي نظام در بخش
منابع آب و سياستهاي كلي نظام در بخش محيطزيست
دانسته است.
وي خودكفايي در توليد محصوالت اساسي ،رشد اقتصادي و
اشتغالزايي در بخش كشاورزي،سازماندهي و مديريت آب در
بخش كشاورزي ،حفظ،احيا ،توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي
و ذخاير گياهي و دامي ،حمايت از توليد و توليدكنندگان بخش
كشاورزي ،توسعه منابع انساني و فناوري در بخش كشاورزي،
توسعه صنايع تبديلي،تكميلي و بستهبندي محصوالت كشاورزي،
اصالح سیاستگذاري مديريت در بخش دولتي و بخش غيردولتي
بخش كشاورزي ،حفاظت از محيطزيست در بخش كشاورزي و
ارتقاي امنيت غذايي كشور را مهمترين اهداف دانسته و آورده
كه مواردي مانند مسائل فني و تخصصي بخش كشاورزي ،مسائل
درون ساختار وزارت جهاد كشاورزي ،مسائل مربوط با ساير

مجموعههاي حاكميتي و مسائل بينالمللي از مهمترين داليل عدم
تحقق اهداف بوده است.خاوازي مهمترين اصول برنامه خود را ايجاد
رفاه و امنيت غذايي براي جامعه با تاكيد بر تعامل امانتمدار انسان
با طبيعت در صيانت از محيطزيست ،شفافيت فرآيندها،اقدامات
و رويكردها ،عدالت محوري ،معنويت و عقالنيت ،مسئوليتپذيري
و پاسخگويي،مبارزه با فساد،مشاركت همهجانبه و تقويت روحيه
تعاون و همكاري و تحقق اقتصاد دانش بنيان متكي بر دانش بومي
و دانش نوين در بخش كشاورزي عنوان كرده است.
«كاظم خاوازي» وزير پيشنهادي جهادكشاورزي در برنامه
پيشنهادي خود ،چالشهاي اساسي بخش كشاورزي را
شامل ضعف درونزايي بخش كشاورزي ،ضعف در مولد و
دانشبنيان بودن،تصديگري دولت و جلب مشاركت مردمي
و ضعف در برونگرايي بخش كشاورزي ميداند و معتقد است
اين برنامه با اعتقاد به اصل «ما ميتوانيم» ،توجه به مناسبات
مديريتي خردمندانه و باور به اينكه مديران جوان ،محور
تحقق كشاورزي پيشرفته هستند،براي عبور از چالشها بر
افزايش پايدار توليد مبتني بر افزايش بهرهوري ،به كارگيري
دانش به عنوان فعاليتي اقتصادي تاكيد دارد.
ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه اول| وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي
تقويت و تحكيم امنيت غذايي با توليد غذاي ايمن و اتكا به
توليد داخل ،بهبود تراز تجاري بخش كشاورزي،بهرهمندي از
منابع انساني جوان،توليد ثروت و ايجاد رفاه براي فعاالن بخش
كشاورزي ،توسعه كشاورزي دانش بنيان و افزايش مشاركت و
ايفاي نقش بخشهاي خصوصي و تعاوني را راهبردهاي اصلي
برنامه پيشنهادي خود دانسته و تاكيد كرده كه حفاظت،
احيا و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي ،نظام بهرهبرداري
مناسب در كشاورزي،توجه به توسعه پايدار روستاها ،حمايت
از توليدات داخل در تامين نهادههاي وارداتي و توليد مبتني
بر تقاضا از ديگر راهبردها براي دستيابي به مفاهيم چهارگانه
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
وزير پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي را بهتر بشناسيم
كاظم خاوازي به عنوان وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي از
سوي رئيسجمهور معرفي شد ،مطالعه اين نوشتار به آشنايي
بيشتر شما با اين فرد كمك ميكند .علياصغر يوسفنژاد
نماينده مردم ساري به خبرنگار فارس گفت :دولت كاظم
خاوازي را به عنوان وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي براي
كسب اعتماد به مجلس اعتماد كرد.كاظم خاوازي معاون
وزير كشاورزي و رئيس سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج
كشاورزي است.
كارنامه خاوازي
اما كاظم خاوازي كيست .وي متولد  1347داراي دو فرزند و
آخرين رشته تحصيلياش دكتراي تخصصي با گرايش تحصيلي
كشاورزي (خاكشناسي) است .خاوازي استاد تمام پايه  28و
در حال حاضر معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج كشاورزي است .خاوازي پيش از اين مسئوليتهايي
نظير معاون ترويج سازمان و سرپرست موسسه آموزش و ترويج
كشاورزي ،معاون آموزش و ترويج سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج كشاورزي ،رئيس موسسه تحقيقات خاك و آب
كشور ،معاون تحقيقاتي موسسه تحقيقات خاك و آب ،معاون
برنامهريزي و پشتيباني موسسه تحقيقات آب و خاك ،رئيس
بخش تحقيقات بيولوژيك خاك و رئيس ايستگاه تحقيقات
خاك و آب كرج بوده است.كاظم خاوازي ليسانس كشاورزي
(خاكشناسي) را در سال  1370در دانشگاه شيراز كسب
كرد .همچنين فوقليسانس همين رشته را در سال 1374
از دانشگاه تربيت مدرس و نيز دكتراي اين رشته را در سال
 1382از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرد.
برخي سوابق و اقدامات مديريتي و اجرايي
وي عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي
ايران ،مجري طرح ملي نظام نوين ترويج كشاورزي كشور،
راهاندازي مركز ثبت و كنترل كيفي مواد كودي در كشور،
مجري برنام ه اقتصاد مقاومتي ،شركتهاي دانشبنيان و
انتقال يافتههاي تحقيقاتي به عرصه ،مجري برنامه اقتصاد
مقاومتي آموزش بهرهبرداران از طريق رسانه جمعي ،مجري
مسئول طرح ملي حمايت و پشتيباني شركتهاي فني و
مشاورهاي بخش كشاورزي بخشي از اقدامات مديريتي و
اجرايي وي است.
برخي سوابق پژوهشي
كاظم خاوازي تاكنون بيش از  150مقاله در مجالت
علمي و پژوهشي ،معتبر داخلي و خارجي چاپ كرده
مجري و همكاري بيش از  100طرح پژوهشي در سطح
ملي و موسسهاي بوده و بيش از  120مقاله در همايشهاي
علمي معتبر داخلي و خارجي چاپ كرده و راهنمايي و
مشاوره بيش از  50عنوان و رساله دكتري را عهدهدار شده
و سه عنوان كتاب تأليف و ترجمه كرده است .وي همچنين
مدرس دانشگاههاي معتبر داخلي در سطح دكتري و
كارشناسي ارشد بوده است .وزير پيشنهاد وزارت جهاد
كشاورزي همچنين دانش فني توليد مايه تليقح سويا و در
نتيجه جلوگيري از واردات آن به ايران را ثبت كرده است.
خاوازي همچنان فرموالسيون ماده حامل توليد كودهاي
بيولوژيك كه منجر به توسعه توليد چنين كودهايي در
ايران شد را ثبت كرده است.

