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روشني ها و تاريكي هاي 
صنعت قند و شكر

بهمن د       انائی
صنعت قند و شكر در ايران، يك صنعت اصيل، 
قديمي و داراي برنامه است و بيش از يك قرن است با 
همه فراز و فرودهاي حيرت انگيز برخاسته از سليقه هاي 
سياسي دولت ها كارش را ادامه مي دهد. نظم حاكم بر 
مناسبات ميان كارخانه ها و چغندركاران در همه اين 
دهه هاي سپري شده بر اساس اعتماد و اطمينان و 
وفای به عهد از سوي دو طرف بوده و هست و به همين 
دليل است كه در هر شرايطي كار توليد قند و شكر و 
توليد چغندر زمين گير نشده و از دل توفان هاي سخت 
نيز پيروز بيرون آمده است. اما اتفاقي كه افتاده و تاريخ 
اين صنعت را تلخ كرده است، فقدان پيشرفت هاي 
قطع ناشدني بوده و متأسفانه در دوره هاي گوناگون و در 
هنگامي كه در اوج بوده است ناگهان در سرازيري قرار 
گرفته و در وضعيت نامساعد قرار گرفته است. معيار 
كارآمدي و ناكارآمدي در صنعت قند و شكر را مي توان 
روند  و  محصول  اين  خوداتكايي  ضريب  افزايش  در 
فزاينده توليد داخلي و افزايش سهم آن در عرضه كل 
تلقي كرد. برخي از دوره هاي بسيار سخت در همين 
دهه هاي تازه سپري شده موجب شد تا راه رفته شده 
با رنج و زحمت را دوباره طي كنيم كه نمونه آن در 

سال هاي 1385 به بعد است.
اد       امه د       ر صفحه2

د       ر صفحات د       یگر می خوانید       :

جعفر سرقيني سرپرست 
وزارت صمت شد 

پس از اينكه »حسين مدّرس خياباني« رأي اعتماد 
مجلس شوراي اسالمي را براي پست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت كسب نكرد؛ رييس جمهور در حكمي »جعفر 
سرقيني« را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منصوب كرد. سرقيني با اين حكم جايگزين 
مدّرس خياباني شد.  صمت  وزارت  در   مدّرس خياباني 

15 ماه به عنوان قائم مقام وزارت صمت فّعالّيت داشت 
كه سه ماه آخر آن پس از بركناري رضا رحماني به عنوان 

سرپرست اين وزارتخانه فّعالّيت مي كرد.
در  رييس جمهور  روحاني،  حسن  حّجت االسالم 
حكمي »جعفر سرقيني« را به عنوان سرپرست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت )صمت( منصوب كرد.
متن حكم حّجت االسالم حسن روحاني به شرح زير 

است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر جعفر سرقيني

سالم عليكم
بر اساس اصل 135 قانون اساسي و با عنايت به مراتب 
و  صنعت  حوزه  در  ارزشمندتان  مديريتي  سوابق  و  تعّهد 
بازرگاني، به موجب اين حكم جناب عالي را به »سرپرستي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب مي نمايم. توفيق شما 
را در خدمت به ملّت شريف ايران و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي، با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور 

اخالقي دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسألت دارم.«
سرقيني از ابتداي دولت تدبير و اميد تا بهمن ۹8 به 
عنوان معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فّعالّيت مي كرد، اما در آن زمان از سوي 
رحماني وزير وقت صمت كنار گذاشته شد و به شركت 

آسكوتك از شركت هاي زيرمجموعه ايميدرو رفت.

تكليف مهّمترين وزارتخانه توليدي را 
مشّخص كنيد 

چشم انداز كشاورزي 
منطقه آسيا و خاورميانه 

تا سال 2029

 پايان عمليات 
كشت نيشكر زمينه ساز 

جهش توليد است
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دود تكه تكه شدن اختيارات 
 بخش كشاورزي

به چشم چه كساني مي رود؟

 زمان مناسب 
 برای 

توليدداخل 
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دولت دّوم روحاني با شگفتي هاي پرشماري 
در نظر و در عمل نسبت به دولت اولش مواجه 
گفتار  و  رفتار  در  شگفتي  بزرگ ترين  شد. 
رييس جمهور سال هاي 13۹۲ تا 13۹۶ و از 
13۹۶ تا امروز است. رييس دولت يازدهم با 
شادابي و اميدواري و صراحت لهجه و بدون 
لكنت زبان اعضاي كابينه را دور هم جمع كرده 
و با تقسيم كار منطقي ميان خود و معاون 
اول و نيز تفكيك وظايف ميان اعضاي دولت 
و مشاوران و نيز با فرصت كافي براي چانه زني 
پيش  را  امور  باالتر  و  قدرت  نهادهاي  براي 
مي برد. به اين ترتيب بود كه توانست قدرت 
سياسي را متقاعد كند بايد پرونده هسته اي به 
يك نقطه مطمئن برسد و با اصرار و پايمردي 
قرارداد برجام را منعقد كند. در آن سال ها رشد 
اقتصادي منفي سال هاي 13۹1 و 13۹۲ به 
رشد مثبت تبديل و تحرك مناسبي در اجزاي 

توليد ناخالص داخلي پديدار شد.

  دولت بي ثبات دّوم 
اما دولت دوازدهم تحت شديد ترين رقابت 
سوي  از  سرسختانه  يورشي  با  و  سياسي 
امروز  تا  مجادله  اين  و  شد  مواجه  منتقدان 
ادامه دارد. دولت دوازدهم و دولت دّوم حسن 

روحاني اما از ابعاد گوناگون در مرحله دشوار 
قرار گرفت و راه اين بود كه همانند چهار سال 
نخست و با اتكا به آرايي كه از شهروندان گرفته 
بود با قدرت تمام در برابر منتقدان مي ايستاد و 
با استفاده از همه ابزارها و نيروهاي در دسترس 
راه را بر منتقدان مي بست و كار توسعه اقتصاد 

را پيش مي برد.

   وزارتخانه هاي تولیدي در مسیر بالتكلیفي
كشور  اقتصادي  وزارتخانه هاي  ميان  در 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بار اصلي 
سياست گذاري توليدي و تجارت خارجي يا 
همان بخش واقعي اقتصاد را بر دوش مي كشد 
و در توليد ناخالص داخلي سهم بااليي دارد. 
اين در حالي است كه توليد نزديك به 1۲۰ 
رقم  دامي  و  زراعي  تني محصوالت  ميليون 
بااليي از نيازهاي ايران به مواد غذايي را برطرف 
و امنيت غذايي را تا اندازه قابل اعتنايي تضمين 

مي كند.
كاالي  قلم  صدها  توليد  ديگر  سوي  از 
پارچه،  مس،  فوالد،  اتومبيل،  از  صنعتي 
الستيك، كيف و كفش و… سهم عمده اي 
در تأمين و برطرف كردن نياز كشور برعهده 
دارند كه در صورت فقدان توليدات صنعتي 

ميلياردها  بايد  اقتصاد كشور،  از  اين بخش 
مي شد.  هزينه  ارز  آنها  واردات  براي  دالر 
عالوه بر اين وزارتخانه يادشده سهمي بزرگ 
از اشتغال كالن را براي كشور تأمين مي كند. 
در حالي كه اهميت اين وزارتخانه براي دولت 
و به ويژه رييس دولت آشكار و واضح بود اما 
رفتار مناسبي با آن نشد. محمود حّجتي وزير 
نيرومند و باتجربه جهاد كشاورزي در ميان 
مجادله هايي كه براي صيانت از مواضع قانوني 
اين نهاد انجام مي شد، به داليل نامعلوم از 
اين در حالي است كه  اين وزارتخانه رفت. 
زراعي  محصوالت  توليد  در  بود  توانسته 
وزارت  در  بردارد.  بلندي  گام هاي  دامي  و 
صنعت، معدن و تجارت آشفتگي ها بيشتر 
بوده و هنوز ادامه دارد. بعد از وضعيت پديدار 
سپس  و  نعمت زاده  محّمدرضا  براي  شده 
محّمد شريعتمداري كه با فاصله هاي كم اين 
وزارتخانه را ترك كردند، وزير تازه اي معرفي 
شد و رأي اعتماد گرفت اما معلوم نشد چرا به 
مرور از ارج و قربش نزد رييس جمهور كاسته 
شد. وزير بركنار شده اما دخالت هاي رييس 
خود  بركناري  عامل  را  رييس جمهور  دفتر 

معرفي كرد.
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روشني ها و تاريكي هاي صنعت قند و شكر

ادامه از صفحه اول
  امروز كجاییم 

در حالي كه فّعاالن و مديران صنعت قند و شكر در ايران با 
بي مهري ها خو گرفته و نيك مي دانند كه هر سال ممكن است با 
تغييرات در مديريت هاي سازمان هاي گوناگون با وضع تازه اي مواجه 
شوند،  اما شايد اين پرسش اساسي مطرح شود كه صنعت قند و شكر 
امروز در كجا ايستاده است. واقعيت اين است كه به رغم تالش هاي 
صورت پذيرفته در سال هاي پس از 13۹۲ كه توليد شكر را در مدار 
رشد قرار داد و ضريب خوداتكايي را افزايش داد برخي تصميم هاي 
اشتباه در برخي از مراكز سياستگذاري كار را خراب كرد و البته 
تأثير اقليم و آب و هوا به ويژه در خوزستان كه يك سال با كمبود 
آب و يك سال با طغيان آب مواجه شديم، توليد داخلي كمتر از 
حد انتظار شد و ضريب خوداتكايي كاهش يافت. با اين همه و با 
تالش بخش هايي از دولت و نيز همكاري و هماهنگي انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر و مديران محترم كارخانه ها بازار شكر التهاب 
خاصي ندارد. االن وضع اين است كه دولت ديگر به واردات اين 
محصول ارز يارانه اي و دالر 4۲۰۰ توماني نمي دهد و به همين دليل 
واردات در وضعيت دشواري قرار گرفته است و اگر همراهي، همسازي 
و همكاري هاي بخش زراعت، صنعت كارخانه اي، تجارت خارجي و 
نهادهاي تصميم ساز وجود داشته باشد بهترين فرصت براي رشد 
توليد داخلي است، اما در كنار اين اميدواري، تنگناهاي واقعي نيز در 
محيط بيروني صنعت و در سطح كالن اقتصاد وجود دارد كه برخي 
از آنها ريشه در امر سياسي دارد و برخي ديگر به ناهماهنگي ها در 

