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استراتژي موفق كشاورزي
ادامه يابد

بهمن دانايي

نه��اد دولت در جامع��ه ايراني از دور
دس��ت تاري��خ و بهوي��ژه در تاريخ معاصر
قدرت فوقالعادهاي در مقايس��ه با نهادهاي
مدني شامل خانواده ،بنگاه و احزاب داشته
و دارد .براي اينكه قدرت نهاد دولت به ذهن
نزديكتر و عينيتر شود كافي است به درآمد
اين نهاد فقط از طريق اخذ ماليات در سال
 1395و برنامه دولت براي اخذ ماليات در
سال  1396اشاره شود.
دولت در س��الي كه گذشت  104هزار
ميليارد تومان درآمد از محل اخذ ماليات از
نهادهاي مدني و نهادهاي دولتي كسب كرد.
عالوه بر اين دولت در س��ال  1395رقمي
معادل  75ه��زار ميليارد تومان نيز ار محل
حاصل از نفت بهدست آورد.
بودجه  1396نشان ميدهد امسال نيز
قرار است دولت  117هزار ميليارد تومان از
مالي��ات و  121هزار ميليارد تومان از منابع
حاصل از نفت درآمد كسب كند.
نهاد دولت عالوه بر اين مالك بنگاههاي
ب��زرگ و كوهپيك��ر نف��ت ،گاز ،برق ،آب،
خودرو ،ف��والد ،مس ،س��نگآهن و ...نيز
هس��ت .به اي��ن ترتي��ب و در صورتي كه
قدرت قانونگذاري دولت و صدور بخشنامه
و دس��تورالعمل براي انواع فعاليتها را نيز
بهقدرت دولت اضاف��ه كنيم قدرت واقعي
اين نهاد براي خوانندگان ارجمند آشكارتر
ميشود.
اي��ن نه��اد قدرتمند نق��ش اصلي در
سياستگذاري اقتصاد كالن وزير بخشها و
فعاليتهاي خاص مثل بازرگاني ،صنعت،
كش��اورزي ،ارزي و پول��ي را برعهدهدارد
و فعاالن هر بخش از فعاليتهاي يادش��ده
ناگزيرن��د خود را با س��از دولت هماهنگ
سازند.
اتخاذ يك سياس��ت كالن اشتباه بر اثر
ندان��مكاري ،تأمين منافع گروهي خاص و
يا فقدان توانايي كارشناس��ي ميتواند يك
فعاليت مهم را به محاق ببرد و آن را تا مرز
سقوط و نيستي بكشاند.
باتوجه به آنچه نگاش��ته ش��د ميتوان
تفاوت توليد داخلي ش��كر در سال زراعي
 94-95و س��ال  1387را در ح��وزه منافع
خانواده ب��زرگ اين صنع��ت بهطور عيني
مش��اهده كرد .رييس دول��ت يازدهم براي
سياس��تگذاري و اج��راي سياس��تهاي
كش��اورزي فردي را انتخاب كرد كه پيش
از اي��ن نيز در اين منص��ب فعاليت كرده و
با ريز و درش��ت تج��ارت خارجي ،توليد
داخل ،ترفندهاي برخ��ي رانتخواران در
قندوشكر ،تواناييها و ناتوانيهاي زراعت
و توليد صنعتي و توزيع داخلي كشاورزي
و ش��كر آش��نايي داش��ت .عالوه ب��ر اين،
اي��ن وزير و گروه هم��كاران او رويكردي
ميهندوس��تانه و مبتني بر منافع ملي و تكيه
بر توليد داخلي را برگزيده و نامهربانيها و
بيمهريهاي پرشماري را نيز در اين سالها
تحمل كردند.
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افزايش ساالنه  17درصدي قندوشكر در  100سال گذشته بينظير است

رشد تاريخي توليد قندوشكر

بررسي آمارها نشان ميدهد در تمام سالهاي
دهه  ،٩٠بخش كش��اورزي توانسته رشدي معقول
داش��ته باش��د .براس��اس آمارهاي ارايه شده بانك
مركزي ،در نيمه نخست دهه  ،٩٠هر چند بخشهاي
مختلف اقتصاد درگير مشكالتي مانند ركود تورمي
بود ،با اين همه كشاورزي رشدي ميان  ٣/٧درصد
تا  ٥/٥درصد را تجربه كرد.
حال آنكه در همين مدت زمان3 ،سال ابتدايي دهه،

هشدار

رشد اقتصادي كشور منفي شد و افزايش چشمگير
نرخ تورم مزيد برعلت شد تا تقاضا در كل اقتصاد
كش��ور كاهش داشته باش��د ،اما از آنجايي كه غذا
ج��زو اولويتهاي هم��ه بخشهاي مردم اس��ت،
جامعه ناچار اس��ت نيازهاي اوليه خود را برطرف
كن��د و از خي��ر كاالهاي ديگر بگ��ذرد .با اين همه
سهم اندك اين بخش در كل شاخص رشد اقتصاد
س��بب ميش��ود چندان رش��د اين بخش اثرگذار

حبس بيش از  300هزار تن شكر
در بندرها تصادفي است؟

نباشد .براساس آمارها سهم كشاورزي
در كل شاخص رشد اقتصادي در سال
 ،١٣٩٣تنها  ٦/٦درصد بود .با اين حال،
اهميت اين بخش در اس��تراتژيك بودن
كاالهاي توليد شده و همچنين اشتغالي
اس��ت ك��ه ب��راي 4ميلي��ون بهرهبردار
به ارمغان آورده است .بهبيان ديگر هرچند
كش��اورزي ام��روزه س��هم مهم��ي در
اقتص��اد اي��ران و رون��ق ن��دارد ،ام��ا
امنيت غذاي��ي مردم در گرو اين بخش
است.
همچنين اگ��ر قرار ب��ود 4ميليون
اش��تغال در صنايع��ي ب��زرگ مانن��د
پتروش��يميها ايجاد ش��ود ،براس��اس
گفتههاي مس��ؤوالن بهازاي هر ش��غل
باي��د حدود  ٩٠٠ميلي��ون تومان هزينه
ميشد.
با اين همه رش��د بخش كشاورزي
بهمعناي آن نيست كه مشكالت گريبان
اين بخش را نگرفت .در 8سال دولتهاي
نهم و دهم واردات بيرويه ميوه ،بهويژه
ميوهه��اي درختي تولي��د اين بخش را
ه��م متأثر ك��رد و در دول��ت يازدهم،
ارز م��ورد نياز براي واردات اين بخش
به وزارت جهادكش��اورزي واگذار شد.
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در صفحات ديگر

دولت آينده و نرخ ارز

2

تقدير رييسجمهور از حركت
در مسير خودكفايي شكر

3

* رهبران احزاب و گروههاي سياس��ي كش��ورهاي گوناگون در جهان با گرايشهاي
اقتصادي – سياس��ي متفاوت ،اس��ت كه پ��س از جنگ دوم جهاني تا ام��روز به اين نتيجه
رسيدهاند :بايد از شهروندان و از سرزمين در حوزه تأمين غذا صيانت شود.

اين راهبرد در عمل الزامهايي دارد كه بايد
در كانون توجه قانونگ��ذاران و مجريان قرار
گيرد تا از حرف و شعار خارج شده و بهعمل
نزديك و سرانجام محقق شود .از الزامهاي اين
خوداتكايي در توليد غذا به اندازه نياز كشور،
س��رمايهگذاري در بخشه��اي گوناگون مثل
زراعت و دامپروري و شيالت است.
دولته��اي گوناگ��ون ب��راي رش��د
س��رمايهگذاري در كش��اورزي و تولي��د غذا
تاكتيكهاي متفاوتي دارند .يك دولت ممكن
اس��ت راه تأمين مناب��ع مال��ي ارزانقيمت و

ترجيح��ي و س��رمايهگذاران در اي��ن بخش
را هم��وار كن��د ،دول��ت ديگر ممكن اس��ت
معافيتهاي مالياتي بر توليد اين كاالها اعمال
كند و ممكن است دولت سومي باشد كه نرخ
تعرفه واردات محصوالت كشاورزي را براي
ي��ك دوره معي��ن آنقدر تعيين كن��د كه توليد
داخلي ق��ادر به رقابت با تولي��دات دامپينگ
شده خارجي باشد .دولتهايي هم هستند كه
تلفيقي از سياس��تهاي يادش��ده را در كانون
توجه قرار ميدهند.
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خوداتكايي  74درصدي
در توليد شكر