كارنامه  98و برنامه 99
ادامه از صفحه اول|
يكي از تجربههاي تلخ رخ داده در صنعت قند و شكر بدون
ترديد به تصميمهاي عجيب در شروع نيمه دوم دهه 1380
برميگردد كه اين صنعت را تا آستانه سقوط كامل پيش برد و
تنها با پايمرديهاي فعاالن اين صنعت و گروهي از سياستمداران
ملي بود كه به ته دره مرگ نرفت .پس از رفتن ديدگاهي كه در
دولتهاي نهم و دهم وجود داشت و آمدن يك دولت با ديدگاه
جديد اما جهش توليد در قند و شكر پديدار شد و اگر برخي
تصميمهاي با درنگ و تصميمهاي سرچشمه گرفته از غرور نبود و
البته اگر آب و هوا اجازه ميداد شايد االن قند و شكر توليد داخلي
با ميزان مصرف كل برابري ميكرد ،اما اين اتفاق نيفتاد تا به سال
 1398رسيديم .درحاليكه انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
با استناد به آمارها و اطالعات دقيق و با استناد به تجربه چندين
ده ساله در رصد بازار و توليد به دولت و وزارتخانه متولي هشدار
داده بودند كه بايد در بهار سال  1398كه كمبود شكر احتمالي
پديدار خواهد شد واردات انجام شود اما به هر حال اين اتفاق نيفتاد
و بازار ملتهب شد.
اعتماد
درحاليكه شرايط توليد داخلي به داليل آب و هوايي و نيز
برخي تعهدات انجام نشده مثل تعيين ديرهنگام قيمت چغندر
و افزايش غيراقتصادي ،موجب افت توليد در شكر شده بود ،اما
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با استناد به تجربههاي
طوالني خود همچنان امين دولت باقي ماند .اعتماد دولت و
مديران جديد وزارت صنعت ،معدن و تجارت كه بنا به خواست
دولت حاال تنظيم بازار شكر را نيز دراختيار گرفته بودند به يك
همكاري تنگاتنگ منجر شد .در همه چند ماه گذشته انجمن قند
و شكر از سوي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به مثابه يك شريك قابل اعتماد باقي مانده و اين همكاري
با دادن اختيار توزيع قند و شكر وارد شده با دالر  4200توماني
ادامه داشت .همكاري ارزنده مديران كارخانهها در امر توزيع منجر
به اعتماد بيشتر دولت شده است و به نظر ميرسد اين همكاري و
اعتماد ميتواند نمونه موفقي از همكاري دولت با ساير تشكلهاي
صنفي باشد .همكاري قابل اعتنا و صادقانه و از سر حسن نيت
كارخانههاي قند و شكر در اين اتفاق مهم نيز به افزايش ضريب
درجه اعتماد به انجمن را انكارناپذير كرد .به نظر ميرسد اين
اعتماد فزاينده را بايد با همه نيرو و توان اجرايي و كارشناسي
صيانت كرد تا دوران نيمه دوم دهه  1380تا  1392پديدار شود.
ديدگاه كارشناسانه
يكي از تحوالت رخ داده در سال  1398كه نشاندهنده
درستي ديدگاه كارشناسانه انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شكر است ،حذف دالر  4200توماني از واردات شكر بود.
اعضاي محترم انجمن كارخانههاي قند و شكر در نشستهاي
اين نهاد مدني با تجربه بارها اين موضوع را واكاوي كرده و
پيامدهاي تخريبي آن را به دولت هشدار داده بودند .درحاليكه
در درون دولت برخي مقاومتها وجود داشت اما گفتوگوهاي
طوالني و هشدارها و تحليلهاي انجمن در نامههاي ارسالي به
مديران ارشد دولت موجب شد كه دولت در نهايت به حذف
دالر  4200توماني از واردات شكر متقاعد شده و اين تصميم
اتخاذ شود .حاال به نظر ميرسد با اين تصميم دولت ،شاهد
تثبيت تقاضا و حذف تقاضاي رانتجويانه از بازار شكر خواهيم
بود كه ميتواند جريان رانتجويانه را از صنعت قند و شكر
دور ميسازد .اين تصميم دولت كه با هشدارهاي كارشناسانه
انجمن ممكن شد ،نشان داد که ميتوان و بايد بر روي
تصميمهاي منطقي و اقتصادي ايستاد و كار را تا پايان پيش
برد .اين اتفاق شبهههايي كه ممكن بود به كارخانههاي توليد
شكر وارد شود را بياعتبار و سست كرده است.
انجمن حضور جدي دارد
تاريخ دهههاي اخير نشان ميدهد در هر دورهاي از فعاليت
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر كه توانسته است در نهادهاي
ادارهكننده جامعه حضور جدي داشته باشد دوران كمتنش و