ناسازگاري ها برمي گردد.
  امیدها 

صنعت قند و شكر در هر شرايطي و تحت هر وضعيتي به اين دليل كه 
محصول آن كااليي راهبردي به حساب مي آيد هرگز از ذهنيت كل نظام 
سياسي زدوده نمي شود و دولت ها نيز به رغم نوسان هاي قابل اعتنا در 
تصميم گيري خود را موظف مي دانند از توليد داخلي حمايت كنند. اين 
وضعيت هم اكنون نيز وجود دارد و تنگناههاي ارزي و تجربه تلخ كمبود 
ارز در دهه 13۹۰ راه را براي حمايت از توليد داخل هموار كرده است كه 
اين يك نقطه اميد است. عالوه بر اين، مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي 
در سال هاي اخير برخالف دولت هاي نهم و دهم به خوداتكايي در سطح 
باالي قند و شكر متعّهدند و اين را در حوزه وسيع به كار مي گيرند و اين 
باز هم يك نقطه اميد بخشي است كه بايد آن را تقويت كرد. اميدواري 
بعدي درس گرفتن كشاورزان چغندركار از تلخي هاي سال هاي 1385 
است كه دولت وقت آنها را به بيراهه كشاند و با وعده هاي بيهوده آنها را 
به كشت محصوالت ديگر تشويق كرد. اكنون مي توان با وفای به عهد، 
چغندركاران را در وضعيت همكاري دايمي نگه داشت و با دفاع و حمايت 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر از افزايش قيمت خريد تضميني 
به كشاورزان اميدواري داد. از ديگر اميدواري هاي هميشگي كه بايد در 
پايداري آن تالش بيشتري كرد ادامه اتحاد و انسجام و همدلي در ميان 
مديران صنعت است كه بايد از اين عنصر براي افزايش قدرت چانه زني 

در برابر نهادهاي دولت استفاده بيشتري كرد. انجمن توانسته است يكي 
از كارنامه هاي درخشان تشكل هاي غيردولتي را نشان دهد و در هر مركز 

دولتي موقعيت مناسبي دارد.
  تاریكي ها 

اما از سوي ديگر و در كنار عناصر روشن و اميدبخشي كه در باال به 
آنها اشاره شد برخي تاريكي ها و نااميدي ها نيز خودنمايي مي كنند كه 
نديدن آنها و بي اعتنايي به آنها مي تواند اساس كار را باز هم با دشواري هاي 
ناشناس همراه كند. يكي از مهّمترين تاريكي ها براي صنعت كشور و 
همچنين صنعت قند و شكر، بي ثباتي در سياست هاي اقتصادي است. 
واقعيت اين است كه اكنون 3 محل اصلي در سياستگذاري اقتصادي 
شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي هر كدام 
مي خواهند گليم خود را سالم از آب بيرون بكشند و نوعي حكومت 
جزيره اي در حوزه وظايف و اختيارات خود را برقرار كرده اند. بانك مركزي 
براي اينكه كنترل نرخ ارز را بيشتر از اين از دست ندهد هر از چندگاه 
سياست هاي ارزي را تغيير مي دهد و شرايط را بي ثبات مي كند. وزارت 
اقتصاد تنها به اين فكر مي كند كه هر طور شده خزانه دولت را پر كند 
و با انتخاب سياست هاي عجيب در خصوصي سازي، در اخذ ماليات، در 

برقراري تعرفه هاي گمركي و... راه رفتن براي صنعت را ناهموار مي كند.
از طرف ديگر متأسفانه شاهد هستيم كه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت رها و يله شده است و مقام اجرايي باالسري ندارد. در 
حالي كه اكثريت فّعاالن صنعتي اميدوار بودند آقاي حسين 
و  راهبردي  توانايي  و  مديريتي  مهارت  كه  مدّرس خياباني 
سازگاري خوبي با صنعت داشت رأي بياورد اما دفاع ناكافي 
ايشان شد.  به  اعتماد  از سوي دولت موجب عدم رأي  از وي 
اكنون نيز دوباره به جاي معرفي وزير يك سرپرست براي اين وزارتخانه 
مهم منصوب شده است و اين يك نقطه تاريك است. يكي ديگر از نقاط 
ناروشن كه صنعت قند و شكر را نگران مي كند احتمال وسوسه سازي 
برخي از واردكنندگان است كه ممكن است بتوانند دولتي ها را در شرايط 
از طرف ديگر  ناشناس گرفته شود.  قرار داده و تصميم هاي  اضطراري 
متأسفانه سازمان هاي نظارتي همچنان سخت گيرانه و غيركارشناسانه در 
امور كارخانه ها مي خواهند دخالت كنند و آزادي عمل توليد را سلب كنند 

و اين مي تواند آسيب ها را بيشتر كند.
در شرايطي كه تورم فزاينده همه بخش هاي جامعه را در فشار شديد 
قرار داده است، صنعت قند و شكر نيز از افزايش هزينه هاي توليد در 
شرايط قيمت گذاري دستوري آسيب خواهد ديد. دولت بايد براي جبران 
كسري بودجه تا جايي كه مي تواند از تصميم هاي تورم ساز اجتناب كند. 
رشد فزاينده تورم و سياست هاي بي ثبات در اين حوزه مايه نگراني است. 
ارزي  منابع  كمبود  دليل  به  متأسفانه  نيز  دولت  تجاري  سياست هاي 
دستخوش حادثه هاي پرشمار بوده و اكنون نيز به يك نقطه تاريك اقتصاد 

كشور تبديل شده و هر آن ممكن است به دردسرهاي تازه تبديل شود.
اميد است اين روزهاي سخت و نفس گيري كه شاهد آن هستيم و 
اقتصاد كشور را در شرايط نامساعد قرار داده است جايش را به ثبات 

سياست هاي اقتصادي در سطح كالن بدهد.

سياست هاي حمايتي دولت 
براي اجراي الگوي كشت

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه بخش فني اجراي 
الگوي كشت آماده است، گفت: اگر بسته حمايتي در 
بخش قيمت گذاري، پشتيباني هاي بيمه اي و تسهيالتي به 
درستي طراحي و انجام شود بطور حتم كشاورزان از اين 

الگو استقبال مي كنند.
»كاظم خاوازي« درباره اجراي طرح الگوي كشت 
دو  كشت  الگوي  افزود:  كشور،  كشاورزي  بخش  در 
بخش اصلي »فني« و »سياست گذاري« دارد تا كشاورز 
ما بداند براي هر منطقه، با توجه به اقليم مورد نظر، 
چه گياهي را در چه زماني به كارد تا حداكثر عملكرد 
و حداقل خسارت را داشته باشد. وي اظهارداشت: با 
اقدامات صورت گرفته در چهار سال اخير، بخش فني 
اقليمي تحّوالت  خاك،  منابع  براساس  كشت   الگوي 

5۰ سال گذشته و مورفولوژي گياهان موجود در ايران 
آماده شده است. فاز اول اجراي الگوي كشت براي كشت 
پاييزه آماده شده بطوري كه تمامي اطالعات در اختيار 
ما قرار دارد، اما بايد سياست ها و حمايت هاي دولت به 
گونه اي باشد كه كشاورز ما كه امروز گوجه فرنگي، پياز 
و سيب زميني مي كارد با انگيزه درآمدي باال به دنبال 
توليد گياهاني همچون دانه هاي روغني، چغندر قند كه 

محصول نهايي آنها وارداتي است، باشد. 
چه  هر  طرح  اين  اميدواريم  اظهارداشت:  وي 
سريع تر آماده و به دولت ارايه شود تا براي كشت پاييزه 
امسال اجرايي شود. خاوازي درباره استقبال و آمادگي 
كشاورزان از اجراي طرح الگوي كشت گفت: اگر بسته 
حمايتي در بخش قيمت گذاري، پشتيباني هاي بيمه اي 
و تسهيالتي به درستي طراحي و انجام شود بطور حتم 
افزود:  وي  مي كنند.  استقبال  الگو  اين  از  كشاورزان 
حمايت و سياست گذاري دولت در قيمت گذاري و خريد 
بايد انگيزه الزم را براي افزايش توليد و كسب درآمد 

كشاورزان جهت مشاركت افزايش دهد.
كشاورزي  سياست  درباره  كشاورزي  جهاد  وزير 
قراردادي گفت: اكنون كشاورزي قراردادي، قلب توسعه 
كشاورزي ايران است ما هر چه بتوانيم توليد با برنامه 
كمبود ها  از  بسياري  از  باشيم  داشته  مشتري  داراي  و 
در  گذشته  سال  مثال  بطور  كرد  خواهيم  جلوگيري 
بخش توليد گندم دوروم براي كارخانجات ماكاروني در 
حدود ۲۰۰ هزار هكتار داشتيم كه در حال افزايش است. 
وي تصريح كرد: در بخش هاي ديگر همچون روغن با 
كارخانجات تفاهم شده كه محصوالت دانه هاي روغني 
را كارخانجات روغن كشي و دست اندركاران تجارت روغن 
به كشاورزان سفارش دهند و كشاورزان اين محصوالت 
را توليد كنند كه اين امر عالوه بر كاهش نقش دولت، 
حمايت هاي بخش دولتي از بخش خصوصي و كشاورزان 
را در پي دارد. خاوازي از ديگر مزاياي كشاورزي قراردادي 
را پشتيباني هاي به موقع بخش خصوصي از كشاورزان 
دانست و افزود: بطور حتم در اين روش عملكرد كشاورزان 
به دليل آموزش ها و تأمين به موقع نهاده ها افزايش مي يابد 
بطوري كه اكنون چنين قراردادهايي داريم بطور مثال 
 بخش خصوصي با كشاورزان ما در كرمانشاه با بيش از
5 هزار كشاورز قرارداد بسته تا محصولشان را خريداري كند.