6

خودكفايي
با بهرهوري ممكن است

7

توليد داخلي شكر  2/5برابر
واردات

8

2
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سرمقاله

اكنون و در شرايطي كه

انتخابات جديد براي تعيين
و برگزيدن رييس دولت

يا
د
د
ا
شت

دوازدهم ،مطابق قانون

اساسي در راه است ،همه
توليدكنندگان ايراني

بهويژه خانواده بزرگ

كشاورزي شامل زراعت،

دولت آينده
ونرخ ارز

دامپروري ،شيالت و

جنگل و مرتع و هزاران
هزار كشاورز زحمتكش

اميدوارند كه دولت آينده
ادامهدهنده سياستهاي
فعلي باشد

ايراني��ان در  29ارديبهش��ت م��اه به
پ��اي صندوقهاي رأي ميروند تا ترجيح
خود درب��اره رييس دولت آين��ده ازميان
كانديداه��اي اصلي را نش��ان دهند .البته
دارندگان حق رأي ،براي زندگي و كسب
و كار خود برنامه دارند و اميدهايي در دل
ميپرورانند و بر اساس آنها رأي ميدهند و
برايشان اهميت دارد كدام فرد به رياست
دولت برگزيده شود.
يكي از معيارهاي انتخاب بدونترديد
وعدههاي واقعي و تواناييهاي اقتصادي
كانديداهاس��ت .ش��هروندان ايراني نشان
دادهاند به چند مس��أله در اقتصاد اهميت
بيش��تري ميدهند .يكي از اي��ن متغيرها
داراي اهمي��ت ذهن��ي و عين��ي در ميان
ايراني��ان ،قيمت ه��ر دالر آمريكا به ريال
ايران است كه در بازار ايران به «نرخ ارز»
مش��هور شده است .تحوالت نرخ دالر به
ريال ايران ب��ه  3عامل اصلي گره خورده
اس��ت .از اين متغيرهاي اثرگذار يكي هم
«تحوالت جهاني» اس��ت .به اين معني كه
اگر قيمت دالر در جهان به هردليل كاهش
يا افزايش معناداري در برابر ارزهاي معتبر
جهاني را تجربه كند ،اثر آن بر بازار ايران
نيز آشكار ميشود.
سياست جهاني در افزايش نرخ تبديل
دالر به ريال نقش دارد و اگر بهطور مثال
آمريكا به كرهش��مالي حمل��ه كند ممكن
اس��ت بازارهاي جهاني را از تعادل خارج
كند و يا اينكه اگر فرانسه از اتحاديه اروپا
خارج شود ممكن است يورو تضعيفشده
و نرخ براب��ري دالر و ريال را تحتتأثير
قرار دهد.
برخ��ي از مهمترين متغيرهاي پايهاي
داخل��ي نيز ب��ر نرخ تبدي��ل دالر به ريال
اثرگ��ذار اس��ت .بهطور مث��ال اگر دولت
دوازدهم دولتي غربستيز باشد و سياست
بينالمللياش اين باش��د كه با غرب و در
رأس آن امريكا س��تيز كند ممكن اس��ت
تحريمه��اي ضعيفش��ده نفت و بانك و
بيمه و حمل ونقل دوباره برگردند و فروش
و صادرات نفتخام دوباره محدودش��ده
و درآم��د ارزي دول��ت روندي كاهنده را
تجربه و در نتيجه عرضه ارز محدود شود.
در اين صورت افزايش نرخ تبديل دالر به
ريال حتمي است و عكس اين موضوع نيز
مصداق دارد.
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استراتژي موفق كشاورزي ادامه يابد
از صفحه اول
نتيجه كار و سياستگذاري دقيق و كارشناسانه
دول��ت يازدهم از يكط��رف افزايش اعتماد و
س��ازگاري ميان نهاد دولت و توليدكنندگان و
كشاورزان بود و از سوي ديگر رشد قابلتوجه
توليد چغندر ،نيشكر و قندوشكر بود.
رسيدن توليد قندوشكر به مرز  1/7ميليون
تن در سال زراعي جاري دستاورد بزرگ اعتماد،
سختكوشي و پايداري دولت و توليدكنندگان
اس��ت .اين رخداد فوقالع��اده و تاريخي تأييد
ادع��اي انجمن صنفي كارخانههاي قندوش��كر
در همه سالهاي سپري شده است كه ميتوان
با سياستگذاري كارشناس��انه ميزان توليد را به

مرزهاي خوداتكايي و كمترين درجه وابستگي
رس��اند .اكنون و در ش��رايطي ك��ه انتخابات
جدي��د براي تعيي��ن و برگزيدن رييس دولت
دوازدهم ،مطابق قانون اساس��ي در راه است،
همه توليدكنندگان ايراني بهويژه خانواده بزرگ
كش��اورزي شامل زراعت ،دامپروري ،شيالت
و جن��گل و مرتع و ه��زاران هزار كش��اورز
زحمتكش اميدوارند كه دولت آينده ادامهدهنده
سياس��تهاي فعلي باشد .عقل و منطق حكم
ميكند اگر سياس��تي در عرص��هاي كاميابي و
توفيق فراهم كرد و بر منافع ملي امروز و فردا
اضافه كرد آن سياستها ادامه يابد.
ايراني��ان عزي��ز و داراي ح��ق رأي روز

حبس بيش از  300هزار تن شكر در بندرها تصادفي است؟

از صفحه اول
ام��ا در ايران ش��وربختانه طرف��داران اين
اس��تراتژي هم��واره در براب��ر س��ازمان مادي
واردكنن��دگان ك��ه ترفندهاي خاص داش��ته و
دارند ضعيف بودهان��د .اين ادعا را ميتوان در
واردات انبوه ش��كر در دهه دوم  1380و برنج
و ذرت و جو در همه س��الهاي س��پري شده
بهخوب��ي اثبات كرد .ش��رايط توليد داخلي در
نيمه دوم دهه  1380و حتي در سالهاي سخت
ش��رايط ارزي اوايل دهه  1390گونهاي بود كه
راه رهايي از گرفتاريها جز با وضع يك قانون
ناممكن بود .جدا بودن اختيارات مرتبط با توليد
و تجارت خارجي محصوالت كش��اورزي يك
نقطه ضعف بود كه راه ورود دالالن را صاف و
بيدردسر كرده بود.
چند س��ال س��خت و رنجآور الزم بود تا
مجل��س قانونگ��ذاري ايران س��رانجام «قانون
تمركز وظاي��ف و اختيارات مربوط به وزارت
كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي» را در
اس��فندماه  1391ب��ه دولت وقت اب�لاغ كرد.
همانطور كه انتظ��ار ميرفت و اين يك انتظار
منطقي بود كه دولت يازدهم اين قانون را بهطور
كامل اجرا كند ،خوشبختانه مديران ارشد دولت

در وزارت جهادكشاورزي و كابينه ،اجراي آن
را در دس��توركار قرار دادند ،اما معلوم نيست
چرا دو س��ال است كه با برخي ناهماهنگيها
و سس��تيها ب��راي اجراي قانون س��د و مانع
درست ميشود.
در تابس��تان پارس��ال بهدلي��ل برخ��ي
ناهماهنگيهاي ناخواسته ،بازار شكر با تالطم
روبرو ش��د و اين اتفاق بهانهاي بود كه برخي
افراد به بهان��ه حمايت از توليد داخلي برخي
كاالهايي كه شكر مواد اوليه آنها بود موجي راه
بيندازند و اصرار كنند كه قانون تمركز وظايف
و اختي��ارات مربوط به بخش كش��اورزي در
وزارت جهادكشاورزي بايد لغو شده و شرايط
به سالهاي پيش از قانون برگردد.
پاي��داري وزير محترم جهادكش��اورزي
و پاس��خ قاطع وي به اين وسوس��هها بهويژه
س��خنراني مه��م وي در جمع اعض��اي اتاق
بازرگاني ايران موجب ش��د تا سكوت نسبي
برقرار ش��ود .اما امس��ال نيز يك رخداد ديگر
نشان داد كه مخالفان قانون يادشده ترفندهاي
گوناگون دارند.
باتوجه به تجربه تلخ تابستان  95همهگونه
هماهنگ��ي بعمل آم��د تا ب��ا واردات بهنگام

 29ارديبهشتماه امس��ال بهپاي صندوقهاي
رأي ميروند تا دولت «بعدي» كه بايد س��كان
اداره كشور به مدت  4سال را در دست گيرد
برگزينند و جامعه توليدكنندگان نيز اميدوارند
كه دولت آتي كماكان سياستهاي كشاورزي
فعلي را ادامه دهد .اساس كار و فعاليت بخش
كشاورزي در دولت يازدهم از  1392تا امروز
بر اعتماد به توليدكنندگان از طرف دولت بوده
است .اين اعتماد كه به مرور نهادينه شده است
س��رمايه بزرگي اس��ت كه ارزش آن به مرور
شناخته خواهد شد.
سرمايه اجتماعي برپاشده با مقوله شريف
اعتماد ،سازگاري و هماهنگي در  3سال گذشته
موجب افتخار بوده اس��ت و رش��د توليدات
كشاورزي دس��تاورد بزرگ اين اعتماد است.
ع�لاوه بر اين توليد نزديك به  1/7ميليون تن
ش��كر موجب صرفهجويي ارزي قابل عنايتي
در اين ش��رايط سخت ارزي ش��ده است كه
ميتواند اميدبخش باش��د و راه طي ش��ده در
توليد ش��كر را براي كاالهاي ديگر الگو قرار
داد .دولت آينده با هر گرايش سياس��ي كه بر
س��ر كار آيد بدون ترديد راه  3س��ال اخير در
بخش كشاورزي را با هدف برداشتن گامهاي
بلندتر در مس��ير خوداتكايي ادامه خواهد داد.
اين خواس��ت ملي و عمومي است و البته در
قانون برنامه شش��م (صرفنظر از اش��تباهات
فاحش در ارقام چغندر و نيش��كر كه بهموقع
ب��ه آن خواهيم پرداخت) ني��ز خودكفايي در
توليد شكر و افزايش توليد چغندر و نيشكر و
قند و ش��كر توصيه شده است .خانواده بزرگ
قندوشكر به استقبال انتخابات دوازدهم ميرود
و به اميد سربلندي اين مرز و بوم تالش خود را
براي تداوم استراتژي كارآمد كشاورزي دولت
فعلي را انجام خواهد داد.
ش��كرخام اي��ن حادثه براي تابس��تان  96رخ
نده��د .باتوجه به ب��اال بودن قيم��ت جهاني
ش��كرخام در ماههاي دي ،بهمن و اسفند 95
بين دس��تگاههاي ذيربط تفاهم ش��د كه تعرفه
شكرخام از 26درصد به  20درصد كاهش يابد
و كارخانههاي قند هم به همين ديد و بهفوريت
مراح��ل واردات س��هميههاي تخصيص��ي را
طي نمايند و به موازات ،دس��تگاههاي ذيربط
دولت��ي نيز با قيد فوريت مراتب كاهش تعرفه
را در دس��توركار هيأتدول��ت ق��رار دهن��د،
متأس��فانه بهرغم پيگيريه��اي مكرر انجمن
صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران و معاونت
توس��عه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت
جهادكش��اورزي اما اين مهم بالغ بر سهماه در
كارتابل دس��تگاه ذيربط باق��ي ماند و اين در
حالي بود كه بيش از  300هزار تن ش��كرخام
از اسفند 95تا نيمه اول فروردين در انبارهاي
بندر امام تخليه شده بود.
ورود اي��ن مي��زان ش��كر ب��ه بن��ادر و
عدمترخيص آنها در سروقت و احتمال اينكه
بازار شكر از تعادل خارج شود كمترين آسيب
است .آسيب جدي و نگراني بزرگ اين است
كه چرا اين اتفاق تكرار ميش��ود؟ چه داليلي
پش��ت و پس عدمابالغ تعرفه واردات ش��كر
وجود دارد كه چندماه كار را به تأخير انداخته
است .آيا اين تصادفي است؟
بهنظ��ر ميرس��د باي��د مراقب ب��ود كه
برخي افراد و گروهها ش��رايط را براي ايجاد
عدمتع��ادل در ب��ازار ش��كر مهي��ا نكنند تا
بهانه به دس��ت مخالف��ان جدي قانون تمركز
وظاي��ف و اختيارات كش��اورزي به وزارت
جهادكش��اورزي نيفتد .كاش مسؤوالن ارشد
نه��اد دولت و بخشه��اي نظارتي و اجرايي
اين اتفاق را س��اده نگيرن��د و معلوم كنند آيا
اين عدم اب�لاغ تعرفه واردات و حبس 300
هزار تن ش��كر در بنادر ايران عمدي است يا
اينكه تصادف و شانس دوباره به دالالن روي
آورده است؟
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اخبار
افزايش ساالنه  17درصدي قندوشكر در  100سال گذشته بينظير است

