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دوگانهسازي عجیب در قیمت شکر

انديشمندان در دوره روشنگري و در
عصري كه به تر ّقي و پيشرفت اروپاي غربي
منجر شد اين باور را در ذهن و دل شهروندان
آگاه و نخبگان جا انداختند كه جامعه انساني
از دو جزء و دو پايه اساسي تشكيل ميشود.
به باور فيلسوفان عصر روشنگري يك پايه
جامعههاي انساني را نهاد دولت و يك پايه
آن را نهادهاي مدني شامل بنگاهها ،خانوادهها
و احزاب تشكيل ميدهند .اصرار انديشمندان
اين بود كه توازن قوا ميان اين دو پايه اساسي
جامعههاي انساني شرط الزم و كافي براي
پيشرفت و توسعه همهجانبه است .به ويژه
بر اين مقوله تأكيد ميشد كه نهادهاي مدني
شامل احزاب و تشكلهاي غيردولتي مربوط
به اقشار گوناگون نبايد زير سلطه و استيالي
نهاد دولت باشند.چنين بود كه در دوران
انقالب صنعتي در سالهاي  1700تا 1750
در انگلستان بار اصلي اختراع و اكتشاف و به
كارگيري ماشين بر دوش نهادهاي مدني بود.
ادامه در صفحه2

خانهتكاني ذهني در
مناسبات دولت و تشكلها

نهاد دولت و حاكميت
در ايران دستكم از دهه
 ۱۳۳۰به اين سو و با افزايش
شگفتانگيز درآمدهاي
به دست آمده از صادرات نفت،
حميدرضاصالحي در موقعيت بسيار برتري
دبيرفدراسيون
نسبت به نهادهاي ديگر قرار
صادرات انرژي
گرفته است و در پلهاي باالتر
ايستاده و حكمروايي ميكند.
در همه دهههاي پشت سرگذاشته از ۱۳۳۰
تاكنون ،نهاد بخشخصوصي هرگز قدرت واقعي در
برابر حاكميت براي پيگيري مطالباتش را نداشته
و عموماً در فضاي غالب ارباب رعيتي تمكين
ميكرده است.در اين دههها كه دولتهاي مستقر
با استفاده از درآمد به دست آمده از صادرات نفت،
استيالي بدون چون و چراي خود را بر نهادهاي
مدني تشديد كردهاند ،عادتهاي عجيبي در ايران
پديدار و نهادينه شده است كه هرگز با هيچ منطق
و عقالنيتي سازگاري نداشته و ندارد.
يكي از اين عادتهاي جا افتاده در اين دههها
اين است كه نهاد دولت در هر دوره بنا بر منفعت
يك عده از ديوانساالران بر سازمان و تشكيالت خود
افزوده و هر وزارتخانه براي خود لشكري از سازمانها
و مديران تأسيس و تربيت كرده است.
ادامه در صفحه2

صفحه3

براي تحقّق «جهش توليد» بخش
كشاورزي بيشترين ظرفيت را دارد و
ميتواند در تحقّق اين سياست عملكرد
مؤثري داشته باشد .محمدباقر نوبخت،
رييس سازمان برنامه و بودجه نيز به اين
مسأله اذعان داشته و عنوان كرده است:
بخش كشاورزي از بيشترين ظرفيت و
استعداد براي كاهش واردات و تحقّق
جهش توليد برخوردار است.
به اعتقاد كارشناسان بخش كشاورزي
كشور ميتواند عالوه بر تأمين نياز داخلي،
در توسعه بازارهاي صادراتي و ارزآوري به
كشور نيز نقش بسزايي ايفا كند كه اين
عوامل ميتواند در تحقّق سياستهاي
جهش توليد مؤثر باشد «علي كيانيراد»،
رييس مؤسسه پژوهشهاي برنامهريزي،
اقتصادكشاورزيوتوسعهروستاييوزارت
جهادكشاورزي درهمينباره و درباره
شكر گفته است :افزايش توليد شكر از
ديگر برنامههاي وزارت جهادكشاورزي

خودكفايي در شكر

در اين حوزه است ،ما سالهای  ۹۷و 96
نيز در حوزه شكر به آستانه خودكفايي
رسيديم اما به دليل عدم قيمتگذاري
مناسب و همچنين وقوع سيل از برنامه
عقب افتاديم.
اميدوار هستيم طي حدود دو سال
آينده عقبماندگي در برنامه توليد

شكر را جبران كنيم .بحث مهم در اين
زمينه ،نياز به احداث سه كارخانه در
خوزستان و ايالم است كه اگر بتوانيم
اين كارخانجات را احداث كنيم مشكل
حمل چغندر قند تا مسافتهاي طوالني
حل ميشود و به خودكفايي در توليد
شكر كمك زيادي خواهد كرد.

در صفحات دیگر میخوانید:

معرفي فدراسيون
توليدكنندگانمالزي
()FMM

صفحه3

سايه كرونا بر سر غذاي كشور؛
سامانه ارتباطي زنجيره
كشاورزي و دولت ضروري است

صفحه4

زنگ خطر بحران غذا
براي كشورهاي وابسته
به واردات

صفحه6

توليد  ٨ميليون تن چغندر
قند در سال جاري
مح ّقق نميشود

صفحه7
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خانهتكاني ذهني در مناسبات
دولت و تشكلها