كشاورزان  ديگر  قراردادي  كشاورزي  در  گفت:  وي 
خصوصي  بخش  و  خود  محصول  فروش  براي  نگراني 
بازار داخلي و صادرات  به  براي عرضه محصول  نگراني 
براينكه  تأكيد  با  كشاورزي  جهاد  وزير  داشت.  نخواهد 
اولويت وزارت جهاد كشاورزي، كشاورزي قراردادي براي 
وزارتخانه  اين  گفت:  است،  استراتژيك  گياهان  كشت 
از بيمه بخش كشاورزي حمايت مي كند و تالش دارد 
پوشش بيمه اي را به سمتي سوق دهد تا صندوق بيمه 

حداكثر توان خود را به كار گيرد.
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 مناطق جديد 
 كشت چغندرقند ۵۰درصد 

يارانه دريافت مي كنند
مناطق  گفت:  كشور  چغندرقند  طرح  مجري 
از  قند  چغندر  راهبردي  محصول  كشت  جديد 
جمله خوزستان 5۰ درصد يارانه دريافت مي كنند 
ريال  ۹۰ميليون  آن  هرهكتار  براي  آنكه  ضمن 
تسهيالت ارزان قيمت ازسوي بانك كشاورزي نيز 
اعطا خواهد شد. پيمان حصادي با اشاره به ايجاد 
مشّوق هاي جديد براي چغندركاران كشور بيان كرد: 
دنبال افزايش قيمت چغندرقند نيستيم بلكه هدف 
افزايش توليد در سال جهش توليد است كه با ارايه 
تسهيالت به بهره برداران محّقق مي شود. وي ايجاد 
ظرفيت سازي و ساخت كارخانه هاي جديد قند در 
خوزستان با هدف كاهش هزينه  حمل و نقل اين 
محصول به استان هاي ديگر، و سودآوري بهتر را 
از اهداف وزارت جهادكشاورزي براي توسعه كشت 
چغندرقند بيان كرد و افزود: مهّمترين چالش اين 
بخش انتقال اين محصول به كارخانه هاي قند است.

حصادي ادامه داد: زماني كه چغندرقند در پنج 
هزار هكتار كشت مي شود در موقع برداشت در هر 
سه دقيقه به يك كاميون نياز بود و اكنون با وجود 
كشت در سطح 15 هزار هكتار در خوزستان در هر 
يك دقيقه ۲ دستگاه كاميون الزم است كه براي حل 
اين مشكل بايد در بدو كشت با شركت هاي حمل 
و نقل قرارداد منعقد شود. مجري طرح چغندرقند 
كشور با بيان اينكه توصيه تحقيقات، مالك عمل در 
هر استان است بيان كرد: 15 رقم بذرچغندر قند 
پاييزه وجود دارد و استان خوزستان ظرفيت كشت 
همه اين بذرها را دارد ضمن اينكه كارخانه هاي قند 
بايد در هر منطقه به تنوع ارقام توجه الزم را داشته 
باشند. وي گفت: هيچ مشكلي براي توزيع كود پتاسه 
و فسفاته براي كشت چغندرقند پاييزه وجود ندارد و 
در چند روز آينده مشكل مربوط به قيمت اين كودها 

نيز برطرف خواهد شد.
حصادي با اشاره به اينكه امسال سطح زيركشت 
چغندر پاييزه در كشور حدود 1۷هزار هكتاراست 
افزود: درخوزستان امكان كشت 3۰هزار هكتار وجود 
دارد ولي چون ظرفيت صنعتي در خوزستان محدود 

است متقاضي كشت اين محصول محدود است.
سال زراعي گذشته حدود 8۰۰هزار تن چغندر 
قند در خوزستان توليد شد كه تنها ۲۰۰هزار تن 
آن در كارخانه قند شوش جذب شد و بقيه محصول 
با هزينه باال و به سختي، به كارخانه هاي قند ساير 
استان ها حمل شد. قرار است درسال زراعي جديد 
كشت چغدر قند از پنجم مهر تا دهم آبان در سطح 
15هزار هكتار از زمين هاي شمال خوزستان شروع 
 شود كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال حدود

۲ هزار هكتار افزايش خواهد يافت.
در خوزستان  زيركشت چغندرقند  همه سطح 
قرارداد  طرف  قند  كارخانه هاي  و  است  قراردادي 
مي دهند.  قرار  چغندركاران  اختيار  در  تسهيالتي 
همزماني برداشت چغندر قند كه معموالً در اوايل 
ارديبهشت است با برداشت گندم و كلزا در خوزستان، 
مشكالت زيادي براي انتقال چغندر قند خوزستان به 

ساير نقاط كشور ايجاد مي كند.
چغندرقند توليدي خوزستان به كارخانه هاي قند 
كرمانشاه، اصفهان، چهارمحال و بختياري، همدان، 
قزوين انتقال مي يابد و كارخانه قند فسا در استان 

فارس نيز به آنها اضافه شده است.

روزانه ۶۵ هكتار از اراضي توسعه نيشكر به زير كشت نيشكر مي رود 
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: به 
اراضي  از  هكتار  روزانه ۶5  كشاورزي  عرصه  تالشگران  هّمت 
توسعه نيشكر به زير كشت نيشكر مي رود. مديرعامل شركت 
توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: به هّمت تالشگران عرصه 
كشاورزي روزانه ۶5 هكتار از اراضي توسعه نيشكر به زير كشت 
نيشكر مي رود. به گزارش روابط عمومي شركت توسعه نيشكر، 
دكتر عبدعلي ناصري در بازديد از روند كشت نيشكر در كشت 
و صنعت ميرزا كوچك خان با بيان اين مطلب اظهار داشت: در 
حال حاضر عمليات كشت نيشكر در 1۷ هزار هكتار از اراضي 
شركت هاي هفتگانه توسعه نيشكر ادامه دارد. وي افزود: در سال 
زراعي جاري حدود ۲ هزار هكتار از اراضي كشت و صنعت ميرزا 
كوچك خان زير كشت نيشكر مي رود و در ساير كشت و صنعت ها 

نيز كشت نيشكر تا اواخر شهريور ماه ادامه دارد.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تصريح 
كرد: تالش و هّمت مجموعه بزرگ شركت توسعه نيشكر 
در راستاي تحّقق شعار جهش توليد و عمل به فرمايش 
مقام معظم رهبري است و با توجه به رشد مناسب نيشكر، 
امسال شاهد جهش توليد شكر و افزايش دو برابري توليد 
به  اشاره  با  ناصري  بود.  به سال گذشته خواهيم  نسبت 
جبران  منظور  به  گذشته  سال  در  نيشكر  كشت  ركورد 
بخشي از خسارت هاي ناشي از سيالب فروردين ماه ۹8 و 
خشكسالي تابستان ۹۷، گفت: با ركورد كشت نيشكر در 
سال گذشته و همچنين كشت نيشكر در 1۷ هزار هكتار 
از اراضي توسعه نيشكر در تابستان امسال، همه زمين هاي 
اين شركت كه در سيالب فروردين ماه ۹8 آسيب ديده 

بود، احيا و بازسازي شدند.

تكليف مهّمترين وزارتخانه توليدي را مشّخص كنيد 

ادامه از صفحه اول
 سرپرستي كه جا افتاده بود 

پس از آنكه رفتن رضا رحماني از وزارتخانه به هر دليل و با هر استدالل 
و آينده نگري وزارت صمت بر سر انتخاب جايگزين او بحث هاي قابل 
اعتنايي صورت گرفت و اسامي گوناگوني مطرح شدند. پس از بركناري 
سرپرست  عنوان  به  را  خياباني  مدّرس  رييس جمهور،  صمت،  وزير 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتخاب كرد. او كه در همان زمان در 
مقام معاونت ارشد در وزارت صنعت، معدن و تجارت فّعالّيت مي كرد و 
در داخل مجموعه و سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط وزارتخانه چهره اي 
شناخته شده به حساب مي آمد. تجربه وسلوك مدّرس خياباني در وزارت 
صمت به گواه فّعاالن اقتصادي به ويژه همكاري گسترده و واقعي او با 
بخش خصوصي و حضور مؤثّر در شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي و نيز همكاري گسترده با بخش هاي سياست گذاري اقتصادي او 
را در اين مقام مناسب نشان مي داد و نارضايتي ها كاهش يافته بود. شايد 
اگر دولت به ويژه رييس جمهور در زمان دادن رأي اعتماد مجلس به اين 
وزير معرفي شده سختكوشي نشان مي داد و معاون پارلماني رييس جمهور 
نيز بيشتر درباره او وقت وانرژي مي گذاشت مجلس به او رأي مثبت مي داد 

و تكليف وزارتخانه مشّخص شده بود. 