آرامي بوده است .در نيمه دوم دهه  1380و تا سال  1392كه
برخي از مديران دولتهاي قبلي راه ورود انجمن به نهادهاي
تصميمساز درباره قند و شكر را تنگ كرده بودند نتيجهاش بسيار
نامساعد بود .پس از سال  1392بود كه تواناييهاي كارشناسي و
حسننيت اعضاي انجمن براي دولت آشكار شد و از آن پس تا
امروز در هر نشست كارشناسي حاضر بودهايم .تغييرات در دولت
و در وزارتخانه جهاد كشاورزي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هرگز موجب نشده است كه حضور جدي و كارشناسانه انجمن
در هر نشست كاهش يابد .اين يك اتفاق بزرگ است كه نشان
ميدهد فعاليتهاي كارشناسانه و علمي و لحاظ كردن منافع ملي
بر منافع بنگاهي و منافع صنفي تا چه اندازه ميتواند مفيد باشد.
دانش و تجربه انباشت شده در انجمن بوده و هست كه راه را براي
ارائه ديدگاه اين نهاد و جا انداختن آن در نشستها هموار كرده
است .اين يك رخداد بزرگ بوده و هست كه اكثريت نشستها
براي تصميمگيري درباره قند و شكر با حضور جدي انجمن همراه
بوده است .البته برخي موارد انگشتشمار بوده كه ديگر از توانايي
ما خارج بوده است.
با قدرت ادامه ميدهيم
سال  1398با همه تلخ و شيرين آن تمام شده است و
البته بايد درسهايي از تحوالت آن گرفته شود كه انشاءاهلل
در گفتوگوهاي كارشناسي انجمن به آنها خواهيم پرداخت.
تجربه نشان ميدهد اگر يك نهاد مدني و غيردولتي چند
ويژگي داشته باشد كامياب خواهد بود .داشتن توانايي و بنيه
كارشناسي بدون ترديد مهمترين و موثرترين سالح و ابزار يك
نهاد مدني در مواجهه با دهها دستگاه و سازمان دولتي است.
خوشبختانه انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با داشتن
دهها مدير و كارشناس ورزيده در صنعت اين ويژگي را دارد
و به همين دليل با دست پر در هر محفل و گروهي حاضر
بودهايم .بديهي است افزايش توانايي كارشناسي و تخصصي
براي سال  1399كه يك سال دشوار است ،يك نياز غيرقابل
انكار خواهد بود .واقعيت اين است كه تضاد و تعارض منافع
فعاليتهاي مرتبط با قند و شكر را نميتوان ناديده گرفت و
يادمان نرود كه فعاليتهاي ديگر نيز انجمن و كانون دارند و
ميخواهند منافع خود را حداكثر سازند .مواجهه و رويارويي
كارشناسانه با اين نهادها را جدي بگيريم و در سال آينده از اين
نظر بيش از پيش فعاليت كنيم .به طور مثال ممكن است برخي
نهادهاي كارفرمايي راه را براي افزايش واردات هموار كنند و به
بهانههاي گوناگون دولت محترم را در شرايط دشوار قرار دهند.
اگر انجمن كارخانههاي قند و شكر توانايي كارشناسي مقابله
را از دست بدهد روزهاي سختي در انتظار خواهد بود .هجوم
براي خريد از سوي صادركنندگاني كه در سال  1398بساط
رانتخواري را گسترش داده و شكر را تحت عنوان ،آبنبات و
شكالت صادر كردند هنوز وجود دارد .در درون دولت محترم
نيز ممكن است خطراتي زاد و رشد كنند و تالشهاي انجمن را
برنتابند .صاف كردن راه و برداشتن سدهاي كار و فعاليت ،نياز
به تالش كارشناسانه و جمعي دارد كه انشاءاهلل همانند همه
سالهاي گذشته ممكن خواهد شد.
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دعا و آرزوي سال نو
ادامه از صفحه اول| اين روزها اما شايد فرصتي باشد كه هر شهروند ايراني از دولتمرد گرفته تا
كارگر و كشاورز ،روشنفكر و كارخانهدار ،استاد و دانشجو ،شاغل و بيكار ،دقايقي را به كارنامه سال
سپري شده اختصاص دهند و چشمانداز و افق آينده را نيز نگاه كنند .حتما در اين ارزيابي ،روزهاي
اندوهبار و ناراحتكننده در كنار روزهاي شاد و بالنده را با دقت بيشتر در برابر ديدگان خواهيم
آورد و نارسايي و كاستيها را در كنار دانايي و توانايي قرار خواهيم داد .ميدانيم اما زندگي بيفراز
و نشيب همچون رانندگي در اتوباني فراخ و خلوت است كه راننده را كرخت و بيحس ميكند و
خواب را به چشمان او ميآورد .حاال و در آستانه نو شدن سال و آمدن بهار سال  1399بايد درباره
چند نكته نوشت و دعا كرد.
يكم  -روز و روزگار در دنياي امروز گونهاي شده است كه ايرانيان همانند شهروندان تونس در آفريقا
يا السالوادور در آمریکاي مركزي و كره جنوبي در آسيا يا ايتاليا در اروپا الزامهاي جهان يكپارچهتر را
بايد قبول كنند و در خوب و بد رخدادهاي جهاني شريك شدهاند حتي اگر خودشان نخواهند .بهطور
مثال وقتي نرخ رشد اقتصادي در جهان و به ويژه درچين و اروپا كاهش مييابد بر اقتصاد ايران اثر منفي
دارد .بايد دعا كنيم كسب و كار همه كشورهاي دنيا در سال آينده رونق داشته باشد تا ايران نيز در كنار
رونق جهاني با رونق نسبي اقتصاد خود روبهرو شود .نبايد از ركود و بدتر شدن اقتصاد هيچ كشوري
حتي كشوري مثل آمریکا خرسند باشيم .تجربه تلخ گرفتاري ايران در وسط معركه ويروس كرونا كه
دستاورد دادوستد و رفتوآمد ناگزير ايرانيان با چين است و پيامدهاي پرشمار آن در داخل و خارج نيز
از الزامهاي اجتنابناپذير جهاني شدن است .دعا كنيم هرچه زودتر از دست اين بالي بزرگ رها شويم
و دلهره ملي پديدار شده اسفند  1398در سال آينده از ذهن و دل ايرانيان برود.
دوم  -زندگي انساني و اجتماعي در هر سطح بدون فراز و فرود نبوده و نخواهد بود و مسئوليت و
تعهد در ذات آن قرار دارد .هر شهروندي به ميزاني كه اختيار و وظيفه دارد بايد براي آسايش همنوعان
تالش كند .هر شهروند ايراني در روزهاي آغاز بهار زيبا و قشنگ و در خلوت خويش براي خود و
خانواده ،دوستان و فاميل ،بهترين آرزو و دعا را دارد .نگارنده نيز آرزوي بزرگش اين است كه همميهنان
بردبار از شر تورم و گراني كه تجسم و تبلور شيطان است ،در امان باشند .اين همزاد شيطان و ديو پليد
اگر مهار نشود و آزادانه و بيپروا عمل كند ،روز و روزگار ميليونها ايراني را سياه و تباه ميكند و دسترنج
آنها را در آتش خود ميسوزاند و نابود ميكند .از خداوند بخواهيم مديران اقتصادي را به سويي هدايت
كند كه درمسير مهار تورم سیاستگذاري كنند و دراين راه منافع ميليونها ايراني آزرديده از بالي
تورم را بر منافع دولت و جناح سياسي خود ترجيح دهند .اگر همين يك دعاي ايرانيان قبول شود و
فرماندهان اقتصادي الزامهاي مهار تورم را رعايت كنند بدون ترديد سال  1399سال بهتري خواهد بود.
سوم -حال و روز ايرانيان در نيمه دوم سال  ۱۳۹۸وش نبوده و نيست و روزهاي ناشاد و ناشادابي
را سپري ميكنند مثل افزايش ناگهاني قيمت بنزين و پيامدهاي آن ،سرنگوني هواپيمايي كه مرگ
گروهي از نخبگان ايراني را رقم زد و حاال اوجگيري و آدمكشي ويروس كرونا رخدادهايياند كه
اندوه را به سرزمين ايران آوردهاند .اوج اين رخدادها و نيز داستان  FATFنشان ميدهد ناراحتي
ايرانيان به رفتار مديران ادارهكننده سياست و اقتصاد برميگردد .يكي از رفتارهاي آزاردهنده
مديران ويروس تقليلگرايي يا كمنمايي است .بهطور مثال درحاليكه فرماندهان اقتصاد ايران
به جاي آنكه براي متقاعد كردن مخالفان پيوستن ايران به  FATFپافشاري كنند و راه را براي
فشار بيشتر بركسبوكار ايرانيان ببندند ،با كمنمايي پيامدهاي قرار گرفتن در فهرست سياه اين
نهاد ميگويند اتفاقي نميافتد .بيماري تقليلگرايي در داستان سقوط هواپيماي اوكرايني و گفتن
عباراتي مثل اينكه از اين اتفاقها در همه جاي دنيا ميافتد و درنگ در ارائه اطالعات دقيق و درست
از اين رخداد به ذينفعان براي كشور دردسر درست شد .شهروندان ايراني تجربه تلخ رفتار بر پايه
بيماري تقليلگرايي در دولتهاي نهم و دهم را هنوز در ياد دارند و از ترس برگشت آن انديشه
بود كه در دو انتخابات  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۶به كانديدايي راي دادند كه گمان ميكردند از كمنمايي
رخدادها خودداري خواهد كرد .شهروندان ايراني يادشان هست رئيس دولتهاي نهم و دهم هشت
سال تمام با تقليل دادن تنگناها به اندازه سواد و تواناييهاي مديريتي خود و دولتش اقتصاد ايران
را به بدترين روزها رساند.بيماري تقليلگرايي و سادهسازيهاي غيرقابل باور مسائل مهم از سوي او
در يك دوران چند ساله همه اركان جامعه مثل سياست داخلي ،سياست خارجي ،اقتصاد ،فرهنگ
و امور اجتماعي را از تعادل نسبي قبلي خارج كرد و فسادهاي گسترده درست كرد .شوربختانه و
با كمال تاسف بايد گفت دولت دوم آقاي روحاني در دو سال تازه سپري شده راه را براي برگشت
بيماري تقليلگرايي هموار كرده است .اين يك واقعيت تلخ است كه فرماندهان اقتصاد ايران به
داليل گوناگون به اين بيماري اهميت نميدهند و نميبينند كه اقتصاد ايران به بيماري كمخوني
دچار شده و به آهستگي به يك جزيره تبديل ميشود و كيك توليد كوچك و كوچكتر ميشود .به
نظر ميرسد شوربختانه اين درد افتاده به جان دولت دوم روحاني مداوا شدني نيست چون بيماران
اين درد را انكار ميكنند و نميخواهند داروي شفابخش را بخورند .بيماري كرونا را با تقليلگرايي
به يك معضل تبديل نكنيم و پيامدهاي محاصره ايران از سوي همسايهها را با كمنمايي به دردسر
تبديل نكنيم .دعاكنيم اين بيماري بدتر از هربيماري ديگر از ايران رخت بربندد.
چهارم – سرانجام بايد آمدن سال نو را به همه كاركنان خانواده بزرگ صنعت قند و شكر تبريك
گفت .خسته نباشيد و سال  1399را با شادابي بيشتر و تابآوري افزونتر شروع كنيد.
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فعاليتهاي صنعت ،تجارت ،بانكداري ،معدن و حمل و نقل در ايران از يك طرف تابعي از
تحوالت و ارادهها و خواستهاي ذينفعان آن فعاليت است و از سوي ديگر بدون ترديد تابعي
از سياستهاي اقتصاد كالن خواهد بود .هر تحول در سياستهاي كالن مثل سياستهاي
پولي و ارزي ،سياست مالي و مالياتي ،سياستهاي تجاري ،كسب و كارها را در سطح بنگاه و
در سطح خانوار تحت تاثير قرار ميدهد .صنعت قند و شكر ايران به داليل گوناگون از همين
تحوالت با درجه باالتري تحت تاثير قرار خواهد گرفت .به طور مثال اگر سياستهاي تجارت
خارجي اين باشد كه واردات آزاد باشد و هيچ منع و سدي براي واردات هيچ كااليي نباشد
معلوم است كه توليد داخل قند و شكر با تحوالت جدي مواجه خواهد شد .از طرف ديگر اگر
سياستهاي صنعتي اين باشد كه به هر قيمت و به هر شكل بايد از توليد داخلي صیانت شود
صنعت قند و شكر در شرايط مساعدتري قرار ميگيرد .سياستهاي كالن اقتصادي البته در
سالهاي قبل ردپايي در بودجههاي ساالنه از خود به جاي ميگذاشتند و ميشد از آن رويهها
و نشانههاي كمي ديد كه دولت چه سياستهاي احتمالي را در كانون توجه قرار خواهد داد.
واقعيت اين است كه در بودجه سال  1399كه در شرايط اضطراري و بدون چكشكاريها و
سخنان افشاگرانه مجلس قانونگذاري به شوراي نگهبان ارجاع داده شد اين شاخصها را نشان
نميدادند و حاال كه ديگر روي آن را نميتوان ديد .با اين همه ،برخي تحليلگران سال 1399
را از نظر سياستهاي اقتصادي و نيز آثار و پيامدهاي سياست خارجي بررسي كردهاند .برخي
از مالحظات به شرح زير است كه ميتواند در كانون توجه مديران محترم كارخانههاي قند و
شكر قرار گيرد و آنها را در برنامهريزي سال  1399ياري دهد.
ادامه و تشديد تحريم
بدون ترديد يكي از متغيرهاي اصلي در اتخاذ سياستهاي اقتصادي سال  1399موضوع
تحريمهاي اقتصادي ايران است .به نظر ميرسد به رغم برخي تحليلها مبني بر اينكه شايد
مجلس يازدهم گامهايي در مسير گفتوگو با آمریکا بردارد راه تا رسيدن به آن مرحله راه
كوتاهي در پيش نيست .به اين ترتيب تحريمهاي فعلي بر اقتصاد ايران ادامه خواهد داشت
و احتمال كاهش آنها را نبايد باال گرفت .پس بايد يادمان باشد كه سياستهاي تجاري،
سياستهاي ارزي و پولي و صنعتي در سال  1399با لحاظ كردن ادامه تحريم اتخاذ خواهد
شد .كاهش عرضه ارز ،تثبيت تقاضاي ارز ،سختگيري در واردات ،تشويق صادرات از جمله
مسائلي است كه بايد در كانون توجه باشد.
نرخ ارز
تجربه نشان ميدهد نرخ تبديل ارزهاي معتبر به ريال ايران يكي از اثرگذارترين متغيرهاي
اقتصادي بر رفتار اقتصاد كالن ،در سطح بنگاه و در سطح خانوارهاست .آيا سياست بانك
مركزي درباره تثبيت نرخ دالر به عنوان نرخ مرجع در سال  1399محقق خواهد شد؟
كارشناسان باور دارند اگر آنچه تاكنون رخ داده است را در رخدادهاي احتمالي سال 1399
لحاظ كنيم ميانگين نرخ هر دالر آمریکا در سال  1399حدود  18هزار تومان خواهد بود .برخي
پيشبينيها نشان ميدهد كه با توجه به تجربه شرايط احتمال دارد نرخ دالر آمریکا حتي تا
 23هزار تومان در پايان سال  1399برسد .در صورتي كه افزايش شديد و هيجاني در بازار ارز
باشد و سياستهاي ارزي دولت اين باشد كه از مسير افزايش نرخ دالر بخشي از درآمد از دست
رفته نفت را محقق كند بايد شاهد تالطم در همه عرصهها باشيم.
كسري بودجه و سياست مالياتي
واقعيت اين است كه كسري بودجه سال 1399بدون چون و چرا رخ ميدهد .برخي
پيشبينيها نشان ميدهد احتمال دارد تا  200هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي بودجه
 1399محقق نشود كه حدود  40درصد منابع را به خود اختصاص ميدهد .به طور مثال
درآمد ارزي حاصل از صادرات يك ميليون بشكه نفت با توجه به ركود احتمالي اقتصاد جهان
در ماههاي آتي و با توجه به تشديد تحريمها ناممكن است .از طرف ديگر با توجه به امتناع از
طرف خريداران سهام شركتها و ساير داراييهاي دولت ،محقق شدن درآمد پيشبيني شده
از اين مسير نيز سخت است .با توجه به كسري بودجه دولت اما كارشناسان ميگويند دولت
تور مالياتي را گسترده و پهنتر خواهد كرد و ممكن است اين تورگستري فعاليتهاي صنعتي
را در معرض تهديد قرار دهد.
نرخ تورم
كسري بودجه دولت در سال  1399بدون ترديد رخ ميدهد و دولت براي برطرف كردن
آن به سوي افزايش بدهيهاي خود به بانكها حركت خواهد كرد .اگرچه رئيس بانك مركزي
مدعي است نرخ تورم سال  1399شايد به  20درصد برسد ،اما كارشناسان باور دارند نرخ تورم
 25درصدي در سال  1399حتي با وجود ركود در بخش تقاضاي كالن ممكن است .تورم 25
درصدي يعني تورم  5برابري تورم جهاني به معناي كاهش قدرت رقابتپذيري توليدات ايران
است كه دولت را ممكن است به سوي استفاده از ابزارهاي ديگر براي تثبيت قيمت كاالهاي
اساسي سوق دهد.
قيمتگذاري دستوري
يكي از پيامدهاي سياست كالن در حوزه قيمتگذاري خواهد بود .با توجه به تعهدي كه
دولت و به ويژه مجلس جديد به شهروندان ميدهد و ميتواند در انتخابات رياست جمهوري
آتي نيز در كانون توجه باشد ،ادامه حبس كردن قيمت توليد داخلي برخي كاالهاي اساسي
مثل قند و شكر است كه بايد در كانون توجه باشد.
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آيا پاكستان به يك واردكننده محض شكر مبدل خواهد شد؟
 ۳۰ژوئيه  ۲۰۱۹نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F.O.LICHT›S

ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نيشكر و منابع مالی
معاونت طرح و برنامه|
احتماال توليد شكر پاكستان در فصل ( ۲۰۱۹-20نوامبر
اكتبر) به كمتر از  5/5ميليون تن (ارزش سفيد) خواهد
رسيد كه در صورت تحقق ،صنعت شكر اين كشور براي
سومين سال متوالي شاهد كاهش توليد خواهد بود .اين
مساله قابل انتظار بود چرا كه شواهد حاكي از آن است كه
پس از رسيدن به ركورد بيش از  ۷ميليون تن در سالهاي
 ۲۰۱۶-17و  ،۲۰۱۷-18شرايط توليد اين كشور در حال
بازگشت به حالت عادي ميباشد .اين بدان معني است كه
شكر پاكستان در فصل آينده ،به سختي ميتواند به بازارهاي
جهاني راه پيدا كند .برعكس ،حتي ممكن است به منظور
جبران كاهش توليد ،مجبور به واردات چند صد هزار تن
شكر شود.
اين اتفاق براي آخرين بار در سپتامبر  ۲۰۱۰رخ داد
و نشانگر آن است كه پاكستان همچنان يك توليدكننده
دورهاي و چرخشي است.
صنعت شكر
نيشكر پس از پنبه ،دومين محصول مهم كشاورزي قابل
فروش در پاكستان است و تقريبا  ۲0درصد توليد ناخالص
داخلي اين كشور را تشكيل ميدهد .بخش شكر پاكستان
براي  ۴۷۰۰۰نفر بهطور مستقيم و حدود يك ميليون
نفر بهطور غيرمستقيم ،شغل ايجاد كرده است .حدود ۹۰
آسياب شكر در اين كشور وجود دارد كه  ۴۵مورد از آنها در
پنجاب ۳۸ ،مورد در استان سند و مابقي در استان سرحدي
شمال غربي واقع شدهاند.
در گذشته ،بيشتر آسيابها پايينتر از ظرفيت اسمي كار
ميكردند و برآورد ميشود كه متوسط ظرفيت بهرهبرداري
آنها در حدود  ۷۰درصد ظرفيت صنعت بوده است .ظرفيت
فعلي ساالنه اين صنعت در حدود  ۷۸ميليون تن نيشكر
است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه اين بخش در فصل
 ۲۰۱۶ -17شاهد عملكردي نزديك به ظرفيت كامل خود
بوده است.
توليد شكر در پاكستان به دليل هزينه بسيار زياد پرورش
نيشكر ( 75درصد كل هزينه توليد شكر) ،گرانتر از ساير

كشورهاي پرورشدهنده نيشكر است .اين مساله عمدتا
به واسطه بازده كم و محتواي پايين قند نيشكر ميباشد.
سطح باالي هزينه نهادههايي مانند برق و گازوئيل ،از ديگر
مشكالت پيش روي اين بخش ميباشد .عالوه براين ،با
شكايت مكرر كشاورزان نسبت به ديركرد پرداخت مطالبات
بهاي نيشكرشان توسط كارخانهها ،روابط بين آنها تيره شده
است.
مسئوالن با تعيين قيمت حمايتي قبل يا بعد از كاشت،
از توليد نيشكر حمايت ميكنند .دولت فدرال به مقامات
استاني اجازه داده است تا با مشورت نمايندگان صنعت
شكر و تشكلهاي كشاورزان ،قيمت نيشكر ايالت خود را
تعيين كنند .اين قيمتها ،اغلب موضوع مباحثات شديد
بين مسئوالن و بخش آسياب است.
برخي اوقات ،دولت مقادير محدودي شكر را با نرخ يارانه
به فقرا ميفروشد كه از نظر صاحبان آسياب ،اين امر باعث
تحريف ارزشها در بازار ميشود.
اين مجموعه تأكيد ميكند كه صنعت شكر پاكستان،

