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نگرانی ملی
از بودجه 1399
بهمن دانائی

صنعت قند و شکر ایران یک صنعت اصیل و
قدیمی است که یک پای آن در هزاران مزرعه
کوچک و بزرگ در پهنه سرزمین و یک پای ديگر
آن در دهها کارخانه در استانهای گوناگون دارد.
این صنعت قدیمی که حاال عمرش از 120سال نیز
فراتر رفته و سابقهای درخشان در توسعه و عمران
شهرهای ایران دارد خانوادهای بزرگ دارد که در
جای جای ایران پراکندهاند و نان و روزیشان از
چرخه فعالیت این صنعت به دست میآید .شاید
صنعت قند و شکر ایران در مقام مقایسه باصنعت
پتروشیمی یا صنعت فوالد ارزش افزوده سرانه
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 مقولههای دیگر تأثیر
میپذیرد .صنعت قند و شکر ایران در قاب زمستان
 1398همانند سایر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی
نگران الیحه بودجهای است که از طرف سازمان
برنامه و بودجه به مجلس ارایه شده است.
ادامه در صفحه2
ت
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ميان ماه ما
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|محمد صادق جنانصفت|

س��اختن دنيايي سرش��ار از خوش��بختي و
رد نباش��د
ش��ادي كه در آن جايي براي رنج و د 
جاويد انس��ان است و دميدن بر اين
از آرزوهاي 
شاديخواهي هرگز پاياني ندارد .اين دنياي
روح 
خوشپسندانهكهدرآنازهرچيزسرخوشكننده
باشد البته در ژرفاي
وجود داشته 
بيش از اندازه 
د آن را
وجود آدمي نهفته است و آدمي ميپسند 

شاديخواهي راه گريزي
س��ازد و از اين 

بالندهتر

نيست .اگر كره خاكي و هر پديده مادي در اين
بود كه در
دنياي بزرگ آن اندازه دس��ت و دلباز 
ش��د آن دنياي
ي��ك دوره از زندگي آدميان مي 
سرش��ار از خوشي و تهي از رنج را كه درآن همه
رد و رنج از آن
ن��د و د 
يدهها ني��ك و زيبا بود 
پد 
بود را س��اخت همه چيز به خير و
رخت بس��ته 
خوشي سپري ميش��د ،اما دنياي آدمي بهويژه
در آس��تانه سال  2020س��ختتر از اين دنياي
خوشبختيهاي خويشپسندانه آدمي است .در
اين كره خاكي كه اكنون شمار زندگيكنندگان
ميليارد نفر رس��يده است

در  5قاره آن به مرز 8
ناتواني جامعهها در برآورده كردن دنياي رويايي
شد بيش از
كه در سطرهاي باال درباره آن نوشته 
هر زمان ديگري شده است.
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دهها هزار چغندركار و كارگران و مديران صنعت قند

مهندس كشاورز براي وزارت معرفي شود

تغييرات در س��ازمان و نهاد دولتها يك اتفاق دايمي است و به
داليل گوناگون افرادي در س��طح وزير جايشان را به كسان ديگري
ميدهند اين اتفاق در وزارت جهاد كشاورزي نيز رخ داده است و در
هفتههاي تازه س��پري شده مهندس عباس كشاورز از ورزيدهترين
حجتي در وزارت
نيروهاي متخصص در كشاورزي جانشين محمود ّ
حجتاالسالم حسن روحاني رييس
جهاد كش��اورزي شده اس��تّ .
دولت دوازدهم با توجه به شايس��تگيها و كارداني آقاي كشاورز در
معرفي وي به عنوان سرپرست وزارت تا زمان معرفي وزير به مجلس
ترديدي نشان نداده است.
واقعيت اين است كه بخش كشاورزي ايران در سالهاي فعاليت
دولتهاي يازده��م و دوازدهم به رغم همه فراز و فرودهاي اقتصاد
ملي كارنامه روش��ني دارد و توليد بيشتر همه محصوالت زراعي به
ويژه كاالهاي اساسي قابل لمس است و كسي در اين باره ترديدي
ندارد .اكثريت فعاالن در بخش كشاورزي نيك ميدانند پيشرفت در
توليد محصوالت زراعي به ويژه كاالهاي اساس��ي مثل گندم ،برنج
و چغندر قند (كه به توليد بيش��تر شكر منجر شده است) مرهون
تالش و برنامهريزي مهندس عباس كش��اورز در اين س��الها بوده
است .كارشناسان و فعاالن كشاورزي فعال در اين سالها ميدانند و
حجتي در دوران وزارت خود
ميگويند كه يكي از كارهاي مهم آقاي ّ
انتخاب مهندس كش��اورز براي معاونت زراعت بوده است .مهندس
كشاورز با درك درست از واقعيتها و شناخت دقيق از توانمنديهاي
ايران در توليد چغندر قند و امكان رسيدن ايران به توليد باالتر در شكر،
اين صنعت را احيا كرد و ايران توانست از توليد  1/1ميليون تن شكر

در س��ال  1392به مرز  2ميليون تن ش��كر برسد.با توجه به اينكه
اين ميزان توليد حدود  90درصد از نيازهاي ايران به شكر را تأمين
ميكرد فقط چند گام تا خوداتكايي قابل اعتنا فاصله داشتيم و اين
اتفاق ميتواند تكرار شود .انتخاب آقاي كشاورز از سوي رييسجمهور
براي سرپرستي وزارت جهاد كشاورزي با توجه به سابقه درخشان
وي در رش��د و توسعه توليد شكر با خرس��ندي دهها هزار كشاورز
مواجه ش��ده اس��ت .اكنون كش��اورزان چغندركار و كارگران دهها
كارخانه قند و ش��كر و مديران اين صنعت اميدوارند انتخاب آقاي
كشاورز از سوي دولت و مجلس براي وزارت جهاد كشاورزي امكان
رشد و توسعه بيشتر كشاورزي را ممكن سازد.سرپرست جديد وزارت
جهاد كش��اورزي داراي مدرك فوق ليسانس آبياري است .آخرين
سمت وي معاون زراعت اين وزارتخانه بوده است.
نيم قرن حضور «كشاورز» در بخش كشاورزي
عباس كشاورز در سال  1349مدرك ليسانس خود را از دانشكده
كرج و در سال  1358مدرك فوقليسانس همين رشته را از همان
دانشگاه اخذ كرد .كشاورز در  28دي ماه  49در سازمان آب و برق
آذربايجان به عنوان مسؤول منطقه چهار آبياري مشغول به خدمت
شد و پس از دو سال پايان خدمت در سال  51به عنوان كارشناس
شركت سهامي زراعي مناطق تجربه كاري رسمي خود را آغاز كرد
كه پنج س��ال ادامه داش��ت .پس از آن به عنوان كارشناس آبياري
در فاصله س��الهاي  56تا  60اين بار با مدرك فوقليس��انس و با
مسؤوليت كارشناسي آبياري مشغول به كار بود.
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در صفحات دیگر میخوانید:

آيا پاكستان به يك واردكننده

محض شكر مبدل خواهد شد؟
صفحه4

پنج كارخانه قند تا سال ۱۴۰۴
در خوزستان ساخته ميشود

صفحه6

سازندگان خوزستان

همکار اصلی ما هستند
صفحه7

تغيير نرخ ارز واردات شكر
به زودي اتفاق نميافتد

صفحه8
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ادامه از صفحه اول| در اين دنيايي كه اندازه و ژرفاي نابرابريهاي برخورداري
كند و هر جامعهاي ميخواهد
رآمد و ثروت در آن روندي فزاينده را سپري مي 
از د 
خود و نسبت به ساير جامعهها سهم بيشتري از ثروت و درآمد
نسبت به گذشته 
جهاني را داشته كارها براي همه آدميان در هر سرزميني با هر گرايش سياسي و با
يد اين است
ارد و ميتوان د 
وجود د 
هر آداب و رفتاري سخت شده است .آنچه 
اند به هر
ارند و توانايي يافته 
كه جامعههاي كمشماري از كشور -ملتها توانايي د 
باشند و چشمانداز
دليل تاريخي ،سياسي و فرهنگي درآمدهاي سرانه بااليي داشته 
كنند و شهروندان آن كشورها شادي
واركنندهاي براي خويش تصوير 

روشن و اميد
و خوشي بيشتري به دست آورده و دستكم از رنج ناداري و تهيدست بودن و
شدهاند .كشورهايي مثل سوييس،
زندگي برپايه برآوردن نيازهاي نخستين دور 
دانمارك ،فنالند ،نروژ در اروپا و سنگاپور و هنككنگ در آسيا و كشورهاي
ثروتمند مثل آلمان و فرانسه و انگلستان و آمريكا از اين دسته كشورها

قديميتر
ثروتمند به لحاظ تاريخي

هستند .زندگيكنندگان ايراني در اين سرزمين تاريخي و
بايستند اما

رد و رنج كمتر
انند در جايگاه كشورهاي با رفاه باال و د 
خود ميد 
حق 
خود چنين
بايد با تلخي و اندوه نوشت ايرانيان در اين روزهاي دشوار دوره تاريخي 

آورد كه ايرانيان حتي
بايد بر زبان 
رد 
جايگاهي ندارند .شوربختانه و با ناراحتي و د 
توليد سرانه
در آسيا نيز از برخي كشورهايي مثل ژاپن و كره جنوبي به لحاظ 
اند و در شرايط سختي به سر ميبرند .چرا چنين شده است؟ چرا در
افتاده 
عقب 
نهاد سازمان برنامه و بودجه ايران بودجهاي سراپا خيالي از
ايستادهايم كه 

روزگاري
نظر درآمدي براي سال  1399مينويسد؟
اقتصاد ايران اكنون در پايان پاييز س��ال  1398روشن و معلوم