ادامه از صفحه اول
بدترين اتفاق رخ داده اما اين است كه مديران
و كاركنان صدها سازمان و دستگاه و مؤسسه در
مجموعه دولت و ساير نهادهاي حاكميتي به دليل
ناگزيري نهادهاي مدني در پذيرش رأي و داوري
اين گروه از مديران و كارشناسان دولتي ،به اين
نتيجه رسيدهاند كه داناي كل شده و هرچه
ميانديشند درست است و نهادهاي مدني حق
اعتراض به درست يا نادرست نبودن رأي آنها را
ندارند .برهمين اساس است كه بهطور مثال فردي
كه تا چند سال پيش و حتي در آستانه تأسيس
يك دولت تازه در بهترين وضعيت در يك اداره
و سازمان مدير بوده است ،ناگهان در قامت مقام
ارشد وزارتخانه ظاهر ميشود .بسيار ديده شده
همين افراد با فروتني به وزارتخانهها و سازمانها
ميآيند و به مرور با هدايت بدنه مديران و مناسبات
نهادينهشده تاريخي بهجايي ميرسند كه هرگز پذيراي
نظرها و ديدگاههاي بخش خصوصي نميشوند.
تا قبل از دهه  ۱۳۹۰و تضعيف منابع درآمد
ارزي دولت به دليل تحريمهاي گسترده ،ميشد
بطور روشن جلوههايي بديع و البته تأسفبار از
اين مناسبات ارباب رعيتي ميان دولت و بخش
خصوصي را ديد .اما اكنون و در سالهاي پاياني
دهه  ۱۳۹۰دولت درآمد اصلي خود را از دست
داده و براي استمرار حيات خود به بخش خصوصي
نياز كامل دارد اما حاضر نيست دست از مناسبات
پيشين بردارد و تغيير نگرش بدهد چرا كه الجرم
در وضعيت تازهاي قرار گرفتهايم.اين روزها شاهد
هستيم دولت و همه زيرمجموعههايش كه ديگر
فاقد قدرت به دست آمده از درآمد نفت شدهاند
در ارايه راهحل براي برطرف كردن تنگناها ناتوان
شدهاند .با اين همه اما متأسفانه مديران دولتي در
اين وضعيت نيز حاضر نيستند دست از استيالي
تاريخي برداشته و از توانايي و دانايي و قدرت
سازماندهي و برنامهريزي بخش خصوصي براي
برونرفت اقتصاد از بحرانها استفاده كنند .دولت
و ساير نهادهاي قدرت درچنين وضعيت دشواري از
زندگي ايران و ايرانيان بايد با دورريختن مناسبات
كهنه با بخش خصوصي و تشكلهاي آنها كه در
مدل ارباب رعيتي و اطاعت محض از دولت جاي
ميگيرد دست برداشته و در تصميمسازيهاي
مربوط به كسبوكارها از تشكلها و نهادهاي مدني
استفاده كنند .اين يك پرسش و ترديد جدي است
كه چطور مديري كه هرگز يك بنگاه كوچك
اقتصادي را مديريت نكرده است و سختيها و
دشواريهاي واقعي براي دخل وخرج يك بنگاه
را نميداند و تجربه عملي براي يافتن منابع براي
تأمين مزد وحقوق كاركنان را ندارد ،عقل خود را
براي ساماندهي به اقتصاد ،بيشتر از صاحبان بنگاهها
ميداند كه در درون و در وسط معركه قرار دارند؟
اين روزهاي سرنوشتساز ايران كه همه ايرانيان بايد
دست به دست داده و تواناييها را همگرا سازيم
تا ايران عزيز را از افتادن به گردابهاي بزرگتر
در امان نگه داريم ،بهترين فرصت براي خانهتكاني
ذهني در مناسبات دولت با نهادهاي مدني در
هر حوزهاي است .مديران دولتي بايد از موضع
خودبرتربيني و خودبزرگبيني پايين آمده و با فروتني
و عمل به منطق و عقل و قانون بخش خصوصي را در
تصميمسازيهاوتصميمگيريهادخالتدهند.

ضرورت فروتني دولتها در برابر تشكلها

ادامه از صفحه اول
نهادهاي مدني به ويژه تشكلهاي كارفرمايي در انقالب صنعتي در
تصميمسازيها و تصميمگيريهاي نهاد دولت شريك و همساز بودند و
سازگاري را براي پيشرفت ايجاد كردند .تاريخ جامعههاي انساني نيز نشان
ميدهد آن دسته از كشورها كه اين توازن قوا را در درون خود پذيرفتند زودتر
و سريعتر مراحل توسعه صنعتي و اقتصادي را سپري كردند.
تشكلها در ايران
بررسي تاريخ ايران در دو سده تازه سپري شده نشان ميدهد در اوج اقتدار
و قدرتنمايي شاهان قاجار ،اين گروه بازرگانان و صنعتگران بودند كه با اتحاد
و همبستگي نيرومند در كنار دولتهاي مركزي و دولتهاي ايالتي راه تجارت
را باز نگه ميداشتند و هميشه تاجران بزرگي بودند كه در درون قدرت دولتي
رفت و آمد داشتند و كار تا جايي پيش رفت كه حاج امينالضرب ،بازرگان بزرگ
ايراني توانست نقش اساسي در مشروطيت داشته باشد .پس از آن اما در دوران
پهلويها و به ويژه پهلوي اول و با افزايش قدرت نهاد دولت به دليل درآمدهاي
بادآورده از صادرات نفت به مردم و نقش و سهم تشكلهاي كارفرمايي در
تصميمسازيها و تصميمگيريها كاهش يافت .دولتهاي پس از  1330يكي
پس از ديگري با پول نفت هر دوره بر ابهت و شكوه و بزرگي نهاد دولت افزودند
و يك بروكراسي بزرگ پديدار كردند كه جايي براي نهادهاي غيردولتي باقي
نميگذاشت .پس از پيروزي انقالب اسالمي و به دليل شرايط جنگ و تثبيت
انقالب و دگرگوني در رويكرد به كارفرمايان ،تشكلهاي كارفرمايي يك دوره
 10ساله از  1358تا  1368از صحنه بيرون رانده شدند .در دهه  1370بود
كه با فراهم شدن فضاي بازتر و نياز جامعه به استفاده از همه نيروهاي فكري
و مادي جامعه ،تشكلهاي كارفرمايي از حالت پنهاني خارج شده و روندي
فزاينده به لحاظ كمي و كيفي را تجربه كردند.
دو قانون بسيار بااهميت
در دهه  1380بود كه اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران در يك فضاي
خاص توانست با همكاري مجلس وقت دو اقدام بنيادين براي بسط و گسترش
قانوني تشكلها را در دستور كار مجلس قرار دهد .تصويب قانون بهبود فضاي
مستمر كسب و كار و نيز ماده  76قانون برنامه پنجم توسعه در آن سالها
تصويب شد و بر اساس آن دو نهاد بزرگ نيز تأسيس شدهاند كه با فراز و
نشيبهايي كار خود را انجام ميدهند .بر اساس ماده  76قانون برنامه پنجم
و نيز مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ،نهادهاي زيرنظر دستگاه
دولت موظف شدهاند در تصميمسازيها و تصميمگيريها نظر و ديدگاه
تشكلهاي مربوط به هر صنعت و صنف را اخذ كرده و پس از مشورت با آنها
اقدام به تصويب يك قانون يا بخشنامه كنند .اين قانونها اما در دوره  8سال
فعالیت دولتهاي احمدينژاد نه در حرف و نه در عمل اجرايي نميشدند
و اصوالً آن دولتها اعتقاد به تقسيم قدرت با نهادهاي كارفرمايي نداشتند.
دولتهاي احمدينژاد نيروي مادي ،كارشناسي و فكري نهفته در درون
تشكلها را ناديده گرفته و كار خود را در هر فعاليت پيش ميبردند.
خوشاستقبال و بد بدرقه
با روي كار آمدن دولت آقاي حسن روحاني در تابستان  1392و با توجه
به اينكه آقاي محمد نهاونديان رييس وقت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
و كشاورزي همزمان رياست دفتر رييسجمهور را نيز برعهده داشت دوران
استقبال از بخش خصوصي و تشكلهاي كارفرمايي تلقي ميشد .حضور
نيرومند معاون اول رييسجمهور و اكثريت اعضاي شوراي گفتگوي دولت
و بخش خصوصي در سال  1392اين نويد را ميداد كه دولتهاي آقاي
روحاني ميخواهند از امكانات مادي و فكري و تجربه ارزشمند تشكلهاي
كارفرمايي كه از نزديك و در بطن صنعت و مشكالت و تواناييهاي آن بودند
استفاده شود .در برخي سالهاي اوليه دولت آقاي روحاني اين امكان فراهم
شده بود اما به مرور و با افزايش گرفتاريهاي دولت اين اقبال روندي كاهنده
را تجربه كرده است و به مثابه يك رويكرد و راهبرد از دسترس خارج شده
است .واقعيت اين است كه كنار گذاشتن تشكلهاي كارفرمايي از بطن و متن
نهادهاي تصميمساز و تصميمگير در حوزه فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي به
تخصص ،تجربه ،دانش ،امكانات مادي و فكري و
معناي كنار گذاردن دنيايي از ّ
از همه مهمتر دلسوزي واقعي به اقتصاد ملي است .براي اينكه داستان روشن
شود شايد الزم باشد يك مقايسه انجام شود.
خليلي ،ژائله و سليماني و...
كساني كه با صنعت ايران آشنايي دارند نامهاي پرشماري از مردان صنعت
در بخش خصوصي و در ميان تشكلهاي كارفرمايي را ميشناسند كه عمري
را در درون فعاليتهاي صنعتي گذرانده و تجربههاي بينظيري دارند که اگر
بخواهم از همه آنها نام ببرم ،به طور قطع کتابی چندصد صفحهای خواهد
شد .نام مهندس محسن خليلي رييس هيأت مديره انجمن مديران صنايع
براي همه دولتيها و تشكلهاي كارفرمايي يك نام آشناست .او در سال
 1332و در شرايطي كه بسياري از مديران بخش صنعت ايران هنوز به دنيا
نيامده بودند كارخانه بوتان را راهاندازي كرده است كه هنوز فعاليت ميكند.
تخصص و دانش صنعتي دارد و رؤساي دولتها و وزيران
او  60سال تجربهّ ،

