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 نگرانی ملی
از بودجه 1399 

 بهمن د     انائی

صنعت قند و شکر ایران یک صنعت اصیل و 
مزرعه  هزاران  در  آن  پای  یک  که  است  قدیمی 
کوچک و بزرگ در پهنه سرزمین و یک پای دیگر 
آن در ده ها کارخانه در استان های گوناگون دارد. 
این صنعت قدیمی که حاال عمرش از 120سال نیز 
فراتر رفته و سابقه ای درخشان در توسعه و عمران 
شهرهای ایران دارد خانواده ای بزرگ دارد که در 
جای جای ایران پراکنده اند و نان و روزی شان از 
چرخه فعالیت این صنعت به دست می آید. شاید 
صنعت قند و شکر ایران در مقام مقایسه باصنعت 
سرانه  افزوده  ارزش  فوالد  صنعت  یا  پتروشیمی 
کمتری داشته و صادرات نداشته باشد اما همین 
صنعت نیز از تحوالت سیاستگذاری کالن اقتصادی 
و نیز تحوالت سیاست خارجی و نیز گرایش سیاسی 
مدیران دولت و برخی عناصر و مقوله های دیگر تأثیر 
می پذیرد. صنعت قند و شکر ایران در قاب زمستان 
1398 همانند سایر فعالیت های اقتصادی و صنعتی 
نگران الیحه بودجه ای است که از طرف سازمان 

برنامه و بودجه به مجلس ارایه شده است.
اد     امه د     ر صفحه2

د     ر صفحات د     یگر می خوانید     :

آيا پاكستان به يك واردكننده 
محض شكر مبدل خواهد شد؟
صفحه4

پنج كارخانه قند تا سال ۱۴۰۴ 
در خوزستان ساخته مي شود 

صفحه6

سازندگان خوزستان 
همكار اصلی ما هستند
صفحه7 

 تغيير نرخ ارز واردات شكر 
به زودي اتفاق نمي افتد

صفحه8

 ميان ماه ما 
تا ماه گردون

|محمد      صادق جنان صفت|
س��اختن د   نیایي سرش��ار از خوش��بختي و 
ش��اد   ي که د   ر آن جایي براي رنج و د   رد    نباش��د    
از آرزوهاي جاوید    انس��ان است و د   مید   ن بر این 
روح شاد   ي خواهي هرگز پایاني ند   ارد   . این د   نیاي 
خوش پسند   انه که د   ر آن از هر چیز سرخوش کنند   ه 
بیش از اند   ازه وجود    د   اشته باشد    البته د   ر ژرفاي 
وجود    آد   مي نهفته است و آد   مي مي پسند   د    آن را 
بالند   ه تر س��ازد    و از این شاد   ي خواهي راه گریزي 
نیست. اگر کره خاکي و هر پد   ید   ه ماد   ي د   ر این 
د   نیاي بزرگ آن اند   ازه د   س��ت و د   لباز بود    که د   ر 
ی��ک د   وره از زند   گي آد   میان مي ش��د    آن د   نیاي 
سرش��ار از خوشي و تهي از رنج را که د   رآن همه 
پد   ید   ه ها نی��ک و زیبا بود   ن��د    و د   رد    و رنج از آن 
رخت بس��ته بود    را س��اخت همه چیز به خیر و 
خوشي سپري مي ش��د   ، اما د   نیاي آد   مي به ویژه 
د   ر آس��تانه سال 2020 س��خت  تر از این د   نیاي 
خوشبختي هاي خویش پسند   انه آد   مي است. د   ر 
این کره خاکي که اکنون شمار زند   گي کنند   گان 
د   ر 5 قاره آن به مرز 8 میلیارد    نفر رس��ید   ه است 
ناتواني جامعه ها د   ر برآورد   ه کرد   ن د   نیاي رویایي 
که د   ر سطرهاي باال د   رباره آن نوشته شد    بیش از 

هر زمان د   یگري شد   ه است. 
ادامه در صفحه 2

ده ها هزار چغندركار و كارگران و مدیران صنعت قند

مهندس كشاورز براي وزارت معرفي شود

حليل
ت

قاله
سرم

تغییرات در س��ازمان و نهاد دولت ها یک اتفاق دایمي است و به 
دالیل گوناگون افرادي در س��طح وزیر جایشان را به کسان دیگري 
مي دهند این اتفاق در وزارت جهاد کشاورزي نیز رخ داده است و در 
هفته هاي تازه س��پري شده مهندس عباس کشاورز از ورزیده ترین 
نیروهاي متخصص در کشاورزي جانشین محمود حّجتي در وزارت 
جهاد کش��اورزي شده اس��ت. حّجت االسالم حسن روحاني رییس 
دولت دوازدهم با توجه به شایس��تگي ها و کارداني آقاي کشاورز در 
معرفي وي به عنوان سرپرست وزارت تا زمان معرفي وزیر به مجلس 

تردیدي نشان نداده است.
واقعیت این است که بخش کشاورزي ایران در سال هاي فعالیت 
دولت هاي یازده��م و دوازدهم به رغم همه فراز و فرودهاي اقتصاد 
ملي کارنامه روش��ني دارد و تولید بیشتر همه محصوالت زراعي به 
ویژه کاالهاي اساسي قابل لمس است و کسي در این باره تردیدي 
ندارد. اکثریت فعاالن در بخش کشاورزي نیک مي دانند پیشرفت در 
تولید محصوالت زراعي به ویژه کاالهاي اساس��ي مثل گندم، برنج 
و چغندر قند )که به تولید بیش��تر شکر منجر شده است( مرهون 
تالش و برنامه ریزي مهندس عباس کش��اورز در این س��ال ها بوده 
است. کارشناسان و فعاالن کشاورزي فعال در این سال ها مي دانند و 
مي گویند که یکي از کارهاي مهم آقاي حّجتي در دوران وزارت خود 
انتخاب مهندس کش��اورز براي معاونت زراعت بوده است. مهندس 
کشاورز با درك درست از واقعیت ها و شناخت دقیق از توانمندي هاي 
 ایران در تولید چغندر قند و امکان رسیدن ایران به تولید باالتر در شکر، 
این صنعت را احیا کرد و ایران توانست از تولید 1/1 میلیون تن شکر 

در س��ال 1392 به مرز 2 میلیون تن ش��کر برسد.با توجه به اینکه 
این میزان تولید حدود 90 درصد از نیازهاي ایران به شکر را تأمین 
مي کرد فقط چند گام تا خوداتکایي قابل اعتنا فاصله داشتیم و این 
اتفاق مي تواند تکرار شود. انتخاب آقاي کشاورز از سوي رییس جمهور 
براي سرپرستي وزارت جهاد کشاورزي با توجه به سابقه درخشان 
وي در رش��د و توسعه تولید شکر با خرس��ندي ده ها هزار کشاورز 
مواجه ش��ده اس��ت. اکنون کش��اورزان چغندرکار و کارگران ده ها 
کارخانه قند و ش��کر و مدیران این صنعت امیدوارند انتخاب آقاي 
کشاورز از سوي دولت و مجلس براي وزارت جهاد کشاورزي امکان 
رشد و توسعه بیشتر کشاورزي را ممکن سازد.سرپرست جدید وزارت 
جهاد کش��اورزي داراي مدرك فوق لیسانس آبیاري است. آخرین 

سمت وي معاون زراعت این وزارتخانه بوده است.
  نیم قرن حضور »كشاورز« در بخش كشاورزي

عباس کشاورز در سال 1349 مدرك لیسانس خود را از دانشکده 
کرج و در سال 1358 مدرك فوق لیسانس همین رشته را از همان 
دانشگاه اخذ کرد. کشاورز در 28 دي ماه 49 در سازمان آب و برق 
آذربایجان به عنوان مسؤول منطقه چهار آبیاري مشغول به خدمت 
شد و پس از دو سال پایان خدمت در سال 51 به عنوان کارشناس 
شرکت سهامي زراعي مناطق تجربه کاري رسمي خود را آغاز کرد 
که پنج س��ال ادامه داش��ت. پس از آن به عنوان کارشناس آبیاري 
در فاصله س��ال هاي 56 تا 60 این بار با مدرك فوق لیس��انس و با 

مسؤولیت کارشناسي آبیاري مشغول به کار  بود.
ادامه در صفحه 6
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ميان ماه ما تا ماه گردون
اد     امه از صفحه اول| د   ر این د   نیایي که اند   ازه و ژرفاي نابرابري هاي برخورد   اري 
از د   رآمد    و ثروت د   ر آن روند   ي فزایند   ه را سپري مي کند    و هر جامعه اي مي خواهد    
نسبت به گذشته خود    و نسبت به سایر جامعه ها سهم بیشتري از ثروت و د   رآمد    
 جهاني را د   اشته کارها براي همه آد   میان د   ر هر سرزمیني با هر گرایش سیاسي و با 
هر آد   اب و رفتاري سخت شد   ه است. آنچه وجود    د   ارد    و مي توان د   ید    این است 
که جامعه هاي کم شماري از کشور- ملت ها توانایي د   ارند    و توانایي یافته اند    به هر 
د   لیل تاریخي، سیاسي و فرهنگي د   رآمد   هاي سرانه باالیي د   اشته باشند    و چشم اند   از 
روشن و امید   وارکنند   ه اي براي خویش تصویر کنند    و شهروند   ان آن کشورها شاد   ي 
و خوشي بیشتري به د   ست آورد   ه و د   ست کم از رنج ناد   اري و تهید   ست بود   ن و 
زند   گي برپایه برآورد   ن نیازهاي نخستین د   ور شد   ه اند   . کشورهایي مثل سوییس، 
اروپا و سنگاپور و هنک کنگ د   ر آسیا و کشورهاي  د   انمارك، فنالند   ، نروژ د   ر 
قد   یمي تر ثروتمند    مثل آلمان و فرانسه و انگلستان و آمریکا از این د   سته کشورها 
هستند   . زند   گي کنند   گان ایراني د   ر این سرزمین تاریخي و ثروتمند    به لحاظ تاریخي 
حق خود    مي د   انند    د   ر جایگاه کشورهاي با رفاه باال و د   رد    و رنج کمتر بایستند    اما 
باید    با تلخي و اند   وه نوشت ایرانیان د   ر این روزهاي د   شوار د   وره تاریخي خود    چنین 
جایگاهي ند   ارند   . شوربختانه و با ناراحتي و د   رد    باید    بر زبان آورد    که ایرانیان حتي 
د   ر آسیا نیز از برخي کشورهایي مثل ژاپن و کره جنوبي به لحاظ تولید    سرانه 
عقب افتاد   ه اند    و د   ر شرایط سختي به سر مي برند   . چرا چنین شد   ه است؟ چرا د   ر 
روزگاري ایستاد   ه ایم که نهاد    سازمان برنامه و بود   جه ایران بود   جه اي سراپا خیالي از 