واكاوي امنيت غذايي
در كشورهاي
غرب و جنوبغرب آسيا

رشد تاريخي توليد
قندوشكر
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براساس آمارها سهم كشاورزي در كل شاخص رشد اقتصادي در سال  ،١٣٩٣تنها  ٦/٦درصد بود؛
با اين همه ،اهميت اين بخش در استراتژيك بودن كاالهاي توليد شده و همچنين اشتغالي است كه براي  4ميليون
بهرهبردار به ارمغان آورده است؛ همچنين اگر قرار بود 4ميليون اشتغال در صنايعي بزرگ مانند پتروشيميها ايجاد شود،
براساس گفتههاي مسؤوالن بهازاي هر شغل بايد حدود  ٩٠٠ميليون تومان هزينه ميشد

از صفحه اول
اقدام��ي ك��ه اعتراضاتي را به همراه داش��ت و
نسبت به انحصار شكل گرفته در دست دولت
هش��دار ميداد ،با اينهم��ه در توضيح وزارت
جهادكش��اورزي درب��اره انحص��ار واردات در
شركتهاي دولتي آمده بود« :تمهيد اين روش
توس��ط دول��ت در راس��تاي تحق��ق اهداف و
سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي ايجاد اطمينان
از حصول ذخاير كاالهاي استراتژيك بوده است
كه هم بتواند از تبديل احتمالي و مستقيم ارز به
ريال جلوگيري و هم از اثرگذاري فزاينده آن بر
تورم كشور جلوگيري كند تا پس از فروش اين
كاالها ،مبلغ ريالي حاصل از فروش بهحس��اب
در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
واريز شود ».اين توضيح تا حدي قانعكننده است
اما ناظران با اش��اره به فساد سيستماتيك كه در

دولت آينده
و نرخ ارز
از صفحه 2
از ط��رف ديگ��ر ممك��ن اس��ت دولت
دوازدهم دولتي با انديشههاي سختگيرانه در
حوزه تقاضاي ارز قيمتها در بازار ارز را از
تعادل نسبي خارج س��ازد و يا ناكارآمديها
موجب شود بازار پول و بهره بانكي از تعادل
فعلي خارج شده و بخش نقدينگيها به سمت
بازار سرازير شده و به رشد تقاضا در اين بازار
منجر و قيمتهاي دالر و يورو و ساير ارزها
را در برابر پول ايران افزايش دهد.
عوام��ل فصلي مثل فرارس��يدن نوروز،
بزرگداشت ايام اربعين و سفر ميليوني ايرانيان
به عراق و يا رس��يدن موسم حج نيز بر نرخ
تبديل دالر به ريال مؤثر اس��ت .كارشناسان
مرك��ز پژوهشه��اي مجلس به اي��ن نتيجه
رسيدهاند كه نرخ تبديل هر دالر به ريال ايران
كه در سال  1395بهطور ميانگين  3850تومان
بود با آهنگ رشد تورم ساالنه كه حدود 11
درصد پيشبيني ميشود سازگار و در زمستان
 1396به عدد  4200تومان برسد .اما اين اتفاق
بهنظر ميرس��د با ادامه سياس��تهاي كالن
اقتصاد اين دولت س��ازگار است و اگر يك
دولت ناشناس بر سر كار آيد كه راه را براي
رش��د تضادها و مزاحمتهاي غرب هموار
كند معلوم نيس��ت كه بر سر قيمت دالر چه
خواهد آمد؟ بهنظر ميرسد ادامه سياستهاي
اقتصادي فعلي ميتواند ترمزي براي جهش
نرخ ارز باشد در غير اين صورت شايد سال
 1396ش��اهد پرش دوباره ارز بهميزان پرش
سال  1391باشيم.

برخي دس��تگاههاي دولتي وجود دارد ،نسبت
به آينده اين تصميم اب��راز نگراني كردند .پس
از گذش��ت 2سال هنوز خبري از فساد گسترده
در دس��تگاههاي مرتبط با اين قضيه شنيده نشد
و از واردات بيروي��ه در بخشهاي��ي كه ايران
توليدكننده است هم جلوگيري شد و سرانجام
در سال گذش��ته ،پس از مدتها كشور از نظر
توليد گندم خودكفا شد.
همچنين دولت در س��ال گذشته با هزينه
١٣هزار ميليارد توماني كه بابت خريد تضميني
گندم پرداخت ،كش��ور را در اين زمينه خودكفا
ك��رد .اتفاق��ي كه از زمان دول��ت اصالحات و
س��ال  ١٣٨٣تا پارس��ال نيفتاده ب��ود و يكي از
دستاوردهاي دولت در اقتصاد محسوب ميشود
و بهنظر ميرسد در صورتي كه آمارهاي سهماهه
چهارم س��ال گذشته هم اعالم شود ،نرخ رشد

بخش كشاورزي ،باز هم افزايش داشته باشد.
يكي ديگر از داليل رش��د بخش كشاورزي
بدون ترديد رشد توليد شكر بود كه از يكميليون
و 100ه��زار تن در س��ال  1392به يكميليون
و  650هزار تن در س��ال  1395رس��يد .بهطور
متوسط رشد ساالنه  17درصدي در 3سال زراعي
اخي��ر يك تجربه بينظي��ر تاريخي در توليد اين
كاالست .درحالي كه رشد توليد ناخالص داخلي
در  3س��ال اخير با نوسان مواجه شده است .اما
سياستگذاري كارآمد و برنامهريزي مناسب ،توليد
اين كاال را  50درصد افزايش داد و موجب شد
تا براي نخس��تينبار فق��ط  25درصد از نياز كل
كش��ور از طريق واردات تأمين شود .اين ميزان
رش��د در همه س��الهاي از بدو تأسيس صنعت
قندوشكر بينظير بوده و ركوردي قابل تحسين
بهحساب ميآيد.

تقدير رييسجمهور
از حركت در مسير خودكفايي شكر
كار بزرگ توليدكنندگان چغندر،
نيشكر و قند و شكر در سالهاي پس
از عبور از دره مرگ در نيمه دوم دهه
 1385و رس��يدن به مرزهاي باالي
خودكفاي��ي در تولي��د اين محصول
موجب تحس��ين مقامه��اي اجرايي
شده است.
دكت��ر حس��ن روحان��ي رييس
دولت يازدهم در فروردينماه امسال
اي��ن موض��وع را در كان��ون توجه
ق��رارداد و گفت كه در توليد ش��كر
گامهاي بلندي در مسير خودكفايي
برداشته شده است.
رييــسجمــهوري در آيـيـن
بهـرهبــرداري از طــــرحهـــاي
جهادكش��اورزي گي�لان ،اقدامات
صورت گرفته در زمينه خودكفايي در بخش
محصوالت كشاورزي و غذايي را كاري بسيار
بزرگ و نيازمند اطالعرساني خواند.
حجتاالسالم حسن روحاني اظهار كرد:
مردم ما بايد به خاطر توفيقات كسبشده در
بخش كش��اورزي و حركت مستمر در مسير
خودكفايي و خوداتكايي ،شكرگزار خداوند
باشند .وي يادآور شد :در سه سالونيم گذشته
بهط��ور مرتب در محصوالت كش��اورزي به
س��مت خودكفاي��ي حرك��ت كردهايم و در
برخي محصوالت مثل گندم ،به خوداتكايي
رسيدهايم و در برخي ديگر مانند توليد شكر
در مسير خودكفايي هستيم.
حجتاالس�لام روحاني ب��ا بيان اينكه
ظرفيت س��ردخانههاي كش��ور را بهسرعت

3

در حال افزايش داريم ،تصريح كرد :اين امر
بهمعن��اي پايدار ك��ردن محصوالت و تالش
ب��راي اس��تفاده از فن��اوري در خودكفايي و
برنامهريزي از توليد تا سفره مردم است.
رييسجمهوري خاطرنشان كرد :توسعه
س��ردخانهها ب��ه معني نگهداري درس��ت و
ذخيرهس��ازي براي تمام فص��ول و توجه به
سالمت مردم است.
وي با اش��اره به اج��راي طرح پرورش
ماهي در قفس در ش��مال و جنوب كش��ور
افزود :اي��ن كار بهمعناي كاهش اتكاي مردم
به گوشت قرمز و توليد ماهي بهعنوان غذاي
س��الم اس��ت و بايد گفت در س��ال توليد و
اش��تغال بهوي��ژه در بخش كش��اورزي ،كار
ارزندهاي انجام گرفته است.

ام��روزه با توجه به رش��د س��ريع
جمعيت ،بزرگترين چالش براي جوامع
بشري ،تأمين امنيت غذايي است .اجالس
جهاني غذا در سال  ،۱۹۹۶امنيت غذايي
را دسترس��ي تمام مردم به غذاي كافي،
س��الم و مغذي تعريف كرده اس��ت .در
گزارش س��ازمان خواربار و كشاورزي
ملل متحد ( )FAOآمده است كه حدود
 ۷۹۲ميليون نفر در جهان دچار سوءتغذيه
ي��ا مبتال به يك يا چن��د بيماري ،تنها به
دلي��ل كمبود ويتامينه��ا و مواد معدني
موج��ود در مواد غذايي هس��تند .برخي
مناط��ق جهان ب��ه دالي��ل مختلف ،در
دس��تيابي به امنيت غذايي بيش از پيش
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آمارهاي ارايهشده از سوي نهادهاي رسمي
كشور نشان ميدهد كه اكثريت كشاورزان ايراني
سالخوردهاند و يا ميانسالي را پشتسر گذاشتهاند.
اين رخدادي هش��داردهنده است و بايد درباره
آن فكري ك��رد تا محصوالت توليد محصوالت
كشاورزي بهدليل فقدان نيروي كار نابود نشود.
اما اين اتفاق در جهان نيز رخ داده است كه البته
با واكنشهاي متفاوت مواجه شده است.
گزارش حاضر نشان ميدهد كه آمريكاييها
چگونه توليدكنندگان جوان خود را به ماندن در
حوزه كشاورزي ترغيب ميكنند.
Stone Barns Center for Food
 ،and Agricultureس��ازمان كشاورزي پايدار
غيرانتفاعي است كه مأموريت دارد تا براي ايجاد
يك سيستم مواد غذايي سالم و پايدار در راستاي
سودبخش��ي براي همگان تالش كند .سازمان به
كشاورزان ،شهروندان آموزش ميدهد در زمينه
توسعه فعاليتهاي كشاورزي آگرواكولوژيكي و
برگزاري برنامهها براي دانشآموزان كار ميكند.
همچني��ن Letters to a Young Farmer
نخستين كتاب اين سازمان است.
كش��اورزي يك��ي از اركان مه��م اقتصادي
اياالتمتحده بهشمار ميرود .اين درحالي است
كه نرخ بازنشستگي كشاورزي در حالت هشدار
قرار گرفته اس��ت و از سوي ديگر ،نسل بعدي
كشاورزان ،با پرداخت بدهي و عدمدسترسي به
زمينهاي كشاورزي مواجه هستند ،چالشهاي
كش��اورزان جديد در حال افزايش است و آنها
نياز به پشتيبانيهاي الزم دارند.
بهگزارش ايانا از وبسايت inthesetimes،
Stone Barns Center for Food and
 ،Agricultureواقع در  ،Terrytownنيويورك،
س��ازمان غيرانتفاعي اس��ت كه در جهت ترويج
پايدار ،توليد مواد غذايي مبتني بر جامعه فعاليت
ميكند .از جمله فعاليتها ايجاد مزرعه بر اساس
مدل اقتصادي مبتني بر كشاورزي و توزيع مواد
غذايي محلي و مركز رستوراني و آموزشي براي
استفاده عموم مردم است.