پرشماري او را ميشناسند و به افكار و عقايد و دلسوزيهايش باور دارند .نام
سليماني صاحب و مدير كارخانه كاله براي همه ايرانيها آشناست و هر روز
محصوالت كارخانههاي او را مصرف ميكنند .فعاليت مستمر او راه را براي
متخصصان باز كرده
استخدام دهها هزار كارگر ،مهندس ،حسابدار و ساير
ّ
تخصص وي باعث شده است كه نام ايران حتي در عراق
است .تجربه و ّ
پرآوازه شود و محصوالت ايران به كشورهاي ديگر صادر شود .يونس ژائله
يك صنعتگر بزرگ و خوشفکر ديگر است كه با كار و تالش توانسته است
هزاران شغل صنعتي ايجاد كند .او با دید عمیق و هوش ذاتی خود توانسته و
میتواند هر واحد بزرگ صنعتی در حال فروپاشی ناشی از مدیریت نامطلوب
دولتی را احیا و به درجات عالی برساند .آيا سزاوار است مرداني با چنين
تخصص ،دلسوزي و دانش و دنيايي از سرمايه فكري حاال بايد حرف
سابقهّ ،
گوشكن يك مدير و يا كارشناس يك نهاد دولتي شوند كه بر اساس اتفاق و
بر اساس شرايط خاص به مديري نهاد دولتي رسيده است .ضمن اينكه بايد
به كار و فعاليت كارشناسان دولتي احترام گذاشته شود اما واقعيت اين است
تخصص و تجربه و تعهد و دلسوزي چنين كارفرمايان بزرگي
كه آنها در برابر ّ
كه دلسوز اين مرز و بوم هستند بايد فروتن باشند .دولت محترم از صدر تا
ذيل بايد قدردان اين ميزان دلسوزي رهبران تشكلهاي كارفرمايي باشند و
به جاي نفي و طرد آنها و ناديده گرفتن ديدگاههاي تشكلهاي كارفرمايي از
تواناييهاي آنها استفاده كنند.
بيقانوني نشود
عقل و منطق حكم ميكند كه مديران دولت در بخشهاي گوناگون ضمن
تخصص و دلسوزي تشكلهاي كارفرمايي به طور داوطلبانه
اينكه از دانش و ّ
استفاده میكنند در نهايت به قانون احترام بگذارند .بر اساس مفاد قانون بهبود
مستمر كسب و كار و نيز ماده  76برنامه پنجم كه حاال به ماده  12قانون
برنامه ششم توسعه تبديل شده است دولت موظف است در هر تصميم و
اقدامي ديدگاه و نظرات تشكل مربوطه را اخذ كند .توجه داشته باشيم كه
ناديده گرفتن اين دو قانون از سوي دولت پذيرفته نيست و دولتی که در رأس
آن یک حقوقدان قرار گرفته است .نبايد قانون را ناديده بگيرد .تجربه نشان
داده است در هر دورهاي كه همكاري صميمانه و از سر اعتماد و حسننيت
ميان تشكلهاي كارفرمايي و دولت به اوج رسيده است بيشترين نتايج مثبت
به دست آمده است .دولت نميتواند و نبايد در داستان قيمتگذاري كاالهاي
توليد شده داخل رأساً بدون لحاظ كردن ديدگاه و نظرات كارشناسي تشكلها
اقدام كند .مگر ميشود يك كارشناس كمتجربه كه تاكنون پايش به يك
مزرعه چغندر قند و يا يك كارخانه شكر نرسيده است با مراجعه به ذهن خود
و با تأكيد بر اينكه داناي كل است براي چغندر و براي شكر تصميم بگيرد.
عقل و منطق حكم ميكند كه كارشناسان و مديراني كه با آمدن و رفتن يك
دولت ،در دولت ديگر جابهجا شده و دنبال كارهاي ديگر ميروند فروتن باشند
تخصص و تجربه تشكلهاي كارفرمايي استفاده كنند.
و در امر تنظيم بازار از ّ
مگر ميشود مديران دهها كارخانه قند و شكر كشور با صدها سال مهارت و
تجربه و دلسوزي براي صنعت و توليد داخلي ديدگاه كارشناسيشان ضعيفتر
از چند كارشناس و مدير تازهكار باشد.
تخصصي
هاي
ل
تشك
كه
دهد
ي
م
نشان
تجربه جامعههاي مدرن امروز
ّ
و كارفرمايي در بخشهاي گوناگون نه به عنوان يك نهاد تشريفاتي بلكه
نهادهايي فعال و شريك دولت فعاليت ميكنند و به همين دليل است كه
تنش و تشنج در تصميمسازيها و تصميمگيريها كمترين ميزان را دارد.
واقعيت اين است كه در عصر و دوره حاضر كه دولت ايران به دليل از دست
دادن قدرت انحصاري درآمد نفت توانايي براي كمكهاي قبلي را هم ندارد
دست از دخالتهاي بيحاصل بردارد .سازمان برنامه و بودجه ،بانك مركزي،
وزارت اقتصاد و دارايي به مثابه  3مقر فرماندهي دولت در حوزه فعاليتهاي
اقتصادي بايد فروتن باشند و به جاي سرسختي در برابر نهادهاي غيردولتي
با آنها همكاري كنند.
ای کاش تف ّکرات و باورهای تشکلگرایانه افرادی همچون مهندس
مدرس خیابانی در ذهن و رفتار سایر مدیران ارشد کشور
ّ
حجتی و دکتر ّ
هم نهادینه شود.
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دوگانهسازي عجیب در قیمت شکر