نظر د   رآمد   ي براي سال 1399 مي نویسد   ؟ 
صورت مس��أله اقتصاد    ایران اکنون د   ر پایان پاییز س��ال 1398 روشن و معلوم 
و مجهول آن براي اکثریت نخبگان آش��کار شد   ه است. د رصورتي که نخواهیم وارد    
جزئیات شویم و شاخص هاي کالن را د   ر کانون توجه قرار د   هیم خواهیم د   ید    شرایط 
خوبي ند   اریم. نرخ تورم ایران یکي از باالترین نرخ هاي تورم د   رمیان کشورهاي جهان 
اس��ت. د رحالي که راه مهار تورم شناخته شد   ه و 150 کشور جهان اکنون تورم زیر 
5 د   رص��د    را تجربه مي کنند    ای��ن پد   ید   ه آد   مکش د   ر ایران د   وب��اره اوج گرفته و به 
مرزهاي 40 د   رصد    رس��ید   ه است. د   ر شرایطي که بنابر قانون نوشته شد   ه و تأئید    و 
تصریح ش��د   ه بر آن نرخ رشد    اقتصاد   ي ایران باید    ساالنه 8 د   رصد   ي مي شد    د   وباره 
منفي ش��د   ه و بر ش��مار تهید   ستان افزود   ه مي ش��ود   . اگر بخواهیم ایرانیان را از د   ام 
تهید   س��تي و بد   بختي رها  سازیم باید    رش��د    هاي باال را تجربه کنیم چرا این میزان 
رشد    نیاز بنیاد   ین ایران است؟ چون اگر این رشد    به د   ست نیاید    نمي توان میلیون ها 
نفر ایراني جویاي کار را که به س��ن کار رس��ید   ه اند    شاغل کرد    و از تهد   ید    بیکاري 
د   ور کرد   . محاس��به ها نشان مي د   هد    براي پد   ید   ار کرد   ن 600 هزار شغل تازه نیاز به 
رش��د    6 د   رصد   ي تولید    ناخالص د   اخلي د   اریم که براي به د   س��ت آورد   ن این میزان 
رشد    با قیمت هاي امروز باید    هزار هزار میلیارد    تومان سرمایه تأمین کنیم که هنوز 
کافي نیس��ت و باید    میلیارد    ها د   الر نیز از منابع خارجي تأمین ش��ود   . پس مسأله 
روش��ن است اما راه حل چیست؟ آیا مي توان از منابع د   اخلي این هزار هزار میلیارد    
تومان را تأمین کرد   ؟ تجربه 3 د   هه س��پري شد   ه نشان مي د   هد    این میزان سرمایه 
د   ر د   اخل موجود    نیس��ت یا ش��اید    د   ر مراکزي باشد    که کس��ي از آن خبر ند   ارد   . از 
 طرف د   یگر د   ر همه س��ال هاي اخیر ایران توانس��ته اس��ت د   ر بهترین حالت فقط

3 میلیارد    د   الر س��رمایه خارجي جذب کند   . حاال که اعد   اد    و ارقام را د   اریم و معلوم 
و مجهول مس��أله برایمان آشکار شد   ه اس��ت باید    د   نبال راه حل باشیم. یک راه حل 
این اس��ت که حاکمیت و ایرانیان به این نتیجه برس��ند    براي یک د   وره نامشخص 
سطح انتظارات و توقعات همه پایین  آید    و عاد   ت کنیم که کمتر غذا بخوریم، کمتر 
لباس بپوشیم، آب و برق و بنزین و گاز و اتومبیل کمتري مصرف کنیم، سطح رفاه 
کشور را با سطح امکانات موجود    به سمت پایین بکشانیم. اگر جامعه این را بخواهد    
شاید    بتوان چنین کرد   . یک راه د   یگر این است که از همه امکانات ملي و میهني با 
کارآمد   ترین و بهره ورترین حالت استفاد   ه کنیم. ایران منابع طبیعي قابل توجهي د   ارد   ، 
جوانان د   رس خواند   ه و آموزش د   ید   ه کافي د   ارد   ، محل جغرافیایي خوبي براي تجارت 
و ترانزیت است، پیشینه تاریخي خوبي د   ارد    و رفت وآمد    د   ه ها هیأت سرمایه گذاري 
از کشورهاي د   یگر پس از برجام به ایران این مزیت ها را اثبات مي کند    و باید    از همه 
اینها اس��تفاد   ه شود   . این کار شجاعت و نیروي سترگي مي خواهد   . براي رسید   ن به 
راه حل د   وم باید    اجماع و تفاهم ملي پد   ید   ار شود    تا سطح منازعات سیاسي باال نرود    
و از تخریب و هد   ر د   اد   ن نیروها اجتناب شود   . این راه حل البته تنها از طریق برقراري 
ارتباط و گره خورد   ن با امکانات جهاني ثمر مي د   هد   ، صورت مس��أله روشن است و 

راه حل نیز وجود    د   ارد   ، آنچه مي ماند    پذیرفتن این واقعیت هاي سرسخت است.

اد     امه از صفحه اول| 
 بودجه پرمخاطره 

بودجه های ساالنه تعریف مختصر و مفیدی دارد که مورد قبول کارشناسان است: سندی 
است که دخل و خرج دولت و کشور در یک دوره معین را نشان می دهد. اما این سند با همین 
تعریف مختصر و مفید دنیایی از ماجراها را در پشت و پس خود پنهان کرده و هر عدد و رقمی 
که در کتاب های بودجه گنجانده شده است با صدها ساعت کار و فعالیت کارشناسی و اقتصادی 
و سیاسی به دست آمده است. این اعداد و ارقام برخی سابقه ای نزدیک به 6 دهه را دارند و برخی 
تازه و نو هستند، اما اعداد و ارقام کهن و تازه سرگذشتی دارند و سرنوشت سازند و صنعت قند 
و شکر نیز از این اعداد و ارقام متأثر می شود. آنچه تاکنون از اقالم و ارقام الیحه بودجه 1399 
منتشر شده است نشان می دهد که دولت آقای حسن روحانی با زحمت و مرارت تالش کرده 
است که نوعی توازن و تعادل در دخل و خرج دولت و نهادهای عمومی را برقرار سازد و منتظر 
برخی رخدادها بماند. واقعیت این است که این سند تهیه شده از طرف سازمان برنامه و بودجه 
– البته با توجه به همه دشواری هایی که در سطح ملی پدیدار شده است – قابلیت اجرایی ندارد. 
کارشناسان باور دارند حتی اگر از طرف مجلس قانونگذاری و پس از آن از سوی شورای نگهبان 

قانون اساسی تصویب و تأئید شود، اقتصاد ایران با عدم تعادل های جدی مواجه خواهد شد.
  ابهام كلی 

مهم ترین ابهام در الیحه بودجه 1399 که در هفته های اخیر با انتقاد کارشناسان مواجه شده 
است به بخش درآمدی بودجه برمی گردد. اعداد و ارقام نگران کننده ای درباره عدم تحقق بخش 
مهمی از درآمدهای پیش بینی شده ارایه می شود. به این معنی که برخی باور دارند بودجه 1399 
با 150 هزار میلیارد تومان و گروه دیگری باور دارند با 220 هزار میلیارد تومان کسری مواجه 
خواهد شد. دقت در محل هایی که برای کسب درآمد از طرف سازمان برنامه و بودجه آدرس آن 
داده شده نشان می دهد محل هایی مجهول و غیرقابل دسترسی اند. به طور مثال در حالیکه آمار 
و ارقام ارایه شده نشان می دهند میزان صادرات نفت خام ایران در نیمه دوم سال 1398 به طور 
متوسط حدود 300 هزار بشکه در روز بوده است سازمان برنامه و بودجه بر اساس صادرات روزانه 
یک میلیون بشکه نفت برای دولت محل درآمد تعیین کرده است. فروش اموال و دارایی های 
دولت، فروش اوراق قرضه و اوراق دولتی نیز از محل های مخدوش برای کسب درآمد است. با 
چنین وضعی است که کارشناسان باور دارند احتمال صعود برق آسا و شتابان نرخ تورم و نرخ ارز 

در سال بعد را باید باال گرفت و پیامدهای آن را نیز قبول کرد.
  نگرانی ملی 

واقعیت این است که برخی هدف ها و راهبردهای اتخاذ شده از سوی سازمان برنامه و 
بودجه به طور کلی نهاد دولت و سازمان ها و وزارتخانه های زیرمجموعه دولت که خود را 
در دل تبصره ها و اعداد بودجه 1399 پنهان کرده اند جای نگرانی دارد. یکی از نگرانی ها به 
مقوله سیاست های ارزی برمی گردد. به این معنی که در شرایط دشوار تأمین ارز برای مخارج 
مختلف دولت هنوز تصمیم دارد دست کم 10 میلیارد دالر از منابع ارزی را برای واردات با 
احتساب هر دالر معادل 4200 تومان اختصاص دهد که مورد اعتراض و انتقاد کارشناسان و 
اقتصاددانان است. آیا دولت محترم توجه ندارد که این نرخ ارز دستوری قاتل تولید داخل شده 
و تولید کاالهایی مثل برنج و شکر را در شرایط رقابتی بسیار نامساعد قرار می دهد؟ یکی دیگر 
از نگرانی های ملی انتشار هزاران میلیارد تومان اوراق مالی است که با توجه به شرایط بازار 
خرید این اوراق دردسرساز است. برخی بررسی ها نشان می دهد دولت در نظر دارد بانک ها 
را موظف به خرید این اوراق کند که به معنای کاهش قدرت وام دهی بانک ها بر بخش تولید 
و صنعت است. آیا دولت نمی داند بنگاه های صنعتی در همین سال 1398 نیز زیر بار فشار 
مالیات و سازمان تأمین اجتماعی گرفتار شده اند که می خواهد رشد درآمدی قابل اعتنا از 

مالیات در سال 1399 را محّقق کند. 
پیشنهاد می شود نمایندگان محترم الیحه بودجه 1399 را با دقت کارشناسی باال در دستور 
بررسی قرار داده و از تصویب برخی تبصره ها و مواد الیحه بودجه که به رشد تورم و کاهش ارزش 

پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت تولید داخل می شود را حذف کنند.