ترجمه :فرحناز سپهري

پتانسيل زمين براي تغذيه جمعيت رو به
رشد آن محدود اس��ت .در بسياري از مناطق
افزايش زمينهاي كشت و استفاده از تكنولوژي
براي توليد كارآمدتر تا حدي مش��كل كمبود
مواد غذايي را ح��ل كرده ،اما در برخي نقاط
ديگر بهجاي حل مش��كل به افزايش واردات
مواد غذايي روي آوردهاند .براي نخستينبار،
محققان در دانشگاه آلتو فنالند توانستند نشان
دهند كه يك ارتباط گسترده بين كمبود منابع،
افزايش جمعيت و واردات مواد غذايي ،وجود
دارد كه اين مطالعه در مجله Earth's Future
منتشر شده است.
ب��ه گ��زارش ايان��ا از وب س��ايت
،thepoultrysite، Miina Porkka
پژوهشگر فوق دكترا توضيح ميدهد« :اگرچه
اين موضوع براي مدت طوالني بحث جهاني
ب��وده ،ام��ا تحقيقات پيش��ين قادر به نش��ان
دادن يك ارتباط روش��ن بي��ن كمبود منابع و
واردات م��واد غذايي نبوده اس��ت .ما با انجام
تجزي��ه و تحليل در س��طح جهان و با تمركز
و بررس��ي مناطقي كه در آن دسترسي محدود
ب��ه آب وجود دارد ،از س��ال  ۱۹۶۱تا ،۲۰۰۹
ارزياب��ي كرديم كه تا چه حد فش��ار جمعيت
رو به رش��د با افزاي��ش واردات مواد غذايي
ارتباط دارد».
همچنين اين پژوهش��گران با اس��تفاده از
مدل دادههاي آماري فائو و نيز بررس��ي ميزان

بازار جهاني

تشويق جوانان
به كشاورزي
درآمريكا
* منبع :خبرگزاري كشاورزي ايران
اين مركز كتابي با نام  ،Letters to a Young Farmerمنتشر
كرده كه ش��امل مجموعه مقاالت و نامههاي كش��اورزان با نفوذ،
نويسندگان و رهبران جنبش مواد غذايي پايدار است كه ميتواند
الهامبخش و تشويق نسل بعدي از كشاورزان بهشمار آيد .همچنين
در انتشار اين كتاب افراد بسياري مشاركت داشتند.
چندي پيش ،دانيل  ،Danielle NierenbergرييسFood
 Tankو كارش��ناس مس��ائل مواد غذايي ،با مديرعامل ش��ركت
 ،Stone Barns Center، Jill Isenbargerدر م��ورد كت��اب
و علت اهميت انتش��ار آن گفتوگويي انجام داده اس��ت ،كه در
ذيل ميآيد:

اياالت متحده آمريكا در آستانه بزرگترين ميزان بازنشستگي كشاورزان
در تاريخ اين كش��ور قرار دارد .درحاليكه كشاورزاني كه داراي  ۷۵سن
دارند بيشتر از كشاورزان  ۳۵تا  ۴۴ساله ،هستند ،اين كتاب ،با هدف كمك
به كشاورزاني كه در آغاز راه هستند ،منتشر شده است.
 ،Jill Isenbargerميگويد« :ما اين كتاب را براي راهنمايي كشاورزان
و شناس��اندن راههايي كه ميتواند به آينده قويتر براي كش��اورزان و همه
افرادي كه از موادغذايي استفاده ميكنند ،منجر شود ،چاپ كرديم .كشاورزان
جوان ،كه مزرعه را به شغل حقوق و پزشكي و يا امور مالي ترجيح ميدهند،
افرادي متعهد نسبت به زمين ،جوامع خود و توليد مواد غذايي هستند».

نياز نزديك به دو ميليارد نفر به واردات مواد غذايي

سرمايه گذاري بيشتر
در توليد به جاي واردات مواد غذايي

بهرهوري توليد ناش��ي از توس��عه فناوري به
تحقيق و آناليز پرداختن��د .تجزيه و تحليلها
نشان داد كه در  ۷۵درصد از مناطق كه داراي
مناب��ع كمي بودند و تولي��د منطقه كافي نبود،
واردات مواد غذايي شروع به افزايش كرد.

باتوجه به پژوهشهاي انجام شده ،امنيت
غذايي حدود  ۱,۴ميليارد نفر وابسته به واردات
اس��ت و  ۴۶۰ميليون نف��ر در مناطقي زندگي
ميكنن��د كه افزايش واردات ب��ه اندازه كافي
جبران كمبود توليد داخلي را نميكند.

 ،Dr Joseph Guillaumeميگوي��د:
«مسأله مهم اين است كه مردم به اين موضوع
آگاه نيستند كه آنها بيش از سرمايهگذاري در
توليد محلي و يا مهار تقاضا ،به واردات تكيه
كردهاند .زماني كه توليد محلي كافي نيس��ت،
بايد راه درست را انتخاب كرد».
سيس��تم بينالمللي مواد غذايي سيستمي
حساس است و قيمت و توليد ميتواند باعث
ش��وكي شود كه بهطور گس��ترده پخش شده
و باع��ث تضعي��ف امنيت غذاي��ي بهويژه در
كشورهاي فقيرتر كه وابسته به واردات هستند،
شود؛ در نتيجه ،س��رمايهگذاري بيشتر در باال
ب��ردن ظرفيت توليد ميتوان��د يك جايگزين
مناسب بهشمار آيد ،بهخصوص در كشورهاي
جنوب صحراي آفريقا و هند ،كه فرصت براي
بهب��ود توليد پايدار م��واد غذايي وجود دارد،
براي مثال اس��تفاده كارآمدتر از مواد مغذي و
سيستمهاي مناسبتر آبياري.
 Miina Porkkaتأكيد ميكند كه راهحل
در نهايت افزايش توليد مواد غذايي است.
وي در پايان افزود« :توجه به تقاضاي مواد
غذايي مسأله مهم است .كنترل رشد جمعيت
نقش اساس��ي در اين كار ايفا ميكند ،اما بايد
اين نكته را درنظر داشت كه بهمنظور افزايش
زنجي��ره توليد بايد به كاه��ش زبالههاي مواد
غذايي و مصرف گوشت هم توجه كرد.
از آنج��ا كه يكچهارم مواد غذايي توليد
شده در جهان به هدر ميرود ،كاهش اين امر
ميتواند در سطح جهان قابلتوجه باشد».
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پرداخت بيش��تر براي كيفيت ،مواد غذايي مغذيتر كه
توس��ط كش��اورزان پرورش مييابد ،ميتوان��د به درآمد و
مراقبتهاي بهداش��تي كارگ��ران كمك كند كه اين ميتواند
براي همه ما سودمند باشد.
كشاورزان جوان با چه موانعي روبهرو هستند؟

 Bill McKibbenاز اف��راد هم��كار در چاپ كتاب،
مينويسد :افزايش كربن و تغييرات آبوهوا چالشهايي براي
كش��اورزان بههمراه ميآورد .در اين راه از جمله موانع پيدا
كردن زمينهاي مقرونبهصرفه ،پرداخت وام ،كمبود سرمايه
راهاندازي و فقدان زيرس��اختهاي كشاورزي در برخي از
نقاط كشور هس��تند ،كه ميتواند سد راه فعاليت كشاورزان
جوان ش��ود .البته جاي اميدواري است كه اليحهاي در اين
زمينه ،با اعطاي وام به كشاورزان جوان كمك كند.
كشاورزان جوان روي كدام مهارتها
بايد بيشتر تمركز كنند؟

چرا كشاورزان جوان نياز به تشويق دارند؟
كش��اورزان ب��ه اقش��ار آس��يبپذير تبديل ش��دهاند .نرخ
س��الخوردگي كشاورزان در حالت هش��دار است .متوسط سن
كشاورزان در اياالت متحده  58/3به باال است ،و تنها  6درصد از
كشاورزان زير  ۳۵سال سن دارند ،بنابراين كشاورزان جوان نياز به
تشويق دارند چرا كه جامعه ما آنگونه كه بايد ارزش كشاورزان را
بهدرستي نميشناسد .ما همچنين بسياري از سنتهاي(روشها)
كشاورزي مبتني جامعه را از دست دادهايم.

ب��راي حمايت از نيروي كار و زمينهاي كش��اورزي ما به
يك سيس��تم كشاورزي پايدارتر نياز داريم و امكان دارد مجبور
به پرداخت هزينه بيش��تر براي مواد غذايي خود شويم .با توجه
به گزارش  ،USDAدر س��ال  ،۱۹۶۰امريكاييها  17/5درصد
از درآمد خود را صرف مواد غذايي كردهاند .تا سال  ،۲۰۱۳اين
ميزان به  9/9درصد كاهش يافت.
اين درحالي است كه اين كشور ،افرادش عادت كردهاند كه
مواد غذايي را ارزان مصرف كنند درحالي كه مواد غذايي داراي
طعم و كيفيت خوبي نيستند.