  مهّمترین وزارتخانه بي وزیر مانده است 
درروزهاي تازه سپري شده انتقاد به دولت درباره تعيين تكليف وزارت 
صمت گسترش يافته است. به طوري كه مسعود خوانساري رييس اتاق 
بازرگاني تهران در نشست تازه اين اتاق خطاب به رييس جمهوري گفت: 
بيش از چهار ماه است كه مهّمترين وزارتخانه كشور يعني صنعت، معدن 
و تجارت بدون وزير مانده است آن  هم در سالي كه سال جهش توليد 
است و انتظار مي رود با توجه به نامگذاري اين سال بتوانيم در توليد كشور 
افزايشي جهش وار ايجاد كنيم. ما شاهد تحريم هاي سنگين اقتصادي 

و تحريم هاي نفتي هستيم و در اين شرايط حداقل بايد روي صادرات 
غيرنفتي متمركز شويم تا بتوانيم بخشي از كمبودها را جبران كنيم. اما 
در چنين وضعيتي وزارت صمت كه مهّمترين وزارتخانه كشور در حال 
حاضر محسوب مي شود بيش از چهار ماه است بدون وزير بوده و شاهديم 
كه يا تصميم هاي الزم گرفته نمي شود يا تصميماتي غيركارشناسي اتخاذ 

مي شود كه هم به توليد و هم به صادرات لطمه زده است. 
مسعود خوانساري در ادامه به آمارهاي صادراتي در ماه هاي گذشته 
اشاره كرد و گفت: در فصل اول امسال 45 درصد كاهش صادرات 
داشته ايم و در مردادماه هم نسبت به تيرماه صادرات كاهش يافته  است. 
اگر با اين روش ادامه دهيم همين مقدار درآمد ارزي كه مي تواند تا 
اندازه اي مشكالت اقتصادي كشور را حل كند هم دچار مشكل خواهد 
شد. او با اشاره به تصميم هايي كه در زمان هاي نادرست اتخاذ و اجرا 
مي شود، گفت: دقيقاً در زماني كه اين نياز اساسي احساس مي شود كه 
مشكالت موجود بر سر راه صادرات هر چه سريع تر حل و مفصل شود، 
ناگهان از ابتداي مرداد ماه صدور كارت هاي بازرگاني و از نيمه مردادماه 
تمديد آن از سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند به سامانه جامع 
تجارت منتقل مي شود در حالي كه بايد اين تصميم ابتدا به  صورت 
آزمايشي در يكي دو استان اجرايي مي شد و بعد از رفع مشكالت آن 
را به استان هاي ديگر بسط مي داديم. عمالً نزديك به دو ماه است كه 
واردكنندگان و صادركنندگان سرگردان هستند و به طور متوسط در 
اتاق تهران روزانه بيش از 1۰۰ مراجعه كننده داريم كه كاالهايشان در 
بندرها باقي  مانده است و به خاطر كارت بازرگاني، نمي توانند كااليشان 
را ترخيص كنند و عمالً كسي هم پاسخگو نيست در حالي كه در 
رسانه ها مصاحبه مي شود كه مشكلي وجود ندارد و همه چيز حل  شده 
است اما آنچه در عمل شاهديم با آنچه گفته مي شود كامالً در تضاد 
است. در حال حاضر شاهد نوعي بي تصميمي هستيم و كسي نيست 

كه حرف آخر را بزند و اين اقتصاد كشور را رنج مي دهد.
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چشم انداز كشاورزي منطقه آسيا و خاورميانه تا سال 2029
آسيا و اقيانوسيه بزرگ ترين توليدكننده كاالهاي كشاورزي و ماهيگيري است. بر اساس گزارش 
OECD پيش بيني مي شود اين منطقه تا سال ۲۰۲۹، 51 درصد از توليد جهاني اين كاالها را به خود 
اختصاص دهد. انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۹ توليد محصوالت كشاورزي و ماهيگيري دراين منطقه با 
14 درصد افزايش نسبت به سطح پايه ميانگين سال هاي ۲۰1۷ تا ۲۰1۹، همراه باشد. تقاضا براي 
كالري و محصوالت داراي ارزش غذايي باال در منطقه و اقيانوسيه در حال افزايش است. در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا نيز پيش بيني مي شود طي ده سال آينده توليد محصوالت كشاورزي و 
ماهيگيري 1.5 درصد ساالنه افزايش يابد كه اين رقم كمتر از رشد 1.۶ درصدي جمعيت بوده و باعث 
وابستگي فزاينده منطقه به بازارهاي جهاني خواهد شد. رشد تقاضاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
در سال ۲۰۲۹، به دليل افزايش سرانه تقاضاي ماهي و شكر خواهد بود. در اين مطلب خالصه اي از 
نكات مهم گزارش OECD در خصوص چشم انداز بخش كشاورزي با اشاره به اطالعات مرتبط با 

ايران، مورد بررسي قرار گيرد.

  وضعیت كشاورزي در آسیا 
منطقه آسيا و اقيانوسيه از تنوع بسيار زيادي برخوردار است؛ به گونه اي كه در اين منطقه اقتصادهاي 
كمتر توسعه يافته، همانند بنگالدش همراه با اقتصادهاي با درآمد باال مانند ژاپن حضور دارند. اين 
منطقه با 4.1 ميليارد نفر جمعيت، بيش از نيمي از جمعيت جهان را در اختيار دارد، اين درحالي است 
كه منطقه آسيا و اقيانوسيه تنها ۲۰ درصد از اراضي كشاورزي جهان را در اختيار دارد. باوجود اينكه 
اين منطقه داراي منابع طبيعي قابل توجهي مي باشد، اما فشارها بر روي استفاده از منابع پايه آن رو به 
افزايش است. اين منطقه با سرعت زيادي در حال شهرنشيني شدن است كه دليل اصلي آن افزايش 
سرعت تغييرات در كشور چين مي باشد، اگرچه كه در همه كشورهاي اين منطقه هم به سرعت در 
حال پيشرفت است. حدود 4۶ درصد مردم آسيا و اقيانوسيه در مناطق شهري زندگي مي كنند، اما 
پيش بيني مي شود اين رقم تا سال ۲۰۲۹ به 54 درصد برسد. جمعيت اين منطقه تا سال ۲۰1۹، 
۲۲4 ميليون نفر افزايش مي يابد )با رشد ساالنه ۰٫۷ درصدي( و در همين ملّت 445 ميليون نفر نيز 

به مكان هاي شهري منتقل مي شوند. 
كشورهاي در حال توسعه منطقه آسيا و اقيانوسيه در ميان اقتصادهايي قرار دارند كه داراي سرعت 
رشد باال بوده و پيش بيني مي شود متوسط درآمد سرانه آنها طي دهه آينده، ساالنه 5 درصد رشد كند. 
طي دهه آينده، پيش بيني مي شود متوسط درآمد سرانه در كشورهاي چين، هند و ويتنام، رشدي 
معادل 5 تا ۶ درصد و در كشورهاي تايلند و اندونزي رشدي حدود 3 درصد را تجربه كند. درحال 
حاضر، سهم ارزش افزوده محصوالت اوليه )خام( كشاورزي و ماهيگيري از اقتصاد منطقه مورد بررسي 
حدود ۶ درصد بوده كه در حال كاهش است. طي سال هاي ۲۰1۷ تا ۲۰1۹، رشد سريع اقتصادي 
سهم مواد غذايي در مخارج خانوار را در حدود 15 درصد در سال كاهش داده است كه داللت بر تأثير 
چشمگير قيمت و درآمد بر هزينه كرد مصرف كنندگان دارد. چشم انداز منطقه آسيا و اقيانوسيه داراي 
عدم قطعيت هاي اساسي است. در اين منطقه مناقشات تجاري به طور كامل برطرف نشده و بروز تب 
خوكي آفريقايي در چين و بخش هايي از جنوب شرقي آسيا بر توليد گوشت خوك تأثير گذاشته است.

 تولید 
منطقه آسيا و اقيانوسيه بزرگ ترين توليد كننده كاالهاي كشاورزي و ماهيگيري در جهان است و 
پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۲۹، 5۰ درصد از توليد جهاني اين كاالها را به خود اختصاص دهد. انتظار 
مي رود تا سال ۲۰1۹ توليد محصوالت كشاورزي و ماهيگيري منطقه با 14 درصد افزايش نسبت به ميانگين 
سال هاي ۲۰1۷ تا ۲۰1۹، همراه باشد. همچنين پيش بيني مي شود توليد محصوالت زراعي كه ۶4 درصد 
از ارزش افزوده را به خود اختصاص مي دهد، در سال ۲۰۲۹ نسبت به سطح پايه ميانگين ۹۹ – ۲۰1۷، 1۲ 
درصد رشد كند، در حالي كه اين مقدار براي محصوالت دامي كه به دليل بروز تب خوكي آفريقايي كاهش 
يافته بود، بهبود پيدا كرده است و 18 درصد طي دوره مذكور افزايش مي يابد. به دليل كاهش ۹ درصدي 
توليد محصوالت دامي كه در چين و ويتنام به دليل بروز تب خوكي آفريقايي حدود ۲۰ درصد و ۲۰ درصد 
از ذخاير گوشت خوك آنها را كاهش داده بود، اتفاق افتاد، ميزان توليد دام در منطقه آسيا و اقيانوسيه در 
سال ۲۰1۹، حدود 4 درصد كاهش يافته است. با توجه به ادامه گسترش توليد آبزيان، پيش بيني مي شود 
كه ميزان توليد ماهيگيري تا سال ۲۰۲۹، حدود 1۶ درصد نسبت به سطح پايه سال 1۹–۲۰1۷، افزايش 
يابد. اين نرخ رشد در مقايسه با رشد محصوالت كشاورزي و ماهيگيري كه به طور متوسط 4 درصد در روز 
بوده، به طور قابل مالحظه اي كمتر است. در حال حاضر در اين منطقه، با بلوغ بازارهاي داخلي، رشد اقتصادي 

كمتر شده، سياست ها تغيير كرده، بازارها بازتر شده و رقابت تجاري تقويت شده است.
منطقه آسيا و اقيانوسيه توليد كننده عمده غالت در جهان، به ويژه برنج )با سهم ۹۰ درصد توليد 
جهاني( است. در چشم انداز ۲۰۲۹ سهم برنج، گندم و درشت دانه ها، نسبت به توليدات جهاني، ثابت 
باقي مي ماند. در حالي كه توليد برنج و گندم در هند همچنان زياد است، كاهش موجودي ذرت در 

چين مي تواند فرصتي را براي كشور هند جهت متنوع سازي توليد به سمت ساير كاالها ايجاد كند. 
به دليل كمبود زمين در كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه، رشد توليد محصوالت زراعي ناشي 
از افزايش و بهبود بهره وري خواهد بود. گسترش آبياري و اصالح انواع بذر، بخش عمده داليل رشد 
توليد را به خود اختصاص داده است، اما نگراني هاي ايمني زيست محيطي و غذايي وجود دارد كه با 
كمبود آب و استفاده زياد از نهادهاي شيميايي همراه است. برداشتهاي چندباره از زمين هاي زراعي و 
كشت مجدد، كاربري اراضي را در مقايسه با افزايش 13 ميليون هكتاري برداشت زمين كه اغلب به 
برنج، ذرت، سويا و حبوبات اختصاص مي يابد، 3 ميليون هكتار بيشتر توسعه خواهد داد. نزديك به ۷۰ 

درصد از توليد جهاني ماهيگيري در منطقه آسيا و اقيانوسيه انجام مي شود، كه عمده آن مربوط به صيد 
شيالت و آبزي پروري در چين است. انتظار مي رود كه افزايش كارايي و تغييرات ساختاري مندرج در 
برنامه پنج سه سيزدهم چين، رشد را محدود كند. با اين وجود، منطقه آسيا و اقيانوسيه، 5 درصد رشد 
توليد جهاني در اين بخش را به خود اختصاص خواهد داد. مطابق نمودار، در سال ۲۰۲۰ در منطقه 
آسيا و اقيانوسيه، رشد ساالنه توليدات كشاورزي و ماهيگيري 1٫4٫8 درصد خواهد بود و پيش بيني 

مي شود كه اين رقم در سال ۲۰۲۹ به 1٫54 درصد برسد.