نگرانی ملی از بودجه 1399
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عباس کشاورز یکی از نیروهای متخصص و با سابقه در بخش 
از استعفای  ایران است که در سال های اخیر و قبل  کشاورزی 
محمود حّجتي معاون وزارت جهاد کشاورزی بود. عباس کشاورز 
از مؤثرترین عناصر و مقام های مسؤول در تنظیم و تولید اقالم 
اساسی کشاورزی در مسیر خوداتکایی به حساب می آید و حاال که 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شده است بر این اصل اصرار دارد. 
وی در چند روز پس از اینکه از سوی رییس جمهور حکم سرپرستی 
وزارت را برعهده گرفت تالش کرد دیدگاه های خود را برای ادامه 
فعالیت این وزارتخانه توضیح دهد. وی در نخستین نشست بزرگ 
رسانه ای ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مؤثر محمود حّجتي 
تصریح کرد راه وزارت جهاد کشاورزی همان راهی است که تاکنون 
پیموده شده و چند اصل را در کانون توجه قرار خواهیم داد که 
یکی از مهم ترین آنها اجرای برنامه خوداتکایی در برخی محصوالت 

اساسی مثل برنج و شکر است.
 تولید شکر 

کشاورز با بیان چند ابهام در بخش کشاورزي گفت: من نگران 
عنوان  به  اما  است  داخلي  تولید  واردات سرکوب کننده  وارداتم. 
مسؤول تولید نمي توانم در مقابل تصمیم هاي وارداتي یک تنه 
بایستم.وي گفت: مواردي بوده بیش از نیاز یک سال کشور برنج یا 
شکر وارد شده است و اینها همه نگران کننده است و به تولید ضربه 
مي زند.کشاورز در بخش دیگري از صحبت هاي خود گفت: برخي 
متأسفانه کاال را با تکنولوژي اشتباه مي گیرند، ما در زمینه تکنولوژي 
 نیازمند مبادله هستیم. فرض کنید ارقام چغندر قند ما ظرفیت

42 تن دارد. اگر این کشاورز بدون استفاده از رانتي بذر خارجي 
خوب بخرد و به جاي 42 تن، 56 تن بردارد به نفع کشور است. مثال 
در بذر سبزي و صیفي وابسته هستیم. اگر بذر مناسب وارد کنیم و 
تولید چند برابري داشته باشیم به نفع کشاورزان و منافع ملي است.

وي ادامه داد: در حالي که واردات شکر ما 1/6 میلیون تن بود، با 
این تغییر رویه توانستیم واردات را به 600 هزار تن کاهش دهیم. 
ما 400 میلیون دالر صرفه جویي ارزي در واردات داشتیم در عوض 
23 میلیون دالر بذر وارد کردیم که به هر حال این نشان مي دهد 

که تکنولوژي استفاده از بذر مناسب به نفع کشور بوده است.
 الگوي كشت آماده اجرا شد 

خرده پا  به  توجه  با  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  کشاورز 
بودن کشاورزي کشور مقدمات اجراي طرح الگوي کشت فراهم 
است، گفت: براي تدوین این طرح زحمات زیادي کشیده شده 
و تقریباً آماده اجرا است اما چند مشکل دارد؛ نخست اینکه باید 
تکلیف واگذاري عرصه و صادرات به تشکل ها مشخص شود. دوم 
اینکه نظام تولید قراردادي اجرایي شود و سوم اینکه تفاهم نامه 
سیاست هاي حمایتي باید براي اجراکنندگان طرح الگوي کشت 

مشخص شود.
 افزایش تولید با بذرهاي وارداتي 

خبرنگار فارس پرسید در برنامه هاي شما به بخش تولید بذر 
اشاره اي نشد در حالي که کشور در 90 درصد تأمین بذر محصوالت 
سبزي و صیفي و 80 درصد محصوالت چغندر قند وابسته است. 
 90 درصد الین مرغ کشور کاپ و رأس انگلیس بوده و بیش از

40 سال است که دامداري کشور روي نژاد هلشتاین مي چرخد؛ 
بنابراین با این میزان وابستگي نمي توانیم از خودکفایي صحبت 
کنیم. در سال 1380 کشور در تهیه 80 درصد بذر چغندر قند 
 خودکفا بود اما اکنون کمتر از 20 درصد آن را تولید مي کند و

80 درصد آن را خریداري مي کند. چرا این وابستگي ایجاد شده و 
کاري در این زمینه انجام نداده ایم؟

 ما در زمینه بذر همین قدر كه به ما یاد دادند بلدیم 
و  قحطي  زمان  در  را  دنیا  و  است  ژن  گفت:  بذر  کشاورز 
گرسنگي ژن نجات داد. بذر یک تکنولوژي است و توان و ظرفیت 
و امکانات ما متناسب با دانشي که به ما آموختند است و بیش از 
این ما نمي توانیم کاري بکنیم که البته با تقاضاي بخش خصوصي 
همخواني ندارد. ما نمي توانیم با شرکت هاي بزرگ و قدر در مورد 
بذر رقابت کنیم، ما اگر بذر وارد مي کنیم محصول داخل را افزایش 

مي دهیم. استفاده از بذر مناسب در شکر توانست میزان واردات ما 
را یک میلیون تن کاهش دهد و صرفه جویي حدود 400 میلیون 
دالري ارزي داشته باشد. اگر مؤسسه چغندر قند مي خواهد چنین 
کاري بکند باید صاحب تکنولوژي همکاري کند و اینجا کار اصالح 
بذر را انجام دهند. ما االن نمي توانیم تولیدکننده را فدا کنیم و منافع 
آنها را در نظر نگیریم. باید بخش هاي خصوصي دانش بنیان بتوانند 
تکنولوژي وارد کنند. سیاست ما باید حمایت از تولید باشد اما نباید 

مانع دسترسي کشاورزان به تکنولوژي بشویم.
 پیشنهاد حذف ارز 42۰۰ توماني

سرپرست وزیر جهاد کشاورزي گفت: پیشنهاد حذف ارز 4200 
توماني واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارایه 
شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت مي شود اما درباره حذف 

برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتري کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنیم دولت قصد 
و  برج  و  شکر  واردات  به  توماني   4200 ارز  اختصاص  حذف 
جایگزیني ارز نیمایي با هدف حمایت از تولید کنندگان و کاهش 
هزینه هاي خود دارد به طوري که عباس کشاورز سرپرست وزارت 
جهاد کشاورزي عصر روز گذشته در نشست تخصصي رونق تولید 
در بخش کشاورزي و صنایع وابسته در محل اتاق بازرگاني ایران 
اظهار داشت: پیشنهاد حذف ارز 4200 توماني واردات برنج و شکر 
با هدف حمایت از تولید کنندگان ارایه شده و مطمئن هستیم که 
با شکر موافقت مي شود اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت 
کشاورزي  وزارت جهاد  کنیم.سرپرست جدید  بیشتري  مذاکره 
همچنین اشاره کرد که رشد تولید امسال محصوالت کشاورزي در 
6 ماهه نخست افزایش 5 درصدي نسبت به مشابه سال قبل داشته 
و اتفاقات اقلیمي از قبیل سیل که در کشور اتفاق افتاد به نفع بخش 
کشاورزي تمام شده به نحوي که تولید برنج براي اولین بار به علت 

فراواني آب در مخازن سدها رکورد جدیدي را ثبت کرد.
سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزي تأکید کرد که باید تولید 
تقویت شود و رویکرد وزارت جهاد کشاورزي در راستاي پایداري 
تولید باشد که این شامل تأمین امنیت غذایي، ترویج فضاي کسب 

و کار و توجه به محدودیت کار خواهد بود.
وي همچنین از همه مس ؤوالن بخش کشاورزي تقاضا کرد 
که هیچ پروژه اي را بدون در نظر گرفتن مسأله آب اجرا نکنند 
یا نظریه پردازي در این باره انجام ندهند.سرپرست جدید وزارت 
جهاد کشاورزي با بیان اینکه همه پروژه ها باید بر اساس برنامه 
و یک مدل فرایندي باشد، گفت: به تجربه ثابت شده که اقدامات 
مقطعي کارساز نیست و کشاورزي کار اقتصادي است بنابراین همه 
جوانب اقتصادي آن باید در نظر گرفته شود.کشاورز در ادامه با 
بیان اینکه فضاي توسعه افقي کشاورزي تقریباًً صفر شده است، 
 گفت: باید رویکرد ما به افزایش عملکرد و بهره وري با اولویت باال 
بردن راندمان آب باشد البته در بهره برداري از آب هاي مرزي هم 
که در گذشته کارهاي بهتري بایدانجام مي شد الزم است به نحو 

مطلوب تري عمل کنیم.

 الگوي كشت براي اجرا نهایي شد 
وي در بخش دیگري از سخنان خود از نهایي شدن الگوي 
مراحل  این طرح  است  و گفت: حدود 5 سال  داد  کشت خبر 
کارشناسي، اعمال نظر محّققان و کارشناسان هواشناسي را گذرانده 
و تقریباًً آماده اجرا است و خیلي طول نمي کشد که این الگوي 
کشت اجرایي بشود.سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزي با بیان 
اینکه خودکفایي کشاورزي ادامه خواهد یافت،  گفت: در برنامه 
وزارت جهاد کشاورزي چند محصول جدید هم به برنامه خوداتکایي 
اضافه شده است که از آن جمله دانه هاي روغني، جو و پنبه است. 
همچنین وزارت جهاد کشاورزي قرار است به تولید در گلخانه ها 

توجه بیشتري داشته باشد.
 كشاورز بر اساس منافع خود مي كارد 

خبرنگار فارس در واکنش به این اظهارات سرپرست جدید 
وزارت جهاد کشاورزي گفت: چطور مي توان به کشاورزان گفت 
گوجه فرنگي که کیلویي 10 هزار تومان به فروش مي رود را 
نکارند و به جاي آن دانه روغني که کیلویي 3 هزار تومان است 
بکارند یا به جاي کشت خربزه و هنداونه که سودآوري خوبي 
دارد گندم بکارند. راهکار همه اینها در اجراي طرح الگوي کشت 
است که 10 سال است روي میز دولت مانده است. آمارهاي 
وزارت جهاد کشاورزي با تأخیر یک ساله منتشر مي شود که 
البته پیش از این این تأخیر دو ساله بود، بنابراین کشاورز هیچ 
اطالعاتي قبل از کاشت ندارد و نتیجه تولید ناهمخوان با تقاضا 

ایجاد مي شود.
خبرنگار فارس پیشهاد کرد وزارت جهاد کشاورزي مي تواند با 
به روز کردن آمارها خود در شرایطي که اکثر کشاورزان دسترسي 
به موبایل و کامپیوتر دارند، به آنها در کشت بهینه کمک کند. به 
روزرساني این آمارها در فصل کشت مي تواند به صورت حداقل 
هفتگي باشد که در این صورت کشاورز در فضاي تاریک قدم بر 

نخواهد داشت.
 رونمایي از سامانه جدید رصد سطح كشت در وزارت جهاد 
سؤال  به  پاسخ  در  کشاورزي  جهاد  وزارت  جدید  سرپرست 
خبرنگار فارس گفت: سامانه اي را طراحي کردیم که مراحل آخرش 
را براي رصد سطح زیر کشت انجام مي دهد که به زودي رونمایي 

خواهد شد و از خبرنگاران براي این رونمایي دعوت خواهیم کرد.
کشاورز در بخش دیگري از صحبت هاي خود گفت: من در 
این وزارتخانه به دنبال جوانگرایي و استفاده از ظرفیت بیشتر زنان 
هستم؛ چراکه آنچه را که ما بلد بودیم تا همین اندازه بود و باید فضا 

را براي نسل جدید آماده کنیم.
وي چند مورد دیگر را هم گفت: نخست اینکه هر کسي در حوزه 
کشاورزي نظري داشته باشد مشاوره آنها را قبول خواهم کرد و به 
دنبال جذب حداکثري ایده ها و نظرات و مشاوره ها خواهد بود. دوم 
اینکه بنایي براي شکایت از رسانه ها ندارد و تقاضا کرد رسانه ها هم 
به جاي نقد قضاوت نکنند،  البته در انجام نقد همه آزادند و اجازه 

بدهند قضاوت را مخاطبان داشته باشند.