صورت مس��أله
و مجهول آن براي اكثريت نخبگان آش��كار شده است .درصورتيكه نخواهيم وارد
يد شرايط
جزئيات شويم و شاخصهاي كالن را در كانون توجه قرار دهيم خواهيم د 
خوبي نداريم .نرخ تورم ايران يكي از باالترين نرخهاي تورم درميان كشورهاي جهان
اس��ت .درحاليكه راه مهار تورم شناخته شده و  150كشور جهان اكنون تورم زير
كنند اي��ن پديده آدمكش در ايران دوب��اره اوج گرفته و به
رص��د را تجربه مي 
 5د 
تأئيد و
رصد رس��يده است .در شرايطي كه بنابر قانون نوشته شده و 
مرزهاي  40د 
شد دوباره
بايد ساالنه  8درصدي مي 
رشد اقتصادي ايران 
تصريح ش��ده بر آن نرخ 
منفي ش��ده و بر ش��مار تهيدستان افزوده ميش��ود .اگر بخواهيم ايرانيان را از دام
بايد رش��دهاي باال را تجربه كنيم چرا اين ميزان
تهيدس��تي و بدبختي رهاسازيم 
نيايد نميتوان ميليونها
رشد به دست 
رشد نياز بنيادين ايران است؟ چون اگر اين 

يد بيكاري
كرد و از تهد 
اند شاغل 
رس��يده 

نفر ايراني جوياي كار را كه به س��ن كار
هد براي پديدار كردن  600هزار شغل تازه نياز به
دور كرد .محاس��بهها نشان ميد 
توليد ناخالص داخلي داريم كه براي به دس��ت آوردن اين ميزان
رش��د  6درصدي 

ميليارد تومان سرمايه تأمين كنيم كه هنوز

بايد هزار هزار
رشد با قيمتهاي امروز 

بايد ميلياردها دالر نيز از منابع خارجي تأمين ش��ود .پس مسأله
كافي نيس��ت و 
روش��ن است اما راهحل چيست؟ آيا ميتوان از منابع داخلي اين هزار هزار ميليارد
هد اين ميزان سرمايه
تومان را تأمين كرد؟ تجربه  3دهه س��پري شده نشان ميد 
باشد كه كس��ي از آن خبر ندارد .از
ش��ايد در مراكزي 

موجود نيس��ت يا

در داخل
طرف ديگر در همه س��الهاي اخير ايران توانس��ته اس��ت در بهترين حالت فقط
اد و ارقام را داريم و معلوم
ميليارد دالر س��رمايه خارجي جذب كند .حاال كه اعد 

3
بايد دنبال راهحل باشيم .يك راهحل
و مجهول مس��أله برايمان آشكار شده اس��ت 
برس��ند براي يك دوره نامشخص

اين اس��ت كه حاكميت و ايرانيان به اين نتيجه
آيد و عادت كنيم كه كمتر غذا بخوريم ،كمتر
ن 
سطح انتظارات و توقعات همه پايي 
لباس بپوشيم ،آب و برق و بنزين و گاز و اتومبيل كمتري مصرف كنيم ،سطح رفاه
موجود به سمت پايين بكشانيم .اگر جامعه اين را بخواهد

كشور را با سطح امكانات
شايد بتوان چنين كرد .يك راه ديگر اين است كه از همه امكانات ملي و ميهني با

كارآمدترين و بهرهورترين حالت استفاده كنيم .ايران منابع طبيعي قابل توجهي دارد،
جوانان درسخوانده و آموزشديده كافي دارد ،محل جغرافيايي خوبي براي تجارت
وآمد دهها هيأت سرمايهگذاري
ارد و رفت 
و ترانزيت است ،پيشينه تاريخي خوبي د 
بايد از همه
كند و 
از كشورهاي ديگر پس از برجام به ايران اين مزيتها را اثبات مي 
اينها اس��تفاده شود .اين كار شجاعت و نيروي سترگي ميخواهد .براي رسيدن به
شود تا سطح منازعات سياسي باال نرود
بايد اجماع و تفاهم ملي پديدار 
راهحل دوم 
و از تخريب و هدر دادن نيروها اجتناب شود .اين راهحل البته تنها از طريق برقراري
ارتباط و گره خوردن با امكانات جهاني ثمر ميدهد ،صورت مس��أله روشن است و
ماند پذيرفتن اين واقعيتهاي سرسخت است.
وجود دارد ،آنچه مي 
راهحل نيز 

نگرانی ملی از بودجه 1399

ادامه از صفحه اول|
بودجه پرمخاطره
بودجههای 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 میدهد .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 کتابهای بودجه گنجانده شده است با صدها ساعت کار و فعالیت کارشناسی و اقتصادی
و سیاسی به دست آمده است .این اعداد و ارقام برخی سابقهای نزدیک به  6دهه را دارند و برخی
تازه و نو هستند ،اما اعداد و ارقام کهن و تازه سرگذشتی دارند و سرنوشتسازند و صنعت قند
و شکر نیز از این اعداد و ارقام متأثر میشود .آنچه تاکنون از اقالم و ارقام الیحه بودجه 1399
منتشر شده است نشان میدهد 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 دشواریهایی 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 تأئيد شود ،اقتصاد ایران با عدم تعادلهای جدی مواجه خواهد شد.
ابهام کلی
مهمترین ابهام در الیحه بودجه  1399که در هفتههای اخیر با انتقاد کارشناسان مواجه شده
است به بخش درآمدی بودجه برمیگردد .اعداد و ارقام نگرانکنندهای درباره عدم تحقق بخش
مهمی از درآمدهای پیشبینی شده ارایه میشود .به این معنی که برخی باور دارند بودجه 1399
با  150هزار میلیارد تومان و گروه دیگری باور دارند با  220هزار میلیارد تومان کسری مواجه
خواهد شد .دقت در محلهایی که برای کسب درآمد از طرف سازمان برنامه و بودجه آدرس آن
داده شده نشان میدهد محلهایی مجهول و غیرقابل دسترسیاند .به طور مثال در حالیکه آمار
و ارقام ارایه شده نشان میدهند میزان صادرات نفت خام ایران در نیمه دوم سال  1398به طور
متوسط حدود  300هزار 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 داراییهای
دولت ،فروش اوراق قرضه و اوراق دولتی نیز از محلهای مخدوش برای کسب درآمد است .با
چنین وضعی است که کارشناسان باور دارند احتمال صعود برقآسا 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 هدفها و راهبردهای اتخاذ شده از سوی سازمان برنامه و
بودجه به طور کلی نهاد دولت و سازمانها و وزارتخانههای زیرمجموعه دولت که خود را
در دل تبصرهها و اعداد بودجه  1399پنهان کردهاند جای نگرانی دارد .یکی از نگرانیها به
مقوله سیاستهای ارزی برمیگردد .به این معنی که در شرایط دشوار تأمين ارز برای مخارج
مختلف دولت هنوز تصمیم دارد دستکم  10میلیارد دالر از منابع ارزی را برای واردات با
احتساب هر دالر معادل  4200تومان 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 میدهد؟ یکی دیگر
از نگرانیهای ملی انتشار هزاران میلیارد تومان اوراق مالی است که با توجه به شرایط بازار
خرید این اوراق دردسرساز است .برخی بررسیها نشان میدهد دولت در نظر دارد بانکها
را موظف به خرید این اوراق کند که به معنای کاهش قدرت وامدهی بانکها بر بخش تولید
و صنعت است .آیا دولت نمیداند بنگاههای صنعتی در همین سال  1398نیز زیر بار فشار
مالیات و سازمان تأميناجتماعی گرفتار شدهاند که میخواهد رشد درآمدی قابل اعتنا از
مالیات در سال  1399را محقّق کند.
پیشنهاد میشود نمایندگان محترم الیحه بودجه  1399را با دقت کارشناسی باال در دستور
بررسی قرار داده و از تصویب برخی تبصرهها و مواد الیحه بودجه که به رشد تورم و کاهش ارزش
پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت تولید داخل میشود را حذف کنند.
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سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد

3

برنامههاي خوداتكايي بخش كشاورزي

عباس کشاورز یکی از نیروهای متخصص و با سابقه در بخش
کشاورزی ایران است که در سالهای اخیر و قبل از استعفای
حجتي معاون وزارت جهاد کشاورزی بود .عباس کشاورز
محمود ّ
از مؤثرترین عناصر و مقامهای مسؤول در تنظیم و تولید اقالم
اساسی کشاورزی در مسیر خوداتکایی به حساب میآید و حاال که
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شده است بر این اصل اصرار دارد.
وی در چند روز پس از اینکه از سوی رییسجمهور حکم سرپرستی
وزارت را برعهده گرفت تالش کرد دیدگاههای خود را برای ادامه
فعالیت این وزارتخانه توضیح دهد .وی در نخستین نشست بزرگ
حجتي
رسانهای ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای مؤثر محمود ّ
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 مهمترین آنها اجرای برنامه خوداتکایی در برخی محصوالت
اساسی مثل برنج و شکر است.
تولید شکر
كشاورز با بيان چند ابهام در بخش كشاورزي گفت :من نگران ميدهيم .استفاده از بذر مناسب در شكر توانست ميزان واردات ما
وارداتم .واردات سركوبكننده توليد داخلي است اما به عنوان را يك ميليون تن كاهش دهد و صرفهجويي حدود  400ميليون
مسؤول توليد نميتوانم در مقابل تصميمهاي وارداتي يك تنه دالري ارزي داشته باشد .اگر مؤسسه چغندر قند ميخواهد چنين
بايستم.وي گفت :مواردي بوده بيش از نياز يك سال كشور برنج يا كاري بكند بايد صاحب تكنولوژي همكاري كند و اينجا كار اصالح
شكر وارد شده است و اينها همه نگرانكننده است و به توليد ضربه بذر را انجام دهند .ما االن نميتوانيم توليدكننده را فدا كنيم و منافع
ميزند.كشاورز در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت :برخي آنها را در نظر نگيريم .بايد بخشهاي خصوصي دانش بنيان بتوانند
متأسفانه كاال را با تكنولوژي اشتباه ميگيرند ،ما در زمينه تكنولوژي تكنولوژي وارد كنند .سياست ما بايد حمايت از توليد باشد اما نبايد
نيازمند مبادله هستيم .فرض كنيد ارقام چغندر قند ما ظرفيت مانع دسترسي كشاورزان به تكنولوژي بشويم.
 42تن دارد .اگر اين كشاورز بدون استفاده از رانتي بذر خارجي
پيشنهاد حذف ارز  ۴۲۰۰توماني
خوب بخرد و به جاي  42تن 56 ،تن بردارد به نفع كشور است .مثال
سرپرست وزير جهاد كشاورزي گفت :پيشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰
در بذر سبزي و صيفي وابسته هستيم .اگر بذر مناسب وارد كنيم و توماني واردات برنج و شكر با هدف حمايت از توليدكنندگان ارايه
توليد چند برابري داشته باشيم به نفع كشاورزان و منافع ملي است .شده و مطمئن هستيم كه با شكر موافقت ميشود اما درباره حذف
وي ادامه داد :در حالي كه واردات شكر ما  1/6ميليون تن بود ،با برنج بايد با وزارت صنعت مذاكره بيشتري كنيم.
اين تغيير رويه توانستيم واردات را به  600هزار تن كاهش دهيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم دولت قصد
ما  400ميليون دالر صرفهجويي ارزي در واردات داشتيم در عوض حذف اختصاص ارز  4200توماني به واردات شكر و برج و
 23ميليون دالر بذر وارد كرديم كه به هر حال اين نشان ميدهد جايگزيني ارز نيمايي با هدف حمايت از توليدكنندگان و كاهش
كه تكنولوژي استفاده از بذر مناسب به نفع كشور بوده است.
هزينههاي خود دارد بهطوري كه عباس كشاورز سرپرست وزارت
الگوي كشت آماده اجرا شد
جهاد كشاورزي عصر روز گذشته در نشست تخصصي رونق توليد
كشاورز در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به خردهپا در بخش كشاورزي و صنايع وابسته در محل اتاق بازرگاني ايران
بودن كشاورزي كشور مقدمات اجراي طرح الگوي كشت فراهم اظهار داشت :پيشنهاد حذف ارز  4200توماني واردات برنج و شكر
است ،گفت :براي تدوين اين طرح زحمات زيادي كشيده شده با هدف حمايت از توليدكنندگان ارايه شده و مطمئن هستيم كه
و تقريباً آماده اجرا است اما چند مشكل دارد؛ نخست اينكه بايد با شكر موافقت ميشود اما درباره حذف برنج بايد با وزارت صنعت
تكليف واگذاري عرصه و صادرات به تشكلها مشخص شود .دوم مذاكره بيشتري كنيم.سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي
اينكه نظام توليد قراردادي اجرايي شود و سوم اينكه تفاهمنامه همچنين اشاره كرد كه رشد توليد امسال محصوالت كشاورزي در
سياستهاي حمايتي بايد براي اجراكنندگان طرح الگوي كشت  6ماهه نخست افزايش  5درصدي نسبت به مشابه سال قبل داشته
مشخص شود.
و اتفاقات اقليمي از قبيل سيل كه در كشور اتفاق افتاد به نفع بخش
افزايش توليد با بذرهاي وارداتي
كشاورزي تمام شده به نحوي كه توليد برنج براي اولينبار به علت
خبرنگار فارس پرسيد در برنامههاي شما به بخش توليد بذر فراواني آب در مخازن سدها ركورد جديدي را ثبت كرد.
اشارهاي نشد در حالي كه كشور در  90درصد تأمين بذر محصوالت
سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي تأكيد كرد كه بايد توليد
سبزي و صيفي و  80درصد محصوالت چغندر قند وابسته است .تقويت شود و رويكرد وزارت جهاد كشاورزي در راستاي پايداري
 90درصد الين مرغ كشور كاپ و رأس انگليس بوده و بيش از توليد باشد كه اين شامل تأمين امنيت غذايي ،ترويج فضاي كسب
 40سال است كه دامداري كشور روي نژاد هلشتاين ميچرخد؛ و كار و توجه به محدوديت كار خواهد بود.
بنابراين با اين ميزان وابستگي نميتوانيم از خودكفايي صحبت
وي همچنين از همه مسؤوالن بخش كشاورزي تقاضا كرد
كنيم .در سال  1380كشور در تهيه  80درصد بذر چغندر قند كه هيچ پروژهاي را بدون در نظر گرفتن مسأله آب اجرا نكنند
خودكفا بود اما اكنون كمتر از  20درصد آن را توليد ميكند و يا نظريهپردازي در اين باره انجام ندهند.سرپرست جديد وزارت
 80درصد آن را خريداري ميكند .چرا اين وابستگي ايجاد شده و جهاد كشاورزي با بيان اينكه همه پروژهها بايد بر اساس برنامه
كاري در اين زمينه انجام ندادهايم؟
و يك مدل فرايندي باشد ،گفت :به تجربه ثابت شده كه اقدامات
بلديم
دادند
ياد
ما
به
كه
ما در زمينه بذر همين قدر
مقطعي كارساز نيست و كشاورزي كار اقتصادي است بنابراين همه
كشاورز گفت :بذر ژن است و دنيا را در زمان قحطي و جوانب اقتصادي آن بايد در نظر گرفته شود.كشاورز در ادامه با
گرسنگي ژن نجات داد .بذر يك تكنولوژي است و توان و ظرفيت بيان اينكه فضاي توسعه افقي كشاورزي تقريباً صفر شده است،
و امكانات ما متناسب با دانشي كه به ما آموختند است و بيش از گفت :بايد رويكرد ما به افزايش عملكرد و بهرهوري با اولويت باال
اين ما نميتوانيم كاري بكنيم كه البته با تقاضاي بخش خصوصي بردن راندمان آب باشد البته در بهرهبرداري از آبهاي مرزي هم
همخواني ندارد .ما نميتوانيم با شركتهاي بزرگ و قدر در مورد كه در گذشته كارهاي بهتري بايدانجام ميشد الزم است به نحو
بذر رقابت كنيم ،ما اگر بذر وارد ميكنيم محصول داخل را افزايش مطلوبتري عمل كنيم.

الگوي كشت براي اجرا نهايي شد
وي در بخش ديگري از سخنان خود از نهايي شدن الگوي
كشت خبر داد و گفت :حدود  5سال است اين طرح مراحل
كارشناسي ،اعمالنظر محقّقان و كارشناسان هواشناسي را گذرانده
و تقريباً آماده اجرا است و خيلي طول نميكشد كه اين الگوي
كشت اجرايي بشود.سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي با بيان
اينكه خودكفايي كشاورزي ادامه خواهد يافت،گفت :در برنامه
وزارت جهاد كشاورزي چند محصول جديد هم به برنامه خوداتكايي
اضافه شده است كه از آن جمله دانههاي روغني ،جو و پنبه است.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي قرار است به توليد در گلخانهها
توجه بيشتري داشته باشد.
كشاورز بر اساس منافع خود ميكارد
خبرنگار فارس در واكنش به اين اظهارات سرپرست جديد
وزارت جهاد كشاورزي گفت :چطور ميتوان به كشاورزان گفت
گوجهفرنگي كه كيلويي  10هزار تومان به فروش ميرود را
نكارند و به جاي آن دانه روغني كه كيلويي  3هزار تومان است
بكارند يا به جاي كشت خربزه و هنداونه كه سودآوري خوبي
دارد گندم بكارند .راهكار همه اينها در اجراي طرح الگوي كشت
است كه  10سال است روي ميز دولت مانده است .آمارهاي
وزارت جهاد كشاورزي با تأخير يك ساله منتشر ميشود كه
البته پيش از اين اين تأخير دو ساله بود ،بنابراين كشاورز هيچ
اطالعاتي قبل از كاشت ندارد و نتيجه توليد ناهمخوان با تقاضا
ايجاد ميشود.
خبرنگار فارس پيشهاد كرد وزارت جهاد كشاورزي ميتواند با
به روز كردن آمارها خود در شرايطي كه اكثر كشاورزان دسترسي
به موبايل و كامپيوتر دارند ،به آنها در كشت بهينه كمك كند .به
روزرساني اين آمارها در فصل كشت ميتواند به صورت حداقل
هفتگي باشد كه در اين صورت كشاورز در فضاي تاريك قدم بر
نخواهد داشت.
رونمايي از سامانه جديد رصد سطح كشت در وزارت جهاد
سرپرست جديد وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به سؤال
خبرنگار فارس گفت :سامانهاي را طراحي كرديم كه مراحل آخرش
را براي رصد سطح زير كشت انجام ميدهد كه به زودي رونمايي
خواهد شد و از خبرنگاران براي اين رونمايي دعوت خواهيم كرد.
كشاورز در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت :من در
اين وزارتخانه به دنبال جوانگرايي و استفاده از ظرفيت بيشتر زنان
هستم؛ چراكه آنچه را كه ما بلد بوديم تا همين اندازه بود و بايد فضا
را براي نسل جديد آماده كنيم.
وي چند مورد ديگر را هم گفت :نخست اينكه هر كسي در حوزه
كشاورزي نظري داشته باشد مشاوره آنها را قبول خواهم كرد و به
دنبال جذب حداكثري ايدهها و نظرات و مشاورهها خواهد بود .دوم
اينكه بنايي براي شكايت از رسانهها ندارد و تقاضا كرد رسانهها هم
به جاي نقد قضاوت نكنند،البته در انجام نقد همه آزادند و اجازه
بدهند قضاوت را مخاطبان داشته باشند.
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آيا پاكستان به يك واردكننده محض شكر مبدل خواهد شد؟
,
كنندهها ()F.O.LICHT S
 30ژوئيه - ۲۰۱۹نشريه بينالمللي شكر و شيرين 

ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نيشكر و منابع مالی
معاونت طرح و برنامه|
احتماالً تولي د شكر پاكستان در فصل 2019-20
(نوامبر /اكتبر) به كمتر از  5/5ميليون تن (ارزش سفيد)
خواه د رسي د كه در صورت تحقّق ،صنعت شكر اين كشور
براي سؤمين سال متوالي شاه د كاهش تولي د خواه د بود.
اين مسأله قابل انتظار بو د چرا كه شواه د حاكي از آن
است كه پس از رسيدن به ركور د بيش از  ۷ميليون تن
در سالهاي  ۲۰۱۶-17و  ،۲۰۱۷-18شرايط تولي د اين
كشور در حال بازگشت به حالت عادي ميباشد .اين بدان
معني است كه شكر پاكستان در فصل آينده ،به سختي
ميتوان د به بازارهاي جهاني راه پيدا كند .برعكس ،حتي
ممكن است به منظور جبران كاهش توليد ،مجبور به
واردات چن د ص د هزار تن شكر شود.
اين اتفاق براي آخرين بار در سپتامبر  ۲۰۱۰رخ داد
و نشانگر آن است كه پاكستان همچنان يك توليدكننده
دورهاي و چرخشي است.صنعت شكر نيشكر پس از پنبه،
دومين محصول مهم كشاورزي قابل فروش در پاكستان
است و تقريباً  2درص د تولي د ناخالص داخلي اين كشور
يدهد .بخش شكر پاكستان براي ۴۷۰۰۰
را تشكيل م 
نفر بهطور مستقيم و حدو د يك ميليون نفر بهطور
غيرمستقيم ،شغل ايجا د كرده است .حدو د  ۹۰آسياب
شكر در اين كشور وجو د دار د كه  ۴۵مور د از آنها در
پنجاب ۳۸ ،مور د در استان سن د و مابقي در استان
سرحدي شمال غربي واقع ش دهاند.
در گذشته ،بيشتر آسيابها پايينتر از ظرفيت اسمي
كار ميكردن د و برآور د ميشو د كه متوسط ظرفيت
بهرهبرداري آنها در حدو د  ۷۰درص د ظرفيت صنعت
بوده است .ظرفيت فعلي ساالنه اين صنعت در حدو د ۷۸
ميليون تن نيشكر است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
كه اين بخش در فصل  ۲۰۱۶-17شاه د عملكردي
نزديك به ظرفيت كامل خو د بوده است.تولي د شكر در
پاكستان به دليل هزينه بسيار زيا د پرورش نيشكر (۷5
درص د كل هزينه تولي د شكر) ،گرانتر از ساير كشورهاي
شدهنده نيشكر است .اين مسأله عمدتا به واسطه
پرور 
بازده كم و محتواي پايين قن د نيشكر ميباشد .سطح باالي

هزينه نها دههايي مانن د برق و گازوئيل ،از ديگر مشكالت
پيشروي اين بخش ميباشد .عالوه براين ،با شكايت
مكرر كشاورزان نسبت به ديركر د پرداخت مطالبات بهاي
نيشكرشان توسط كارخانهها ،روابط بين آنها تيره شده
است.
مسؤوالن با تعيين قيمت حمايتي قبل يا بع د از كاشت،
از تولي د نيشكر حمايت ميكنند .دولت فدرال به مقامات
استاني اجازه داده است تا با مشورت نمايندگان صنعت
شكر و تشكلهاي كشاورزان ،قيمت نيشكر ايالت خو د را
تعيين كنند .اين قيمتها ،اغلب موضوع مباحثات شديد
بين مسؤوالن و بخش آسياب است.برخي اوقات ،دولت
مقادير محدودي شكر را با نرخ يارانه به فقرا ميفروشد
كه از نظر صاحبان آسياب ،اين امر باعث تحريف ارزشها
در بازار ميشود.
اين مجموعه تأكي د ميكن د كه صنعت شكر پاكستان،
يك صنعت سياسي است كه منافع قدرتمندي از همه
طرفهاي جامعه در آن دخيل است .اين مسأله اغلب

منجر به اتخاذ تصميمات ض د تولي د ميشود .در حالي كه
دولت بمنظور كسب رضايت مصرفكنندگان ،عالقهمند
است قيمت شكر داخلي را در ح د معقولي نگه دارد،
معموالً قيمتهاي باالي نيشكر ،باعث افزايش اعتراضات
كارخان هداران ميشو د و در اغلب اوقات ،باعث تأخير شروع
فصل آسياب نيشكر ميگر دد .هيچ سيستم صحيح و
دقيقي براي انتشار ماهانه قيمتهاي داخلي وجو د ندارد.
با اين حال ،دولت با تغيير نرخ عوارض واردات ،خري د شكر
براي ذخاير استراتژيك يا صدور مجوز صادرات ،گاهاً به
دنبال تأثيرگذاري بر قيمتهاي داخلي است.
يدهد
نگاه اجمالي به آمار و ارقام تولي د و تجارت نشان م 
كه پاكستان يك توليدكننده دورهاي با نوسانات چرخهاي
گسترده در تولي د و كمبودهاي شكر ميباشد .در حالي
كه تولي د شكر در سال  ۲۰۰۷-08بيش از  4/7ميليون
تن (ارزش سفيد) بود ،اين رقم در سال  ۲۰۰۹-10به
 3/1ميليون تن كاهش يافت كه بسيار پايينتر از تقاضاي
داخلي آن سال محسوب ميشد.
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عليرغم آنكه طي سالهاي  ۲۰۰۰تا  ،۲۰۱۰اين
كشور بيشتر يك واردكننده محض بو د و سهم وارداتش
از  360.000تن تا حدو د  ۲ميليون تن متغير بود ،در
دهه جدي د شاه د بوديم كه پاكستان خو د را به عنوان
يك صا دركننده منظم معرفي كر د و ركور د صادرات 1/7
ميليون تن را در سال  ۲۰۱۶-17ثبت نمود .الزم به ذكر
است كه شرايط آب و هوايي ،بهتنهايي نميتوان د مسؤول
اين نوسانات گسترده باشد .فقدان ثبات سياسي باعث
ايجا د نوسانات گسترده در قيمتهاي داخلي ميشو د و در
مواقع وقوع كاهش عرضه ،قيمتها سريع افزايش مييابد.
عم دهفروشان و مالكان كارخانجات شكر كشور (اغلب
سياستمداران) ،بارها و بارها اهداف اصلي خشم عمومي
و مداخالت رسمي بو دهاند.
آنها در بسياري از موار د متهم ش دهان د كه با تثبيت
قيمتها و احتكار شكر ،سو د خو د به هزينه مصرفكننده
را به حداكثر ميرسانند .مالكان كارخانجات ،اين ادعاها
را ر د ميكنن د و معتقدن د كه بين مقدار نيشكر و قيمت
شكر ،يك رابطه معكوس وجو د دارد .آنها ،تغييرات سطح
زير كشت نيشكر را ناشي از سياست نادرست كشاورزي
يدانن د و به اين نكته اشاره
و تغيير شرايط آب و هوايي م 
دارن د كه افزايش شدي د قيمت حمايتي محصوالت رقيب
(مانن د حبوبات) ،كشاورزان را وادار به تغيير الگوي كشت
يده د و كاشت
به سمت ساير محصوالت تجاري سوق م 
نيشكر را به مخاطره مياندازد.
عالوه براين ،در شرايط كاهش عرضه نيشكر ،توجه
كشاورزان بيشتر به سمت تولي د گور معطوف ميشو د تا
از اين طريق سو د بيشتري كسب كنند .توليدكنندگان
گور به منظور كسب درآم د بهتر ،مقادير زيادي از اين
محصول را به كشورهاي همسايه (مانن د افغانستان) صادر
ميكنند .بدينترتيب ،اين وضعيت ،كسادي عرضه را
تشدي د ميكند.
يدهد
جريانات اصالحي ،رون د معمول تولي د را تغيير نم 
نيشكر در پاكستان ،يك محصول محبوب محسوب
ميشود .از اينرو ،دولت قيمتهاي خري د بسيار جذابي
را براي آن تعيين ميكند .اين موضوع باعث ميشو د كه
نيشكر در مقايسه با ساير محصوالتي كه از ثبات قيمتي
كمتري برخوردار هستند ،بسيار سودآورتر باشد.
سطح زير كشت نيشكر در اين كشور طي هفت سال
گذشته حدو د  ۳۰درص د افزايش يافته است ،در عين
حال ،ميزان تولي د با كمك يارانههاي دولت براي خريد
(كو د و ساير نها دهها) ،بيش از دو برابر شده است.
در نتيجه اين اقدامات ،تولي د شكر پاكستان در سال
 ۲۰۱۶-17به  ۷ميليون تن (ارزش سفيد) رسي د كه بيش
از تقاضاي داخلي حدو د  ۵ميليون تن اين كشور بوده
است .بنابراين ،صنعت شكر پاكستان از دولت خواست
تا مج ددأ يارانههاي صادراتي را براي جبران قيمتهاي
پايين شكر جهاني برقرار نمايد.
در دسامبر سال  ،۲۰۱۷دولت پاكستان سهميه
صادرات شكر را از  ۵۰۰هزار تن به  ۲ميليون تن افزايش
داد .عالوه براين ،پرداخت يارانه حمل شكر (معادل ۹۷
دالر به ازاي هر تن يا  ۱۰۷روپيه به ازاي هر كيلوگرم)
براي تمام سهميه تا پايان سال را تصويب كرد ،بهعبارتي
كل هزينه نهايي يارانه صادرات شكر به رقمي معادل
يدهد
 ۱۹۴ميليون دالر رسيد .اطالعات رسمي نشان م 
كه صادرات سال  ۲۰۱۷-18در حدو د  1/6ميليون تن
(ارزش سفيد) بوده است .در حال حاضر ،كل چشمانداز
صادرات سال  ۲۰۱۸-19در حدو د  ۶۵۰هزار تن است
كه پايينتر از سهميه صادراتي  1/1ميليون تني مصوب