يك صنعت سياسي است كه منافع قدرتمندي از همه
طرفهاي جامعه در آن دخيل است .اين مساله اغلب
منجر به اتخاذ تصميمات ضد توليد ميشود .درحاليكه
دولت بمنظور كسب رضايت مصرفكنندگان ،عالقهمند
است قيمت شكر داخلي را در حد معقولي نگه دارد،
معموال قيمتهاي باالي نيشكر ،باعث افزايش اعتراضات
كارخانهداران ميشود و در اغلب اوقات ،باعث تأخير شروع
فصل آسياب نيشكر ميگردد.
هيچ سيستم صحيح و دقيقي براي انتشار ماهانه
قيمتهاي داخلي وجود ندارد .با اين حال ،دولت با تغيير
نرخ عوارض واردات ،خريد شكر براي ذخاير استراتژيك
يا صدور مجوز صادرات ،گاها به دنبال تأثيرگذاري بر
قيمتهاي داخلي است.
نگاه اجمالي به آمار و ارقام توليد و تجارت نشان ميدهد
كه پاكستان يك توليدكننده دورهاي با نوسانات گسترده
در توليد و كمبودهاي شكر ميباشد .درحاليكه توليد
شكر در سال ۲۰۰۷-8بيش از  4/7ميليون تن (ارزش
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سفيد) بود ،اين رقم در سال  ۲۰۰۹-10به  3/1ميليون
تن كاهش يافت كه بسيار پايينتر از تقاضاي داخلي آن
سال محسوب ميشد .عليرغم آنكه طي سالهاي  ۲۰۰۰تا
 ،۲۰۱۰اين كشور بيشتر يك واردكننده محض بود و سهم
وارداتش از  360.000تن تا حدود  ۲ميليون تن متغير بود،
در دهه جديد شاهد بوديم كه پاكستان خود را به عنوان
يك صادركننده منظم معرفي كرد و ركورد صادرات 1/7
ميليون تن را در سال  ۲۰۱۶-17ثبت نمود .الزم بذكر
است كه شرايط آب و هوايي ،به تنهايي نميتواند مسئول
اين نوسانات گسترده باشد .فقدان ثبات سياسي باعث
ايجاد نوسانات گسترده در قيمتهاي داخلي ميشود و در
مواقع وقوع كاهش عرضه ،قيمتها سريع افزايش مييابد.
عمده فروشان و مالكان كارخانجات شكر كشور (اغلب
سياستمداران) ،بارها و بارها اهداف اصلي خشم عمومي و
مداخالت رسمي بودهاند.
آنها در بسياري از موارد متهم شدهاند كه با تثبيت قيمتها
و احتكار شكر ،سود خود به هزينه مصرفكننده را به حداكثر
ميرسانند .مالكان كارخانجات ،اين ادعاها را رد ميكنند
و معتقدند كه بين مقدار نيشكر و قيمت شكر ،يك رابطه
معكوس وجود دارد .آنها ،تغييرات سطح زير كشت نيشكر
را ناشي از سياست نادرست كشاورزي و تغيير شرايط آب و
هوايي ميدانند و به اين نكته اشاره دارند كه افزايش شديد
قيمت حمايتي محصوالت رقيب (مانند حبوبات) ،كشاورزان
را وادار به تغيير الگوي كشت به سمت ساير محصوالت
تجاري سوق ميدهد و كاشت نيشكر را به مخاطره مياندازد.
توليدشكرپاكستان
عالوه براين ،در شرايط كاهش عرضه نيشكر ،توجه
كشاورزان بيشتر به سمت توليد گورا معطوف ميشود تا
از اين طريق سود بيشتري كسب كنند .توليدكنندگان گور
به منظور كسب درآمد بهتر ،مقادير زيادي از اين محصول
را به كشورهاي همسايه (مانند افغانستان صادر ميكنند.
بدينترتيب ،اين وضعيت ،كسادي عرضه را تشديد ميكند.
جريانات اصالحي ،روند معمول توليد را تغيير نميدهد
نيشكر در پاكستان ،يك محصول محبوب محسوب
ميشود .از اينرو ،دولت قيمتهاي خريد بسيار جذابي
را براي آن تعيين ميكند .اين موضوع باعث ميشود كه
نيشكر در مقايسه با ساير محصوالتي كه از ثبات قيمتي
كمتري برخوردار هستند ،بسيار سودآورتر باشد.
سطح زير كشت نيشكر در اين كشور طي هفت سال
گذشته حدود  ۳۰درصد افزايش يافته است ،در عين حال،
ميزان توليد با كمك يارانههاي دولت براي خريد كود و ساير
نهادهها) ،بيش از دو برابر شده است .در نتيجه اين اقدامات،
توليد شكر پاكستان در سال  ۲۰۱۶-17به  ۷ميليون تن
(ارزش سفيد) رسيد كه بيش از تقاضاي داخلي حدود ۵
ميليون تن اين كشور بوده است .بنابراين ،صنعت شكر
پاكستان از دولت خواست تا مجددأ يارانههاي صادراتي را
براي جبران قيمتهاي پايين شكر جهاني برقرار نمايد.
در دسامبر سال  ،۲۰۱۷دولت پاكستان سهميه صادرات
شكر را از  ۵۰۰هزار تن به  ۲ميليون تن افزايش داد .عالوه
براين ،پرداخت يارانه حمل شكر (معادل  ۹۷دالر به ازاي هر
تن يا  ۱۰۷روپيه به ازاي هر كيلوگرم) براي تمام سهميه تا
پايان سال را تصويب كرد ،بعبارتي كل هزينه نهايي يارانه
صادرات شكر به رقمي معادل  ۱۹۴ميليون دالر رسيد.
اطالعات رسمي نشان ميدهد كه صادرات سال ۲۰۱۷-18
در حدود  1/6ميليون تن ارزش سفيد) بوده است .در حال
حاضر ،كل چشمانداز صادرات سال  ۲۰۱۸-19در حدود
 ۶۵۰هزار تن است كه پايينتر از سهميه صادراتي ۱/۱

ميليون تني مصوب دولت در ماه دسامبر  ۲۰۱۸ميباشد
اما اينبار بدون هيچ يارانهاي .پيش بيني ميشود ميزان
صادرات شكر اين كشور در سال  ۲۰۱۹-20به كمتر از
 ۱۰۰هزار تن برسد .بحران شكر سالهاي  ۲۰۱۶تا ،۲۰۱۸
منجر به تأخير در پرداخت بهاي محمولههاي نيشكر
و تأخير در شروع فعاليت بسياري از كارخانجات شكر و
موجب بروز مشكالت اضافي براي كشاورزان شد .در نتيجه،
تعداد زيادي از توليدكنندگان نيشكر ،الگوي كشت خود را
در سال  ۲۰۱۸تغيير دادند و تخمين زده ميشود كه سطح
زير كشت براي برداشت سال  ،۲۰۱۹-20در حدود 12
درصد كاهش داشته باشد .احتماال كاهش توليد منجر به
افزايش واردات ميشود كه رقم آن ميتواند به چند صد هزار
تن برسد .آخرين سابقه پاكستان در مواجه با چنين سطحي
از كسري شكر ،به سال  ۲۰۰۷برميگردد.
در صورتي كه دولت به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي
باشد ممكن است شكاف عرضه كوچكتر شود .در ماه ژوئن،
اسالمآباد پيشنهاد داد كه ماليات فروش شكر از  ۸درصد
به  ۱۷درصد افزايش يابد .در صورت انتقال اين ماليات به
مصرفكننده ،ميتواند قيمت هر كيلوگرم شكر را تا ۳۶۵
روپيه افزايش دهد .در حال حاضر قيمتهاي خرده فروشي هر
كيلوگرم شكر در پايتخت اين كشور در حدود  ۷۷روپيه است.
نرخ ماليات  ۸درصدي در شرايط فعلي ،درآمدي معادل
 ۱۸ميليارد روپيه براي صندوقهاي ايالتي توليد كرده است.
نوشيدنيهاي قندي نيز شاهد افزايش ماليات از 11/25
درصد قبل به  13/2درصد خواهند بود .دليل اصلي اين
اقدام ،موافقتنامه مشروط اين كشور با صندوق بينالمللي
پول براي تأمين كل  ۶ميليارد دالر صندوقهاي وثيقه است.
در صورت اجراي اين برنامه ،قيمت شكر كه در حال حاضر
به ميزان قابل توجهي باالتر از سطح بازارهاي جهاني است،
بيشتر افزايش مييابد و در نتيجه ميتواند رشد مصرف را
كاهش دهد .در گذشته ،تقاضاي شكر اين كشور به پشتوانه
رشد جمعيت و افزايش مصرف سرانه ،ساالنه  ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار تن افزايش مييافت .در صورتي كه قيمتها به دليل
افزايش ماليات ،باالتر برود ،به نظر نميرسد اين رابطه تداوم
داشته باشد.
بازگشت به واردات
پاكستان در خصوص فعاليتش در بازار جهاني ،داراي
سابقه متغيري است .اين موضوع تا حدودي به هزينه
باالي توليد و ماهيت بسيار سياسي اين كسب و كار
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مربوط ميشود.
در نتيجه ،صادرات فقط در شرايطي صورت ميگيرد
كه قيمت نيشكر نسبت به ساير محصوالت كشاورزي
كشور جذاب باشد .در اين حالت ،پاكستان قادر به توليد
مازاد عظيمي است كه قيمتهاي محلي را تحت فشار
قرار ميدهد .براي خالص شدن از شر شكر اضافي،
صادرات تنها گزينه است كه اغلب با كمك دولت در
قالب پرداخت يارانه صورت ميگيرد.
با اين حال ،از آنجا كه صنعت شكر پاكستان بهشدت
كنترل شده است ،ميزان صادرات را بايستي دولت تعيين
و تصويب نمايد .از اينرو ،بمنظور حفظ رضايتمندي
مصرفكنندگان شكر و همچنين توليدكنندگان نيشكر،
اين اقدام ميتواند دستور العمل متفاوتي نسبت به
كارخانهها را در پي داشته باشد ..در صورت همسانسازي
كافي منافع توليدكنندگان نيشكر و صنعت ،معموال
متوليان امر مشكل زيادي ندارند ليكن بهطور جدي به
اين بخش كمك ميكنند تا از آشفتگي رهايي يابد.
صادرات شكر پاكستان
وقايع سال  ۲۰۱۷-18كه باعث شد صادرات به
باالترين سطح خود برسد ،دولت را مجبور كرد تا قيمت
نيشكر را تغيير ندهد .با گذشت زمان ،اين امر باعث شد
تا جذابيت كشت اين محصول كاهش يابد و نتايج اوليه
آن در توليد سال گذشته مشاهده شود .تشديد اين
روند ،باعث تأخير در پرداخت مطالبات بهاي نيشكر
كشاورزان توسط آسياب ميشود .اين بدان معناست
كه بهطور متوسط ،كشاورزان بهاي كمتر از قيمت
تعيين شده توسط دولت دريافت ميكنند .در عين
حال تاكيد ميشود كه پس از سال  ،۲۰۱۶قيمت شكر
(هم در بازار محلي و هم در سطح بينالمللي) بهطور
چشمگيري كاهش يافته است ،بنابراين كارخانجات شكر
با وجود مهلت قانوني قيمت نيشكر ،همچنان در وضعيت
دشوار قرار دارند .از اينرو ،رابطه بين توليدكنندگان و
كارخانجات متشنج باقي خواهد ماند و احتماال اين امر
منجر به كاهش سطح زير كشت نيشكر خواهد شد .اين
وضعيت تنها در صورت بهبود قيمتهاي شكر در بازار
داخلي تغيير ميكند ،رويدادي كه ممكن است در سال
 ۲۰۱۹-20اتفاق بيفتد .اين مساله ميتواند باعث افزايش
سطح زير كشت و همچنين افزايش توليد در فصل
 ۲۰۲۰-21شود.
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سرپرست وزارت جهاد كشاورزي
اعالم كرد:

صرفهجويي ارزي
يك ميليارد دالري با افزايش
توليد داخلي شكر

سرپرست وزارت جهاد كشاورزي گفت :در
هفت سال گذشته با تالشهاي انجام شده
براي افزايش توليد ،ميزان واردات شكر بسيار
كاهش پيدا كرده و حدود يك ميليارد دالر
صرفهجويي ارزي در كشور داشتهايم.عباس
كشاورز سرپرست وزارت جهاد كشاورزي
در جلسه برنامهريزي و هماهنگي كشت
چغندرقند بهاره اظهار كرد :در سال ۹۷
تغييرات نرخ ارز در بخش صنعت و كشاورزي
تاثيرگذار و اين تغييرات از نظر اقتصادي به نفع
توليد داخل بوده است.كشاورز با اشاره به اينكه
رقابت در توليدكنندگان و مداخالت دولت در
مورد تغيير قيمتها شفافتر شده است ،ادامه
داد :رغبت چغندركاران براي توليد هم با باال
رفتن قيمت آن افزايش يافت و باعث اميد
به درآمد بيشتر در كشاورزان شد .سرپرست
وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد :ما بايد
هر چه ميتوانيم كاالهاي نهايي را به قيمت
واقعي برسانيم ،همانطور كه با نيمايي شدن
ارز اختصاص يافته به واردات گوشت ،مشكالت
آن حل شد ،نيمايي شدن ارز واردات شكر نيز
فضاي رشد توليد داخلي را فراهم ميكند.
كشاورز با اشاره به اينكه در سال  ۹۸به خاطر
عواقب سيل در توليد چغندر قند دچار مشكل
شديم ،ادامه داد :اين مساله باعث شد قيمت
شكر افزايش پيدا كند.وي در زمينه پرداخت
به موقع پول كشاورزان ابراز اميدواري كرد :بايد
از بخش كشاورزي و كشاورزان حمايت كنيم
تا براي كشت مجدد ايجاد انگيزه شود كه در
اين راستا ،به همكاري و همياري كارخانجات و
انجمنها هم نياز داريم .سرپرست وزارت جهاد
كشاورزي اذعان كرد :در هفت سال گذشته
با تالشهاي انجام شده براي افزايش توليد،
ميزان واردات شكر بسيار كاهش پيدا كرده و
حدود يك ميليارد دالر صرفهجويي ارزي در
كشور داشتهايم .وي تأكيد كرد :چغندرقند
محصول استراتژيك محسوب ميشود و در
توليد شكر ،علوفه و در پايداري توليد برخي
محصوالت نقش دارد.كشاورز در رابطه با
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي عنوان كرد:
بايد براي سرمايهگذاران ايجاد انگيزه شود كه
اين كار بايد از سوي انجمنها انجام شود و
با ايجاد انگيزه سرمايهگذاران را به اين بخش
هدايت كنند .وي تاكيد كرد :ايجاد كارخانه
در مناطق چغندرخيز باعث كاهش بسياري
از هزينهها ميشود.در ادامه اين جلسه ،جواد
وفابخش قائممقام معاونت زراعت اظهار كرد:
كشت چغندرقند ،در زمينه حفظ امنيت غذايي
با ضريب خوداتكايي و بهرهوري آب از اهميت
بااليي برخوردار است كه در اين رابطه اقدامات
مناسبي انجام شده و با رهنمودهاي مهندس
كشاورز توفيقات خوبي به دست آمده است.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خبر داد:

توليد  ۸۰درصد الكل طبي كشور در كارخانه
الكلسازي شركت توسعه نيشكر

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در اين
خصوص اظهار داشت:كارخانه الكل رازي شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي  ۸۰درصد الكل طبي مورد نياز كشور را توليد
ميكند و بزرگترين واحد توليد الكل ايران محسوب ميشود.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در اين خصوص
اظهار داشت :كارخانه الكل رازي شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي  ۸۰درصد الكل طبي مورد نياز كشور را توليد ميكند و
بزرگترين واحد توليد الكل ايران محسوب ميشود.دكتر عبدعلي
ناصري امروز دوشنبه پنجم اسفندماه  ۹۸با اشاره به اينكه الكل
توليدي اين شركت از نقطه نظر كيفي مطابق با استانداردهاي
جهاني است ،گفت :الكل توليدي اين شركت با نام تجاري
ناباتانول با دريافت مهر استاندارد ملي ايران از نقطه نظر كيفي
مطابق با استانداردهاي اروپا بوده و از باالترين كيفيت استاندارد
برخوردار است و جهت مصارف دارويي ،بهداشتي ،غذايي و قرار نميگرفت.نيشكر از جمله محصوالتي است كه از پسماند
صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد .وي تصريح كرد :در اين آن براي توليد ديگر فرآوردهها از جمله كاغذ ،الكل ،خميرمايه،
كارخانه روزانه  ۱۱۰هزار ليتر الكل از مالس نيشكر استحصال امدياف ،كمپوست و… استفاده ميشود.
ميشود.مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ادامه
شيرينتر از شكر
داد :ماده اوليه دو كارخانه الكل و خميرمايه ،مالس نيشكر است
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما (مركز خوزستان) ،شركت
كه در واقع از پسماند نيشكر در كارخانههاي توليد شكر ،دو
محصول ارزشمند كه شامل خميرمايه و الكل طبي است ،توليد توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان با هفت واحد شامل
ميشود .دكتر ناصري افزود :در مجموع ساالنه به  ۱۵۰تا  ۱۶۰دعبل خزاعي ،اميركبير ،حكيم فارابي ،سلمان فارسي ،دهخدا،
هزار تن مالس براي توليد  ۱۰هزار تن خميرمايه و  ۳۳ميليون امام خميني و ميرزا كوچكخان ۸۴ ،هزار هكتار زمين را زير
ليتر الكل در اين كارخانهها نياز است كه بدون وقفه توسط پوشش نيشكر دارد كه اين طرحهاي هفت گانه به تنهايي حدود
 ۴۰درصد نياز كشور به شكر را برطرف ميكنند.حاال برداشت
واحدهاي كشت و صنعت توسعه نيشكر تامين ميشود.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي الكل طبي نيشكر از  ۴۸هزار هكتار از زمينهاي زير كشت طرحهاي
توليدي در كارخانه الكل رازي به دليل برخورداري از استانداردهاي هفتگانه شركت توسعه نيشكر در شمال و جنوب اهواز آغاز شده
جهاني قابليت صادرات دارد اما با هدف تامين نياز داخلي كشور ،و مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ،پيشبيني
صادرات الكل طبي صورت نميگيرد و جهت عرضه داخلي در كرده كه امسال حدود  ۴ميليون تن نيشكر از اين مزارع برداشت
شود .دكتر ناصري در اين خصوص ميگويد :از اين سطح زير
اختيار سازمانهاي متولي قرار داده ميشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توليد كشت ،بين  ۳۵۰تا  ۴۰۰هزار تن شكر استحصال خواهد شد.هر
خميرمايه از مالس نيشكر ،گفت :كارخانه خميرمايه اين شركت چند سيل فروردين امسال ۴۰ ،هزار هكتار از زمينهاي كشت
نيز هماكنون  ۲۰تا  ۲۵درصد توليد كشور را در اختيار دارد و با و صنعت نيشكر را به زير آب برد ،اما مديرعامل شركت توسعه
ظرفيت اسمي  ۱۰هزار تن خميرمايه در سال ،بزرگترين واحد نيشكر ،از ثبت ركوردي جديد و بيسابقه پس از بازسازي
زمينهاي آسيبديده خبر ميدهد و ميگويد :امسال در فصل
توليد خميرمايه كشور به حساب ميآيد.
گفتني است تا پيش از راهاندازي كارخانه توليد الكل و كشت ۲۲ ،هزار و  ۶۰۰هكتار نيشكر كشت شد و ساير زمينها
خميرمايه در سال  ،۱۳۸۵مالس توليدي در پروسه تبديل نيشكر براي كشت محصوالتي نظير گندم ،چغندر قند و كلزا ،در حال
به شكر در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي مورد استفاده آمادهسازيست.