سرپرست وزارت جهاد كشاورزی ارائه كرد

برنامه هاي خوداتكايي بخش كشاورزي
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ترجمه و تنظیم| شركت توسعه نیشکر و منابع مالی 
معاونت طرح و برنامه|

 2019-20 فصل  د ر  پاکستان  شکر  تولید   احتماالًً 
)نوامبر/ اکتبر( به کمتر از 5/5 میلیون تن )ارزش سفید ( 
خواهد  رسید  که د ر صورت تحّقق، صنعت شکر این کشور 
براي سؤمین سال متوالي شاهد  کاهش تولید  خواهد  بود . 
از آن  بود  چرا که شواهد  حاکي  انتظار  قابل  این مسأله 
است که پس از رسید ن به رکورد  بیش از ۷ میلیون تن 
د ر سال هاي 1۷-2016 و 18-201۷، شرایط تولید  این 
کشور د ر حال بازگشت به حالت عاد ي مي باشد . این بد ان 
معني است که شکر پاکستان د ر فصل آیند ه، به سختي 
مي تواند  به بازارهاي جهاني راه پید ا کند . برعکس، حتي 
به  مجبور  تولید ،  کاهش  جبران  منظور  به  است  ممکن 

وارد ات چند  صد  هزار تن شکر شود .
این اتفاق براي آخرین بار د ر سپتامبر 2010 رخ د اد  
و نشانگر آن است که پاکستان همچنان یک تولید کنند ه 
د وره اي و چرخشي است.صنعت شکر نیشکر پس از پنبه، 
د ومین محصول مهم کشاورزي قابل فروش د ر پاکستان 
است و تقریباً 2 د رصد  تولید  ناخالص د اخلي این کشور 
براي 4۷000  پاکستان  شکر  بخش  مي د هد .  تشکیل  را 
به طور  نفر  میلیون  یک  حد ود   و  مستقیم  به طور  نفر 
آسیاب  است. حد ود  90  کرد ه  ایجاد   غیرمستقیم، شغل 
د ر  آنها  از  مورد   که 45  د ارد   وجود   کشور  این  د ر  شکر 
استان  د ر  مابقي  و  سند   استان  د ر  مورد    38 پنجاب، 

سرحد ي شمال غربي واقع شد ه اند .
د ر گذشته، بیشتر آسیاب ها پایین تر از ظرفیت اسمي 
ظرفیت  متوسط  که  مي شود   برآورد   و  مي کرد ند   کار 
صنعت  ظرفیت  د رصد    ۷0 حد ود   د ر  آنها  بهره برد اري 
بود ه است. ظرفیت فعلي ساالنه این صنعت د ر حد ود  ۷8 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت  میلیون تن نیشکر است، 
عملکرد ي  شاهد     2016-1۷ فصل  د ر  بخش  این  که 
د ر  است.تولید  شکر  بود ه  کامل خود   به ظرفیت  نزد یک 
پاکستان به د لیل هزینه بسیار زیاد  پرورش نیشکر )۷5 
د رصد  کل هزینه تولید  شکر(، گران تر از سایر کشورهاي 
این مسأله عمد تا به واسطه  پرورش د هند ه نیشکر است. 
بازد ه کم و محتواي پایین قند  نیشکر مي باشد . سطح باالي 

هزینه نهاد ه هایي مانند  برق و گازوئیل، از د یگر مشکالت 
شکایت  با  براین،  عالوه  مي باشد .  بخش  این  پیش روي 
مکرر کشاورزان نسبت به د یرکرد  پرد اخت مطالبات بهاي 
تیره شد ه  آنها  بین  روابط  نیشکرشان توسط کارخانه ها، 

است.
مس ؤوالن با تعیین قیمت حمایتي قبل یا بعد  از کاشت، 
از تولید  نیشکر حمایت مي کنند . د ولت فد رال به مقامات 
استاني اجازه د اد ه است تا با مشورت نمایند گان صنعت 
شکر و تشکل هاي کشاورزان، قیمت نیشکر ایالت خود  را 
تعیین کنند . این قیمت ها، اغلب موضوع مباحثات شد ید  
اوقات، د ولت  بین مس ؤوالن و بخش آسیاب است.برخي 
مقاد یر محد ود ي شکر را با نرخ یارانه به فقرا مي فروشد  
که از نظر صاحبان آسیاب، این امر باعث تحریف ارزش ها 

د ر بازار مي شود .
این مجموعه تأکید  مي کند  که صنعت شکر پاکستان، 
از همه  قد رتمند ي  منافع  یک صنعت سیاسي است که 
اغلب  مسأله  این  است.  د خیل  آن  د ر  جامعه  طرف هاي 

منجر به اتخاذ تصمیمات ضد  تولید  مي شود . د ر حالي که 
د ولت بمنظور کسب رضایت مصرف کنند گان، عالقه مند  
د ارد ،  نگه  معقولي  حد   د ر  را  د اخلي  شکر  قیمت  است 
معموالً قیمت هاي باالي نیشکر، باعث افزایش اعتراضات 
کارخانه د اران مي شود  و د ر اغلب اوقات، باعث تأخیر شروع 
و  صحیح  سیستم  هیچ  مي گرد د .  نیشکر  آسیاب  فصل 
د قیقي براي انتشار ماهانه قیمت هاي د اخلي وجود  ند ارد . 
با این حال، د ولت با تغییر نرخ عوارض وارد ات، خرید  شکر 
براي ذخایر استراتژیک یا صد ور مجوز صاد رات، گاهاً به 

د نبال تأثیرگذاري بر قیمت هاي د اخلي است.
نگاه اجمالي به آمار و ارقام تولید  و تجارت نشان مي د هد  
که پاکستان یک تولید  کنند ه د وره اي با نوسانات چرخ هاي 
گسترد ه د ر تولید  و کمبود هاي شکر مي باشد . د ر حالي 
که تولید  شکر د ر سال 08-200۷ بیش از 4/۷ میلیون 
به  د ر سال 2009-10  رقم  این  بود ،  )ارزش سفید (  تن 
3/1 میلیون تن کاهش یافت که بسیار پایین تر از تقاضاي 

د اخلي آن سال محسوب مي شد .

آيا پاكستان به يك واردكننده محض شكر مبدل خواهد شد؟
 )F.O.LICHT,S( 3۰ ژوئيه ۲۰۱۹ -نشريه بين المللي شكر و شيرين كنند   ه ها
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این   ،2010 تا   2000 سال هاي  طي  آنکه  علیرغم   
کشور بیشتر یک وارد کنند ه محض بود  و سهم وارد اتش 
بود ، د ر  متغیر  میلیون تن  تا حد ود  2  تن  از 360.000 
عنوان  به  را  خود   پاکستان  که  بود یم  شاهد   د هه جد ید  
یک صاد ر کنند ه منظم معرفي کرد  و رکورد  صاد رات 1/۷ 
میلیون تن را د ر سال 1۷-2016  ثبت نمود . الزم به ذکر 
است که شرایط آب و هوایي، به تنهایي نمي تواند  مسؤول 
باعث  سیاسي  ثبات  فقد ان  باشد .  گسترد ه  نوسانات  این 
ایجاد  نوسانات گسترد ه د ر قیمت هاي د اخلي مي شود  و د ر 
مواقع وقوع کاهش عرضه، قیمت ها سریع افزایش مي یابد . 
)اغلب  کشور  شکر  کارخانجات  مالکان  و  عمد ه فروشان 
سیاستمد اران(، بارها و بارها اهد اف اصلي خشم عمومي 

و مد اخالت رسمي بود ه اند .
تثبیت  با  که  متهم شد ه اند   موارد   از  بسیاري  د ر  آنها 
قیمت ها و احتکار شکر، سود  خود  به هزینه مصرف کنند ه 
را به حد اکثر مي رسانند . مالکان کارخانجات، این اد عاها 
را رد  مي کنند  و معتقد ند  که بین مقد ار نیشکر و قیمت 
شکر، یک رابطه معکوس وجود  د ارد . آنها، تغییرات سطح 
زیر کشت نیشکر را ناشي از سیاست ناد رست کشاورزي 
و تغییر شرایط آب و هوایي مي د انند  و به این نکته اشاره 
د ارند  که افزایش شد ید  قیمت حمایتي محصوالت رقیب 
)مانند  حبوبات(، کشاورزان را واد ار به تغییر الگوي کشت 
به سمت سایر محصوالت تجاري سوق مي د هد  و کاشت 

نیشکر را به مخاطره مي اند ازد . 
توجه  نیشکر،  عرضه  کاهش  شرایط  د ر  براین،  عالوه 
کشاورزان بیشتر به سمت تولید  گور معطوف مي شود  تا 
از این طریق سود  بیشتري کسب کنند . تولید کنند گان 
این  از  زیاد ي  مقاد یر  بهتر،  د رآمد   به منظور کسب  گور 
محصول را به کشورهاي همسایه )مانند  افغانستان( صاد ر 
را  عرضه  کساد ي  وضعیت،  این  بد ین ترتیب،  مي کنند . 

تشد ید  مي کند .