افزايش قيمت مواد غذايي جهان به واسطه كمبود آب
محقق��ان بينالمللي اعالم كردند :كش��ورهايي مانند
پاكس��تان ،ايران و هند كه در كش��اورزي به ميزان زيادي
از آبه��اي زيرزميني اس��تفاده ميكنن��د در خطر بحران
آب هس��تند ،كمب��ود آب قيمت مواد غذاي��ي را در آينده
بهش��دت افزايش خواهد داد .به گزارش رويترز ،محققان
بينالمللي هش��دار دادند اس��تفاده از آب زيرزميني براي
توليد محصوالت كش��اورزي در آينده ،قيمت محصوالت
غذايي را بهش��دت افزايش خواهد داد .دانشمندان اعالم
كردند :كش��اورزان اس��تفاده از آبهاي زيرزميني را براي
توليد محصوالتي نظير برنج ،گندم و كتان بهشدت افزايش
دادهاند .با وجود اين بسياري از اين آبهايي كه از زيرزمين
پمپاژ ميشود در كشاورزيهاي غيرپايدار استفاده ميشود
و سرعت پمپاژ آبهاي زيرزميني با سرعت بيشتري نسبت
به سالهاي قبل در حال انجام است.
يوش��يهيده ودا مع��اون مدير برنامه آب در مؤسس��ه
بينالمللي استراليا اعالم كرد :ميزان پمپاژ آبهاي زيرزميني
بهس��رعت در حال افزايش اس��ت و بهويژه طي  10تا 20
سال گذشته بهواسطه افزايش جمعيت و نيز نياز به افزايش
توليد غذا سرعت بيشتري گرفته است .وي همچنين گفت:
كاهش كمبود آب در بسياري از كشاورزيهاي هند ،چين
و آمريكا مش��هود اس��ت و ميتواند تأثير بسيار زيادي بر
محصوالت غذايي جهان داشته باشد چرا كه بسياري از اين
توليدكنندگان در سطح بينالمللي تجارت ميكنند.
محققان طي گزارش��ي كه در «ژورنال نيچر» منتش��ر
ش��د ،اعالم كردند 11 :درصد محصوالتي كه براي آبياري
از آبهاي زيرزميني استفاده ميكنند در سطوح بينالمللي
صادرات ميشوند .كشورهايي نظير پاكستان،ايران و هند
كه از آبهاي زيرزميني براي توليد محصوالتشان استفاده
ميكنند معموالً از كمبود آب رنج ميبرند.

ودا همچنين طي مصاحبهاي با بنياد تامس��ون رويترز
اعالم كرد« :براي بس��ياري از كشورها استفاده از آبهاي
زيرزمين��ي براي توليد محص��ول مفهومي ندارد ،».درعين
حال خيلي از كش��ورهاي پمپاژ آب را با سرعت بيشتري
انجام ميدهند.وي همچنين گفت :از نظر اقتصادي استفاده
غيرپايدار و غيرمنطق��ي از آبهاي زيرزميني ميتواند به
افزايش قيمت محصوالت غذايي بينجامد چرا كه كشورها
بايد هزينه زيادي را براي تأمين آب محصوالتش��ان هزينه
كنند .اس��تفاده از آبهاي زيرزميني همچنين ميتواند به
مردم محلي هم آسيب وارد كند چرا كه آنها بهشدت براي
تأمين زندگي خودشان نيازمند آب هستند.
كارول دالين يك محقق اعالم كرد :خشكساليهايي
كه طي س��الهاي آينده بهواس��طه تغييرات آب و هوايي
توسعه پيدا ميكند ميتواند كمبود بيشتر آب را رقم بزند
و در توليد و عرضه محصوالت غذايي تأثير جدي داشته
باش��د.همچنين دالين بر اس��اس تحقيقي كه در دانش��گاه
لندن انجام ش��ده اعالم كرد :توليد محصوالت كشاورزي
همچن��ان بهدليل كمبود آب بحراني اس��ت و محصوالت
اساسي نظير برنج و گندم ميتواند تأثير خسارتزايي براي
تأمين آب داش��ته باشد .وي همچنين هشدار داد :بسياري
از جمعيت جهان اكنون در بحران آب بهس��ر ميبرند كه
ميزان قيمت محصوالت غذايي را افزايش خواهد داد مگر
اينكه توليدكنن��دگان و مصرفكنندگان آب را بهصورت
منطقي استفاده كنند.
ودا همچنين گفت :دولتها بايد استفاده از آبهاي
زيرزميني را بهشدت كنترل كنند و همچنين روي تكنولوژي
آبياري قطرهاي سرمايهگذاري كنند كه اين مسئله ميتواند
در كاهش مصرف آب بسيار مؤثر باشد .همچنين بهتر است
براي ذخيره طبيعي منابع براي آينده آماده باشند.

در زمينه سالمت خاك ،كه پايه و اساس كشاورزي پايدار
اس��ت .در جايي گفته ش��ده «با افزايش شهرنشيني ،سالمت
خاك هم كاهش يافته است ».البته افزون بر اين موارد يعني
باال بردن س�لامت خاك با كش��اورزي ،اس��تفاده آگاهانه از
آب و با تدبير چشم به آينده داشتن ،ما به چيزي بيشتر نياز
داريم ،وس جكس��ون بيان ميكند« :كشاورزي بومشناختي،
قانون رشتههاي محيطزيست و زيستشناسي تكاملي دارد
كه بر اساس آنچه ميليونها سال در اكوسيستم طبيعت وجود
دارد ،بنا شده است».
در  ،Stone Barns Centerم��ا به دو جنبه س�لامت
خاك توجه ميكنيم :يكي از طريق كش��اورزي ،كه از طريق
آم��وزش و آزمايش اگرواكول��وژي انجام ميدهيم .ديگري،
مفهوم ايجاد چيزي است كه ما آن را مدل رانده شده مزرعه
در امري��كا ميناميم و در اين راه بايد ترويج فرهنگ غذايي
بر اساس اكوسيستم ،از جمله احيا و سالمت مزارع و خاك،
انجام شود.
كش��اورزان جوان نهتنها نياز به تمركز بر روي افزايش
مهارتهاي عملي ،برداشت ،فروش محصوالت خود دارند،
بلك��ه آنها بايد روي ايج��اد ارتباطات قوي با جوامع خود،
ايجاد عش��ق و عالقه به زمين و كم��ك به افراد براي درك
ارزش و اهميت كشاورزي هم تمركز كنند.

باحكمي از سوي وزير جهادكشاورزي در آستانه انتخابات

وزارت جهادكشاورزي

«معاونت توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي»
تشكيل داد

در آس��تانه پاي��ان كار دول��ت
يازدهم وزير جهادكش��اورزي طي
حكمي ،علياكبر مهرفرد را بهعنوان
«معاون توس��عه بازرگاني و صنايع
كشاورزي» وزارت جهادكشاورزي
منصوب كرد.
به گزارش تس��نيم ،درحالي كه
وزارت جهادكشاورزي در سالهاي
اخير معاونتي بهنام «توسعه بازرگاني
و صنايع كش��اورزي» نداشت و بعد
از اجراي قانون تمركز وظايف بخش
كش��اورزي يا همان قان��ون انتزاع،
وزارت جهادكش��اورزي بهصورت
مقام قائممقام وزير جهادكش��اورزي
در امور بازرگاني اداره ميش��د؛ در
آس��تانه پاي��ان كار دولت و ش��نيده
ش��دن زمزمهه��اي «احيايي وزارت
بازرگان��ي» در دولت بع��د محمود
حجتي «معاونت توسعه بازرگاني و
صنايع كشاورزي» را ايجاد كرد.
احس��اس خط��ر از دس��ت
رفتن بخ��ش بازرگان��ي از وزارت

جهادكش��اورزي در دولت دوازدهم
و ب��راي «تقويت جاي��گاه بازرگاني
در بخ��ش كش��اورزي» حجتي اين
تصمي��م را در آس��تانه انتخاب��ات
رياستجمهوري گرفته است.
در حك��م محمود حجتي وزير
جهادكش��اورزي خط��اب علياكبر
مهرف��رد مع��اون توس��عه بازرگاني
و صناي��ع كش��اورزي وزارت آمده
است:
ب��ا توج��ه ب��ه مصوبه ش��ماره
/162863ت 53650ه�� م��ورخ
 95/12/21هيئت وزيران ،به موجب
اي��ن حكم بهعنوان «معاون توس��عه
بازرگان��ي و صناي��ع كش��اورزي»
وزارت جهادكش��اورزي منص��وب
ميشويد.
مقتضي اس��ت ب��ا هماهنگي با
معاونت توس��عه مديري��ت و منابع
انساني نس��بت به بازنگري و ايجاد
ساختار تشكيالتي آن معاونت طبق
مصوبه دولت اقدام نماييد.
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گزارش رييس اجرايي انجمن بينالمللي
تكنولوژيستهاي نيشكر
در فاصله زماني اين دوره با همايش گذش��ته (س��ال
 ،)2013برنامهريزيه��اي بس��يار مفي��دي در كارگاههاي
آموزش��ي صورت گرف��ت بهطوري ك��ه  401نفر در آنها
حاضر ش��دند .برنامهه��اي آكادميك انجم��ن بينالمللي
تكنولوژيستهاي نيشكر ،با مشاركت بسيار گسترده ،خيلي
خوب پيش رفت .اهميت موضوع بيان ش��د و موضوعات
مطرح شده در اين كنگره براي همه صنايع نيشكري جهان
مفي��د خواهد بود .دبي��ركل ،كنگره را در س�لامت كامل
مديري��ت كرد و ما در حال حاضر انتظار داريم بيس��ت و
نهمين كنگره در تايلند بهخوبي برگزار شود.
هدف اوليه انجمن ،فراهم كردن خطمش��ي تعامالت
فني ميان صنايع شكري مبتني بر نيشكر جهان است بهطوري
كه مش��اركت نس��بي آنها بتواند باعث بقاي آنها در دنياي
رقابتي توليد ش��كر و تداوم عرضه س��اكاروز كش��ورهاي
متبوعشان براي زنجيره غذايي و همچنين ،ساير محصوالت
قندي و س��لولزي مورد نياز براي توليد انرژي تجديدپذير
در جهان شود .ساكاروز حاصل از نيشكر ،جايگاه خود را
در ش��رايط رقابت در حال رشد ،مقابل ساير منابع انرژي
و همچنين س��اير منابع س��اكاروزي (ك��ه اصليترين آن
چغندرقند ميباش��د) پيدا كرده است .ساختار مالي انجمن
سالم است ،برنامههاي دانشگاهي تأييد شده توسط سازمان،
عمومي و مقبول هستند ،هزينههاي حضور در اين همايش
منطقي بوده و مورد رضايت ش��ركتكنندگان در همايش
قرار گرفت ليكن ما نميتوانيم صرف ًا به اين مبالغ بس��نده
كنيم .بههرحال ما بهعنوان تكنولوژيستهاي نيشكر ،همواره
درگير مشكالت اقتصادي هستيم.
در فاصله زماني بين همايش گذش��ته و حال ،ش��اهد
افزايش ذخاير جهاني ش��كر و در نتيجه قيمتهاي جهاني
پايين شكر بوديم .از اينرو همه تكنولوژيستهاي حاضر
در هماي��ش ،به رياضت مالي براي بقا اعتراف كردند .اين
وضعيت در حال تغيير است ،مصرف مجددا ً از توليد جهاني
پيش��ي گرفته و ذخاير جهاني تحليل رفتهاند ،قيمت شكر
قرارداد ش��ماره  # 11نيويورك و شماره  #5لندن درحال
افزايش است .با توجه به اينكه اين روند ،طوالني و زمانبر
هس��تند ،به احتمال زياد صنايع نيش��كري طي دوره زماني
تا همايش آين��ده از  2016تا  ،2019از قيمتهاي جهاني
به��ره كاملي خواهند برد .اكثر اعض��اي انجمن بينالمللي
تكنولوژيس��تهاي نيش��كر اين موض��وع را تأييد كرده و
معتقدند س��رمايهگذاري در برنامههاي پژوهشي طي دوره
رونق نس��بي ،صنايع مربوطه را در زمينه بقا و موفقيت در
سيكل آينده ركود اقتصادي كمك خواهد كرد .چرخه شكر،
دقيق ًا مشابه ساير چرخههاي طبيعي است ،استمرار و فراواني
اين چرخه تحتتأثير سياس��تهاي منطقهاي و پديدههاي
آب و هوايي جهان ،همچون «النينو» اس��ت .اين موضوع
در واقع منجر به افزايش توليد جهاني نيشكر و چرخه مازاد
توليد خواهد ش��د .با توجه به اينكه مصرف جهاني ش��كر
تحتتأثير شديد برخي از قوانين مالياتي وضع شده برروي
«نوشيدنيهاي شيرينشده با شكر» است لذا ذخاير جهاني
مجددا ً افزايش خواهد يافت و چرخه دوباره تكرار ميشود،
لذا قيمتهاي جهاني مجددا ً سركوب خواهند شد.
در خ�لال اين همايشها ،تأثير دنياي سياس��ت بر ما
مشهود بود ،بهعنوان مثال برنامه شكر اتحاديه اروپا در سال
آتي پايان خواهد يافت و اتحاديه اروپا به يك صادركننده
ش��كر س��فيد در بازارهاي جهاني مبدل خواهد ش��د ،در
ش��رايطي كه روند بهبود به��رهوري توليد بخش چغندري
ت��داوم يابد و درعينحال ،روند فقدان ارتقاء بهرهوري در
بخش توليد نيش��كري استمرار يابد .در اين شرايط ،صرفه
توليد شكر چغندري از نظر اقتصادي نسبت به توليد شكر
نيش��كري ارجحيت خواهد يافت .بنابراين به اس��تحضار
مجمع جهاني تكنولوژيستهاي نيشكر ميرساند كه يكي
از بزرگترين داليل گردهمايي در تايلند ،تشريكمس��اعي
فراگير جه��ت برنامهريزي آكادميكي در فاصله زماني بين
اي��ن همايش و همايش آتي و ارائه رهنمونها و ايدههاي
ال شفاف براي سال  2019است.
كام ً
هدف بعدي ،آيندهنگري تكنولوژيكي در جهت جبران
كمبودهاي موجود در برنامههاي كاري ميباشد تا اين «قطار
تكنولوژي» با سرعت بيشتري حركت نمايد.
Timothy John Murray