تعیین سه سبد کاالیی برای تخصیص ارز دولتی

یک مقام مسئول با بیان اینکه میزان ذخایر استراتژیک شکر ،در
سقف مصوبات دولت تکمیل شده است ،گفت :کارگروه تخصیص ارز،
اولویتهای تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعالم
کرده است.محمد قبله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :تا پایان سال
شکر مورد نیاز کشور با ارز  ۴۲۰۰تومانی تأمین شده است و تغییر
اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه یک به دو به دلیل وفور و تأمین
نیاز بازار با ارز  ۴۲۰۰تومانی است.مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :گروه بندی اشاره شده مربوط
به مدیریت تخصیص بهینه ارز برای ایجاد توازن در تأمین به موقع
کاالهای اساسی بوده است؛ چراکه ذخایر شکر به اندازه مطلوبی
وجود دارد.وی تصریح کرد :کارگروه تخصیص ارز به همین منظور
اولویتهای تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعالم
نموده است که در سبد اعالمی اول ،شکر جزو کاالهای اولویت دار

برای دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی بوده است؛ لیکن بررسیها نشان داد
که به دلیل وفور واردات و تکمیل ذخایر استراتژیک و تأمین مکفی
نیاز بازار ،تخصیص ارز سایر کاالهای اساسی در اولویت بوده ،بنابراین
طی آن نامه سایر کاالهای اساسی به عنوان اولویت تخصیص ارز
به بانک مرکزی اعالم شد.قبله خاطر نشان کرد :بر این اساس ،در
نامه ارسالی از سوی وزارت صنعت به بانک مرکزی تاکید شده که با
توجه به تأمین نیاز و حجم ذخایر استراتژیک اولویت ،تخصیص ارز
به سایر کاالها منتقل شود.وی ادامه داد :میزان ذخیره استراتژیک
شکر در سقف مصوبات تکمیل شده است .هر گونه تغییر نرخ ارز
واردات شکر از  ۴۲۰۰تومانی به نیمایی بر اساس پیشنهاد وزارت
جهاد کشاورزی و بعد از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع ذیصالح ،از
سوی باالترین مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت به باالترین مقام
بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
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سرافراز در حفظ محيطزيست

كشت و صنعت كارون با دريافت تنديس و لوح سپاس مورد تقدير معاون رئيسجمهور قرار گرفت
بيست و يكمين همايش ملي صنعت و خدمات سبز
سازمان محيطزيست كشور با حضور دكتر عيسي كالنتري
معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان محيطزيست
كشور ،بيژن زنگنه وزير نفت ،دكتر الهيجانزاده معاون
دريايي و تاالبهاي سازمان حفاظت محيطزيست و
حميد جاللوند مديركل دفتر ارزيابي سازمان حفاظت
محيطزيست كشور كه با هدف دستيابي به رويكردهاي
جامع زيست محيطي همه ساله بين فعاالن محيطزيست
برگذار ميشود به بهترين صنايعي كه استانداردهاي
زيست محيطي را رعايت و اجرا كردهاند با اهدا تنديس
و لوح سپاس مورد تقدير قرار ميدهد كه در اين ميان
شركت كشت و صنعت كارون با رعايت ايمني ،بهداشت و
محيطزيست ،ايجاد سيستم پايش لحظهاي ،استقرار نظام
مديريت سبز ،ايجاد ،توسعه و راهبري فضاي سبز ،آموزش
و فرهنگسازي زيست محيطي ،رعايت استانداردهاي
زيست محيطي ،هزينههاي زيست محيطي ،مديريت
انرژي ،مديريت آب ،مديريت پسماند ،توليد محصول سبز،
اشاعه فرهنگ زيست محيطي و همچنين گواهينامههاي
زيست محيطي مفتخر به دريافت لوح و تنديس صنعت
سبز كشور توسط مهندس عبدالمجيد ميرزاپور مديرعامل
اين شركت از دست معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان
محيطزيست كشور شد .
كشت و صنعت كارون براي سومين بار و دومين سال
متوالي منتخب اين همايش است كه همه ساله در سطح
كشور برگزار ميگردد.مديرعامل كشت و صنعت كارون در
گفتوگويي كوتاه در همين خصوص به خبرنگار ما گفت:
رعايت استانداردهاي زيست محيطي از شاخصههاي ويژه
توسعه صنعتي و اقتصادي است و بيشك ضامن سالمتي

زندگي بهتر تمام موجودات زنده به ويژه ما انسانهاست و
در اين راستا خود را ملزم به رعايت مسائل زيست محيطي
با احترام به حقوق مردم و اكوسيستم پيرامون محيط مان
ميدانيم.
در اين همايش مصطفي باقريمقدم معاون امور مجامع
شركتهاي بانك كشاورزي و محمد اميري رئيس اداره
 H.S.E.Eمديرعامل اين شركت را همراهي ميكردند .
گفتني است كشت و صنعت كارون بزرگترين
توليدكننده شكر در ايران و خاورميانه در شمال استان
خوزستان و در حومه شوشتر است كه ميتواند ساالنه
حدود  15درصد از نياز كل كشور به شكر سفيد را
تأمين نمايد.

شركت كشت و صنعت امام خميني
به عنوان واحد صنعتي سبز كشور انتخاب شد
(ره)

مديرعامل شركت كشت و صنعت امام خميني(ره) گفت:
اين شركت در بيست و يكمين همايش صنعت سبز كشور،
به عنوان واحد صنعتي سبز كشور انتخاب شد.
ناصر مجدي افزود :اين واحد صنعتي با اقدامات
مناسب زيست محيطي از سوي سازمان حفاظت
محيطزيست كشور حائز دريافت لوح تقدير و تنديس
واحد صنعتي سبز شد.
وي اظهارداشت :برداشت محصول نيشكر به صورت
سبز سالهاست كه در حال انجام است و درصدد
هستيم كه در سالهاي آتي با بهرهگيري از ماشينآالت
جديد كه از دستاوردهاي مهم اين شركت و با اتكا به
خودباوري و خالقيت مهندسين جوان مجموعه توسعه
نيشكر ساخته شده است ،به سمت برداشت كام ً
ال سبز
حركت كنيم.
گفتني است شركت كشت و صنعت نيشكر امام
خميني(ره) از جمله واحدهاي هفتگانه شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي بوده كه در  ۳۰كيلومتري جنوب
شوشتر و در بخش شعيبيه واقع شده است.
الزم به ذكر است همايش صنعت سبز كشور با هدف
ايجاد رويكرد زيستمحيطي بين فعاالن محيطزيست
و صنعت برگزار شد تا بتوانند با كاهش آلودگيها،

محيطزيست را از فدا شدن در راه توسعه صنايع نجات
دهند.رعايت استانداردهاي زيستمحيطي ،ايجاد سيستم
پايش لحظهاي ،ايمني بهداشت و محيطزيست و استقرار
نظام مديريت سبز از جمله شاخصهاي بود كه بر اساس
آن صنايع سبز مشخص معرفي شدند كه در اين بين
شركت كشت و صنعت امام خميني(ره) با توجه به رعايت
اين استانداردها واحد صنعتي سبز كشور شد.
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شكر از ليست كاالهاي مشمول
ارز  ۴۲۰۰توماني حذف شد

براساس تصميمات وزارت صمت ،شكر از گروه
 ۱به گروه  ۲كاالهاي وارداتي تغيير كرد و از اين
به بعد با ارز نيمايي وارد خواهد شد .به گزارش
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ،مديركل
دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صمت در
نامهاي خطاب به مديركل عمليات و تعهدات
ارزي بانك مركزي با اعالم اين خبر گفته است:
ت سفارشات معرفي شده
مستدعي است كليه ثب 
شكر كه تاكنون ارز دريافت ننمودهاند ابطال و از
فهرست ابطال تخصيص ارز بانكي حذف شود.به
گزارش فارس ،حدود يك ماه پيش عباس كشاورز
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي به خبرنگار
فارس درباره حذف ارز  4200توماني از شكر و
برنج خبر داده بود .يك هفته پس از آن مسئوالن
وزارت صمت اين موضوع را رد كردند .همان زمان
هم سرپرست وزارت جهاد اعالم كرد كه تصميم
حذف  ۴۲۰۰توماني در دولت قطعي شده اما در
مورد برنج بحث وجود دارد.

رشد  5/5درصدي قيمت شكر
دربازار جهاني
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) در
گزارش جديد خود از افزايش دوباره قيمت جهاني
مواد غذايي خبر داد .طبق اعالم فائو ،شاخص
قيمت جهاني مواد غذايي در ماه ژانويه با افزايش
 0/7درصدي نسبت به ماه پيش از آن (دسامبر)
به  182/5واحد رسيد .اين رقم  11/3درصد باالتر
از ركورد ثبت شده در ماه مشابه در سال گذشته
ميالدي است.به گزارش فائو ،طي اين دوره قيمت
جهاني روغنهاي نباتي ،شكر و گندم شاهد بيشترين
ميزان رشد بوده است.بر اين اساس ،شاخص قيمت
جهاني روغنهاي نباتي فائو در ماه ژانويه سال 2020
نسبت به ماه پيش از آن  0/7درصد افزايش يافت و
به باالترين ميزان خود طي سه سال گذشته رسيد.
آمارهاي فائو نشان ميدهند كه قيمت جهاني روغن
پالم ،سويا ،آفتابگردان و كلزا همگي افزايش داشتهاند.
شاخص قيمت جهاني شكر فائو نيز در اولين ماه سال
جاري ميالدي رشدي  5/5درصدي داشت كه ناشي
از كاهش پيشبينيها نسبت به ميزان توليد شكر در
بسياري از كشورهاي عمده توليدكننده اين محصول
بود.شاخص قيمت جهاني غالت فائو در ماه ژانويه
نسبت به ماه پيش از آن  2/9درصد افزايش يافت كه
ناشي از رشد قيمت گندم ،ذرت و برنج بود.همچنين
قيمت جهاني مواد لبني در ماه ژانويه رشدي 0/9
درصدي داشت كه تا حد زيادي ناشي از افزايش
تقاضا براي واردات كره ،پنير و شير خشك بود.اما
در مقابل شاخص قيمت جهاني گوشت فائو پس از
يازده ماه افزايش متناوب ،كاهشي  0/4درصدي را
تجربه كرد .مسالهاي كه ناشي از كاهش ميزان خريد
گوشت از سوي چين و ديگر كشورهاي شرق آسيا
همچنين افزايش صادرات محصوالت گوشي از سوي
توليدكنندگان جهاني بود.فائو در جديدترين گزارش
خود برآورد كرد كه ميزان توليد جهاني غالت در
سال  2019ميالدي به ركورد  2ميليارد و 715
ميليون تن رسيده باشد ،كه افزايشي  2/3درصدي
نسبت به سال پيش از آن دارد.
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بازنگري در قيمت چغندر قند با حذف ارز دولتي شكر