 جریانات اصالحي، روند  معمول تولید  را تغییر نمي د هد 
محسوب  محبوب  محصول  یک  پاکستان،  د ر  نیشکر 
مي شود . از این رو، د ولت قیمت هاي خرید  بسیار جذابي 
را براي آن تعیین مي کند . این موضوع باعث مي شود  که 
نیشکر د ر مقایسه با سایر محصوالتي که از ثبات قیمتي 

کمتري برخورد ار هستند ، بسیار سود آورتر باشد .
سطح زیر کشت نیشکر د ر این کشور طي هفت سال 
عین  د ر  است،  یافته  افزایش  د رصد    30 حد ود   گذشته 
حال، میزان تولید  با کمک یارانه هاي د ولت براي خرید  

)کود  و سایر نهاد ه ها(، بیش از د و برابر شد ه است. 
د ر نتیجه این اقد امات، تولید  شکر پاکستان د ر سال 
1۷-2016 به ۷ میلیون تن )ارزش سفید ( رسید  که بیش 
بود ه  این کشور  تقاضاي د اخلي حد ود  5 میلیون تن  از 
د ولت خواست  از  پاکستان  بنابراین، صنعت شکر  است. 
تا مجد د أ یارانه هاي صاد راتي را براي جبران قیمت هاي 

پایین شکر جهاني برقرار نماید .
سهمیه  پاکستان  د ولت   ،201۷ سال  د سامبر  د ر 
صاد رات شکر را از 500 هزار تن به 2 میلیون تن افزایش 
د اد . عالوه براین، پرد اخت یارانه حمل شکر )معاد ل 9۷ 
د الر به ازاي هر تن یا 10۷ روپیه به ازاي هر کیلوگرم( 
براي تمام سهمیه تا پایان سال را تصویب کرد ، به عبارتي 
معاد ل  رقمي  به  شکر  صاد رات  یارانه  نهایي  هزینه  کل 
194 میلیون د الر رسید . اطالعات رسمي نشان مي د هد  
که صاد رات سال 18-201۷ د ر حد ود  1/6 میلیون تن 
)ارزش سفید ( بود ه است. د ر حال حاضر، کل چشم اند از 
صاد رات سال 19-2018  د ر حد ود  650 هزار تن است 
که پایین تر از سهمیه صاد راتي 1/1 میلیون تني مصوب 

بد ون  این بار  اما  مي باشد    2018 د سامبر  ماه  د ر  د ولت 
شکر  صاد رات  میزان  مي شود   پیش بیني  یارانه اي.  هیچ 
این کشور د ر سال 20-2019 به کمتر از 100 هزار تن 
به  تا 2018، منجر  بحران شکر سال هاي 2016  برسد . 
تأخیر د ر پرد اخت بهاي محموله هاي نیشکر و تأخیر د ر 
شروع فعالیت بسیاري از کارخانجات شکر و موجب بروز 
تعد اد   نتیجه،  د ر  شد .  کشاورزان  براي  اضافي  مشکالت 
زیاد ي از تولید کنند گان نیشکر، الگوي کشت خود  را د ر 
سال 2018 تغییر د اد ند  و تخمین زد ه مي شود  که سطح 
زیر کشت براي برد اشت سال 20-2019، د ر حد ود  12 
د رصد  کاهش د اشته باشد . احتماالً کاهش تولید  منجر به 
افزایش وارد ات مي شود  که رقم آن مي تواند  به چند  صد  
هزار تن برسد . آخرین سابقه پاکستان د ر مواجه با چنین 

سطحي از کسري شکر، به سال 200۷ برمي گرد د .
د رآمد هاي  افزایش  د نبال  به  د ولت  که  صورتي  د ر 
مالیاتي باشد  ممکن است شکاف عرضه کوچک تر شود . 
فروش  مالیات  که  د اد   پیشنهاد   اسالم آباد   ژوئن،  ماه  د ر 
یابد . د ر صورت  افزایش  به 1۷ د رصد   از 8 د رصد   شکر 
هر  قیمت  مي تواند   مصرف کنند ه،  به  مالیات  این  انتقال 
حال  د ر  د هد .  افزایش  روپیه   365 تا  را  شکر  کیلوگرم 
د ر  شکر  کیلوگرم  هر  خرد ه فروشي  قیمت هاي  حاضر 

پایتخت این کشور د ر حد ود  ۷۷ روپیه است.
د رآمد ي  فعلي،  شرایط  د ر  د رصد ي   8 مالیات  نرخ 
معاد ل 18 میلیارد  روپیه براي صند وق هاي ایالتي تولید  
کرد ه است. نوشید ني هاي قند ي نیز شاهد  افزایش مالیات 
از 11/25 د رصد  قبل به 13/2 د رصد  خواهند  بود . د لیل 
اصلي این اقد ام، موافقتنامه مشروط این کشور با صند وق 
بین المللي پول براي تأمین کل 6 میلیارد  د الر صند وق هاي 
وثیقه است.د ر صورت اجراي این برنامه، قیمت شکر که 
سطح  از  باالتر  توجهي  قابل  میزان  به  حاضر  حال  د ر 
بازارهاي جهاني است، بیشتر افزایش مي یابد  و د ر نتیجه 
مي تواند  رشد  مصرف را کاهش د هد . د ر گذشته، تقاضاي 
شکر این کشور به پشتوانه رشد  جمعیت و افزایش مصرف 
سرانه، ساالنه 200 تا 300 هزار تن افزایش مي یافت. د ر 
صورتي که قیمت ها به د لیل افزایش مالیات، باالتر برود ، 

به نظر نمي رسد  این رابطه تد اوم د اشته باشد .

 بازگشت به وارد ات 
پاکستان د ر خصوص فعالیتش د ر بازار جهاني، د اراي 
هزینه  به  تا حد ود ي  موضوع  این  است.  متغیري  سابقه 

کار  و  کسب  این  سیاسي  بسیار  ماهیت  و  تولید   باالي 
مربوط مي شود .

د ر نتیجه، صاد رات فقط د ر شرایطي صورت مي گیرد  
کشاورزي  محصوالت  سایر  به  نسبت  نیشکر  قیمت  که 
کشور جذاب باشد . د ر این حالت، پاکستان قاد ر به تولید  
مازاد  عظیمي است که قیمت هاي محلي را تحت فشار قرار 
مي د هد . براي خالص شد ن از شر شکر اضافي، صاد رات 
تنها گزینه است که اغلب با کمک د ولت د ر قالب پرد اخت 

یارانه صورت مي گیرد .
با این حال، از آنجا که صنعت شکر پاکستان به شد ت 
کنترل شد ه است، میزان صاد رات را بایستي د ولت تعیین 

و تصویب نماید .
بمنظور حفظ رضایتمند ي مصرف کنند گان  این رو،  از 
شکر و همچنین تولید کنند گان نیشکر، این اقد ام مي تواند  
د ستور العمل متفاوتي نسبت به کارخانه ها را د ر پي د اشته 
باشد .. د ر صورت همسان سازي کافي منافع تولید  کنند گان 
نیشکر و صنعت، معموالً متولیان امر مشکل زیاد ي ند ارند  
از  تا  مي کنند   کمک  بخش  این  به  جد ي  به طور  لیکن 

آشفتگي رهایي یابد .
وقایع سال 18-201۷ که باعث شد  صاد رات به باالترین 
سطح خود  برسد ، د ولت را مجبور کرد  تا قیمت نیشکر را 
تغییر ند هد . با گذشت زمان، این امر باعث شد  تا جذابیت 
کشت این محصول کاهش یابد  و نتایج اولیه آن د ر تولید  

سال گذشته مشاهد ه شود . 
مطالبات  پرد اخت  د ر  تأخیر  باعث  روند ،  این  تشد ید  
این  مي شود .  آسیاب  توسط  کشاورزان  نیشکر  بهاي 
بد ان معناست که به طور متوسط، کشاورزان بهاي کمتر 
از قیمت تعیین شد ه توسط د ولت د ریافت مي کنند . د ر 
عین حال تأکید مي شود  که پس از سال 2016، قیمت 
شکر )هم د ر بازار محلي و هم د ر سطح بین المللي( به طور 
چشمگیري کاهش یافته است، بنابراین کارخانجات شکر 
با وجود  مهلت قانوني قیمت نیشکر، همچنان د ر وضعیت 

د شوار قرار د ارند .
از این رو، رابطه بین تولید  کنند گان و کارخانجات متشنج 
باقي خواهد  ماند  و احتماالً این امر منجر به کاهش سطح 
زیر کشت نیشکر خواهد  شد . این وضعیت تنها د ر صورت 
بهبود  قیمتهاي شکر د ر بازار د اخلي تغییر مي کند ، روید اد ي 
که ممکن است د ر سال 20-2019 اتفاق بیفتد . این مسأله 
مي تواند  باعث افزایش سطح زیر کشت و همچنین افزایش 

تولید  د ر فصل 21-2020 شود .
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مدیرعامل شركت كشت و صنعت نیشکر هفت تپه

اجراي ۱۲ طرح توليدي جديد در نيشكر هفت تپه

پنج كارخانه قند تا سال 1۴۰۴ 
در خوزستان ساخته مي شود 

سازمان  گیاهي  تولیدات  و  بهبود   معاون 
جهاد کشاورزي خوزستان گفت: پنج کارخانه 
قند تا سال 1404 در خوزستان ساخته مي شود 
که با بهره برداري از آنها 80 هزار هکتار از اراضي 

استان زیر کشت چغندرقند مي رود.
کشت  زیر  سطح  افزود:  قاسمي نژاد  محمد 
 چغندرقند  در خوزستان در سال زراعي 1398-1399،

13 هزار و 200 هزار هکتار بوده که با بهره برداري 
افزایش  زیرکشت  سطح  این  کارخانه  این  از 
آغاز  به  اشاره  با  چشمگیري خواهد داشت.وي 
دوباره کشت چغندرقند از سال 91 در استان 
خوزستان بعد از 2.5 دهه تعطیلي گفت: امسال 
تولید چغندرقند در خوزستان از یک میلیون تن 
بیشتر مي شود در همین راستا به فکر وارد کردن 
صنعت افتادیم و تاکنون مجوز ساخت 2 کارخانه 
قند در دزفول و شوش گرفته شده و فعالیت هاي 
زیربنایي این کارخانه ها نیز آغاز شده است. معاون 
بهبود و تولیدات گیاهي سازمان جهاد کشاورزي 
خوزستان افزود: سه کارخانه دیگر نیز با پیشرفت 
50 تا 60 درصد در استان خوزستان در حال 
ساخت است که تا افق 1404، تعداد پنج کارخانه 
قند در استان خوزستان بهره برداري مي شود. وي 
گفت: 2/2 میلیون هکتار زمین کشاورزي مناسب 
میلیون  از 1/2  که  داریم  خوزستان  استان  در 
هکتار آن استفاده مي شود.وي افزود: تحقیقات در 
کشورهاي پیشرفته پنج درصد در تولید ناخالص 
ملي کشورها سهم دارند در حالي که این میزان 
در ایران نیم درصد است که نشان دهنده استفاده 

ناکافي از نتایج تحقیقاتي است.