در نخستين روزهاي فروردين  1397بود كه بازار ارز ايران دومين جهش
تاريخي نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران را به چشم ديد .در يك رخداد
باورنكردني قيمت هر دالر امريكا مثل برق و باد به سمت باال حركت كرد
و از مرز هر دالر  6هزار تومان نيز فراتر رفت .در بيستم فروردين ماه همان
سال اما دولت ايران يكي از بدترين تصميمهاي اقتصاد كالن را اتخاذ كرد.
در آن روز معلوم نشد كه چه كسي يا كدام گروه از مديران دولتي با استناد
به كدام گزارشهاي كارشناسي تصميم گرفتند به شهروندان اعالم كنند كه
دولت آنقدر دالر دارد كه به هر متقاضي آن را با قيمت هر دالر  4200تومان
بفروشد .در آن روزها قيمت دالر در بازار آزاد  50درصد باالتر از اين رقم
بود .در يك دوره كوتاه اما آنهايي كه اطالعات داشتند يا زيرك بودند شروع
به ثبت سفارش براي واردات كرده و در خواست دالر  4200توماني كردند.
چند هفته بعد بود كه محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم
كرد ميزان ثبت سفارش براي واردات در بهار  1397معادل ده برابر مدت
مشابه سال قبلتر آن بوده است .اين داستان در همان روزها با انتقاد فعاالن
اقتصادي ،صنعتي ،اقتصاددانان و تشكلهاي كارفرمايي مواجه شد.
شكر در تله
دولت اما بعدها تصميم گرفت به جاي تخصيص دالر  4200توماني
به واردات هر نوع كاال ،تنها  25كاال را مشمول تخصيصي ارز ترجيحي
قرار دهد .در آن روزها بود كه شكر نيز يكي از كاالهاي مشمول دريافت
دالر  4200توماني شد .با توجه به اينكه ميزان توليد داخلي شكر به اندازه
مصرف كل نبود ،تخصيص دالر  4200توماني به واردات و قيمتگذاري
شكر توليد داخل يك معضل پديدار كرد كه در همان زمان با انتقادها
مواجه شد .اما اين انتقادها به جايي نرسيد و در همه ماههاي پس از
بهار  1397داستان دوگانگي قيمت شكر وارداتي و قيمت توليد داخلي
دردسرساز بود .در حالي كه دولت در شروع سال جديد اصرار داشت كه
باز هم رقمي معادل  10ميليارد دالر بايد براي واردات كاالهاي اساسي
از جمله واردات شكر دالر  4200توماني اختصاص يابد بازار جهاني نفت
از تعادل خارج و دسترسي دولت به دالر كم و كمتر شد .بنابراين دولت
تصميم گرفته است كه واردات شكر به دالر نرخ نيمايي انجام شود .اما اين
كار به همين سادگيها نيست.
دوگانهسازي نشود
با توجه به حذف دالر  4200توماني در واردات شكر بديهي است كه
ديگر نيازي به ضرورت قيمتگذاري دستوري نيست و به اين ترتيب
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ديگر الزامي براي تعيين
نرخ اين محصول در داخل نخواهد داشت و اين يك روال منطقي است.
از سوي ديگر در شرايط حاضر كارخانههاي توليدكننده شكر از چغندر و
نيشكر نيز بدون اينكه بار مالي بردوش دولت بگذارند بنا بر سنت ديرين و

نهادينهشده با كشاورزان قرارداد خريد تضميني دارند و توليد انجام ميشود.
حاال پرسش و درخواست منطقي اين است؛ وقتي قرار است قيمت شكر
وارداتي آزاد شود ،خرد و منطق اقتصادي فرمان ميدهند براي اجتناب از
دوگانهسازي ناپايدار در بازار شكر و با توجه به اينكه درحال حاضر دولت
حمايت ويژهاي از توليد داخل نميكند ،نهادهاي ذيربط دستور دهند
مصوبه سال  1384شورای اقتصاد بهطور رسمي اجرا شده و كارخانههاي
داخلي نيز اختيار داشته باشند قيمت توليدات خود را با استفاده از ضوابط
قيمتگذاري كاالهاي توليد داخل مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها
تعيين و عرضه كنند .در صورتي كه اين مصوبه شوراي اقتصاد بهطور
قانوني اجرا نشود و سازمانهاي نظارتي بخواهند همچنان بدون رعايت
مصوبه يادشده قيمت توليد داخلي شكر را مشمول قيمتگذاري دستوري
نگه دارند رانت و فساد پديدار شده و شاهد عدم تعادل خواهيم شد .يادمان
باشد نرخ ارز نيمايي در بازار ارز با تغييرات غيرقابل پيشبيني همراه است
و به همين دليل قيمت تمامشده شكر وارداتي نيز با تغييرات همراه خواهد
بود و نبايد در انتظار نوسانهاي منظم بود .از سوي ديگر قيمت شكر در
بازارهاي جهاني نيز با تغييرات غيرقابل اندازهگيري مواجه خواهد شد و به
همين دليل قيمت شكر وارداتي دستخوش تفاوتهاي معنادار ميشود.
در اين شرايط است كه اگر قرار باشد شكر توليد داخل با دستور نهادهاي
نظارتي و تحت سلطه باشد ميتوان انتظار داشت هرگاه قيمت شكر
وارداتي بيشتر از شكر توليد داخل باشد تجار زيرك محصول داخلي را
خريداري كرده و با قيمت شكر وارداتي عرضه كنند .از سوي ديگر تحوالت
قيمت شكر وارداتي ميتواند به انحراف احتمالي نيز با روشهاي ديگر منجر
شود .به نظر ميرسد تا زمان سپري نشده و فساد و بيتعادلي و تخريب بازار
شكر از راه نرسيده است دولت بايد در اين باره تصميم بگيرد .هر گونه تعلل
در اين باره باز هم به سود و منفعت يك گروه كوچك و به زيان دهها هزار
نفر از خانواده بزرگ توليد شكر داخلي منجر خواهد شد.
دست برداريد
واقعيت اين است كه با توجه به آزاد شدن واردات شكر با دالر نيمايي
چند خطر وجود دارد كه بايد آنها را يادآور شويم كه يكي از آنها دوگانهسازي
در قيمتهاست و اينكه احتمال سوءاستفاده وجود دارد كه در سطرهاي
قبلي توضيح داده شد .يك تهديد ديگر اما اين است كه سازمانهاي نظارتي
براي اينكه هنوز بر فعاليتهاي قبلي استوار بمانند و ميدان را خالي نكنند،
اقدام به فعاليتهاي دردسرساز مثل نظارتهاي ستختگيرانه بر قيمت
فروش كارخانهها كنند .در وضعيتي كه كارخانههاي قند همه ملزومات و
كاالها براي توليد را با قيمت آزاد تهيه ميكنند و دستمزدها نيز افزايش
يافته است چرا بايد باز هم مشمول نظارتهاي سختگيرانه باشند .اين تهديد
را بايد از سر كارخانهها برداشت و اجازه داد تا آنها نفس بكشند.