نمودار 1. رشد ساالنه تولیدات كشاورزي و ماهیگیري در منطقه آسیا اقیانوسیه )درصد(

افزايش توليد دام در دوره چشم انداز نيز به طور عمده ناشي از دستاوردهاي بهره وري به علت بهبود 
روش هاي پرورش دام و تركيب خوراك، خواهد بود، پيش بيني مي شود كه طي ده سال آينده، مراتع 
اين منطقه 1۲۰ هزار هكتار كاهش يابد و تعداد دام با سرعت كمتري نسبت به مجموع توليد گوشت 
دام رشد كند. در مقابل، افزايش مصرف علوفه از رشد توليد گوشت، پيشي مي گيرد و پيش بيني 
مي شود رشد آن تا حدودي به دليل عواقب پيش روي بروز تب خوكي آفريقايي در چين كندتر شود و 
همچنين انتظار مي رود كه ديگر كشورهاي منطقه را نيز تحت تأثير قرار دهد.پيش بيني مي شود ميزان 
انتشار گازهاي گلخانه اي در منطقه تا سال ۲۰1۹، ۶ درصد و ميزان توليد محصوالت گياهي و حيواني 

به ترتيب 3 درصد و ۹ درصد نسبت به ميانگين سال هاي ۲۰1۷-۲۰1۹ افزايش يابد.

  مصرف 
 آسيا و اقيانوسيه منطقه اي است كه در آن رشد جمعيت در حال كند شدن بوده، اما رشد درآمد قوي 
است، تقاضا براي كالري و غذاهاي داراي مواد مغذي در حال افزايش است. پيش بيني مي شود كه ميانگين 
كالري دريافتي هر فرد مقيم در اين منطقه در سال ۲۰۲۹ به 3۰۰۰ كيلو كالري افزايش يابد )به طور 
متوسط افزايش 1۷۰ كيلو كالري در روز كه به طور عمده به دليل افزايش مصرف روغن هاي گياهي و 
محصوالت حيواني، به ويژه لبنيات بوده كه براي هر دو اين گروه محصوالت، علت اصلي افزايش تقاضا و 
رشد سرانه مصرف است )نمودار 3( . در ميان كشورهاي منطقه، چين بيشترين ميزان دسترسي به كاري 
به ازاي هر نفر در سال ۲۰۲۹ را خواهد داشت كه عمده آن به دليل محصوالت كشاورزي مصرفي اساسي 
)غالت، دانه هاي روغني، حبوبات، ريشه ها و غده ها( خواهد بود. پس از چين نيز كشورهاي جنوب شرقي 

بيشترين ميزان در دسترسي به كالري را در سال ۲۰۲۹ خواهند داشت )نمودار 5(.
در چشم انداز مورد بررسي، متوسط مصرف پروتئين نيز از 5 گرم به 5 گرم در روز افزايش مي پايد 
كه عمدتاً به دليل افزايش محصوالت لبني و مصرف گوشت است. در سال ۲۰۲۹، ميزان دسترسي به 
پروتئين در كشور چين از ساير كشورها بيشتر خواهد بود كه دليل اصلي آن افزايش استفاده از پروتئين 
موجود در محصوالت مصرفي اساسي مانند غالت، دانه هاي روغني حبوبات، ريشه ها و غده ها نسبت به 
سال هاي ۲۰1۷ تا ۲۰1۹ است و پس از چين، كشورهاي توسعه يافته بيشترين ميزان دسترسي به 

پروتئين را در سال ۲۰۲۹ خواهند داشت )نمودار ۶(.

نمودار 3. رشد ساالنه تقاضاي كل مواد غذایي، خوراك دام و سایر مصارف )درصد( 
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سبك زندگي شهري منجر به رشد مصرف قند و چربي مي شود كه بيشتر از ساير گروه هاي غذايي 
مصرف اين محصوالت افزايش مي يابد. رشد مصرف روغن نباتي با افزايش رشد جمعيت در چندين 
 كشور از منطقه كشور هند، تا سال ۲۰۲۹ از ميانگين جهاني فراتر خواهد رفت و سرانه مصرف 
به ۲۹ كيلوگرم در سال خواهد رسيد. تنها گروه هايي كه در سال ۲۰۲۹ سهمشان از كل كالري 
مصرفي، افزايش مي يابد، شكر و چربي ها هستند كه ۲3 درصد از كل كالري مصرفي در منطقه آسيا 

و اقيانوسيه را تشكيل مي دهند.
پيش بيني مي شود سرانه مصرف برنج كه در بسياري از كشورهاي منطقه از اهميت زيادي برخوردار 
است و اغلب 5۰ درصد يا بيشتر كالري در دسترس آنها را شامل مي شود، در بهترين حالت به آرامي 
رشد كند و حتي ممكن است ميزان توليد در برخي از كشورها مانند چين، تايلند و ويتنام، كاهش 
يابد. در هر حال پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۹ سرانه مصرف برنج در منطقه مورد بررسي، كمتر 
از 1 درصد افزايش يابد، زيرا احتماالً افزايش مصرف در هند، كاهش مصرف در ساير كشورها را جبران 
مي كند. سرانه مصرف گوشت منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال ۲۰۲۹، 15 كيلو گرم خواهد بود كه 
به طور متوسط 35 كيلوگرم در سال )يا 8 درصد از كالري روزانه( افزايش خواهد يافت. اما ميزان افزايش 
در كشورهاي گوناگون، متفاوت است و در كشورهايي مانند كره و ويتنام بيش از 5 كيلوگرم افزايش، و 
در كشوري مانند هند كمتر از يك كيلوگرم افزايش، اتفاق خواهد افتاد. با افزايش دام و توليد لبنيات و 
افزايش مصرف دانه هاي خوراكي، پيش بيني مي شود ميزان مصرف خوراك دام تا سال ۲۰۲۹ بيش از 
5۰ درصد افزايش يابد. همچنين پيش بيني مي شود كه مصرف مواد غذايي ذرت و گوشت هاي حاوي 
پروتئين به ترتيب 58 درصد و ۶5 درصد، افزايش يابد. چنين رشدي با تجاري سازي مزارع و توليد 

محلي كمتر كه ممكن است با مصرف محصوالت غيردانه اي همراه باشد، مرتبط است.
پيش بيني مي شود منطقه آسيا و اقيانوسيه، در سال ۲۰۲۹، 33 درصد رشد جهاني مصرف 
اتانول و ۶۲ درصد مصرف بيوديزل را با توجه به مقررات جديد در چين و اندونزي، عهده دار شود. 
در كشور چين، نسبت مصرف اتانول در سوخت به حدود 4 درصد خواهد رسيد كه در اين صورت 
واردات كاساوا از تايلند كه براي توليد اتانول استفاده مي شود، افزايش خواهد يافت. اگرچه در 
گزارش چشم انداز OECD فرض شده مقررات جديد چين در حوزه اتانول )E1۰( تا سال ۲۰۲۹ 
اجرا نخواهد شد، اما فرض مي كند كه سوخت هاي بنزيني با 4 درصد اتانول مخلوط مي شوند. اين 
موضوع به افزايش توليد 5 ميليارد ليتري نيز مربوط مي شود؛ به طوري در اين گزارش فرض شده 
بخش عمده تقاضاي اتانول از محل خوراك دام داخلي تأمين مي شود. اين چشم انداز فرض مي كند 
كه دولت اندونزي برنامه B3۰ را طبق برنامه ريزي در سطح كشور اجرا خواهد كرد، اما رسيدن به 
هدف در نظر گرفته شده براي افزايش تقاضاي پيوسوخت تا حد زيادي به رابطه قيمتهاي داخلي 
و بين المللي روغن پالم بستگي دارد. پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۲۰، تقاضاي بيوديزل به حدود 
۷ ميليارد ليتر برسد.در اندونزي، انتظار مي رود به دنبال اعمال دستورالعمل مربوط به مصرف اتانول 
در سوخت، عرضه روغن پالم مجدداً به بازار بيوديزل هدايت شود كه مي تواند سرمايه گذاري در اين 
بخش را افزايش دهد. محدوديت دسترسي به زمين و قيمت پايين روغن گياهي، باعث به تأخير 
انداختن كشت مجّدد پالم خواهد شد كه اين امر حاكي از انتظار رشد كمتر توليد روغن نباتي 

منطقه در دوره چشم انداز است.