رييس كميته اجرايي انجمن بينالمللي
تكنولوژيستهاي نيشكر

حجتي اعالم كرد:

خوداتكايي
 ۷۴درصدي در توليد شكر
وزير جهادكشاورزي اعالم كرد :ايران با ثبت ركورد بيسابقه
توليد يكميليون و  ۶۵۰هزار تن ش��كر در س��ال  ۹۵به ضريب
خوداتكايي  ۷۴درصدي در توليد شكر دست يافت.

مهندس محمود حجتي در جلس��ه بررس��ي سياس��تها و
اقدامات طرح خوداتكايي چغندرقند كه با حضور مديران ارشد
اين وزارت و تش��كلهاي توليدي ،نمايندگان ساير دستگاههاي

اعطاي تنديس مسؤوليتپذيري و پاسخگويي اجتماعي براي سالمت به
شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا

شركت كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا
وابس��ته به ش��ركت توسعه نيش��كر و صنايع
جانب��ي بهعن��وان برگزي��ده اول در تمام��ي
محورهاي حوزه س�لامت ش��ناخته شد و با
حضور رياس��تمحترم جمهور از سوي وزير
بهداشت تنديس و لوح تقدير مسؤوليتپذيري
و پاس��خگويي اجتماع��ي براي س�لامت به
فريبرز كريميزند مديرعامل شركت كشت و
صنعت نيشكر دهخدا اعطا شد .در جشنواره
«مؤلفهه��اي اجتماعي مؤثر بر س�لامت» كه
همزم��ان ب��ا اولي��ن مجمع ملي س�لامت با
حضور دكتر حسن روحاني رئيسجمهوري،
دكتر نهاونديان رئيس دفتر رياس��تجمهور و
سرپرست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��كي ،وزير جهادكشاورزي ،وزير كشور،
دكتر ش��ريعتي اس��تاندار خوزس��تان و ساير
استانداران ،دكتر ايدني رياست دانشگاه علوم
پزشكي جنديش��اپور اهواز و ساير رؤساي
دانش��گاههاي علوم پزش��كي كشور و حدود
 1600نفر فعال و متخصص در امور سالمت
برگزار شد ،ش��ركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا بهعنوان يكي از شركتهاي برتر در اين
حوزه معرفي و تنديس جشنواره از سوي وزير
محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به
فريب��رز كريميزند مديرعامل به نمايندگي از
شركت كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا اعطا
و از اقدامات اين ش��ركت در حفظ س�لامت
عمومي تقدير و تشكر بعمل آمد.
دكتر هاشمي در اين مراسم كه در مركز
همايشهاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران
برگزار شد ،از شركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا بهعنوان يكي از  6شركت برگزيده در
جشنواره مؤلفههاي اجتماعي مؤثر بر سالمت
تجلي��ل و تندي��س ملي مس��ؤوليتپذيري و
پاس��خگويي اجتماعي براي س�لامت و لوح

تقدي��ر را به فريب��رز كريميزن��د مديرعامل
شركت كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا اهدا
كردند.
مجمع ملي س�لامت با اه��داف افزايش
مشاركت بخشهاي مختلف دولتي و غيردولتي
تشكيل شده است و اعضاي شوراي سالمت
كش��ور ،اعضاي ش��وراي س�لامت استانها،
انجمنهاي علمي و خيريههاي حوزه سالمت
در اي��ن مجمع حضور دارند و سياس��تهاي
س��االنه س�لامت در اين مجمع به رياس��ت
رييسجمهور اعالم و ابالغ ميشود .در حال
حاضر  620س��ازمان مردمنهاد و  850خيريه
در حوزه س�لامت فعال هس��تند و بس��ياري
از بيمارس��تانها ،خانههاي بهداشت و مراكز
درماني توسط خيرين و فعاالن حوزه سالمت
در كشور ايجاد شده است.
در اين جش��نواره از بين  400دستگاه و
س��ازمان كه در ارتباط با مؤلفههاي اجتماعي
مؤثر بر س�لامت اقدامات اثربخش��ي داشتند،
 30وزارتخانه ،اس��تانداري ،سازمان و شركت
دولتي و خصوصي انتخاب كه شركت كشت
و صنعت نيش��كر دهخدا ،به لحاظ برتري در
محوره��اي دانش ،تعهد ،مس��ؤوليتپذيري،
پاسخگويي ،تحقيق و اقدام ،مورد تقدير قرار
گرفته است .انتخاب شركت كشت و صنعت
نيشكر دهخدا در ميان فعالين  31استان كشور
بار ديگر پيشرو بودن كاركنان اين شركت در
س��طح استان خوزستان و كش��ور را به اثبات
رس��انده و اين شركت بهعنوان اولين شركت
خوزستاني دريافتكننده اين تنديس ميتواند
در تشكيل مجمع استاني سالمت كه ميبايست
به همت اس��تانداري در آينده نزديك تشكيل
شود نقش تعيينكنندهاي بازي نمايد.
شركت كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا
همواره تالش كرده تا نقش خود را در ارتقاء

فرهنگ سالمت در س��طوح مختلف صنعت
و جامع��ه ايفا نمايد و در اين راس��تا از هيچ
كوشش��ي فروگذاري نكرده و تعهد به بهبود
مستمر در اين حوزه را بهعنوان خطمشي خود
تعريف كرده است .بر همين اساس اين شركت
با اخذ كليه اس��تانداردهاي بينالمللي تمركز
خود را بر حفظ و توس��عه ايمني ،سالمت و
ش��ادابي كاركنان و محيط پيرامون خود قرار
داده اس��ت .ضمن ًا فريب��رز كريميزند پس از
دريافت تنديس با سپاس از استاندار خوزستان،
از زحمات مهندس صادقي مديرعامل شركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ،مهندس آميلي
معاونت بهرهبرداري كشاورزي ،اعضاي كميته
محيطزيس��ت و مش��اورين محيطزيس��ت و
سالمت ،تقدير بهعمل آورده و اذعان كرد كه
كاركنان فهيم شركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا هزمان با افتخارآفريني در عرصه توليد
با كيفيت و اقتصادي ،تعهدات اجتماعي خود
را در تمام��ي زمينهه��ا ،خصوص�� ًا آموزش و
سالمت بهگونهاي ايفا كردهاند كه مقام برتر در
مسؤوليتپذيري و پاسخگويي اجتماعي براي
سالمت را كس��ب و بار ديگر نشان دادند كه
عملكرد شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا
در تمام��ي زمينهه��ا ،فراتر از اس��تانداردهاي
اس��تاني و ملي بوده و اگر نوس��انات سياسي
اجازه دهد اين شركت حرفهاي بسياري در
سطح جهاني خواهد داشت.
* نشريه شكر اين موفقيت را به جناب
آقاي مهندس نسيم صادقي كه نقش پررنگي
را در اعت�لاي مجموعه توس��عه نيش��كر و
صنايع جانبي داش��ته و دارند تبريك عرض
كرده ،همچنين ضمن تبريك به جناب آقاي
كريميزند و همكاران زحمتكششان ،براي
اي��ن عزيزان س�لامتي و توفي��ق روزافزون
مسئلت مينمايد.
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اخبار

مرتبط و كشاورزان نمونه برگزار شد ،تصريح
ك��رد :با حمايتهاي دول��ت و اقدامات فني
صورت گرفته در  ۳سال گذشته نظير توسعه
كش��ت پاييزه ،كش��ت نش��ايي ،بهكارگيري
نهادههاي با كيفيت و توس��عه مكانيزاس��يون
ضمن بهرهگيري از آب س��بز (باران) عليرغم
كاهش س��طح زيركشت ،توليد چغندرقند در
كشور به  ۶ميليون تن افزايش يافته است.
وي با بيان اين كه س��ال گذش��ته ايران
ب��ا توليد يكميليون و  ۶۵۰هزارتن ش��كر به
ركوردي بيسابقه و خوداتكايي  ۷۴درصدي
در توليد شكر دست يافت ،تأكيد كرد:كشت
پايي��زه چغندرقن��د در اس��تانهاي ف��ارس،
كرمانش��اه و ايالم كه داراي بارش مناسب در
پاييز هستند بايد توسعه يابد تا ضمن افزايش
توليد سازگار با شرايط اقليم ،زمينه اشتغال و
افزايش درآمد كشاورزان نيز فراهم شود.
وزير جهادكشاورزي با اشاره به اينكه در
اس��تان خوزستان بهويژه پس از اجراي طرح
 ۵۵۰هزار هكتاري ،ظرفيت توليد ساالنه  4تا
 5ميلي��ون تن چغندرقند در ميانمدت وجود
دارد ،خاطرنش��ان س��اخت :توس��عه كشت
چغندرقند در خوزس��تان به راهاندازي  7تا 8
كارخانه قند نياز دارد اين درحالي اس��ت كه
هماكنون يك كارخانه قند هم در اين اس��تان
وجود ندارد.
حجتي با اشاره به اين كه براي راهاندازي
كارخانهه��اي قن��د در خوزس��تان با وزارت
صنعت ،معدن و تجارت رايزني ش��ده است،
اظه��ار داش��ت :درآمد كش��ت چغندرقند از
متوسط ساير كشتهاي ديگر باالتر است و با
توسعه كشت چغندرقند پاييزه ضمن افزايش
توليد محصول و خودكفايي كش��ور در توليد