دولت در ماه دسامبر  ۲۰۱۸ميباش د اما اينبار بدون
هيچ يارانهاي .پيشبيني ميشو د ميزان صادرات شكر
اين كشور در سال  ۲۰۱۹-20به كمتر از  ۱۰۰هزار تن
برسد .بحران شكر سالهاي  ۲۰۱۶تا  ،۲۰۱۸منجر به
تأخير در پرداخت بهاي محمولههاي نيشكر و تأخير در
شروع فعاليت بسياري از كارخانجات شكر و موجب بروز
مشكالت اضافي براي كشاورزان شد .در نتيجه ،تعداد
زيادي از توليدكنندگان نيشكر ،الگوي كشت خو د را در
سال  ۲۰۱۸تغيير دادن د و تخمين زده ميشو د كه سطح
زير كشت براي برداشت سال  ،۲۰۱۹-20در حدو د ۱2
درص د كاهش داشته باشد .احتماالً كاهش تولي د منجر به
افزايش واردات ميشو د كه رقم آن ميتوان د به چن د صد
هزار تن برسد .آخرين سابقه پاكستان در مواجه با چنين
سطحي از كسري شكر ،به سال  ۲۰۰۷برميگر دد.
در صورتي كه دولت به دنبال افزايش درآمدهاي
مالياتي باش د ممكن است شكاف عرضه كوچكتر شود.
در ماه ژوئن ،اسالمآبا د پيشنها د دا د كه ماليات فروش
شكر از  ۸درص د به  ۱۷درص د افزايش يابد .در صورت
انتقال اين ماليات به مصرفكننده ،ميتوان د قيمت هر
كيلوگرم شكر را تا  ۳۶۵روپيه افزايش دهد .در حال
حاضر قيمتهاي خر دهفروشي هر كيلوگرم شكر در
پايتخت اين كشور در حدو د  ۷۷روپيه است.
نرخ ماليات  ۸درصدي در شرايط فعلي ،درآمدي
معادل  ۱۸ميليار د روپيه براي صندوقهاي ايالتي توليد
كرده است .نوشيدنيهاي قندي نيز شاه د افزايش ماليات
از  11/25درص د قبل به  13/2درص د خواهن د بود .دليل
اصلي اين اقدام ،موافقتنامه مشروط اين كشور با صندوق
بينالمللي پول براي تأمين كل  ۶ميليار د دالر صندوقهاي
وثيقه است.در صورت اجراي اين برنامه ،قيمت شكر كه
در حال حاضر به ميزان قابل توجهي باالتر از سطح
بازارهاي جهاني است ،بيشتر افزايش ميياب د و در نتيجه
ميتوان د رش د مصرف را كاهش دهد .در گذشته ،تقاضاي
شكر اين كشور به پشتوانه رش د جمعيت و افزايش مصرف
سرانه ،ساالنه  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار تن افزايش مييافت .در
صورتي كه قيمتها به دليل افزايش ماليات ،باالتر برود،
به نظر نميرس د اين رابطه تداوم داشته باشد.
بازگشت به واردات
پاكستان در خصوص فعاليتش در بازار جهاني ،داراي
سابقه متغيري است .اين موضوع تا حدودي به هزينه
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باالي تولي د و ماهيت بسيار سياسي اين كسب و كار
مربوط ميشود.
در نتيجه ،صادرات فقط در شرايطي صورت ميگيرد
كه قيمت نيشكر نسبت به ساير محصوالت كشاورزي
كشور جذاب باشد .در اين حالت ،پاكستان قادر به توليد
مازا د عظيمي است كه قيمتهاي محلي را تحت فشار قرار
يدهد .براي خالص شدن از شر شكر اضافي ،صادرات
م
تنها گزينه است كه اغلب با كمك دولت در قالب پرداخت
يارانه صورت ميگيرد.
با اين حال ،از آنجا كه صنعت شكر پاكستان بهشدت
كنترل شده است ،ميزان صادرات را بايستي دولت تعيين
و تصويب نمايد.
از اينرو ،بمنظور حفظ رضايتمندي مصرفكنندگان
شكر و همچنين توليدكنندگان نيشكر ،اين اقدام ميتواند
دستور العمل متفاوتي نسبت به كارخانهها را در پي داشته
باشد ..در صورت همسانسازي كافي منافع توليدكنندگان
نيشكر و صنعت ،معموالً متوليان امر مشكل زيادي ندارند
ليكن بهطور جدي به اين بخش كمك ميكنن د تا از
آشفتگي رهايي يابد.
وقايع سال  ۲۰۱۷-18كه باعث ش د صادرات به باالترين
سطح خو د برسد ،دولت را مجبور كر د تا قيمت نيشكر را
تغيير ندهد .با گذشت زمان ،اين امر باعث ش د تا جذابيت
كشت اين محصول كاهش ياب د و نتايج اوليه آن در توليد
سال گذشته مشاهده شود.
تشدي د اين روند ،باعث تأخير در پرداخت مطالبات
بهاي نيشكر كشاورزان توسط آسياب ميشود .اين
بدان معناست كه بهطور متوسط ،كشاورزان بهاي كمتر
از قيمت تعيين شده توسط دولت دريافت ميكنند .در
عين حال تأكيد ميشو د كه پس از سال  ،۲۰۱۶قيمت
شكر (هم در بازار محلي و هم در سطح بينالمللي) بهطور
چشمگيري كاهش يافته است ،بنابراين كارخانجات شكر
با وجو د مهلت قانوني قيمت نيشكر ،همچنان در وضعيت
دشوار قرار دارند.
از اينرو ،رابطه بين توليدكنندگان و كارخانجات متشنج
باقي خواه د مان د و احتماالً اين امر منجر به كاهش سطح
زير كشت نيشكر خواه د شد .اين وضعيت تنها در صورت
بهبو د قيمتهاي شكر در بازار داخلي تغيير ميكند ،رويدادي
كه ممكن است در سال  ۲۰۱۹-20اتفاق بيفتد .اين مسأله
ميتوان د باعث افزايش سطح زير كشت و همچنين افزايش
تولي د در فصل  ۲۰۲۰-21شود.
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مهندس كشاورز
براي وزارت معرفي شود

ادام�ه از صفحه اول| نخس��تين س��مت
مديريتي خود را به عنوان مديركل شركتهاي
تعاوني روس��تايي در س��ال  60آغاز كرد و اين
س��مت تا س��ال  62ادام��ه يافت .پ��س از آن
در س��متهاي كارش��ناس متخصص آبياري،
مدي��ركل برنامهري��زي وزارت كش��اورزي،
كارشناس هماهنگي تحقيقات تا سال  67ادامه
فعاليت داد .در سال  74با عنوان رييس مؤسسه
تحقيقات مهندس��ي زراعي سازمان تحقيقات
كشاورزي مشغول شد و نزديك به هفت سال
طول كش��يد .پس از آن در سمتهاي معاون
برنامهريزي سازمان تحقيقات به مدت دو سال
فعاليت كرد .در سال  76به عنوان معاون وزير و
رييس سازمان تحقيقات كشاورزي منصوب شد
و چهار سال در اين حوزه فعاليت كرد .در فاصله
سالهاي  80تا  84رييس تحقيقات نهال و بذر
كش��ور بود و پس از آن در حوزههاي مختلفي
مانند مهندس��ين مش��اورين آب و كشاورزي
پايدار به هنگامس��ازي طرح جامع آب كشور،
گروه پژوهش كشاورزي و آب مركز تحقيقات
اس��تراتژيك ،مس��ؤول طرح جامع تحقيقات،
مس��ؤول هماهنگي پروژههاي مصوب چالش
جهاني آب ،واحد مطالعات مركز ملي مطالعات
كشاورزي و آب اتاق ايران فعاليت كرد .از سال
 92تاكنون هم به عن��وان معاون زراعت جهاد
كشاورزي مشغول به كار بود.

پنج كارخانه قند تا سال ۱۴۰۴
در خوزستان ساخته ميشود

معاون بهبود و توليدات گياهي سازمان
جهاد كشاورزي خوزستان گفت :پنج كارخانه
قند تا سال  ۱۴۰۴در خوزستان ساخته ميشود
كه با بهرهبرداري از آنها  ۸۰هزار هكتار از اراضي
استان زير كشت چغندرقند ميرود.
محمد قاسمينژاد افزود :سطح زير كشت
چغندرقنددرخوزستاندرسالزراعي،۱۳۹8-۱۳۹9
 ۱۳هزار و  ۲۰۰هزار هكتار بوده كه با بهرهبرداري
از اين كارخانه اين سطح زيركشت افزايش
چشمگيري خواهد داشت.وي با اشاره به آغاز
دوباره كشت چغندرقند از سال  ۹۱در استان
خوزستان بعد از  ۲.۵دهه تعطيلي گفت :امسال
توليد چغندرقند در خوزستان از يك ميليون تن
بيشتر ميشود در همين راستا به فكر وارد كردن
صنعت افتاديم و تاكنون مجوز ساخت  ۲كارخانه
قند در دزفول و شوش گرفته شده و فعاليتهاي
زيربنايي اين كارخانهها نيز آغاز شده است .معاون
بهبود و توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي
خوزستان افزود :سه كارخانه ديگر نيز با پيشرفت
 ۵۰تا  ۶۰درصد در استان خوزستان در حال
ساخت است كه تا افق  ،۱۴۰۴تعداد پنج كارخانه
قند در استان خوزستان بهرهبرداري ميشود .وي
گفت 2/2 :ميليون هكتار زمين كشاورزي مناسب
در استان خوزستان داريم كه از  1/2ميليون
هكتار آن استفاده ميشود.وي افزود :تحقيقات در
كشورهاي پيشرفته پنج درصد در توليد ناخالص
ملي كشورها سهم دارند در حالي كه اين ميزان
در ايران نيم درصد است كه نشاندهنده استفاده
ناكافي از نتايج تحقيقاتي است.

مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر هفتتپه

اجراي  ۱۲طرح توليدي جديد در نيشكر هفتتپه

مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر هفتتپه با اشاره به
اعتراضهاي كارگري در اين شركت و خسارتهاي مالي وارده گفت:
توقف فعاليت در شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در مدت بيش
از  ۲ماه موجب توقف توليد و بهرهبرداري در اين شركت شد و خسارت
مالي زيادي به شركت وارد كرد.
اميد اسدبيگي با ابراز خوشحالي از بازگشت به كار كارگران و آغاز
مجدد فعاليت در اين شركت بزرگ توليد شكر و ديگر محصوالت
ّ
كشاورزي اظهاركرد :با بازگشت به كار كارگران ،كار آمادهسازي
(اورهال) خط توليد در شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه آغاز
شده و پيشبيني ميشود ظرف مدت  ۱۰روز آينده با از سرگيري
برداشت نيشكر از مزارع ،توليد شكر در اين شركت از سر گرفته
شود .اسد بيگي با اشاره به افزايش  ۲هزار و  ۵۰۳هكتار به سطح زير
كشت مزارع نيشكر اين شركت در سال زراعي جاري گفت :با تالش
و تعامل خوب كارگران اين شركت در بخشهاي مختلف ،حيات و
مرحله جديدي در اين شركت آغاز شده است و چشمانداز روشني
براي شركت ترسيم شده است.
پرداخت  ۱۸۰ميليارد ريال حقوق ماهانه
او با اشاره به پرداخت  ۱۸۰ميليارد ريال حقوق ماهيانه در اين شركت
گفت :تالش مجموعه مديريت اين شركت پرداخت به روز حقوق كارگران
است و شركت در حال حاضر تنها يك ماه حقوق عقب افتاده دارد كه تالش
ميشود تا قبل از پايان آذرماه به كاركنان پرداخت شود .اسدبيگي گفت :از
مجموعه كاركنان اين شركت در بخشهاي مختلف انتظار ميرود در راستاي
ادامه فعاليت و توليد طوري عمل كنند كه مجموعه شركت كشت و صنعت
نيشكر هفت تپه دچار اعتصاب ،تعطيلي و توقف توليد نشود .وي با تشريح
وضعيت شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه پيش از واگذاري به بخش
خصوصي گفت :اين شركت پنج سال پيش در وضعيتي به بخش خصوصي
واگذار شد كه بيش از پنج هزار ميليارد ريال ضرر انباشته شده داشت و عالوه
بر ضرر دهي ساالنه  ۷۵۰ميليارد ريال ،هفت ماه حقوق عقب افتاده داشت كه
اكنون با تالش صورت گرفته و تعامل خوب كارگران تأخير در پرداخت حقوق
به يك ماه كاهش يافته است ضمن اينكه حق سنوات يك هزار نفر از كاركنان
بازنشسته اين شركت نيز پرداخت شد.
اجراي  ۱۲طرح توليدي جديد در هفت تپه
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در ادامه به
تشريح برنامههاي در دست اجرا در اين شركت در راستاي افزايش
توليد ،اشتغال و رونق اقتصادي منطقه و استان خوزستان پرداخت
و گفت :عالوه بر احداث كارخانه توليدام دي اف با ظرفيت ساالنه
 ۳۰۰هزار متر مكعب با  ۹۰درصد پيشرفت اجرايي ،خط توليد
الكل صنعتي با ظرفيت توليد روزانه  ۱۰هزار ليتر و قابل افزايش تا
 ۳۵هزار ليتر در روز وارد مدار شده و مرحله پيش راهاندازي را طي
ميكند ،ضمن اينكه تجهيزات كارخانه توليد شيرخشك با ظرفيت
توليد  ۳۰تن در روز نيز در حال انتقال به شركت است.
اسدبيگي از كارخانه توليد فرمالين ،زغال صنعتي و نئوپان با

ظرفيت  ۱۰۰هزار مترمكعب و خط توليد رب گوجه فرنگي به
عنوان ديگر طرحهاي در دست اجرا و راهاندازي در شركت كشت و
صنعت نيشكر هفت تپه نام برد و گفت :ايجاد  ۲۵۰هكتار تاكستان
از واريتههاي جديد ،باغ ليمو ،اختصاص  ۶۰۰هكتار زمين به كشت
اكاليپتوس ،ايجاد  ۱۰۰هكتار گلخانه و كشت يك هزار هكتار
چغندرقند ديگر برنامههاي اجرا شده در راستاي رونق اشتغال و
توليد در هفت تپه هستند كه تحقق آنها عالوه بر ايجاد فرصتهاي
شغلي جديد براي منطقه ،رونق اقتصادي منطقه را نيز به دنبال
خواهد داشت.
وي بيان داشت :اين طرحها با هدف رونق توليد و اشتغال در
هفت تپه برنامهريزي شدهاند .ضمن اينكه صادرات توليدات آنها
به ديگر كشورها نقش مهمي در رونق اقتصادي منطقه و استان
خوزستان دارد كه البته الزمه تحقق آنها تعامل و همكاري خوب
جامعه كارگري اين شركت است چرا كه اجراي اين طرحها گامي در
راستاي تأمين منافع كارگران اين شركت است.
ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در هفت تپه
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه همچنين به
اختصاص  ۳۰۰هكتار از اراضي هفت تپه به عنوان منطقه ويژه اقتصادي
براي جذب سرمايهگذار خارجي اشاره كرد و گفت :برنامهريزي الزم در
اين رابطه انجام شده و مجوزهاي الزم براي منطقه ويژه اقتصادي هفت
تپه اخذ شده است.
هدفگذاري توليد  ۱۰۰هزار تن شكر در هفت تپه
اسدبيگي در ادامه سطح زير كشت فعلي نيشكر در اين شركت را
 ۶هزار و  ۵۰۰هكتار بيان كرد و گفت :با از سرگيري برداشت نيشكر
در اين شركت ظرف  ۱۰روز آينده پيش بيني ميشود امسال حدود
 ۳۰هزار تن شكر توليد شود .وي افزود :با توجه به افزايش سطح زير
كشت نيشكر در هفت تپه به  ۹هزار هكتار براي سال آينده ،توليد ۷۰
هزار تن شكر در اين شركت در سال زراعي آينده پيش بيني شده است
ضمن اينكه براي چشمانداز پنجساله اين شركت توليد  ۱۰۰هزار تن
شكر سفيد در هفت تپه برنامهريزي شده است.شركت كشت و صنعت
نيشكر هفت تپه با وسعت  ۲۴هزار هكتار و سطح زير كشت ساالنه
بيش از  ۱۲هزار هكتار نيشكر و ديگر محصوالت كشاورزي و چندين
كارخانه يكي از بزرگترين مجتمعهاي توليدي استان خوزستان و
كشور است كه نقش مهمي در توليد ،اشتغال و رونق اقتصادي منطقه
دارد.عالوه بر پنج هزار نفر نيروي كار شاغل در شركت كشت و صنعت
نيشكر هفت تپه ،بيش از  ۱۵هزار نفر نيروي كار به صورت غير مستقيم
از فعاليت اين شركت متأثر است.كشت و صنعت هفت تپه ،قديميترين
كارخانه توليد شكر از نيشكر در كشور است كه نيم قرن از تأسيس آن
ميگذرد و طبق اصل  ۴۴قانون اساسي اواخر سال  ۱۳۹۴از سوي
سازمان خصوصيسازي از چرخه دولتي خارج و به بخش خصوصي
واگذار شد .اين شركت در ۱۵كيلومتري شهر شوش در شمال استان
خوزستان واقع است.
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ل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
مديرعام 

سازندگان خوزستان همکار اصلی ما هستند

تالش ما در توسعه نيشكر استفاده از توان و
ظرفيت حداكثري توليدكنندگان ماشينآالت
صنعتي و كشاورزي و پيمانكاران و قطعهسازان
داخلي خوزستان است .زنجيره تأمين نيازهاي
توسعه نيشكر معطوف به داخل استان است.
ل شركت توسعه نيشكر
ناصری مديرعام 
و صنايع جانبي گفت :شركت توسعه نيشكر
بهطور صد درصدي استفاده از توان و ظرفيت
توليدات داخل استان در همه عرصههاي
صنعت ،كشاورزي و خدمات را در دستور
ل شركت توسعه
كار قرار داده است.مديرعام 
نيشكر و صنايع جانبي گفت :شركت توسعه
نيشكر بهطور صد درصدي استفاده از توان
و ظرفيت توليدات داخل استان در همه
عرصههاي صنعت ،كشاورزي و خدمات
را در دستور كار قرار داده است .ناصري در
حاشيه بازديد از غرفه شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي در نهمين نمايشگاه بينالمللي
صنايع و ماشينآالت كشاورزي ،گفت :طبق
برنامهريزيهاي صورت گرفته ،همه نيازهاي
توسعه نيشكر بايد از استان تأمين شود.وي در
ادامه افزود :شركت توسعه نيشكر بايد كمك
كند پيمانكاران استان را به سمت تأمين
نيازهاي خود هدايت نمايد وخوشبختانه تا
حدود زيادي اين امر محقّق شده است و بايد
از همه ظرفيتهاي قطعهسازان و سازندگان
تجهيزات كشاورزي و پيمانكاران صنعت
جهت تأمين نيازهاي شركت استفاده كرد.
ل شركت توسعه نيشكر و صنايع
مديرعام 
جانبي بيان داشت :ما اكنون بهطور هر
سه ماه يكبار گزارشهايي از واحدهاي
تابعه نيشكر دريافت ميكنيم تا زنجيره
تأمين نيازهاي شركت توسعه نيشكر بهطور
صددرصدي معطوف به داخل استان