 مهندس كشاورز 
براي وزارت معرفي شود

ادام�ه از صفحه اول| نخس��تین س��مت 
مدیریتي خود را به عنوان مدیرکل شرکت هاي 
تعاوني روس��تایي در س��ال 60 آغاز کرد و این 
س��مت تا س��ال 62 ادام��ه یافت. پ��س از آن 
در س��مت هاي کارش��ناس متخصص آبیاري، 
کش��اورزي،  وزارت  برنامه ری��زي  مدی��رکل 
کارشناس هماهنگي تحقیقات تا سال 6۷ ادامه 
فعالیت داد. در سال ۷4 با عنوان رییس مؤسسه 
تحقیقات مهندس��ي زراعي سازمان تحقیقات 
کشاورزي مشغول شد و نزدیک به هفت سال 
طول کش��ید. پس از آن در سمت هاي معاون 
برنامه ریزي سازمان تحقیقات به مدت دو سال 
فعالیت کرد. در سال ۷6 به عنوان معاون وزیر و 
رییس سازمان تحقیقات کشاورزي منصوب شد 
و چهار سال در این حوزه فعالیت کرد. در فاصله 
سال هاي 80 تا 84 رییس تحقیقات نهال و بذر 
کش��ور بود و پس از آن در حوزه هاي مختلفي 
مانند مهندس��ین مش��اورین آب و کشاورزي 
پایدار به هنگام س��ازي طرح جامع آب کشور، 
گروه پژوهش کشاورزي و آب مرکز تحقیقات 
اس��تراتژیک، مس��ؤول طرح جامع تحقیقات، 
مس��ؤول هماهنگي پروژه هاي مصوب چالش 
جهاني آب، واحد مطالعات مرکز ملي مطالعات 
کشاورزي و آب اتاق ایران فعالیت کرد. از سال 
92 تاکنون هم به عن��وان معاون زراعت جهاد 

کشاورزي مشغول به کار بود.

به  اشاره  با  هفت تپه  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت  مدیرعامل 
اعتراض هاي کارگري در این شرکت و خسارت هاي مالي وارده گفت: 
توقف فعالیت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مدت بیش 
از 2 ماه موجب توقف تولید و بهره برداري در این شرکت شد و خسارت 

مالي زیادي به شرکت وارد کرد.
امید اسدبیگي با ابراز خوشحالي از بازگشت به کار کارگران و آغاز 
مجّدد فعالیت در این شرکت بزرگ تولید شکر و دیگر محصوالت 
آماده سازي  کار  کار کارگران،  به  بازگشت  با  اظهارکرد:  کشاورزي 
)اورهال( خط تولید در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آغاز 
شده و پیش بیني مي شود ظرف مدت 10 روز آینده با از سرگیري 
برداشت نیشکر از مزارع، تولید شکر در این شرکت از سر گرفته 
شود. اسد بیگي با اشاره به افزایش 2 هزار و 503 هکتار به سطح زیر 
کشت مزارع نیشکر این شرکت در سال زراعي جاري گفت: با تالش 
و تعامل خوب کارگران این شرکت در بخش هاي مختلف، حیات و 
مرحله جدیدي در این شرکت آغاز شده است و چشم انداز روشني 

براي شرکت ترسیم شده است.

 پرداخت 18۰ میلیارد ریال حقوق ماهانه 
او با اشاره به پرداخت 180 میلیارد ریال حقوق ماهیانه در این شرکت 
گفت: تالش مجموعه مدیریت این شرکت پرداخت به روز حقوق کارگران 
است و شرکت در حال حاضر تنها یک ماه حقوق عقب افتاده دارد که تالش 
مي شود تا قبل از پایان آذرماه به کارکنان پرداخت شود. اسدبیگي گفت: از 
مجموعه کارکنان این شرکت در بخش هاي مختلف انتظار مي رود در راستاي 
ادامه فعالیت و تولید طوري عمل کنند که مجموعه شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه دچار اعتصاب، تعطیلي و توقف تولید نشود. وي با تشریح 
وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پیش از واگذاري به بخش 
خصوصي گفت: این شرکت پنج سال پیش در وضعیتي به بخش خصوصي 
واگذار شد که بیش از پنج هزار میلیارد ریال ضرر انباشته شده داشت و عالوه 
بر ضرر دهي ساالنه ۷50 میلیارد ریال، هفت ماه حقوق عقب افتاده داشت که 
اکنون با تالش صورت گرفته و تعامل خوب کارگران تأخیر در پرداخت حقوق 
به یک ماه کاهش یافته است ضمن اینکه حق سنوات یک هزار نفر از کارکنان 

بازنشسته این شرکت نیز پرداخت شد.

 اجراي 12 طرح تولیدي جدید در هفت تپه 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ادامه به 
تشریح برنامه هاي در دست اجرا در این شرکت در راستاي افزایش 
تولید، اشتغال و رونق اقتصادي منطقه و استان خوزستان پرداخت 
و گفت: عالوه بر احداث کارخانه تولید  ام دي اف با ظرفیت ساالنه 
با 90 درصد پیشرفت اجرایي، خط تولید  300 هزار متر مکعب 
الکل صنعتي با ظرفیت تولید روزانه 10 هزار لیتر و قابل افزایش تا 
35 هزار لیتر در روز وارد مدار شده و مرحله پیش راه اندازي را طي 
مي کند، ضمن اینکه تجهیزات کارخانه تولید شیرخشک با ظرفیت 

تولید 30 تن در روز نیز در حال انتقال به شرکت است.
با  از کارخانه تولید فرمالین، زغال صنعتي و نئوپان  اسدبیگي 

به  فرنگي  تولید رب گوجه  مترمکعب و خط  ظرفیت 100 هزار 
عنوان دیگر طرح هاي در دست اجرا و راه اندازي در شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه نام برد و گفت: ایجاد 250 هکتار تاکستان 
از واریته هاي جدید، باغ لیمو، اختصاص 600 هکتار زمین به کشت 
هکتار  هزار  یک  کشت  و  گلخانه  هکتار  ایجاد 100  اکالیپتوس، 
چغندرقند دیگر برنامه هاي اجرا شده در راستاي رونق اشتغال و 
تولید در هفت تپه هستند که تحقق آنها عالوه بر ایجاد فرصت هاي 
شغلي جدید براي منطقه، رونق اقتصادي منطقه را نیز به دنبال 

خواهد داشت.
وي بیان داشت: این طرح ها با هدف رونق تولید و اشتغال در 
هفت تپه برنامه ریزي شده اند. ضمن اینکه صادرات تولیدات آنها 
به دیگر کشورها نقش مهمي در رونق اقتصادي منطقه و استان 
خوزستان دارد که البته الزمه تحقق آنها تعامل و همکاري خوب 
جامعه کارگري این شرکت است چرا که اجراي این طرح ها گامي در 

راستاي تأمین منافع کارگران این شرکت است.

  ایجاد منطقه ویژه اقتصادي در هفت تپه 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنین به 
اختصاص 300 هکتار از اراضي هفت تپه به عنوان منطقه ویژه اقتصادي 
براي جذب سرمایه گذار خارجي اشاره کرد و گفت: برنامه ریزي الزم در 
این رابطه انجام شده و مجوزهاي الزم براي منطقه ویژه اقتصادي هفت 

تپه اخذ شده است.

 هدف گذاري تولید 1۰۰ هزار تن شکر در هفت تپه
اسدبیگي در ادامه سطح زیر کشت فعلي نیشکر در این شرکت را 
6 هزار و 500 هکتار بیان کرد و گفت: با از سرگیري برداشت نیشکر 
در این شرکت ظرف 10 روز آینده پیش بیني مي شود امسال حدود 
30 هزار تن شکر تولید شود. وي افزود: با توجه به افزایش سطح زیر 
کشت نیشکر در هفت تپه به 9 هزار هکتار براي سال آینده، تولید ۷0 
هزار تن شکر در این شرکت در سال زراعي آینده پیش بیني شده است 
ضمن اینکه براي چشم انداز پنجساله این شرکت تولید 100 هزار تن 
شکر سفید در هفت تپه برنامه ریزي شده است.شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه با وسعت 24 هزار هکتار و سطح زیر کشت ساالنه 
بیش از 12 هزار هکتار نیشکر و دیگر محصوالت کشاورزي و چندین 
کارخانه یکي از بزرگ ترین مجتمع هاي تولیدي استان خوزستان و 
کشور است که نقش مهمي در تولید، اشتغال و رونق اقتصادي منطقه 
دارد.عالوه بر پنج هزار نفر نیروي کار شاغل در شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه، بیش از 15 هزار نفر نیروي کار به صورت غیر مستقیم 
از فعالیت این شرکت متأثر است.کشت و صنعت هفت تپه، قدیمي ترین 
کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تأسیس آن 
مي گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسي اواخر سال 1394 از سوي 
سازمان خصوصي سازي از چرخه دولتي خارج و به بخش خصوصي 
واگذار شد. این شرکت در 15کیلومتري شهر شوش در شمال استان 

خوزستان واقع است.
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همكاري فائو با ايران علي رغم 
تحريم هاي بين المللي

فائو پروژه هاي آب و خاك را با همکاري وزارت 
جهاد کشاورزي در ایران اجرا مي کند و نماینده 
فائو مي گوید پروژه هاي فائو با کشورهاي عضو 

مشمول هیچ گونه تحریمي نیست.
معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي و 
نماینده سازمان کشاورزي و خوار و بار ملل متحد، 
ارتقاي  عنوان  با  را  تفاهم نامه اي  ایران،  در  فائو 
و  مسائل  مدیریت  و  پیش آگاهي  فناوري هاي 
مشکالت ناشي از سیل در بخش آب و خاك و 

کشاورزي امضا کردند.
بر اساس این تفاهم نامه قرار است فائو درباره 
ایران  کشاورزي  خاك  و  آب  مسائل  مدیریت 
همکاري  دیده اند،  آسیب  سیل  از  اخیراً  که 
و  دانش  انتقال  زمینه  در  فائو  همکاري  کند. 
آگاهي و تجربیات کشورهاي مختلف و آموزش 