شكر از خروج چندصد ميليون دالر ارز براي
واردات جلوگيري ميشود.
وزير جهادكش��اورزي بر لزوم توس��عه
روشه��اي آبياري تيپ در مزارعي كه امكان
كش��ت چغندرقند پاييزه ندارند ،تأكيد كرد و
گف��ت :با توجه به افزايش قابلتوجه توليد و
كاهش مصرف آب ،روشهاي آبياري ميكرو
در كشت چغندرقند بايد توسعه يابد.
حجت��ي با اش��اره به اين ك��ه دولت ۸۵
درص��د هزينههاي توس��عه روشهاي نوين
آبياري را تسهيالت بالعوض پرداخت ميكند،
گف��ت :دولت يازدهم در حد ت��وان خود از
بخش كشاورزي حمايت كرده است.
وي در پاي��ان از همه دس��تاندركاراني
كه زمينه دس��تيابي كش��ور به ركورد توليد و
خوداتكايي  ۷۴درصدي در ش��كر را فراهم
كردهان��د ،تقدير ك��رد و خواس��تار حمايت
بيشتر از كش��اورزان پيشرو و انتقال دانش و
تكنولوژيهاي جديد براي ارتقاي بهرهوري
توليدات كشاورزي شد.
تعطيلي كارخانجات
به دليل واردات

وزي��ر جهادكش��اورزي ب��ا تش��ريح
ظرفيته��اي نهفته بخش كش��اورزي گفت:
البت��ه نقاط ضعفي هم وج��ود دارد و مدعي
نيستيم كه ضعفي نداريم.
بهگ��زارش خبرن��گار مه��ر ،حجتي در
نشست خبري خود با خبرنگاران به عملكرد
و دس��تاوردهاي وزارت جهادكش��اورزي
اش��اره كرد و اظهار داشت :البته نقاط ضعفي
ه��م وجود دارد و مدعي نيس��تيم كه ضعفي
نداريم.

وي اضافه كرد :باور بنده اين اس��ت كه
مملكت ما در بخش كش��اورزي ظرفيتها و
قابليتهاي نهفته فوقالعادهاي دارد كه بخش
عمدهاي را كش��ف نكرديم و به بخش��ي هم
آنطور كه بايد و شايد بهره نگرفتيم يا اگر بهره
گرفتيم بهصورت بهرهور عمل نكرديم.
وزير جهادكش��اورزي تصريح كرد :نگاه
كلي ما اين است كه بايد بهره وري را تبديل
به احسن كرده و آن را افزايش دهيم.
حجتي ادامه داد :در برخي مناطق كشور
بارندگي باالي  ۵۰۰ميليمتر است ،بعد برخي
ميگويند ما آب نداريم؛ توجيه مسؤوالن را از
اين منظر نپذيريم .اين عضو كابينه تدبير و اميد
با اشاره به برنامههاي وزارت جهادكشاورزي
در چند سال گذشته ،افزود :ما برنامههايي را
در ارتباط با محصوالت اساسي در دستوركار
قرار داديم ،با تجربه س��اير كش��ورها در اين
زمينه و ظرفيتهاي تحقيقاتي كه در گوشه و
كنار دنيا وجود داشت؛ ارتباط برقرار شد.
تعرفه صفر واردات،
كارخانجات چغندر را ورشكست كرد

وي همچنين با اش��اره به اينكه واردات
ش��كر با تعرفه صفر در س��الهاي گذش��ته
موجب شد بسياري از كارخانجات چغندرقند
ورشكست شوند ،اظهار كرد :در همان سالها
س��طح زيركش��ت بهاره چغندرقند ۱۷۳هزار
هكتار بود كه سال گذشته بهدليل محدوديت
آب اين عدد به  ۱۰۳هزار هكتار رسيد بنابراين
در طول حدود  ۱۰سال گذشته  ۷۰هزار هكتار
سطح كش��ت بهاره كاهش يافت اما متوسط
توليد از  ۲۷به  ۵۴تن رسيد.
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بانك جهاني گزارش داد

ميزان بهبود كيفيت مواد غذايي و ايمني مواد غذايي
با س��رمايهگذاري و استفاده از منابع كشاورزي ميتوان غذاي كافي،
مقرون بهصرفه ،سالم و مغذي براي همه ،همهجا ،هر روز فراهم كرد .اما
با وجود پيشرفتهاي قابلتوجهي كه در اين زمينه انجام شده ،اما جهان
همچنان با سوءتغذيه دست بهگريبان است.
با توجه به اطالعات س��ال  ،۲۰۱۶حدود  ۸۰۰ميليون نفر در سراسر
جهان ،از هر  4نفر يك نفر در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا و از هر
 6نفر ،يكي در جنوبآس��يا  -همچنان از حداقل نيازهاي انرژي غذايي
بيبهره هس��تند .بيش از 2ميليارد نفر از كمبود مواد مغذي براي رش��د و
پيشگيري از بيماري رنج ميبرند .بيش از 2ميليارد نفر از اثرات سوءناشي
اضافه وزن يا چاقي رنج ميبرند .غذاي آلوده نيز يك مشكل گسترده است،
اين موضوع هر سال از هر  ۱۰نفر ،روي سالمت يك نفر در سراسر جهان
تأثير ميگذارد و همچنين تأثير منفي بر روي درآمد كشاورزان ،كسب و
كار مواد غذايي و تجارت دارد .سوءتغذيه و بيماريهاي غذايي ،هزينههاي
بزرگ اقتصادي ،اجتماعي و مالي براي كشورها بههمراه ميآورد .كاهش
اي��ن هزينهها نيازمند به رويكرد چندبخش��ي دارد :اين ميتواند از طريق
كشاورزي و سيستم غذايي انجام شود.

استراتژي
بانك جهاني با مش��تريان و با ش��ركاي توس��عه براي ترويج بيش��تر
«كش��اورزي حس��اس ب��ه تغذي��ه»nutrition-sensitive ( ،
 )agricultureبهمنظور بهبود ايمني مواد غذايي و ارتقاي كيفيت
باالتر مواد غذايي از مزرعه تا سفره كار ميكند؛ كه در اين زمينه روشهاي
متعددي استفاده ميشود ،از جمله:
* ترويج سيس��تمهاي كش��اورزي خردهپا براي توليد مواد غذايي،
محصوالت كشاورزي و دامي متنوعتر و ايجاد افزايش درآمد و همچنين
در دسترس بودن و مقرون بهصرفه بودن غذاهاي مغذي؛
* يكپارچه كردن تغذيه و امنيت غذايي در بخش تحقيقات كشاورزي،
آموزش و س��اير خدمات پشتيباني و حمايت از زنان در استفاده از دانش
و دارايي براي بهبود تغذيه خانوارها؛
* حمايت از سرمايهگذاري در زمينه سيستمهاي فناوري ،زيرساختها
و مديريت كه قادر به غنيس��ازي مواد غذايي يا افزايش محتواي عناصر
ضروري مانند ويتامينها و مواد معدني در مواد غذايي باش��د .حمايت از

بهبود كيفيت تغذيهاي محص��والت غذايي .كاهش ضايعات مواد غذايي
پس از برداشت و بهبود بهداشت كانالهاي توزيع مواد غذايي؛
* همكاري با شركتهاي چند مليتي پيشرو مواد غذايي و آشاميدني،
سازمانهايبيندولتي،سازمانهايدولتي،سازمانهايصنعتيجهاني،دانشگاهها
و كارشناسان براي توسعه ظرفيتسازي ايمني مواد غذايي دركشورهاي درحال
توسعه و كشورهاي با درآمد متوسط از طريق مشاركت ايمني جهاني غذا

()GFSP :Global Food Safety Partnership

* تقويت سيس��تم نظارت��ي ايمني مواد غذايي و بهب��ود دانش و ظرفيت
كشاورزان و ساير عوامل خصوصي براي مديريت خطرات ايمني مواد غذايي؛
* دفاع و حمايت از سياستها در زمينه ترويج كشاورزي متنوعتر،
مصرف يك رژيم غذايي با كيفيت متعادلتر و بهتر و به حداقل رساندن
ضايعات مواد غذايي.

نتايج
از س��ال  ،۲۰۱۵بيش از  ۱۵ميليون نفر در  ۳۰كشور در حال توسعه
غذاهايي( )biofortifiedاس��تفاده ميكنند .بسياري از محصوالت
 biofortifiedاز طري��ق برنام��ه ( CGIARگروه مش��ورتي براي
تحقيقات بينالمللي كشاورزي) با حمايت بانك جهاني توسعه يافتهاند.
بانك همچنان به حمايت مؤثر براي كاهش سوءتغذيه از طريق حمايت
از تحقيق و توسعه بذر از جمله محصوالت زراعي biofortified
طي برنامههاي تغذيه ملي ،ادامه ميدهد.
در سال  ،۲۰۱۶انجام يك پروژه دام در ويتنام به  ۱۰۵هزار نفر كمك
كرد تا س�لامت دامهايش��ان را افزايش دهند .در حدود  ۱۱هزار خانوار
توليدكننده دام ،شيوههايي در زمينه ايمني دام كه منجر به كاهش قابلتوجه
در ميزان مرگ و مير دام و طيور ميش��ود(۲۵درصد) ،پذيرفتند .عالوه بر
اين ۲۴۰ ،كشتارگاه و  ۳۸۱بازار ترهبار بهروزرساني شده و عوامل آموزش
ديدند ،همچنين گوش��ت دام و طيور بهداش��تي براي صدها هزار نفر از
مصرف كنندگان فراهم شد .كارگاه آموزش آزمايشگاهي ايمني مواد غذايي
توسط  GFSPدر سال  ۲۰۱۵برگزار شد ،به تغيير روش آزمايشگاه ايمني
مواد غذايي و ايجاد يك شبكه دانش براي به اشتراكگذاري بهترين شيوهها
كمك كرد .همچنين  ۹۵درصد از كارآموزان آزمايش��گاه نتايج خوبي در
آزمون مهارت بهدست آوردند.