باشدناصري ادامه داد :عالوه بر اشتغال
مستقيم خود بايد زنجيره اشتغال استان را
در بخشهاي مرتبط با فعاليت توسعه نيشكر
فعال كنيم و از اين طريق بهطور غيرمستقيم
اشتغال استان را به سمت پويايي و شكوفايي
بيشتر هدايت كنيم.وي در پايان گفت :شركت
توسعه نيشكر از به كارگيري پيمانكاران داخل
استان در بخش فعاليتهاي مرتبط استقبال
ميكند.گفتني است مديرعامل شركت توسعه
نيشكر در نهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع
و ماشينآالت از غرفههاي متعددي از جمله
سورين صنعت اكسين پارس بازديد كرد و
در جريان اقدامات اين شركتها قرار گرفت.
اين شركتها در زمينه توليد ماشينآالت
كشاورزي و قطعات صنعتي فعاليت دارند.
استفاده از ضايعات نيشكر
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي همچنین گفت :استفاده از ضايعات
نيشكر عالوه بر مزاياي اقتصادي و زيست
محيطي ،سبب صرفهجويي ارزي براي كشور
ميشود و در اين راستا در شركت توسعه
نيشكر قدمهاي مؤثري برداشته شده است.
ناصری ادامه داد :استفاده از ضايعات نيشكر
عالوه بر مزاياي اقتصادي و زيست محيطي،

سبب صرفهجويي ارزي براي كشور ميشود و
در اين راستا در شركت توسعه نيشكر قدمهاي
مؤثري برداشته شده است.
ناصري افزود :گامهاي اجرايي در زمينه
استفاده از پسماندهاي نيشكر و تبديل آن به
فرصتي براي سرمايهگذاري ،رونق اقتصادي و
ايجاد اشتغال برداشته شده است.
وي ادامه داد :نيشكر تنها محصولي است
كه ضايعات ندارد و عالوه بر توليد انواع
شكر ،با استفاده از ضايعات آن پتانسيل
توليد حدود  ۲۸محصول در صنايع جانبي
و استفاده بهين ه از آنها وجود دارد و در
نتيجه هر محصول فرعي نيشكر به عنوان
يك محصول اصلي براي صنعتي ديگر
تبديل ميشود .باگاس يا تفاله نيشكر ماده
اوليه براي توليد كاغذ ،MDF ،خوراك
دام و چند محصول ديگر است.مديرعامل
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت:
تبديل پسماند كارخانه الكل و خمير مايه
به عنوان مالچهاي طبيعي سازگار با محيط
زيست و استفاده آن در تثبيت شنهاي
روان ،طرح توليد خمير كاغذ از باگاس و
ايجاد يك قطب بزرگ صنعتي توليد كاغذ
در منطقه ،توليد خوراك دام ،كمپوست و
ورميكمپوست از ضايعات نيشكر و… از
مواردي است كه سبب ايجاد ارزش افزوده
ضايعات نيشكر و در نتيجه رونق اقتصادي
در منطقه ميشود.ناصري در ادامه با اشاره
به ايجاد مقدمات الزم براي راهاندازي
كارخانه كاغذ ،گفت :خوزستان اين ظرفيت
را داراست كه با استفاده از تفاله نيشكر يا
باگاس كه پسماند حاصل از فرآيند توليد
شكر است ،بدون نياز به قطع درخت ،كاغذ
تحرير با كيفيت توليد كند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون:

دالر  4200تومانی حذف شود

در حالي كه قيمت كاالهاي اساسي و مواد
مصرفي مردم بهصورتي افسارگسيخته در حال
افزايش است و دولت اعالم كرده است براي سال
آينده نرخ ارز كاالهاي اساسي تغييري نميكند،
در روزهاي اخير صداهاي مخالفي در بدنه دولت و
بخش خصوصي به گوش ميرسد.
اولين موافق جدي حذف ارز 4200توماني بعد
از اظهارات قاطع رييس سازمان برنامه و بودجه
در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتي حتي
براي مرغ و شكر ،عباس كشاورز سرپرست وزارت
جهاد كشاورزي بود.وي در ديدار خود با اعضاي اتاق بازرگاني كه بهنحوي
بهدنبال كسب اعتماد آنها براي قبول پست وزارت جهاد كشاورزي بود اظهار
داشت :پيشنهاد حذف ارز 4200توماني واردات برنج و شكر با هدف حمايت
از توليدكنندگان ارايه شده و مطمئن هستيم كه با شكر موافقت ميشود اما
درباره حذف برنج بايد با وزارت صنعت مذاكره بيشتري كنيم.وي افزود :ارز
كاالهاي نهايي تا حد امكان بايد برداشته شود همانطور كه ارز 4200توماني
گوشت ،چاي ،كره و حبوبات نيز برداشته شد.اين مقام مسؤول ادامه داد :تا
زماني كه يارانه به توليد محصوالت كشاورزي اختصاص بيابد امكان آزاد
شدن قيمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته
باشد.ارسالن قاسمي رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران نيز حذف

ارز 4200توماني از بخش كشاورزي را خواسته
فعاالن اين بخش عنوان كرد و گفت :اتحاديههاي
بخش كشاورزي بر اين باورند كه ارز 4200توماني
از بخش كشاورزي حداقل در كاالهاي نهايي
و در كاالهاي واسطهاي بهتدريج حذف شود.
قاسمي در تشريح اين مهم افزود :به عنوان مثال
حذف ارز 4200توماني از صنعت لبنيات ،افزايش
حدود 10درصدي قيمت را ايجاد خواهد كرد كه
به جامعه مصرفكننده آسيب نخواهد زد ولي
ممانعت از خروج ارز ،تنظيم بازار و هماهنگي
توليد و بازار ،جلوگيري از رانت و فساد همچنين رهايي توليدكنندگان
از قيمتهاي دستوري از مزاياي حذف ارز 4200توماني خواهد بود.بر
اساس اين گزارش ،اعالم اينكه حذف ارز 4200توماني تنها باعث افزايش
10درصدي قيمت لبنيات ميشود بهنوعي فريب افكار عمومي است زيرا تأثير
حذف ارز بر قيمت تمامشده شير خام محاسبه نشده است.غالب خوراك دام
مصرفي در دامداريهاي كشور از محل واردات و با ارز 4200توماني تأمين
ميشود و تغيير نرخ ارز از 4200توماني به  11هزار تومان هزينه تأمين را تا
 3برابر افزايش ميدهد و در نهايت باعث افزايش قيمت محصول نهايي شير
خام ميشود.اين افزايش قيمتها در قيمت تمامشده كاالهاي اساسي باعث
كاهش مصرف و خروج اين محصوالت از سبد مصرفي مردم ميشود.
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همكاري فائو با ايران عليرغم
تحريمهايبينالمللي

فائو پروژههاي آب و خاك را با همكاري وزارت
جهاد كشاورزي در ايران اجرا ميكند و نماينده
فائو ميگويد پروژههاي فائو با كشورهاي عضو
مشمول هيچگونه تحريمي نيست.
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي و
نماينده سازمان كشاورزي و خواروبار ملل متحد،
فائو در ايران ،تفاهمنامهاي را با عنوان ارتقاي
فناوريهاي پيشآگاهي و مديريت مسائل و
مشكالت ناشي از سيل در بخش آب و خاك و
كشاورزي امضا كردند.
بر اساس اين تفاهمنامه قرار است فائو درباره
مديريت مسائل آب و خاك كشاورزي ايران
كه اخيرا ً از سيل آسيب ديدهاند ،همكاري
كند .همكاري فائو در زمينه انتقال دانش و
آگاهي و تجربيات كشورهاي مختلف و آموزش
كارشناسان كشور ما خواهد بود.
همچنين فائو  395هزار دالر براي اجراي
اين تفاهمنامه اختصاص داده است كه در مدت
دو سال در ايران اجرايي خواهد شد .قرار است
 30درصد از اين اعتبار براي خريد تجهيزات
مورد نياز پروژه و بقيه براي آموزش و مشاركت
بهرهبرداران طبق روشهايي كه در سند آمده،
باشد .از نماينده فائو پرسيده شد ،آيا براي اجراي
اين پروژهها در ايران فشاري از سوي امريكا براي
جلوگيري از اجراي پروژه نبوده است ،گفت:
پروژههاي  TCPبراي همكاري با كشورهاي
عضو است و  13تا  14درصد اعتبارات فائو به
اين منظور پرداخت ميشود كه حداكثر آن 500
هزار دالر است .البته اين اعتبار براي همه كشورها
نيست و مث ً
ال براي كشورهاي شمال آفريقا و اروپا
از اين اعتبارات پرداخت نميشود.
وي ادامه داد :نوع همكاريهاي  TCPفائو
مشمول تحريمها و فشارهاي امريكا نيست و
آنها در اين مورد نظري ندارند.عليمراد اكبري
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي هم
درباره اجراي اين تفاهمنامه گفت :ارگانهاي
كليدي مانند دفتر منطقهاي فائو در تهران ،دفتر
امور بينالملل و سازمانهاي تخصصي و معاونت
آب و خاك و در درون وزارتخانه هم سازمان
جنگلها و مراتع و دفتر مديريت بحران همكاري
خواهد داشت.معاونت آب و خاك وزارت جهاد
كشاورزي هدف از اجراي اين پروژه را بهبود
امنيت غذايي متأثر از سيل ،مديريت سيل و
آب و خاك و استفاده از تجارب بينالمللي براي
رفع اين مشكالت عنوان كرد.اكبري گفت :پس
از سيل انتهاي پارسال و ابتداي امسال مسأله را
به نمايندگان فائو اعالم كرديم و طي مذاكرات
فشردهاي كه داشتيم ،قرار شد فائو در اين زمينه
با ايران همكاري كند .هدف ما اين بود كه از
آنجا كه سيل اخير بيشترين خسارتش به بخش
زيرساختي آب و خاك كشور بود با استفاده از
ظرفيتهاي فائو و تجارب و دانش ديگر كشورها
اين مشكل را برطرف كنيم .به گفته اكبري،
ي فائو محدود به اين پروژه نيست و
همكار 
پيش از اين نيز پروژهاي تحت عنوان سيداب
براي افزايش بهرهوري و مديريت آب و خاك با
اعتباري بالغ بر  500هزار دالر در كشور ما اجرا
ميكنند كه به صورت آزمايشي در دشت قزوين
در حال اجرا است.
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دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر

تغيير نرخ ارز واردات شكر به زودي اتفاق نميافتد

هزار تن تا  ۳ميليون و  ۹۰۰هزار تن باشد اما در نهايت
حدود  ۳.۲ميليون تن چغندر بهاره در كشور توليد شد
كه با احتساب توليد حدود  ۷۰۰هزار تن چغندر پاييزه
مجموع توليد به  ۳.۹ميليون تن ميرسد.
دانايي دليل كاهش توليد چغندر قند را كاهش
عملكرد در هكتار عنوان كرد و ادامه داد :اواخر سال
گذشته و اوايل امسال بارندگيهاي شديد باعث ايجاد
مشكالتي در كشت و در نهايت كاهش تناژ محصول
شد امسال عملكرد در واحد سطح به كمتر از  ۵۰تن
در هكتار كاهش يافت.وي اضافه كرد :امسال ۵۰۰
هزار تن شكر از نيشكر نيز در كشور توليد ميشود كه
تاكنون  ۱۰۰هزار تن از آن توليد شده و حدود ۴۰۰
هزار تن ديگر توليد خواهد شد و انشاءا… با خشك
شدن زمين بعد از بارندگيهاي اخير ،طي امروز و فردا
برداشت آن مجددا ً آغاز خواهد شد.

در حالي كه موضوع اختصاص دالر  4200توماني به
واردات  25قلم كاالي اساسي هنوز يك موضوع محل
اختالف است و برخي اخبار حاكي از اين بود كه احتمال
دارد براي واردات شكر دالر  4200توماني داده نشود .بهمن
دانايي دبير انجمن قند و شكر تأكيد كرد اين اتفاق به زودي
رخ نميدهد .وي در گفتوگويي كه با خبرگزاري مهر
داشت تصريح كرد تغيير نرخ ارز واردات شكر از دالر 4200
توماني به ساير نرخهاي موجود به اين زودي اتفاق نميافتد.
دانايي با اشاره به اينكه شكرهاي وارداتي از هفته آينده
وارد كشور ميشود و برداشت نيشكر نيز از يك الي دو روز
آينده آغاز ميشود ،گفت :قيمت شكر در روزهاي آينده
متعادل ميشود .وي با اشاره به افزايش قيمت شكر در بازار
گفت :افزايش قيمت اين كاال طي روزهاي گذشته جزئي
بوده است.
دانايي با بيان اينكه شكر جزو كاالهايي است كه از
ماليات ارزش افزوده معاف بوده است ،افزود :حدود سه
هفته قبل مجلس تصميم به اصالح اين قانون گرفت و قرار
بود شكر را هم از ليست اين كاالها خارج كند .كه همين
مسأله باعث شد قيمت شكر در بازار بين  ۱۰تا  ۱۵درصد
افزايش يابد ما بعد از گراني كاال بالفاصله وارد ماجرا شديم
و با پيگيريهايي كه قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني
انجام داد و مذاكراتي كه با كميسيون اقتصادي مجلس
صورت گرفت اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد و
همين مسأله باعث افت قيمت شكر شد اما هنوز قيمت با
نرخ مصوب مقدار كمي فاصله دارد كه پيش بيني ميكنيم
اين گپ قيمتي نيز طي روزهاي آينده از بين برود.

دانايي با اشاره به اينكه االن فصل كم مصرف شكر و
مصرف اين كاال از نيمه بهمن و اسفندماه باال ميرود ،گفت:
در حال حاضر نياز كشور به شكر ماهي حدود  ۱۵۰تا ۱۶۰
هزار تن و در ايام پرمصرف حدود  ۲۰۰هزارتن است.
اين فعال بخش خصوصي در بخش ديگري از سخنان
خود وضعيت ذخاير شكر را بسيار مطلوب توصيف كرد و
گفت :به دليل تأخيري كه سال گذشته در واردات رخ داد
و باعث نابساماني بازار شد امسال به موقع براي اين كار
اقدام كرديم.
دانايي با بيان اينكه تاكنون  ۹۰۰هزارتن شكر ثبت
سفارش شده است ،افزود :در مدت مشابه سال گذشته
ميزان ثبت سفارشها صفر بود و ما اواخر اسفند اقدام به
اين كار كرديم.
شكرهاي هندي از هفته آينده وارد كشور ميشوند
وي ادامه داد :براي  ۳۰۰هزارتن از شكرهاي ثبت
سفارش شده تخصيص ارز صورت گرفته و اميدوار
هستيم كه اين ميزان از هفته آينده به تدريج وارد
كشور شود ضمن اينكه حدود  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزارتن ثبت
سفارش ديگر نيز انجام خواهد شد كه اميدواريم همه اين
محصوالت تا آخر سال وارد كشور شوند.دانايي با بيان
اينكه اين ميزان واردات براي تأمين نياز بازار داخلي به
شكر تا پايان تابستان  ۹۹است ،افزود :طي يكي دو روز
آينده اولين محموله شكرهاي وارداتي وارد كشور ميشود
و همه اين واردات از هند انجام ميگيرد.
وي با اشاره به ذخاير استراتژيك كشور نيز گفت:
شركت بازرگاني دولتي ايران حدود  ۵۰۰هزارتن شكر را
براي اين منظور وارد كرده است.
دانايي ادامه داد :تمام مصرفكنندگان حقيقي و
حقوقي كه شكر ميخواهند ميتوانند درخواست خود را
به سازمان صنعت و معدن استانها يا شركتهاي غله هر
استان ارايه كنند آنها نيز ليست را تحويل ما ميدهند و
ما نيز از كارخانجات ميخواهيم كه شكر مورد نياز آنها
را تحويل دهند.
ميزان توليد چغندر قند بهاره از پيش بيني بخش
خصوصي هم كمتر شد

دبير انجمن قند و شكر كشور در بخش ديگري از
سخنان خود با اشاره به اينكه مقدار توليد چغندر قند
در كشور براي اولينبار حتي از ميزان پيش بيني شده
توسط بخش خصوصي نيز كمتر شده است ،گفت :ما
پيش بيني ميكرديم ميزان توليد بين  ۳ميليون و ۸۰۰

تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني به واردات شكر براي ۱۵۰
نفر رانت ايجاد كرده است!

دانايي با اشاره به مباحث مطرح شده مبني بر احتمال
حذف ارز  ۴۲۰۰توماني از شكر ،گفت :ما از اين مسأله
استقبال ميكنيم چرا كه اختصاص ارز  ۴۲۰۰توماني
براي واردات شكر منجر به ايجاد رانت براي عدهاي معدود
شده است.
وي اضافه كرد :عمده شكر وارداتي با ارز  ۴۲۰۰توماني
تبديل به محصوالت ديگر و از كشور صادر ميشود .بنابراين
مصرفكننده نفع چنداني از اين مسأله نميبرد ضمن اينكه
به دليل ارزان بودن شكر وارداتي با ارز دولتي ،انگيزه قاچاق
اين محصول به كشورهاي همسايه زياد ميشود.
دبير انجمن قند و شكر كشور گفت :بر اساس آمار بانك
مركزي ميزان شكر مصرفي يك خانواده  ۴نفره  ۸كيلوگرم
و انواع قند  ۱۵كيلوگرم است ضمن اينكه اين آمار مربوط
به سال  ۹۶است و ما اطمينان داريم كه در حال حاضر
ميزان مصرف كمتر شده است.
دانايي توضيح داد :حتي اگر مجموع قند و شكر مصرفي
خانوار را  ۲۴كيلوگرم در نظر بگيريم سهم هر نفر شش
كيلوگرم ميشود بنابراين نياز كشور به مصرف مستقيم
شكر بين  ۴۸۰تا  ۵۰۰هزار تن است.
وي ادامه داد :به عبارتي از مجموع  ۲.۲ميليون تن شكر
وارداتي ۱.۷ ،ميليون تن آن در صنوف و صنايع مصرف
ميشود كه عمده آن نيز از كشور صادر ميشود .بنابراين
در اين ميان  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفر از رانت ايجاد شده نفع
ميبرند نه مردم و مصرفكنندگان نهايي.
حذف ارز  ۴۲۰۰توماني از واردات شكر به زودي اتفاق نميافتد
دانايي با اشاره به اينكه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰
توماني از واردات شكر ،راهكارهاي مختلفي براي كنترل
بازار آن وجود دارد ،گفت :به عنوان مثال ميتوان شكر
را به صورت مستقيم عرضه كرد يا اينكه آن را در بسته
بنديهاي مختلف ارايه نمود .اما مسأله اينجاست كه در
حال حاضر شكر اثر چنداني در سبد هزينه خانوار ندارد.
هماكنون نرخ مصوب آن  ۴,۰۵۰تومان است و پيش بيني
ميشود در صورت حذف ارز  ۴۲۰۰توماني و تبديل آن به
ارز نيمايي قيمت شكر به  ۴۸۰۰تا  ۴۹۰۰تومان برسد.
وي با بيان اينكه قيمت شكر شهريور هر سال بعد از
اعالم نرخ خريد تضميني چغندر قند و دستمزد تعيين
ميشود و تا شهريور سال آينده ثابت ميماند ،اضافه كرد:
بايد اين نكته را متذكر شوم كه با توجه به شرايط جامعه و
قدرت خريد مردم اين اتفاق به زودي رخ نميدهد و حداقل
تا قبل از عيد شاهد چنين اتفاقي نخواهيم بود.