  تجارت 
منطقه آسيا و اقيانوسيه به لحاظ خالص واردات محصوالت اوليه )خام( كشاورزي، بزرگ ترين منطقه 
جهان با سهم بيش از 4۰ درصد واردات جهاني به شمار مي رود. خالص واردات كشاورزي اين منطقه در 
ميان مدت در حال افزايش است؛ به گونه اي كه تقاضا بر عرضه پيشي گرفته است. در گذشته، بيشترين 
واردات سويا به مقصد چين بوده است كه به دليل فّعالّيتهاي تجاري در سال هاي اخير كاهش يافته 
است. اما پيش بيني مي شود كه واردات سويا در دوره ميان مدت رشد خود را از سر بگيرد. واردات گندم 

و ذرت منطقه مورد بررسي نيز قابل توجه و رو به رشد است. 
خالص واردات محصوالت دامي منطقه رو به افزايش است. خالص واردات گوشت خوك منطقه طي 
يك دهه اخير روند افزايشي داشته و در سال ۲۰1۹ به دليل شيوع تب خوكي آفريقايي به ۶ ميليون 
تن افزايش يافته است. واردات طيور منطقه نيز رو به افزايش است. منطقه آسيا و اقيانوسيه همچنين 
جزو مناطق بزرگ صادر كننده محصوالت كشاورزي جهان بوده و ۲۰ درصد از صادرات جهاني اين 

محصوالت را در اختيار دارد. بيشترين محصول كشاورزي صادراتي در اين منطقه برنج است كه بيشتر 
توسط هند، تايلند و ويتنام صادر مي شود.مطابق نمودار ۶، تا سال ۲۰۲۹، تراز تجاري كشاورزي منطقه 
آسيا و اقيانوسيه به شدت كاهش خواهد يافت كه دليل اصلي آن، كاهش تراز تجاري كشاورزي چين 
است. طبق پيش بيني هاي OECD تراز تجاري كشورهاي كمتر توسعه يافته منطقه هند و ساير 
كشورهاي آسيا و اقيانوسيه تا سال ۲۰۲۹ تغيير چنداني نخواهد كرد و تنها تراز تجاري كشورهاي 

توسعه يافته اين منطقه با اندكي افزايش همراه خواهد بود. 

نمودار 6. تراز تجاري محصوالت كشاورزي در آسیا و اقیانوسیه )میلیارد دالر(
  وضعیت كشاورزي در خاورمیانه و شمال آفریقا

منطقه خاورميانه و شمال آفريقا داراي محيط مناسبي براي كشاورزي و توليد ماهيگيري نيست 
زيرا منابع آب و زمين در منطقه كم بوده و تنها كمتر از 5 درصد زمين هاي موجود، قابليت كشت 
دارند. همه كشورهاي منطقه به جز ايران، عراق و موريتاني با كمبود آب مواجه هستند و در برخي از 

كشورهاي اين منطقه، كمبود آب شديد است )كمتر از يك چهارم سطح پايدار سرانه مصرف آب(.
كشورهاي منطقه از درآمد و منابع متنوعي برخوردار هستند؛ به طوري كه، در ميان آنها 
كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي صادركننده نفت 
با درآمد باال وجود دارد. منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان يكي از وارد كنندگان 
عمده مواد غذايي و داراي بيشترين سرانه واردات به شمار مي رود. در اين منطقه نرخ 
خودكفايي بيشتر كاالها به ويژه براي غالت، پايين است. اين امر با عدم اطمينان از طرف 
عرضه و تقاضا روبروست و اين عدم قطعيت ها نگراني هايي را در مورد دسترسي مطمئن 
اكثر  اراضي، كه مشّخصه  و  آبي  منابع  بودن  ايجاد مي كند. محدود  اساسي  به غذاهاي 
به  انگيزه هاي سياستي كه  با  كشورهاي منطقه است، رشد را محدود مي كند و بيشتر 
دنبال افزايش توليد براي محدود كردن كسري در تجارت غالت هستند، افزايش يافته 
است. از طرف تقاضا، عدم قطعيت ها با درگيري هاي ژئوپليتيكي كه مانع توليد مي شود، 
باعث كاهش سرمايه گذاري هاي الزم و افزايش جابه جايي جمعيت مي شود. عالوه بر اين، 
درآمد حاصل از صادرات نفت، منبع اصلي درآمد منطقه است و بازار انرژي هاي ناپايدار، بر 
فّعالّيت اقتصادي از جمله مصرف و سرمايه گذاري، تأثير مي گذارد. با توجه به هزينه هاي 
غذايي كه حدود 1۶ درصد از كل هزينه هاي خانوار را تشكيل مي دهد، شوك درآمدي و 

قيمتي، مي تواند تأثير مهمي در رفاه مردم اين منطقه داشته باشد. 
اصلي  منبع  و  رفته  فراتر  درصد   ۲۰ از  گذشته  دهه  طي  كه  منا  منطقه  جمعيت  رشد 
شكل گيري مازاد تقاضا است، طي 1۰ سال آينده به طور ساالنه 1.5 درصد رشد خواهد كرد. 
سه چهارم از افزايش جمعيت، جمعيت شهري خواهد بود كه ممكن است منجر به افزايش 
مصرف كاالهاي با ارزش باالتر از جمله روغن گياهي، شكر، گوشت و لبنيات شود. فرض بر اين 
است كه درآمد سرانه در اين منطقه، فقط 1 درصد در روز رشد كند كه در اين صورت عامل 

اصلي رشد تقاضا طي ده سال آينده نخواهد بود. 
اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران- معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار 5- میزان دسترسي روزانه هر فرد به كالري )كیلو كالري( نمودار 4- میزان دسترسي روزانه هر فرد به پروتئین )گرم( 
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براي برگشت اختيارات 
تجارت محصوالت كشاورزي 

به وزارت جهاد كشاورزي 

با  مجلس  كشاورزي  كميسيون  رييس 
اشاره به شكايت 3۶ نماينده مجلس از معاون 
اول رييس جمهور به خاطر نقض قانون تمركز 
گفت: درخواست اعمال ماده ۲34 به كميسيون 
كشاورزي ارجاع شده است و به زودي در اين 

كميسيون بررسي مي شود.
كميسيون  رييس  ساداتي نژاد  جواد  سيد 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
آخرين وضعيت شكايت 3۶ نمايندگان مجلس 
از اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
بابت نقض قانون تمركز گفت: درخواست اعمال 
مجلس  نمايندگان  سوي  از  كه   ۲34 ماده 
به كميسيون  بود  امضا شده  شوراي اسالمي 
كشاورزي ارجاع شده است و به زودي در اين 
مصّوبه  افزود:  مي شود.وي  بررسي  كميسيون 
هيأت دولت در مردادماه ۹8 براي نقض قانون 
تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي بر 
خالف قانون تمركز مصّوب سال ۹1 مجلس 
بوده و كميسيون كشاورزي مصّمم است تا در 
اين زمينه اختيارات جهاد كشاورزي را كه به 
وزارت صمت داده شده است را به وزارت جهاد 

كشاورزي باز گرداند.
در  مجلس  كشاورزي  كميسيون  رييس 
خصوص صحت استناد دولت به مصّوبه سران 
قوا براي نقض قانون تمركز اظهار داشت: اينكه 
نقض قانون تمركز، با مصّوبه سران قوا انجام 
شده است يا نه در كميسيون كشاورزي بررسي 
خواهد شد اما حتي اگر نقض قانون تمركز با 
مصّوبه سران قوا هم انجام شده باشد، بايد گفت 
كه اين مصّوبه نتوانسته است بازار محصوالت 
كشاورزي را بهبود ببخشد. ساداتي نژاد تأكيد 
تمركز، مسؤوليت كل  قانون  اساس  بر  كرد: 
زنجيره توليد غذا به وزارت جهاد كشاورزي 
سپرده شده بود اما با واگذاري اين اختيارات 
كشاورزي  محصوالت  بازار  وزارت صمت،  به 
از تأمين نهاده تا قيمت گذاري و صادرات آن 
آشفته شد. وي خاطرنشان كرد: نقض قانون 
تمركز باعث شد تا بازار محصوالت كشاورزي 
متولي ثابتي نداشته باشد و چالش هاي زيادي 
و  فروش  قيمت گذاري،  نهاده،  تأمين  براي 
صادرات محصوالت كشاورزي به وجود بيايد.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: به 
همين دليل هم وقتي مسؤوالن دستگاه هاي 
دولتي در كميسيون كشاورزي مجلس حاضر 
مي شوند تا به سؤاالت نمايندگان در خصوص 
آشفتگي بازار محصوالت كشاورزي پاسخ دهند، 
تقصير را گردن دستگاه هاي ديگر مي اندازند در 
حالي كه اگر محصوالت كشاورزي يك متولي 

مشّخص داشت چنين اتفاقي نمي افتاد.

 دود تكه تكه شدن اختيارات بخش كشاورزي
به چشم چه كساني مي رود؟

لغو قانون تمركز و محدود شدن اختيارات وزارت جهاد كشاورزي در حالي 
موجب افزايش قيمت نهاده هاي دامي شده كه اين وزارتخانه تالش دارد با پس 

گرفتن بخشي از اختيارات، نسبت به تنظيم بازار اقدام كند. 
قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در سال ۹1 به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي رسيد تا به موجب آن وظايف توليدي و بازرگاني 
بخش كشاورزي در وزارتخانه جهاد كشاورزي سازماندهي شود، اين در 
حالي بود كه تا پيش از تصويب قانون تمركز، وظايف بازرگاني بخش 
كشاورزي در وزارت بازرگاني يا وزارت صمت تدبير مي شد. دليل اصلي 
تصويب قانون تمركز را بايد در لزوم هماهنگي و انسجام ساختاري ميان 
وظايف بازرگاني و توليدي بخش كشاورزي جست وجو كرد تا به موجب 
آن رشدي مستمر و واقعي در بخش كشاورزي رقم بخورد. در اين زمينه 
بررسي تجربه دو كشور ژاپن و كره جنوبي در شرق آسيا نشان مي دهد كه 
اين دو كشور با ادغام وزارتخانه هاي مربوط به صنعت و بازرگاني و يكپارچه 
كردن سياست گذاري اين دو حوزه در يك بخش متمركز، توانسته اند به 

رشد صنعتي و تجاري قابل توجهي برسند. 