معرفي فدراسيون توليدكنندگان مالزي ()FMM

فدراسيون توليدكنندگان مالزي (Federation of Manufacture of
 )Malaysia/ FMMاز سال 1968همگام با بخش توليد كشور به عنوان نماينده
توليدكنندگان مالزي در عرصههاي مختلف عمل كرده است .اين فدراسيون
متع ّهد به ارايه خدمات ممتاز و كمك كيفي به اعضاي فدراسيون و صنعت مالزي
بوده و داراي گواهي ايزو  2008ميباشد ،همچنين اين فدراسيون همچون يك
سازمان تجاري ضمن شناسايي و حمايت از اعضاي خود در پي ارتقاي منافع آنان
ميباشد .بيش از  3000توليدكننده مالزيايي در اين فدراسيون عضويت دارند.
فدراسيون توليدكنندگان مالزي از طريق شوراي صنعت ،نمايندگيهاي
ايالتي ،كميتههاي كاري موضوعي و گروههاي صنعتي از بخش توليدي
كشور در سطوح بينالمللي ،منطقهاي ،ملي ،ايالتي و محلي نمايندگي كرده
است .اين فدراسيون خدمات وسيعي را جهت تسهيل فعاليت بازرگانان ارايه
مينمايد و نقطه تماس مؤثر و مهميبراي كسانيكه به دنبال برقراري ارتباط
با توليدكنندگان مالزي يا سرمايهگذاري و تجارت و خدمات در اين كشور
هستند ،ميباشد.فدراسيون ساالنه پاسخگوي سؤاالت و درخواستهاي تجاري
از سوي نهادها و شركتها بوده و به صورت متداول تعداد زيادي به شبكهاي
كه مشخصات اعضاي اين فدراسيون و فعاليتهاي آنان درج شده است مراجعه
ميكنند كه نيمي از اين مراجعهكنندگان خارجي هستند.
اين فدراسيون زمينه شركت اعضا را در نمايشگاههاي بينالمللي مهيا
مينمايد .فدراسيون توليدكنندگان مالزي ساالنه  1800نفر را در دورههاي
انستيتوي فدراسيون آموزش داده است .اين دورهها مورد تأييد وزارت آموزش
عالي مالزي نيز قرار گرفته است.
فدراسيون همچنين در جلسات منظم سياستگذاريهاي دولتي ،گمرك و
توسعه صنايع شركت مينمايد و در مجموع در  164شورا يا كميته دولتي شركت
دارد .فدراسيون توليدكنندگان مالزي عليرغم آنكه خصوصي است ولي ارتباط
كاري نزديكي با وزارت صنايع و تجارت بينالملل ( )MITIدارد.شركتهايي كه

سرمايه آنان بيش از  850ميليون دالر است 42در صد از اعضاي اين فدراسيون را
تشكيل ميدهند 95 .درصد از اعضاي فدراسيون از بحش خصوصي و 4درصد از
بخش عمومي هستند 43 .درصد از اين شركتها در ايالت سالنگور 13/7 ،درصد در
ايالت جوهور 9/3 ،درصد در ايالت پراك 8/3 ،در كواالالمپور و 14درصد در اياالت
پنانگ ،كداح و پرليس مستقر هستند .بيشترين شركتها به ترتيب در زمينه غذا،
نوشيدني و تنباكو ،كارخانجات فلزي ،وسايل الكتريكي و الكترونيكي ،ماشين،
پالستيك ،كاغذ و لوازمالتحرير و ديگر موارد فعاليت دارند.
اين فدراسيون  9نمايندگي در ايالتهاي كداح – پرليس ،پيننگ ،پراك،
سالنگور ،نگري سيمبالن ،مالكا ،جهور ،ساراواك ،ايسترن (پاهانگ) و يك
دفتر منطقهاي در صباح دارد و نيز داراي كميتههاي كاري در زمينه مالكيت
معنوي ،گمرك ،مديريت انرژي ،مديريت محيط زيست ،موازين اخالقي تجارت،
مديريت منابع انساني ،بهداشت و ايمني شاغلين ،مطالعات وام ،اطالعات و فناوري
ارتباطات ،تجارت بينالملل ،پشتيباني ،عضويت ،صنايع كوچك و متوسط،
سياستهاي استراتژيك ،بازرگاني و مالي است.
تخصصي صنعتي متشكل از اعضا در زمينههاي گوناگون
ضمنا  28گروه ّ
توسط فدراسيون ايجاد شده است كه از آن جمله شوراي صنايع شيميايي ،انجمن
كود شيميايي مالزي ،توليدكنندگان آلومينيوم مالزي ،گروه فنآوري و صنعت
اتوماسيون ،گروه صنعت سراميك ،حمل و نقل تشكيل شده است كه هدف آن
افزايش قدرت سرمايهگذاري و فني مالزي در رقابت با شركتهاي بزرگ خارجي
در پروژههاي بينالمللي ،داخلي و خارجي ميباشد.فدراسيون مذكور عالوه بر
سايت كتاب راهنمايي دارد كه ساالنه منتشر ميشود و در اختيار عالقهمندان قرار
ميگيرد .در اين كتاب راهنما ،اسامي همه شركتهاي توليدي مالزي بر اساس
حروف الفبا و همچنين موضوعي كه شركتها در آن حوزه فعاليت دارند به همراه
اطالعات مختصري از مديران شركت ،تعداد كاركنان ،سال تأسيس ،آدرس و تلفن،
نمابر ،ايميل و فعاليتهاي شركت درج شده است.
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دو مقام جوان و پر انرژی
و يك صنعت قديمي