مشاور ارشد وزيركشاورزي:
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خودكفايي با بهرهوري ممكن است
مش��اورعالي وزير جهادكشاورزي گفت:
خودكفايي در هيچ محصولي روي ميز دولت
نيست مگر اينكه در راستاي بهرهوري و توسعه
پايدار باش��د ،در غيراينص��ورت با باال بردن
يكباره نرخ خريد كاري از پيش نميرود.
محمدحسين شريعتمدار ،سرپرست مركز
ملي مطالعات راهبردي كش��اورزي و آب اتاق
ايران ،در نشس��ت خبري نخس��تين كنفرانس
بينالملل��ي آب مجازي اظهار ك��رد :در توليد
محصوالت كشاورزي بايد توجه شود كه به چه
قيمتي است و خودكفايي بايد پايدار و براساس
بهرهوري باش��د در غير اينصورت با باال بردن
يكباره نرخ خريد كاري از پيش نميبرد.
شريعتمدار با اشاره به برگزاري نخستين
كنفران��س مل��ي آب مج��ازي ك��ه  9و 10
ارديبهش��تماه در اتاق ايران برگزار ميشود،
نگاه��ي به طرح نظريه آب مجازي در س��طح
دنيا براي مديريت منابع آب كشورها داشت و
گفت :هنوز توافق جهاني در مورد تجاري شدن
محصوالت كش��اورزي و اج��راي نظريه آب
مجازي وجود ندارد و تنها در برخي كشورها
بهصورت ملي عملياتي شده است.
وي گفت :اي��ن تئوري از ابتداي فعاليت
كشاورزي در كش��ورها وجود داشته اما جنبه
بينالمللي ،نظاممند و قانوني نداشته است .از
آنجاييكه اين نظري��ه ميتواند با پيچيدگيها
و جزئيات قابلتوجهي در مس��ير اجراي خود
توجه ش��ود ،ضرورت دارد كه قبل از اجرايي
شدن ،مطالعه دقيق و جامعي نسبت به عواقب
و پيامدهاي احتمالي آن صورت گيرد.
بهگفته شريعتمدار كنفرانس بينالمللي آب
مجازي كه در سطح بينالمللي برگزار ميشود،
ميتواند فرصتي را فراهم كند تا فضايي مورد
حمايت انديش��مندان ،نهاده��اي بينالمللي و
كشورهاي دنيا ايجاد شود و بتواند اطالعات و
مشاورههاي الزم را در مورد نظريه آب مجازي
در اختيار عالقهمندان قرار دهد.
وي ادام��ه داد :در مرحله اجراي تئوري
مطرح شده بايد براي جلوگيري از وابستگي و
تحميلهاي سياسي و اجتماعي احتمالي راهكار
ارائ��ه داد؛ بايد رفتاره��ا را مديريت كرده و با
دقت گام برداشت.
دبير اجراي��ي كنفران��س بينالمللي آب
مجازي الگوي كش��ت را از پايههاي اساس��ي
اين نظريه دانست و تصريح كرد :الگوي كشت
يعني زراعت بر اساس ظرفيتهاي هر منطقه
انجام شود .مدتهاست كه در مورد خودكفايي
گندم صحبت ميشود ،اين مسأله بايد بر اساس
همين الگوي كش��ت انجام شود .مسؤوالن در
عمل ب��ر اين اصل توافق دارند كه خودكفايي
به هر قيمتي ،ارزش ندارد ،بلكه بايد بر اساس
ظرفيتها و بهرهوري آب انجام شود.
وي اف��زود :در س��ال  1368ب��هازاي هر
مترمكعب آب 300 ،گرم گندم برداشت ميشد.
اين روند در مسير خود با دگرگوني و نوسانات
بسياري روبهرو شد تا آنجا كه در سال  1377به
 530گرم و در سال  1383و  1384به  630گرم
رسيد و در اين سال جشن خودكفايي برگزار
كرديم .البته اين نوس��انها ادامه پيدا كرد تا در
سال  1394و  1395ميزان گندم برداشت شده
از هر مترمكعب آب به  750گرم رسيد.
وي تأكيد كرد :حال بايد تالش كنيم اين
وضعيت پايدار باقي بماند و زمينه رشد آن را
در بخش كشاورزي كشور فراهم سازيم.
شريعتمدار خاطرنش��ان كرد :خودكفايي
يعني كاهش س��طح زير كشت محصول و در
پي آن كاهش مصرف آب و درعينحال افزايش
ميزان محصول برداش��ت شده؛ به اين معنا كه
بهرهوري آب را در كشت محصول باال ببريم.
اين نس��خه باي��د در مورد كش��اورزي اعمال
ش��ود .بدينترتيب منابع آبي كشور در سطح
گستردهاي مديريت خواهد شد.
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حجتي اعالم كرد:

توليد و واردات شكر  10سال پس از  1385برعكس شد

خوداتكايي
 ۷۴درصدي در توليد شكر

توليد داخلي شكر  2/5برابر واردات

از صفحه 7
وي درم��ورد گندم هم گفت :س��ال
گذشته سطح زيركش��ت گندم نسبت به
س��ال ۳۶۰ ،۹۲هزار هكت��ار كاهش پيدا
كرد با اين ح��ال در توليد به خودكفايي
رسيديم.
وزير جهادكش��اورزي با بيان اينكه
در بخش گندم يكونيم ميليون تن توليد
كل بر مصرف كل پيشي گرفت ،ادامه داد:
سال  ،۹۲كشاورزان كمتر از ۴هزار ميليارد
تومان پول گرفتند اما اين عدد در سال ۹۵
به ۱۴هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان رسيد.
حجتي اضافه كرد :با اين حال برخي
اخب��ار و س��ياهنماييهايي به گوش��مان
ميرس��د و غصهمان ميگي��رد كه علت
آن ه��م احيان ًا برخي مس��ائل سياس��ي و
انتخاباتي است.
ال
وي ب��ا بيان اينكه اعداد و آمار كام ً
واضح و روش��ن اس��ت ،افزود :ما سال
 ،۹۲چه��ار ميليون و  ۷۰۰هزار تن گندم
خريديم و اين عدد در س��ال گذش��ته به
 11.5ميليون تن رسيد.

كشت چغندر
بايد به پاييز منتقل شود

اين مقام مس��ؤول با بي��ان اينكه ۸۰
درص��د بارندگيها در پاييز ،زمس��تان و
اوايل بهار اتف��اق ميافتد ،به لزوم انتقال
كش��ت چغندرقند به پاييز اش��اره كرد و
گف��ت :در اينصورت بخش عمدهاي از
آب موردنياز محصول از طريق آب سبز
تأمين خواهد شد.
حجتي با اشاره به اينكه در خوزستان
مش��كل كش��ت چغندر داريم ،ادامه داد:
م��ا در خوزس��تان كارخان��ه نداريم؛ اگر
كارخانهاي در اين اس��تان ايجاد شود كه
ظرفيت دريافت روزانه  ۵۰تا  ۶۰هزارتن
چغندر را داشته باش��د ميتوانيم در اين
استان كشت كنيم.

يكي از كارهاي شگفتانگيز و
آسيبساز دولتهاي نهم و دهم اين
بود كه تجارت خارجي ش��كر را بر
پايه سليقه و منافع يك گروه كوچك
شكل داده بودند.
مدي��ران دولته��اي يادش��ده
ب��دون توج��ه ب��ه اينكه اي��ران در
شرايط تحريم بهس��ر ميبرد و بايد
دالرهاي��ي ك��ه با زحمت بهدس��ت
ميآي��د را ب��راي واردات كاالهاي
خاص ك��ه توليد داخلي آن ناممكن
اس��ت اختصاص دهند ،ساالنه ارقام
قابلتوجه��ي ارز به واردات ش��كر
اختص��اص ميدادند .خروج بيش از
 5/5ميلي��ارد دالر در دولتهاي نهم
و دهم (ميانگين ساالنه  687ميليون
دالر) براي واردات حدود  12ميليون
تن شكر (ميانگين ساالنه يك ميليون
و  500هزار تن) باليي بود كه صنعت
قند كشور را تا دره مرگ هدايت كرد

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
شهيد گمنام  -شماره 14
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629

291.271.910

998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

1390

6

3.799.510

0

0

315.826.114

1805

877

704.520.407

1579
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49

20.479.003

472

151.358.524

1248
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0

1395

0

1680
823

0

651

0

704.520.407
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755.904.844

1579

832.187.958

1.072.413.608

1680

377.470.440

823

1.072.413.608
377.470.440

521

0

5.671.582.324

و در شرايطي كه كشور به ارز گرانبهاي
حاصل از ف��روش نفت نياز اساس��ي
داش��ت ،فق��ط دالالن و مافياي ش��كر
بودند كه از آن بهره جس��تند .افزايش
توليد شكر به يكميليون و 650هزار تن
فقط زماني ممكن ش��د كه دولت نيز با
توليدكنندگان داخل همراه و همسو شد
و واردات را كاهش داد .عالوهبر اين و
همانطور كه از ارقام (جدول شماره )2
برميآيد واردات شكر تا شهريور 1395
فقط  390هزار تن بوده اس��ت و 260
هزار تن نيز در نيمه دوم سال وارد شد
كه همراه با عرضه ش��كر داخلي بود و
به توليد داخل آسيب نزد.
آمارها نش��ان ميدهد كه با تدابير
بهكار گرفته شده ،ميزان توليد در سال
 95با يك ميليون و  650هزار تن به رقم
 2/5برابر واردات نائل آمده است.
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جدول  :2واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1395
رديف

1
2
3
4
5

7
8

زيرنظر شوراي نويسندگان

سفيد

سال

6
ماهنامه

3000000

جدول  :1واردات شکر از سال  84تا پايان اسفند سال 95به تفکیک خام و سفید

برخي بهنام توليد،
واردات شكر انجام ميدهند

حجتي خطاب به آنهايي كه منافعشان
ب��ه واردات ش��كر گره خ��ورده ،گفت:
حاض��رم به همين كارخان��ه قند ورامين
ب��راي كوتاهمدت ش��كر خ��ام بدهم ،تا
تصفيه ك��رده و براي ص��ادرات فعاليت
كند ،ت��ا يك راهكار جديد پيدا كنند ،اما
آنهايي كه دنبال واردات ش��كر هستند تا
ج��اي چغندرقند را بگي��رد ،بايد بگويم
چني��ن چيزي امكان ندارد و برخي دنبال
اين هستند كه بهنام توليدكننده شكر وارد
بازار كنند.

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان اسفند سال 95
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