 پیامدهاي مثبت تجمیع اختیارات در وزارت جهاد كشاورزي
پس  كشاورزي  بخش  اختيارات  و  وظايف  تمركز  قانون  نيز  ايران  در 
از تصويب از سال ۹۲ در كشور اجرايي شد كه به موجب آن وزارت جهاد 
كشاورزي توانست به واسطه اختيارات خوبي كه در اين قانون به آن داده شده 
بود، تراز تجاري محصوالت كشاورزي را در سه سال حدود 3 ميليارد دالر 
بهبود ببخشد. به واسطه اجراي قانون تمركز، امنيت غذايي كشور نيز افزايش 
يافت و بسياري از محصوالت از جمله گندم، برنج، قند، شكر و دانه هاي روغني 
كه جزو كاالهاي اساسي هم محسوب مي شوند، با افزايش توليد مواجه شدند و 

در برخي از آنها خودكفايي كامل رقم خورد. 

  تالش دولت براي محدود كردن اختیارات جهاد كشاورزي 
دولت اما از سال ۹۶ با شعار تنظيم بازار، به فكر كنار گذاشتن قانون تمركز 
افتاد و براي همين هم ابتدا اليحه اي تحت عنوان »اصالح بخشي از ساختار 
دولت« به مجلس ارايه داد تا به موجب آن بتواند وزارت بازرگاني كه در اوايل 
دهه ۹۰ منحل شده بود را دوباره تأسيس كند و اختيارات بازرگاني بخش 
كشاورزي و صنعتي را به اين وزارتخانه منتقل كند. اين اليحه دولت در مجلس 
با مخالفت نمايندگان مواجه شد و رأي نياورد؛ به همين دليل هم تعدادي 
نمايندگان هم سو با دولت به اين فكر افتادند تا با ارايه طرحي از سوي مجلس، 
تشكيل وزارت بازرگاني را پيگيري كنند اما اين موضوع هم در مجلس به نتيجه 

مورد نظر دولت نرسيد و وزارت بازرگاني تشكيل نشد. 

  لغو قانون تمركز و محدود شدن اختیارات جهاد كشاورزي
عدم موافقت نمايندگان مجلس با اصرار دولت مبني بر لزوم تشكيل وزارت 
بازرگاني و كنار گذاشتن قانون تمركز باعث شد تا دولت عالوه بر مجلس، مسير 
شوراي عالي سران سه قوه را نيز براي دستيابي به اهدافش فعال كند. در ادامه 

همين ماجرا در مرداد ۹8 حسين مدّرس خياباني، قائم مقام وزير صمت ادعا 
كرد كه بر اساس مصّوبه سران قوا، تمام اختياراتي كه در سال 13۹1 از وزارت 
صمت گرفته شده و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده بود؛ به وزارت صمت 
بازگردانده و از اين به بعد بخش بازرگاني به صورت متمركز در وزارت صمت 
پيگيري مي شود.  بر اساس اين تصميم، شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت 
پشتيباني امور دام به وزارت صمت منتقل شدند تا از اين پس وزارت صمت 

عهده دار مسؤوليت اين شركت ها باشد. 

  لغو قانون تمركز و افزایش قیمت نهاده ها
در حالي كه انتظار مي رفت با انتقال اختيارات بازرگاني به وزارت صمت، 
تنظيم بازار بهتري صورت بگيرد اما كمبود و افزايش قيمت نهاده هاي دامي و 
به تبع آن وقوع پديده جوجه كشي باعث شد تا دود ناكارآمدي لغو قانون تمركز 

به چشم مرغداران و مصرف كنندگان برود. 
فرهاد جعفريان، رييس اتحاديه مرغداران اصفهان درباره علت وقوع پديده 
جوجه كشي معتقد است: »علت اصلي معدّوم سازي جوجه ها مشكل تأمين 
نهاده هاي دامي است زيرا نهاده ذرت و سويا قوت غالب مرغداري ها محسوب 
مي شود«. در همين خصوص هم واردكنندگان نهاده هاي دامي در فروردين 
۹۹ در نامه اي به وزير جهاد كشاورزي ضمن ارايه پيشنهاداتي براي تنظيم 
بازارنهاده ها، نسبت به تداوم روند فعلي كه موجب كاهش جوجه ريزي، كمبود 

مرغ و افزايش قيمت آن در آينده مي شود، هشدار دادند. 

  تالش خاوازي براي باز پس گیري اختیارات جهاد كشاورزي
از  ماهي  چند  تنها  كه  كشاورزي  جهاد  وزير  خاوازي،  كاظم  سرانجام 
تكيه زدن وي بر صندلي وزارت جهاد سازندگي نمي گذشت و عمالًً از زمان 
حضورش در اين وزارتخانه با ميراث لغو قانون تمركز دست و پنجه نرم مي كرد 
در ۲۷ تير ۹۹ براي مديريت بازار نهاده ها به حسين مدّرس خياباني، سرپرست 
وزارت صمت نامه نوشت و از وي خواست كه فرآيند ثبت سفارش و تخصيص 

ارز براي نهاده هاي دامي در وزارت جهاد كشاورزي انجام شود. 
از نامه خاوازي به مدّرس خياباني مي توان فهميد كه همزمان با تصميم 
دولت براي انتقال اختيارات بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صمت 
در سال ۹8، مقرر شده بود كه براي مديريت بهتر و كارآمدتر بازار محصوالت 
گوشتي، فرآيند ثبت سفارش و تخصيص ارز براي نهاده هاي دامي در اختيار 

وزارت جهاد كشاورزي قرار بگيرد كه اين امر اجرايي نشد.  

  سرانجام مبهم اختیارات بخش كشاورزي
لغو قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در حالي موجب 
افزايش قيمت نهاده هاي دام و طيور شده است كه تالش خاوازي براي 
در اختيار گرفتن بخشی از اختيارات تأمين نهاده هاي دامي همچنان 
بدون نتيجه باقي مانده است و معلوم نيست كه تا چه زماني قرار 
است چند تكه شدن اختيارات بخش كشاورزي به حوزه هاي مختلف 

كشاورزي از جمله دام و طيور آسيب بزند. 



7 شماره 202 - مرداد 1399

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: پايان 
عمليات كشت نيشكر در كشت و صنعت هاي هفتگانه توسعه 
نيشكر، نويد بخش سالي پربركت است كه زمينه ساز تحّقق اهداف 
و گام هاي بعدي شركت در فصل برداشت و توليد شكر خواهد بود .

ميرزا  صنعت  و  كشت  در  حضور  با  ناصري  عبدعلي  دكتر 
كوچك خان با تقدير از هّمت جهادگونه تالشگران نيشكر در پايان 
عمليات كشت سال زراعي جاري، اظهار داشت: در سايه هّمت و 
تالش نيروهاي خدّوم عرصه كشاورزي در كشت و صنعت هاي 
توسعه نيشكر، شرايط براي جهش توليد و افزايش توليد شكر در 
راستاي تحّقق اهداف اقتصاد مقاومتي فراهم شده است.وي افزود: 
از مجموعه تالش هاي تمامي همكاران خانواده بزرگ نيشكر در 
ركوردزني كشت نيشكر در سال گذشته و همچنين پايان عمليات 
كشت نيشكر در سال زراعي جاري تشكر مي كنم و اين اقدام نشان 
داد مي توان در سايه همدلي و هم افزايي، چشم انداز پيش روي توليد 
را سرشار از موفقيت و پيروزي نماييم.مديرعامل شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي تأكيد كرد: با توجه به اتمام عمليات كشت 
نيشكر با بهترين كيفيت و همچنين رشد مناسب آن در تابستان 
امسال، ضمن بازسازي همه اراضي آسيب ديده در سيالب گذشته، 
پيش بيني مي شود توليد شكر به رقمي معادل 55۰ هزار تن برسد. 

  رونق تولید در كشت و صنعت میرزا كوچك خان 
ناصري در بخش ديگري از سخنان خود با تقدير از تالش هاي 
3۲ روزه گروه هاي كشت براي نوسازي بيش از ۲ هزار هكتار 
ميرزا كوچك خان، تصريح كرد: در  مزارع كشت و صنعت  از 
سال هاي گذشته، شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان 
ركورددار برداشت نيشكر و توليد شكر بود و اكنون اتمام زودهنگام 
عمليات كشت و عمليات داشت مطلوب، نويدبخش جهش توليد 
در عمليات بهره برداري در اين واحد صنعتي در سال جديد است. 
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد شركت كشت و صنعت ميرزا 
كوچك خان در برداشت سال زراعي جاري بتواند به ركورد توليد 

1۰۰ هزار تن شكر دست يابد. 
در ادامه اين مراسم، سليماني فر رييس هيأت مديره شركت 
كشت و صنعت ميرزا كوچك خان و فرحمند مديرعامل كشت و 
صنعت ميرزا كوچك خان از برنامه ريزي ها، پيگيري هاي مديرعامل 
شركت توسعه نيشكر و همچنين تأمين به موقع منابع مالي كشت 
امسال، قدرداني كردند. رييس محترم هيأت مديره شركت كشت 
و صنعت ميرزا كوچك خان گفت: در سايه اين حمايت ها عمليات 
كشت نيشكر در اين شركت با زمان بندي مطلوب تري رقم خورد.

ميرزا  صنعت  و  كشت  شركت  كرد:  تصريح  سليماني فر 

كوچك خان ثابت كرد كه نيروهاي محروم ترين مناطق استان در 
خرمشهر و روستاهاي اطراف را به نيروهاي متخّصص با بهترين 
عملكرد تبديل كرده است. در ادامه اين مراسم، مديرعامل كشت و 
صنعت ميرزا كوچك خان اظهار داشت: همكاران ما عالوه بر عمل 
به تكاليف خود در كشت نيشكر، توانستند همزمان چند اقدام 
ديگر از جمله آماده سازي مزارع براي تهيه قلمه براي سال هاي 
آينده و همكاري با مؤسسه تحقيقات داشته باشند كه اين عمل 
در نوع خود شايسته تقدير است. گفتني است مراسم تقدير از 
دكتر  حضور  با  كوچك خان  ميرزا  صنعت  و  كشت  تالشگران 
ناصري مديرعامل توسعه نيشكر، دكتر آل كثير معاون كشاورزي 
و توليدات غيرنيشكري، سليماني فر رييس محترم هيأت مديره 
كشت و صنعت ميرزا كوچك خان و جمعي از مديران و مسؤوالن 
شركت توسعه نيشكر برگزار شد. مردادماه سال جاري عمليات 
كشت نيشكر در 1۷ هزار هكتار از اراضي توسعه نيشكر آغاز شد 
و در حال حاضر اين عمليات در تعدادي از كشت و صنعت هاي 
هفتگانه توسعه نيشكر از جمله ميرزا كوچك خان، دهخدا، سلمان 
فارسي طبق زمان بندي هاي صورت گرفته به پايان رسيده است. 