در ماههاي تازه سپري شده و به داليل
گوناگون آقاي حسن روحاني رييسجمهور ايران
تصميم به تغيير سرپرست و وزير دو وزارتخانه
جهاد كشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت
مدرس خياباني و آقاي
گرفت .حاال آقاي حسين ّ
كاظم خاوازي سكاندار صنعت و كشاورزي ايران
شدهاند .بنا بر سنت و تقسيم وظايف ميان اين
دو نهاد اصلي سياستگذار در توليد و تجارت
محصوالت صنعتي و كشاورزي از ديرباز تا امروز
يك پارادوكس در تجارت خارجي محصوالت
كشاورزي پديدار شده است .به اين معني كه
وزارت كشاورزي مديريت و سياستگذاري توليد
محصوالت زراعي و غذايي مثل برنج ،چغندر
قند ،گندم ،ذرت و ...را برعهده داشته است و
وزارت بازرگاني وقت كه حاال در وزارت جديد
صمت جاي گرفته است مسؤوليت تنظيم
بازار خارجي و داخلي محصوالت يادشده و يا
فرآوري شده از آنها را دراختيار داشته است .در
سالهاي پس از روي كار آمدن دولت نهم كه
يك فاجعه براي محصوالت كشاورزي پديدار
شد و به واردات افسانهاي  2/5ميليون تن منجر
شد و البته در انتها به واردات  13ميليارد دالري
 5قلم كاالي اساسي رسيد مجلس وقت تصميم
گرفت كه اختيار بازار محصوالت كشاورزي را از
وزارت مربوطه به وزارت جهاد كشاورزي منتقل
كند و اين اتفاق نيز افتاد .دوباره اما وضعيت گونه
ديگري شده است و نوعي تناقض دوباره رخ داده
است و در اين وضعيت است كه به نظر ميرسد
بايد يك يادآوري مؤكد درباره يك صنعت
قديمي به دو مدير ارشد جوان داشته باشيم.
واقعيت اين است كه اين دو مدير ارشد در
بخش بازرگاني و در توليد بايد آمادگي كافي
براي روزهاي سخت در تنظيم بازار به ويژه مواد
كشاورزي  -غذايي داشته باشند .اين دو مقام
جوان بايد به صنعت قديمي قند وشكر ايران كه
توانايي دارد با كمي توجه و سازگاري و هماهنگي
در درون دولت ،ايران را در توليد و مصرف شكر،
به باالترين درجه خوداتكايي برسانند ،اعتماد
کرده و راه را براي صرفهجويي ارزي و حمايت از
توليد داخلي هموار کنند .در صورتي كه مديران
جوان در اين دو وزارتخانه از اين كار غفلت كرده
و كار را به دست نيروهاي تازهكار و يا غيرآشنا
بدهند مصيبتهاي دهه  1380دوباره پديدار
خواهد شد .انجمن صنفي كارخانههاي قند و
تخصصي است
شكر ايران كه يك نهاد قديمي ّ
متخصص در آن عضويت
و دهها مدير باتجربه و
ّ
دارند آمادگي كافي براي دراختيار گذاشتن
تخصص و دانش اعضاي خود براي عبور
تجربه و ّ
از روزهاي سخت در اين صنعت را دارد .با توجه
به اهميت و راهبردي بودن قند و شكر كه يكي از
كاالهاي مورد نياز همه خانوادههاي ايراني است
و ضرورت بهرهبرداري از توان ايران در توليد شكر
از مديران جوان اما با تجربه اجرائی دو وزارتخانه
ميخواهيم اين آمادگي را جدي فرض كرده و
راه را براي روزهاي خوب آماده سازند.
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سايه كرونا بر سر غذاي كشور؛ سامانه ارتباطي زنجيره كشاورزي و دولت ضروري است
در روزهاي ابتدايي شيوع كرونا ،تصاوير قفسههاي خالي
از مواد غذايي تقريب ًا در تمامي كشورها ديده ميشد و حاال
مسأله توليد محصوالت كشاورزي بهگونهاي تحت تأثير قرار
گرفته كه سازمانهاي بينالمللي به دولتها درباره «امنيت
ش روي آن هشدار ميدهند.
غذايي» مردم و تهديدهاي پي 
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) درباره
تأثير ويروس كرونا بر كشاورزي ،زنجيره تأمين غذا و امنيت
غذايي هشدار داده است .در حال حاضر كشورهاي مختلف،
اقدامات متفاوتي براي تضمين امنيت غذايي شهروندان
خود در دست بررسي دارند .كشورهاي شوراي همكاري
خليج فارس ،شبكهاي براي امنيت غذايي كشورهاي عضو
تأسيس كردند تا با پيامدهاي كرونا در اين زمينه مقابله
كنند .برخي كشورها نيز براي تأمين نياز داخلي خود،
صادرات محصوالت كشاورزي را متوقف كردهاند .به گزارش
فارين پاليسي ،روسيه كه بزرگترين صادركننده گندم در
جهان است ،صادرات غالت را از ماه آپريل (ارديبهشت) تا
ژوئن (خرداد) ،متوقف كرده است .مصر نيز كه بزرگترين
واردكننده گندم است ،واردات غالت را افزايش و صادرات
حبوبات را متوقف كرده است .هند نيز به دليل كاهش عرضه
نيروي كار به اعمال محدوديت در صادرات برنج روي آورده
است.بخش كشاورزي و بازار مواد غذايي ايران نيز از اين
مسأله پذيرفته است .تشكلهاي صنعت دام و طيور ايران
در بيانيهاي نسبت به كاهش  ۴۰درصدي مصرف محصوالت
دامي پس از شيوع كرونا ابراز نگراني كردند.زهرا عبداللهي
مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت نيز پيش از اين،
كاهش مصرف ميوه و سبزي بهدليل ترس از ابتال به كرونا
و نااطميناني درباره نحوه صحيح ضدعفوني اين اقالم خبر
داده بود.مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي ،زيان
بخش كشاورزي كشور را به دنبال شيوع كرونا در اسفند
 ۱۳۹۸حدود  ۳۲۵۰ميليارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰
ميليارد تومان در بخش صادرات تخمين زده و پيشبيني
كرده تداوم شيوع ويروس كرونا در ماههاي فروردين
و ارديبهشت سال جاري ميتواند دامنه خسارتها را
بهصورت تصاعدي گسترش دهد.در اين باره ،ايرناپالس با
فاطمه پاسبان ،كارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيأت
علمي مؤسسه پژوهشهاي برنامهريزي اقتصاد كشاورزي
و توسعه روستايي گفتوگويي كرده كه مشروح آن را
ميخوانيد:
افزايش ضايعات و كمبود نهادههاي توليد در بخش كشاورزي

بخشهاي مختلف اقتصادي در ماههاي گذشته تحت
تأثير كرونا قرار گرفتهاند .تأثير شيوع اين ويروس بر
جنبههاي گوناگون بخش كشاورزي ايران را چگونه ارزيابي
ميكنيد؟
اگر از جنبه توليد بخش كشاورزي موضوع را تحليل كنيم
چند اتفاق رخ داده كه هماكنون بخش كشاورزي را متأثر كرده
و در آينده نيز اين تأثير بيشتر ميشود .نخست اينكه به دليل
محدوديتهاي جابهجايي و قرنطينه ،دسترسي به بازار محصوالت
كشاورزي كاهش پيدا كرده و در نتيجه ،امكان انتقال بخشي از
توليدات به بازار از بين رفته است .در رابطه با آن بخش از محصوالت
كشاورزي كه فسادپذير هستند ،توليداتي كه امكان عرضه به بازار
را نيافتهاند ،به ضايعات تبديل ميشوند .اين موضوع بهخصوص در
زمينه توليدات كشاورزان خرده پا كه در بازارهاي محلي و منطقهاي
توليداتشان را به فروش ميرسانند بيشتر به چشم ميخورد .عالوه
بر اين ،محدوديتهاي جابهجايي و تحرك كمتر ،توليدكنندگان را
با مسأله تأمين نهادههاي توليد و دسترسي فيزيكي و اقتصادي به
آنها نيز مواجه كرده است.