کارشناسان کشور ما خواهد بود.
اجراي  براي  دالر  هزار  فائو 395  همچنین 
این تفاهم نامه اختصاص داده است که در مدت 
دو سال در ایران اجرایي خواهد شد. قرار است 
براي خرید تجهیزات  اعتبار  این  از  30 درصد 
مورد نیاز پروژه و بقیه براي آموزش و مشارکت 
بهره برداران طبق روش هایي که در سند آمده، 
باشد. از نماینده فائو پرسیده شد، آیا براي اجراي 
این پروژه ها در ایران فشاري از سوي امریکا براي 
گفت:  است،  نبوده  پروژه  اجراي  از  جلوگیري 
کشورهاي  با  همکاري  براي   TCP پروژه هاي 
عضو است و 13 تا 14 درصد اعتبارات فائو به 
این منظور پرداخت مي شود که حداکثر آن 500 
هزار دالر است. البته این اعتبار براي همه کشورها 
نیست و مثالً براي کشورهاي شمال آفریقا و اروپا 

از این اعتبارات پرداخت نمي شود.
وي ادامه داد: نوع همکاري هاي TCP فائو 
امریکا نیست و  مشمول تحریم ها و فشارهاي 
آنها در این مورد نظري ندارند.علیمراد اکبري 
معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي هم 
ارگان هاي  گفت:  تفاهم نامه  این  اجراي  درباره 
کلیدي مانند دفتر منطقه اي فائو در تهران، دفتر 
امور بین الملل و سازمان هاي تخصصي و معاونت 
وزارتخانه هم سازمان  و در درون  آب و خاك 
جنگل ها و مراتع و دفتر مدیریت بحران همکاري 
خواهد داشت.معاونت آب و خاك وزارت جهاد 
بهبود  را  پروژه  این  اجراي  از  هدف  کشاورزي 
امنیت غذایي متأثر از سیل، مدیریت سیل و 
آب و خاك و استفاده از تجارب بین المللي براي 
رفع این مشکالت عنوان کرد.اکبري گفت: پس 
از سیل انتهاي پارسال و ابتداي امسال مسأله را 
به نمایندگان فائو اعالم کردیم و طي مذاکرات 
فشرده اي که داشتیم، قرار شد فائو در این زمینه 
با ایران همکاري کند. هدف ما این بود که از 
آنجا که سیل اخیر بیشترین خسارتش به بخش 
زیرساختي آب و خاك کشور بود با استفاده از 
ظرفیت هاي فائو و تجارب و دانش دیگر کشورها 
اکبري،  به گفته  برطرف کنیم.  را  این مشکل 
و  نیست  پروژه  این  به  محدود  فائو  همکاري  
پیش از این نیز پروژه اي تحت عنوان سیداب 
براي افزایش بهره وري و مدیریت آب و خاك با 
اعتباري بالغ بر 500 هزار دالر در کشور ما اجرا 
مي کنند که به صورت آزمایشي در دشت قزوین 

در حال اجرا است.

مدیرعامل  شركت توسعه نیشکر و صنایع جانبي

سازندگان خوزستان همكار اصلی ما هستند
تالش ما در توسعه نیشکر استفاده از توان و 
ظرفیت حداکثري تولیدکنندگان ماشین آالت 
صنعتي و کشاورزي و پیمانکاران و قطعه سازان 
داخلي خوزستان است. زنجیره تأمین نیازهاي 
توسعه نیشکر معطوف به داخل استان است. 

ناصری مدیرعامل  شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبي گفت: شرکت توسعه نیشکر 
به طور صد درصدي استفاده از توان و ظرفیت 
عرصه هاي  همه  در  استان  داخل  تولیدات 
دستور  در  را  خدمات  و  کشاورزي  صنعت، 
کار قرار داده است.مدیرعامل  شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبي گفت: شرکت توسعه 
نیشکر به طور صد درصدي استفاده از توان 
همه  در  استان  داخل  تولیدات  ظرفیت  و 
خدمات  و  کشاورزي  صنعت،  عرصه هاي 
را در دستور کار قرار داده است. ناصري در 
حاشیه بازدید از غرفه شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبي در نهمین نمایشگاه بین المللي 
صنایع و ماشین آالت کشاورزي، گفت: طبق 
برنامه ریزي هاي صورت گرفته، همه نیازهاي 
توسعه نیشکر باید از استان تأمین شود.وي در 
ادامه افزود: شرکت توسعه نیشکر باید کمک 
تأمین  سمت  به  را  استان  پیمانکاران  کند 
نیازهاي خود هدایت نماید وخوشبختانه تا 
حدود زیادي این امر محّقق شده است و باید 
از همه ظرفیت هاي قطعه سازان و سازندگان 
صنعت  پیمانکاران  و  کشاورزي  تجهیزات 
جهت تأمین نیازهاي شرکت استفاده کرد.

صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  مدیرعامل  
هر  به طور  اکنون  ما  داشت:  بیان  جانبي 
واحدهاي  از  گزارش هایي  یک بار  ماه  سه 
زنجیره  تا  مي کنیم  دریافت  نیشکر  تابعه 
 تأمین نیازهاي شرکت توسعه نیشکر به طور 
استان  داخل  به  معطوف  صددرصدي 

اشتغال  بر  عالوه  داد:  ادامه  باشدناصري 
مستقیم خود باید زنجیره اشتغال استان را 
در بخش هاي مرتبط با فعالیت توسعه نیشکر 
فعال کنیم و از این طریق به طور غیرمستقیم 
اشتغال استان را به سمت پویایي و شکوفایي 
بیشتر هدایت کنیم.وي در پایان گفت: شرکت 
توسعه نیشکر از به کارگیري پیمانکاران داخل 
استان در بخش فعالیتهاي مرتبط استقبال 
مي کند.گفتني است مدیرعامل شرکت توسعه 
نیشکر در نهمین نمایشگاه بین المللي صنایع 
و ماشین آالت از غرفه هاي متعددي از جمله 
سورین صنعت اکسین پارس بازدید کرد و 
در جریان اقدامات این شرکت ها قرار گرفت. 
ماشین آالت  تولید  زمینه  در  شرکت ها  این 

کشاورزي و قطعات صنعتي فعالیت دارند.
  استفاده از ضایعات نیشکر 

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
ضایعات  از  استفاده  گفت:  همچنین  جانبي 
زیست  و  اقتصادي  مزایاي  بر  عالوه  نیشکر 
محیطي، سبب صرفه جویي ارزي براي کشور 
توسعه  شرکت  در  راستا  این  در  و  مي شود 

نیشکر قدم هاي مؤثري برداشته شده است.
ناصری ادامه داد: استفاده از ضایعات نیشکر 
عالوه بر مزایاي اقتصادي و زیست محیطي، 

سبب صرفه جویي ارزي براي کشور مي شود و 
در این راستا در شرکت توسعه نیشکر قدم هاي 

مؤثري برداشته شده است.
زمینه  در  اجرایي  گام هاي  افزود:  ناصري 
استفاده از پسماندهاي نیشکر و تبدیل آن به 
فرصتي براي سرمایه گذاري، رونق اقتصادي و 

ایجاد اشتغال برداشته شده است.
وي ادامه داد: نیشکر تنها محصولي است 
انواع  تولید  بر  عالوه   و  ندارد  ضایعات  که 
پتانسیل  آن  ضایعات  از  استفاده  با  شکر، 
تولید حدود 28 محصول در صنایع جانبي 
در  و  دارد  وجود  آنها  از  بهینه   استفاده  و 
نتیجه هر محصول فرعي نیشکر به عنوان 
دیگر  صنعتي  براي  اصلي  محصول  یک 
تبدیل مي شود. باگاس یا تفاله نیشکر ماده 
خوراك   ،MDF کاغذ،  تولید  براي  اولیه 
دام و چند محصول دیگر است.مدیرعامل 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي گفت: 
تبدیل پسماند کارخانه الکل و خمیر مایه 
به عنوان مالچ هاي طبیعي سازگار با محیط 
تثبیت شن هاي  در  آن  استفاده  و  زیست 
روان، طرح تولید خمیر کاغذ از باگاس و 
ایجاد یک قطب بزرگ صنعتي تولید کاغذ 
در منطقه، تولید خوراك دام، کمپوست و 
ورمي کمپوست از ضایعات نیشکر و… از 
مواردي است که سبب ایجاد ارزش افزوده 
ضایعات نیشکر و در نتیجه رونق اقتصادي 
در منطقه مي شود.ناصري در ادامه با اشاره 
راه اندازي  براي  الزم  مقدمات  ایجاد  به 
کارخانه کاغذ، گفت: خوزستان این ظرفیت 
را داراست که با استفاده از تفاله نیشکر یا 
باگاس که پسماند حاصل از فرآیند تولید 
شکر است، بدون نیاز به قطع درخت، کاغذ 

تحریر با کیفیت تولید کند.

در حالي که قیمت کاالهاي اساسي و مواد 
مصرفي مردم به صورتي افسارگسیخته در حال 
افزایش است و دولت اعالم کرده است براي سال 
آینده نرخ ارز کاالهاي اساسي تغییري نمي کند، 
در روزهاي اخیر صداهاي مخالفي در بدنه دولت و 

بخش خصوصي به گوش مي رسد.
اولین موافق جدي حذف ارز 4200توماني بعد 
از اظهارات قاطع رییس سازمان برنامه و بودجه 
در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتي حتي 
براي مرغ و شکر، عباس کشاورز سرپرست وزارت 

جهاد کشاورزي بود.وي در دیدار خود با اعضاي اتاق بازرگاني که به نحوي 
به دنبال کسب اعتماد آنها براي قبول پست وزارت جهاد کشاورزي بود اظهار 
داشت: پیشنهاد حذف ارز 4200توماني واردات برنج و شکر با هدف حمایت 
از تولید کنندگان ارایه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت مي شود اما 
درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتري کنیم.وي افزود: ارز 
کاالهاي نهایي تا حد امکان باید برداشته شود همان طور که ارز 4200توماني 
گوشت، چاي، کره و حبوبات نیز برداشته شد.این مقام مسؤول ادامه داد: تا 
زماني که یارانه به تولید محصوالت کشاورزي اختصاص بیابد امکان آزاد 
شدن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته 
باشد.ارسالن قاسمي رییس کمیسیون کشاورزي اتاق تعاون ایران نیز حذف 

ارز 4200توماني از بخش کشاورزي را خواسته 
فعاالن این بخش عنوان کرد و گفت: اتحادیه هاي 
بخش کشاورزي بر این باورند که ارز 4200توماني 
نهایي  کاالهاي  در  حداقل  کشاورزي  بخش  از 
شود. حذف  به تدریج  واسطه اي  کاالهاي  در  و 

قاسمي در تشریح این مهم افزود: به عنوان مثال 
حذف ارز 4200توماني از صنعت لبنیات، افزایش 
حدود 10درصدي قیمت را ایجاد خواهد کرد که 
به جامعه مصرف کننده آسیب نخواهد زد ولي 
بازار و هماهنگي  ارز، تنظیم  از خروج  ممانعت 
تولید و بازار، جلوگیري از رانت و فساد همچنین رهایي تولیدکنندگان 
بود.بر  خواهد  ارز 4200توماني  حذف  مزایاي  از  دستوري  قیمت هاي  از 
اساس این گزارش، اعالم اینکه حذف ارز 4200توماني تنها باعث افزایش 
10درصدي قیمت لبنیات مي شود به نوعي فریب افکار عمومي است زیرا تأثیر 
حذف ارز بر قیمت تمام شده شیر خام محاسبه نشده است.غالب خوراك دام 
مصرفي در دامداري هاي کشور از محل واردات و با ارز 4200توماني تأمین 
مي شود و تغییر نرخ ارز از 4200توماني به 11 هزار تومان هزینه تأمین را تا 
3 برابر افزایش مي دهد و در نهایت باعث افزایش قیمت محصول نهایي شیر 
خام مي شود.این افزایش قیمت ها در قیمت تمام شده کاالهاي اساسي باعث 

کاهش مصرف و خروج این محصوالت از سبد مصرفي مردم مي شود.