 كوشش در راه خودكفایي و سرافرازي كشور
از طرف ديگر مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
براي  تأكيد كرد  پيامي  به مناسبت هفته دولت در  خوزستان 

خودكفايي در توليد شكر گام هاي بلندي برداشته خواهد شد. 
دراين پيام آمده است:  اولين هفته شهريورماه، كه به ياد شهداي 

واالمقام رجايي و باهنر به نام هفته دولت مزيّن و نامگذاري شده است، 
يادآور دولتمردان پاك سرشتي است كه ارزنده ترين شيوه خدمتگزاري 
را با جوهر ايمان و اخالص به ميهن عرضه داشتند تا خاطراتشان به 

عنوان سرمشقي براي آيندگان به نيكي به يادگار باقي بماند.
در آغاز هفته دولت با افتخار اعالم مي كنيم كه شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي كه بدون شك از بركات و دستاوردهاي 
ديگر  همپاي  است،  ايران  اسالمي  شكوهمند  انقالب  بزرگ 
بخش هاي نظام با جانفشاني هاي كارگران، كشاورزان، صنعتگران 
و  است  بالندگي رسيده  به  و  و مجموعه خدّومش رشد كرده 
بي شك بخشي از موفقيت هاي كشور در پيشبرد اقتصاد مقاومتي 
و رسيدن به خودكفايي مرهون تجربه، تخّصص، توانمندي و هّمت 
جهادگونه خانواده بزرگ نيشكر در عرصه كشاورزي و صنعت 
است و در اين ميان تالشگران اين مجموعه با سختكوشي، تعّهد 
و مسؤوليت پذيري مضاعف در حوزه توليد محصوالت استراتژيكي 
همچون شكر، الكل طبي و صنايع جانبي ديگر، كوشش در راه 
توسعه، اقتدار و سرافرازي كشور را در سال »جهش توليد« سرلوحه 
اصلي كاري خود قرار داده اند و رضايتمندي مردم به عنوان نقطه 
هدف و غايي، همواره مورد توجه مديران و پرسنل شركت توسعه 
نيشكر به  عنوان كارگزاران نظام بوده است. از اين رو در راستاي 
افزايش اين رضايتمندي عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي خود را با 
جديت دنبال نموده ايم تا به فرمايش بنيانگذار فقيد انقالب حضرت 
ملّت، اين  به  بكنيم  فرمودند: »ما هرچه خدمت  )ره( كه   امام 

كم خدمت كرده ايم«، جامه عمل بپوشانيم.

پايان عمليات كشت نيشكر زمينه ساز جهش توليد است

مدير جهاد كشاورزي پارس آباد مغان از پيش بيني برداشت 
بيش از 1۶۹ هزار تن چغندر قند از مزارع اين شهرستان خبر 
داد. حسن نظيفي افزود: در اجراي سياست هاي جهش توليد و 
برنامه هاي عمليات مصّوب نظام نوين ترويج كشاورزي و توسعه 
فرهنگ مصرف بهينه آب در كشاورزي و اصالح الگوي كشت در 
سال زراعي جاري سه هزار و ۷8 هكتار از مزارع اين شهرستان 
زير كشت چغندر قند رفته است. وي اظهارداشت: كارخانه قند 
شركت كشت و صنعت مغان اقدام به خريد تضميني چغندر از 
كشاورزان مي كند. وي گفت: عمليات برداشت اين محصول به 
صورت ماشيني بوده و از نظر اشتغال زايي نيز در منطقه تأثيرگذار 
است و پيش بيني مي شود با توسعه كشت چغندر قند در منطقه 

گامي مهم در زمينه تحّقق اقتصاد مقاومتي برداشته شود.
شرايط  از  وسيعي  طيف  با  كه  است  گياهي  قند  چغندر 
آب و هوايي و خاك سازگار بوده و ارزش غذايي بسيار بااليي 
دارد كه كشت آن به صورت مكانيزه انجام مي شود.شهرستان 
پارس آباد مغان در شمال اردبيل در توليد چغندر قند و استحصال 
محصوالت اين حوزه، سرآمد استان  اردبيل و ساير شهرهاي 

كشور است.

  پیش بیني برداشت 100 هزار تن چغندر قند در مهاباد
رييس اداره توليدات گياهي جهاد كشاورزي مهاباد گفت: 
طبق پيش بيني ها 1۰۰ هزار تن چغندر قند از اراضي كشاورزي 
طي سال جاري برداشت مي شود كه 4۰ هزار تن بيشتر از سال 

گذشته است.
جعفر عليزاده اظهار داشت: در سال زراعي جاري حدود 
۲ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان زير كشت محصول 
چغندر قند رفته كه اين مقدار در مقايسه با سال گذشته 
۶۰۰ هكتار افزايش داشته است. وي با بيان اينكه امسال ۲۰ 
هكتار از مزارع چغندر به روش نشايي كشت شده، ادامه داد: 
با توجه به وضعيت مطلوب مزارع چغندر قند استان، برداشت 
اين محصول از ۲5 تا 3۰ شهريورماه بستگي به وضعيت آب 
و هوايي مناطق آغاز مي شود.رييس اداره توليدات گياهي 
در  چغندرقند  برداشت  ميانگين  مهاباد  كشاورزي  جهاد 
مزارع كشاورزي اين شهرستان را حدود 5۰ تن در هكتار 
اعالم كرد. عليزاده با اشاره به اينكه اين شهرستان فاقد 
كارخانه قند فعال است، اظهار داشت: چغندرقند توليدي 
در اين شهرستان به كارخانه هاي قند شهرهاي اطراف از 

جمله اروميه، مياندوآب و خوي ارسال خواهد شد. وي از 
افزايش بيش از 5۰ درصدي قيمت تضميني خريد چغندر 
از كشاورزان طي سال زراعي جاري نيز خبر داد و اضافه 
كرد: با تصويب دولت امسال اين محصول با نرخ تضميني 
كيلويي ۶5۲ تومان با عيار 1۶ درصد با احتساب كمك 
هزينه حمل ونقل خريداري خواهد شد كه نسبت به رقم 
4۲3 تومان پارسال نزديك به 53 درصد افزايش دارد.سال 
گذشته بيش از ۶۰ هزار تن چغندر قند در سطح هزار و ۶۰۰ 
هكتار از مزارع مهاباد برداشت شد؛ اين شهرستان در جنوب 
آذربايجان غربي و 11۶ كيلومتري مركز استان واقع شده و 
داراي بيش از 8۰ هزار هكتار اراضي مستعد كشاورزي و 
باغي است.آذربايجان غربي به علت برخورداري از آب و خاك 
مناسب و دارا بودن پنج كارخانه قند در شهرستان هاي 
اروميه، خوي، پيرانشهر، مياندوآب و نقده همواره در توليد 
چغندرقند و شكر در كشور در جايگاه برتري قرار داشته و 
يكي از قطب هاي مهم توليد چغندرقند در كشور است. سال 
زراعي گذشته يك ميليون و ۶5۰ تن چغندر از سطح ۲8 

هزار و 3۰۰ هكتار از مزارع آذربايجان غربي برداشت شد.

برداشت بيش از ۱۶۹ هزار تن چغندر قند از مزارع پارس آباد مغان



شماره 202 - مرداد 1399 8

آمار واردات شکر از سال 1380 تا پايان تیر ماه سال 1399  
به تفکیک 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
1399369172541

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
191,800,000 541 191,800,000 541 0 0 1399

7,858,277,485 18,199 7,023,125,503 16,951 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال 84 تا پايان تیر ماه سال 99 به تفکیک خام و سفید

اعداد و ارقامي كه در اين صفحه درباره توليد و تجارت شكر از اوايل دهه 138۰ تا همين چند هفته پيش ديده 
مي شود هركدام نشان دهنده چانه زني ها، سياست گذاري ها و تالش و برنامه ريزي هاي دستگاه هاي گوناگون دولتي از 
يك سو و نيز تالش هزاران كشاورز و صدها نفر از مديران كارخانه هاي قند و شكر از سوی ديگر است. هر عدد در هر دوره 
از زمان نشان مي دهد در آن دوره كدام انديشه و رأي در دولت وجود داشته است و نيز حتي برخي از اقالم يادآور تغييرات 
آب و هوا نيز هست. همان طور كه در جدول ها ديده مي شود آمار واردات در سال 13۹8 به ميزان اوج واردات در سال هاي 
1385 به بعد نزديك شده است اما اين نزديكي به اين معنا نيست كه سياست ها يكي بوده است و انديشه هاي يكساني 
بر مناسبات حاكم بوده است. در سال هاي قبل از امسال نرخ ترجيحي براي واردات شكر راه را براي رانت خواران باز كرده 
بود كه اميدواريم با حذف دالر 4۲۰۰ توماني براي هميشه بساط رانت واردات از مسير ارز ارزان برچيده شود. به نظر 
مي رسد با توجه به افزايش نرخ ارز و رسيدن قيمت ارزهاي معتبر به اوج دهه هاي تازه سپري شده و با اميد به اينكه اين 
راه طي شده براي واقعي شدن نرخ ارز برنگردد اكنون بهترين دوران براي افزايش رقابت پذيري توليد داخلي با توليدات 
خارجي است. مديران ارجمند صنعت و نيز مديران دولتي بايد در مسيري كه باز شده استوار بمانند و اجازه برگشت به 

دوران سياه رانت جويي داده نشود. اميدواريم در آينده باز هم شاهد سبقت گرفتن ميزان توليد داخل بر واردات باشيم.

زمان مناسب برای توليد داخل 

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 138۵ تا سال 1399)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف
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