دو عامل كاهنده تقاضاي محصوالت كشاورزي
مسأله دوم ،مربوط به طرف تقاضاست .اگر بخش تقاضاي
محصوالت كشاورزي را در نظر بگيريم ،با توجه به كاهش
سطح درآمد به دليل تعطيلي كسبوكارها و مشاغل ،مشاهده
ميشود تقاضاي محصوالت كشاورزي نيز كاهش پيدا كرده
و در نتيجه ،قيمت برخي از محصوالت در بازار نيز كاهش
داشته است .اين كاهش قيمتها در واقع به دليل كاهش
قدرت خريد واقعي رخ داده است.از طرف ديگر ،با توجه به
محدوديت و ثابت بودن درآمدها ،اقالم ديگري كه در حال
حاضر بيشتر مورد نيازند ،مانند اقالم بهداشتي ،در سبد خانوار
جايگزين شدهاند و بهنوعي ،شاهد تغيير در الگوي مصرف و
تركيب سبد مصرفي خانوار هستيم .اين موضوع نيز در كاهش
تقاضا براي برخي محصوالت كشاورزي نقش داشته است.
البته توجه به اين نكته ضرورت دارد كه امكان خريد برخي
محصوالت كشاورزي مانند گوشت ،برنج و حبوبات به دليل
قيمت باال براي خانوارهاي با درآمد متوسط و كم فراهم نيست
و به عبارتي ،دسترسي فيزيكي به اين اقالم وجود دارد ،اما
دسترسي و توانايي اقتصادي براي خريد نيست .اين نكته بايد
مورد توجه مسؤوالن باشد كه موجوديت اين كاالها در بازار به
معني تأمين نياز مصرفكنندگان نيست؛ بلكه به دليل نبود
قدرت خريد واقعي است .حذف اين اقالم از سبد غذاي خانوار،
به معناي شيوع ناامني غذايي در كشور است.
بخش ديگري از تقاضاي محصوالت كشاورزي از طرف
برخي كسبوكارها اتفاق ميافتد مانند رستورانها ،هتلها
و اماكن گردشگري كه تعطيلي آنها موجب شده هم بخشي
از تقاضا براي محصوالت كشاورزي كم شود و هم بخشي از
تأمين مالي توليدكنندگان مواد غذايي كه با بستن قرارداد و
دريافت پيش پرداخت و روشهاي مشابه انجام ميشد ،دچار
چالش شود و بهطور خاص در تأمين سرمايه در گردش با مانع
مواجه شوند.
كانالهاي سنتي توزيع ،ناتوان در برابر كرونا
مسأله سوم ،بحث بازار محصوالت كشاورزي است .در
مورد بازار محصوالت كشاورزي بايد توجه داشت كانالهاي
توزيع و بازاريابي محصوالت كشاورزي در كشور ما چندان
كارآمد نيستند و بيشتر به روشهاي سنتي انجام ميشوند.

اين روشهاي سنتي به دليل تعطيليهاي اخير ،با مشكالتي
مواجه شدند كه الزم است از طريق كانالهاي جديد و نيز
روشهاي نوين بازاريابي و فروش محصوالت تا حدودي به حل
اين مشكالت كمك كرد.
فشار هزينه بر قيمت محصوالت كشاورزي
مسأله چهارم ،تغيير هزينهها و قيمت تمام شده به دنبال شيوع
كرونا است .نيروي كار چه در بخش توليد و چه در بخش حملونقل
ممكن است به دليل محدوديت در جابهجايي و با توجه به ترس
و واهمه ناشي از ابتال به بيماري در محل كار خود حاضر نشود و
با كمبود عرضه نيروي كار مواجه شويم كه هزينههاي حقوق و
دستمزد را افزايش ميدهد .افزايش اين هزينهها منجر به افزايش
هزينه توليد و افزايش قيمت تمام شده ميشود و هر دو طرف
توليدكننده و مصرفكننده را تحتالشعاع خود قرار ميدهد؛
توليدكنندگان امكان فروش محصوالتي را كه افزايش قيمت
داشتهاند در بازار پيدا نميكنند و مصرفكنندگان نيز توان خريد
نخواهند داشت.
در مجموع ،اين عوامل موجب افزايش هزينه تمامشده و از دست
رفتن مزيت رقابتي براي توليدكننده ميشود .بخشي از كشاورزان
خردهپا نيز كه سطح زير كشت يا ميزان توليد بااليي ندارند،
آسيبپذيرند گروه بخش كشاورزي در چنين شرايطي هستند ،چرا
كه هم از نظر تأمين معيشت و هم از نظر پايداري توليد ،تحت فشار
قرار دارند كه ضرورت دارد حمايتهاي منطقي و هوشمند از توليد
و معيشت آنان به عمل آيد.
افزايش انگيز ه احتياطي صادركنندگان براي ذخيره مواد
غذايياستراتژيك

افزايش واردات محصوالت كشاورزي ميتواند در
كوتاهمدت ،كمبود عرضه داخلي و افزايش قيمتهايي را
كه بهدليل افزايش هزينه توليد به وجود آمده پوشش دهد؟
بر اساس پيشبيني فائو ،توليد محصوالت كشاورزي در اثر
شيوع كرونا كاهش خواهد يافت و عالوه بر كمبود مواد غذايي
با مسأله افزايش قيمت تمامشده در اين محصوالت نيز مواجه
هستيم .در چنين شرايطي ،كشورهاي درگير با ويروس كرونا ،با
توجه به اهميت مديريت بازار داخلي خود و تضمين امنيت غذايي
شهروندان ،سياست افزايش ذخاير غذايي را اتخاذ كردهاند و در