رییس كمیسیون كشاورزی اتاق تعاون:

دالر 42۰۰ تومانی حذف شود
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دبیر انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شکر

تغيير نرخ ارز واردات شكر به زودي اتفاق نمي افتد

به  در حالي که موضوع اختصاص دالر 4200 توماني 
محل  موضوع  یک  هنوز  اساسي  کاالي  قلم   25 واردات 
اختالف است و برخي اخبار حاکي از این بود که احتمال 
دارد براي واردات شکر دالر 4200 توماني داده نشود. بهمن 
دانایي دبیر انجمن قند و شکر تأکید کرد این اتفاق به زودي 
مهر  خبرگزاري  با  که  گفت وگویي  در  وي  نمي دهد.  رخ 
داشت تصریح کرد تغییر نرخ ارز واردات شکر از دالر 4200 
توماني به سایر نرخ هاي موجود به این زودي اتفاق نمي افتد.

دانایي با اشاره به اینکه شکرهاي وارداتي از هفته آینده 
وارد کشور مي شود و برداشت نیشکر نیز از یک الي دو روز 
آینده آغاز مي شود، گفت: قیمت شکر در روزهاي آینده 
متعادل مي شود. وي با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار 
گفت: افزایش قیمت این کاال طي روزهاي گذشته جزئي 

بوده است.
از  که  است  کاالهایي  جزو  شکر  اینکه  بیان  با  دانایي 
سه  حدود  افزود:  است،  بوده  معاف  افزوده  ارزش  مالیات 
هفته قبل مجلس تصمیم به اصالح این قانون گرفت و قرار 
بود شکر را هم از لیست این کاالها خارج کند. که همین 
مسأله باعث شد قیمت شکر در بازار بین 10 تا 15 درصد 
افزایش یابد ما بعد از گراني کاال بالفاصله وارد ماجرا شدیم 
و با پیگیري هایي که قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگاني 
اقتصادي مجلس  با کمیسیون  انجام داد و مذاکراتي که 
صورت گرفت این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و 
همین مسأله باعث افت قیمت شکر شد اما هنوز قیمت با 
نرخ مصوب مقدار کمي فاصله دارد که پیش بیني مي کنیم 

این گپ قیمتي نیز طي روزهاي آینده از بین برود.

دانایي با اشاره به اینکه االن فصل کم مصرف شکر و 
مصرف این کاال از نیمه بهمن و اسفندماه باال مي رود، گفت: 
در حال حاضر نیاز کشور به شکر ماهي حدود 150 تا 160 

هزار تن و در ایام پرمصرف حدود 200 هزارتن است.
این فعال بخش خصوصي در بخش دیگري از سخنان 
خود وضعیت ذخایر شکر را بسیار مطلوب توصیف کرد و 
گفت: به دلیل تأخیري که سال گذشته در واردات رخ داد 
و باعث نابساماني بازار شد امسال به موقع براي این کار 

اقدام کردیم.
ثبت  شکر  هزارتن  تاکنون 900  اینکه  بیان  با  دانایي 
مشابه سال گذشته  در مدت  افزود:  است،  سفارش شده 
میزان ثبت سفارش ها صفر بود و ما اواخر اسفند اقدام به 

این کار کردیم.

 شکرهاي هندي از هفته آینده وارد كشور مي شوند 
ثبت  شکرهاي  از  هزارتن  براي 300  داد:  ادامه  وي 
امیدوار  و  گرفته  صورت  ارز  تخصیص  شده  سفارش 
وارد  تدریج  به  آینده  هفته  از  میزان  این  که  هستیم 
کشور شود ضمن اینکه حدود 200 تا 250 هزارتن ثبت 
سفارش دیگر نیز انجام خواهد شد که امیدواریم همه این 
محصوالت تا آخر سال وارد کشور شوند.دانایي با بیان 
اینکه این میزان واردات براي تأمین نیاز بازار داخلي به 
شکر تا پایان تابستان 99 است، افزود: طي یکي دو روز 
آینده اولین محموله شکرهاي وارداتي وارد کشور مي شود 

و همه این واردات از هند انجام مي گیرد.
گفت:  نیز  کشور  استراتژیک  ذخایر  به  اشاره  با  وي 
شرکت بازرگاني دولتي ایران حدود 500 هزارتن شکر را 

براي این منظور وارد کرده است.
و  حقیقي  مصرف کنندگان  تمام  داد:  ادامه  دانایي 
حقوقي که شکر مي خواهند مي توانند درخواست خود را 
به سازمان صنعت و معدن استان ها یا شرکت هاي غله هر 
استان ارایه کنند آنها نیز لیست را تحویل ما مي دهند و 
ما نیز از کارخانجات مي خواهیم که شکر مورد نیاز آنها 

را تحویل دهند.

 میزان تولید چغندر قند بهاره از پیش بیني بخش 
خصوصي هم كمتر شد 

دبیر انجمن قند و شکر کشور در بخش دیگري از 
سخنان خود با اشاره به اینکه مقدار تولید چغندر قند 
در کشور براي اولین بار حتي از میزان پیش بیني شده 
توسط بخش خصوصي نیز کمتر شده است، گفت: ما 
پیش بیني مي کردیم میزان تولید بین 3 میلیون و 800 

هزار تن تا 3 میلیون و 900 هزار تن باشد اما در نهایت 
حدود 3.2 میلیون تن چغندر بهاره در کشور تولید شد 
که با احتساب تولید حدود ۷00 هزار تن چغندر پاییزه 

مجموع تولید به 3.9 میلیون تن مي رسد.
کاهش  را  قند  چغندر  تولید  کاهش  دلیل  دانایي 
عملکرد در هکتار عنوان کرد و ادامه داد: اواخر سال 
گذشته و اوایل امسال بارندگي هاي شدید باعث ایجاد 
مشکالتي در کشت و در نهایت کاهش تناژ محصول 
شد امسال عملکرد در واحد سطح به کمتر از 50 تن 
 500 امسال  کرد:  اضافه  یافت.وي  کاهش  هکتار  در 
هزار تن شکر از نیشکر نیز در کشور تولید مي شود که 
تاکنون 100 هزار تن از آن تولید شده و حدود 400 
هزار تن دیگر تولید خواهد شد و ان شاءا… با خشک 
شدن زمین بعد از بارندگي هاي اخیر، طي امروز و فردا 

برداشت آن مجدداً آغاز خواهد شد.

 تخصیص ارز 42۰۰ توماني به واردات شکر براي 15۰ 
نفر رانت ایجاد كرده است! 

دانایي با اشاره به مباحث مطرح شده مبني بر احتمال 
حذف ارز 4200 توماني از شکر، گفت: ما از این مسأله 
توماني   4200 ارز  اختصاص  که  چرا  مي کنیم  استقبال 
 براي واردات شکر منجر به ایجاد رانت براي عده اي معدود 

شده است.
وي اضافه کرد: عمده شکر وارداتي با ارز 4200 توماني 
تبدیل به محصوالت دیگر و از کشور صادر مي شود. بنابراین 
مصرف کننده نفع چنداني از این مسأله نمي برد ضمن اینکه 
به دلیل ارزان بودن شکر وارداتي با ارز دولتي، انگیزه قاچاق 

این محصول به کشورهاي همسایه زیاد مي شود.
دبیر انجمن قند و شکر کشور گفت: بر اساس آمار بانک 
مرکزي میزان شکر مصرفي یک خانواده 4 نفره 8 کیلوگرم 
و انواع قند 15 کیلوگرم است ضمن اینکه این آمار مربوط 
به سال 96 است و ما اطمینان داریم که در حال حاضر 

میزان مصرف کمتر شده است.
دانایي توضیح داد: حتي اگر مجموع قند و شکر مصرفي 
خانوار را 24 کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر شش 
کیلوگرم مي شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم 

شکر بین 480 تا 500 هزار تن است.
وي ادامه داد: به عبارتي از مجموع 2.2 میلیون تن شکر 
وارداتي، 1.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف 
مي شود که عمده آن نیز از کشور صادر مي شود. بنابراین 
نفع  ایجاد شده  رانت  از  نفر  تا 150  میان 100  این  در 

مي برند نه مردم و مصرف کنندگان نهایي.

 حذف ارز 42۰۰ توماني از واردات شکر به زودي اتفاق نمي افتد
ارز 4200  حذف  صورت  در  اینکه  به  اشاره  با  دانایي 
توماني از واردات شکر، راهکارهاي مختلفي براي کنترل 
مثال مي توان شکر  عنوان  به  دارد، گفت:  بازار آن وجود 
را به صورت مستقیم عرضه کرد یا اینکه آن را در بسته 
بندي هاي مختلف ارایه نمود. اما مسأله اینجاست که در 
حال حاضر شکر اثر چنداني در سبد هزینه خانوار ندارد. 
هم اکنون نرخ مصوب آن 4.050 تومان است و پیش بیني 
مي شود در صورت حذف ارز 4200 توماني و تبدیل آن به 

ارز نیمایي قیمت شکر به 4800 تا 4900 تومان برسد.
وي با بیان اینکه قیمت شکر شهریور هر سال بعد از 
اعالم نرخ خرید تضمیني چغندر قند و دستمزد تعیین 
مي شود و تا شهریور سال آینده ثابت مي ماند، اضافه کرد: 
باید این نکته را متذکر شوم که با توجه به شرایط جامعه و 
قدرت خرید مردم این اتفاق به زودي رخ نمي دهد و حداقل 

تا قبل از عید شاهد چنین اتفاقي نخواهیم بود.