آوردند و كشت اين محصوالت آنقدر زياد شد كه دولت
مجبور به خريد توافقي آنها شد و منابع مالي بسياري
زيادي را براي خريد اين محصوالت در نظر گرفت.
دانايي اضافه كرد :عالوه بر اين حدود  ۲۰۰ميليون
دالر نيز صرف واردات شكر بمنظور جبران كاهش
كسري توليد شكر شد بنابراين دولت هم به صورت
ريالي و هم به صورت ارزي زيان كرد.وي تصريح كرد:
كشت چغندر قند در تناوب زراعي نيز اهميت بسزايي
دارد و موجب احياي اراضي كشاورزي ميشود.

حدود يك ماه پس از حذف ارز  ٤٢٠٠توماني واردات
شكر ،دولت به پيشنهاد صنعت قند و شكر افزايش
قيمت خريد تضميني چغندر قند را بررسي ميكند.
به گزارش مهر ،حدود يكماه از حذف ارز ٤٢٠٠
توماني واردات شكر ميگذرد و كارشناسان معتقدند كه
در پي اين تصميم درست ،قيمت خريد تضميني چغندر
قند نيز بايد موردبازنگري قرار بگيرد .بهويژه در حال
حاضر كه كشاورزان بايد براي نوع كشت تصميمگيري
كنند اين مساله بسيار حائز اهميت است و ميتواند در
تصميم كشاورزان براي كشت چغندر قند تاثيرگذار باشد
بهخصوص كه كشت اين محصول در سالهاي اخير
به دليل نارضايتي كشاورزان از نرخ خريد تضميني دچار
چالشهايي شده و خودكفايي محصول شكر را تحت
تأثير قرار داده است.عدم تحقق طرح خودكفايي شكر
عالوه بر اينكه باعث خروج منابع ارزي كشور در چنين
شرايط حساسي ميشود ،در عدم رعايت الگوي كشت
نيز تأثير بسزايي دارد به عنوان مثال امسال با كاهش
سطح زيركشت چغندر قند ،محصوالت سبزي و صيفي
از جمله گوجهفرنگي به صورت بيرويه كشت شد و
روي دست كشاورزان ماند و در نهايت دولت مجبور به
ورود و خريد توافقي اين محصوالت از كشاورزان شد؛
و از سوي ديگر براي جبران كسري توليد داخلي ،به
نياز كشور براي واردات افزوده شد .چغندر قند از جمله
محصوالت استراتژيكي است كه دولت درباره قيمت و
كشت آن بايد با تدبير و دقت بيشتري عمل كند.

قيمت چغندر قند بازنگري ميشود
در همين زمينه بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي
كارخانجات قند و شكر ايران در گفتوگو با مهر با
اشاره به درخواست اين انجمن براي بازنگري در قيمت
خريد تضميني چغندر قند ،اظهار داشت :با توجه به
بحث حذف ارز دولتي از واردات شكر و تبديل آن به
ارز نيمايي ،با وزارت جهاد كشاورزي هماهنگيهايي
را براي افزايش نرخ خريد تضميني چغندر قند در
سال زراعي جاري انجام و پيشنهاد داديم كه قيمت
چغندر قند حداقل  ۲۰درصد افزايش يابد .وي با بيان
اينكه وزارت جهاد كشاورزي اين پيشنهاد را جهت
تصويب به سازمان برنامه و بودجه ارائه كرده است،
گفت :اخيرا ً جلساتي با كميتههاي تخصصي سازمان
برنامه و بودجه برگزار و اين موضوع با استقبال آنان
مواجه شد.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد :براين اساس قرار
شد كه به زودي موضوع در جلسه شوراي اقتصاد مطرح
و در مورد آن تصميمگيري شود.
دانايي با بيان اينكه هماكنون قيمت هر كيلوگرم
چغندر قند با عيار ۱۶؛  ۵۰۲تومان به عالوه  ۵۰تومان
كمككرايه حمل و نقل است ،افزود :عالوه بر اين
كارخانجات در ازاي تحويل هرتن چغندر قند  ۲كيلوگرم
قند با قيمت كيلويي  ۶۵۰تومان و  ۲۰كيلوگرم تفاله
با قيمت كيلويي  ۱۵۰تومان به كشاورزان ميدهند كه
با احتساب اين جوايز قيمت چغندر قند حدود ۶۳۰
تومان ميشود.
وي توضيح داد :پيشنهاد ما اين بوده كه قيمت
چغندر قند كه هماكنون  ۵۰۲تومان است به ۶۰۲
تومان افزايش يابد كه با كرايه حمل و نقل و ساير
جوايز به بيش از  ۷۰۰تومان خواهد رسيد.
دانايي اظهار اميدواري كرد موضوع مذكور در جلسه
اين هفته شوراي اقتصاد مطرح و تصويب شود چرا
كه االن فصل تصميمگيري كشاورزان درباره انتخاب
نوع كشت است و در حال حاضر كشاورزان استقبال
چنداني از كشت چغندر قند نميكنند و عادالنه بودن
قيمت خريد ،ميتواند بر تصميم آنان تأثيرگذار باشد.
وي تصريح كرد :سال گذشته به دليل پايين بودن
نرخ خريد تضميني و رقابتي نبودن توليد چغندر قند
نسبت به برخي محصوالت سبزي وصيفي ،كشاورزان
به كشت خربزه ،هندوانه ،خيار و گوجه فرنگي روي

شكر به اندازه كافي توزيع ميشود
دبير انجمن قند و شكر با اشاره به اينكه  2/5برابر
نياز كشور شكر در بازار عرضه ميشود ،گفت :بايد بر
فرآيندي كه شكر از كارخانه خارج ميشود تا به مصرف
نهايي برسد ،نظارت بيشتري انجام شود.
بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و
شكر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرين
وضعيت بازار شكر اظهارداشت :حدود سه هفته قبل
التهاباتي در بازار ايجاد و موجب شد دولت عرضه شكر
به بازار را افزايش دهد.
وي با بيان اينكه هماكنون روزانه حدود  13تا 14
هزارتن حواله شكر صادر ميكنيم ،گفت :اين درحالي
است كه نياز مصرفي كشور به شكر تا آخر بهمنماه
حداكثر شش هزار تن در روز است بنابراين بين  2تا
 2/5برابر عرضه بيشتر در بازار در حال انجام است.
اين فعال بخش خصوصي اضافه كرد :با اين توزيع
موفق شديم كه قيمت شكر را درب كارخانه و در
عمدهفروشيها در حدود نرخ مصوب نگه داريم ضمن
اينكه ما از مسئوالن دولتي خواسته بوديم بر فرآيندي
كه شكر از كارخانه خارج ميشود تا به مصرف نهايي
برسد نظارت بيشتري انجام دهند اما متأسفانه نظارتها
كافي نيست و مقداري از شكر توزيعي كه نرخ آن با ارز
دولتي محاسبه شده ،از شبكه توزيع رسمي خارج و به
قيمت آزاد فروخته ميشود.
وي تصريح كرد :با اين حجم از توزيعي كه در حال
حاضر انجام ميشود قيمت شكر فله در مغازهها بايد
كيلويي  4800و شكر بستهبندي  900گرمي 5400
تومان باشد.
دانايي تاكيد كرد :دستگاههاي نظارتي از جمله
سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي بايد ميزان
نظارت خود را افزايش دهند تا قيمت شكر متعادل
شود.به گفته وي ،با تدابير پيشبيني شده ،در ايام عيد
مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه
واردات شكر با ارز  4200توماني براي عدهاي بسيار
سودآور بود ،گفت :اين كاال با ارز  4200تومان وارد و
تبديل به كاالهاي گروه دوم و سوم از جمله شيريني و
شكالت و… ميشد كه اين كاالها نيز از كشور صادر
ميشدند.
دانايي با بيان اينكه در اين ميان رقم درشتي نصيب
عدهاي شده است ،افزود :از  2/2ميليون تن نياز كشور
به شكر تنها  500هزارتن نياز مستقيم سفره مردم
است و  1/7ميليون تن آن تبديل به كاالهاي گروه دوم
و سوم ميشود بنابراين ارز  4200توماني كه در اين
زمينه هزينه ميشد بعد از مدتي در قالب كاالي گروه
دوم و سوم صادر و از كشور خارج ميشد.