شماره  - 199اردیبهشت 1399
اين ميان ،كشورهاي صادركننده محصوالت كشاورزي و مواد غذايي در جهان،
احتمال دارد صادرات خود را كاهشدهند.اگر شيوع بيماري كرونا براي دوره
طوالنيتري ادامه پيدا كند و عرضه جهاني كاهش يابد ،طبيعتاً قيمت اين اقالم
در سطح جهاني افزايش مييابد و بنابراين در تأمين كاالهايي كه پيش از اين
وارد ميكرديم ،با مسائل جديدي مواجه ميشويم كه ادامه اين روند ميتواند
دسترسي به غذا را دچار اشكال كند.كمبود عرضه جهاني ،كشورها را به سمتي
هدايت ميكند كه ابتدا نياز داخلي خود را تأمين كنند .همچنين ،با توجه به
غير قابل پيشبيني بودن زمان كنترل ويروس كرونا ،انگيزههاي احتياطي براي
ذخيره مواد غذايي استراتژيك افزايش مييابد .بنابراين اگر نتوانيم محصوالتي
را كه پيش از اين وارد ميكرديم ،بهوسيله توليد داخلي تأمين كنيم ،تضمين
امنيت غذايي جامعه بهسختي امكانپذير خواهد بود.
كرونا چگونه ابعاد امنيت غذايي كشور را تهديد ميكند؟
امنيت غذايي در سه بُعد دسترسي فيزيكي به غذا ،دسترسي اقتصادي يا
توان خريد و دسترسي به غذاي سالم قابل بحث است .دسترسي فيزيكي به
مواد غذايي در اثر كاهش توليد داخلي و محدوديت واردات ،ممكن است با
موانعي روبرو شود .بنابراين الزم است تا تحليل و بررسي درباره ميزان احتمالي
اين كمبودها و راهكارهاي مقابله با آن انجام شود.دسترسي اقتصادي و توان
اقتصادي براي خريد غذايي بايد توسط مردم امكانپذير باشد .با اين حال ،با
توجه به تعطيلي كسب و كارها ،شاهد كاهش قدرت خريد مردم هستيم و
ممكن است امنيت غذايي جامعه از اين مسير دچار تهديد شود .بنابراين الزم
است براي گروهي كه نميتوانند سبد غذايي خود را در شرايط فعلي تأمين
كنند ،راهكارهايي انديشيده شود.سومين بعد امنيت غذايي ،تأمين غذاي سالم
است كه هماكنون به دغدغه تمام مصرفكنندگان تبديل شده است .بايد
اطمينان حاصل شود در تهيه انواع مواد غذايي كه چه بهصورت خام و چه
بهصورت فرآوريشده مصرف ميشوند ،توصيههاي بهداشتي رعايت ميشود.
اينها ابعاد مهم امنيت غذايي هستند كه بسياري از كشورها در حال تحليل
و مطالعه آن متناسب با شرايط فعلي هستند و فائو نيز بر آن تأكيد ميكند.
امنيت غذايي كشور در گرو پنجره واحد كشاورزي
در شرايط فعلي ،كشور آمادگي حفظ و تأمين امنيت غذايي را با
استفاده از مطالعات توصيه شده فائو و آنچه در ديگر كشورها مورد
توجه قرار گرفته ،دارد؟
در شرايط فعلي توصيه ميشود با استفاده از آمار و اطالعات دقيق و
روشهاي تحليلي جديد ،سنجش و ارزيابي انجام شود و نقشه راهي تنظيم
شود تا در افقهاي زماني كوتاهمدت برنامهريزي صورت گيرد .اولين گام
براي اين برنامهريزي ،دسترسي به آمار و اطالعات دقيق است تا بتوانيم
تصوير درستي از شرايط فعلي ترسيم كنيم.
اينكه در حال حاضر چه اتفاقي در مزرعه ميافتد ،واحدهاي توليدي با
چه مسائلي روبرو هستند ،چه كمبودهايي و چه نيازهايي وجود دارد و چه
اقداماتي بايد انجام شود ،چه قوانيني بايد مصوب شود يا چه دستورالعملها،
پروتكلها يا سياستهاي حمايتي مورد نياز است؛ همگي با رصد و پايش
دقيق اطالعات توليدكنندگان ،بازار و عوامل فروش و تمامي بازيگران زنجيره
ارزش و عرضه به دست ميآيد.ما در حال حاضر پنجره يا سامانهاي نداريم
كه ذينفعان بخش كشاورزي از اطالعات آن بهرهمند شوند و اطالعاتي را
در آن منتشر كنند .به عنوان مثال ،توليدكننده بايد بتواند اطالعات درستي
از وضعيت موجود داشته باشد و مسائل خود را نيز مطرح كند و امكان
پاسخگويي نيز وجود داشته باشد .در حال حاضر چنين امكاني بهصورت
زنجيره فراهم نيست.
عالوه بر اين ،حضور تمامي ذينفعان بخش كشاورزي در فرآيند
تصميمسازي ضرورت دارد تا مسائلي مانند آنچه بر سر جوجههاي يك
روزه آمد ،تكرار نشود .اين مسأله نشان ميدهد تاكنون الگوهاي مشاركت
ذينفعان بخش كشاورزي با رويكرد زنجيره ارزش كارآمد نبودهاند.
از اين رو ،الزم است پنجرهاي براي خدماترساني و ارتباط چندسويه
بين بازيگران زنجيره ،دولت و حاكميت ايجاد شود تا بر اساس دادهها و
اطالعات آن و با استفاده از مطالعه و تحقيق و روشهاي علمي بتوان
راهكارهاي متناسب با شرايط موجود را ارايه داد و بتوانيم به اين سؤال پاسخ
دهيم كه اين ويروس همهگير چگونه بر سيستمهاي غذايي ،امنيت غذايي
و معيشت كشاورزان و روستاييان تأثير ميگذارد.
گفتوگو از مريمالسادات علمالهدي

كرونا ،شكر و محصوالت كشاورزي
گسترش ويروس كرونا در جهان موجي از وحشت و
حسرت براي شهروندان جهاني از جمله شهروندان ايرانزمين
پديدار كرده است .در روزهاي نخست پديدار شدن اين ويروس
قاتل يورش مردم در بيشتر كشورها به فروشگاهها براي خريد
مواد غذايي و نيز بيانيههاي فائو و سازمان جهاني تجارت درباره
احتمال قحطي بيم و هراسها را اضافه كرد .پيامدهاي كرونا بر
فعاليتهاي بخش كشاورزي به دليل اينكه تأمينكننده غذاي
شهروندان است در ايران نيز يكي از بحثهاي داغ بود .اگرچه
هنوز زود است درباره ابعاد گوناگون پيامدهاي گسترش كرونا بر
بخش كشاورزي داوري كرد اما كارشناسان مركز پژوهشهاي
مجلس براي آگاهي مديران ارشد كشور و نيز ذينفعان اين
بخش بررسي مقدماتي را انجام و منتشر كرده است.
شكر در كانون توجه
با توجه به اينكه شكر يك كاالي استراتژيك به حساب ميآيد
و تجارت ،مصرف و توليد آن براي مردم ايران كه يك وعده غذايي
خود را با مصرف شكر تكميل ميكنند داراي اهميت خاصي است،
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كارشناسان مركز يادشده تحوالت اين كاال را در كنار ساير كاالها
بررسي كردهاند كه برخي از نتايج آن به طور خالصه ميآوريم.
يكي از اقالم اساسي واردات
آمارهاي ارايه شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس نشان
ميدهد  5قلم عمده وارداتي از لحاظ وزني از ابتداي سال 1398
تا پايان بهمنماه به ترتيب عبارتند از ذرت دامي با  8133هزار
تن ،جو با  3766هزار تن ،كنجاله سويا با  2145هزار تن ،لوبياي
سويا با  1971هزار تن و شكر تصفيه نشده با  1741هزار تن.
تغييرات قيمتي
همانطور كه از نمودار شماره يك برميآيد در اسفندماه پارسال
و به دليل شيوع و گسترش ويروس كرونا قيمت محصوالت غذايي
شامل گوشت قرمز و سفيد ،سبزيها و حبوبات ،روغنها و چربيها،
ميوه و خشكبار ،قند و شكر و شيرينيها به ترتيب با  15/4درصد،
 11/3درصد 5/1 ،درصد 2/5 ،درصد و  1/6درصد كاهش نسبت به
متوسط قيمت اسفندماه در  15سال گذشته مواجه شدهاند.
ادامه در صفحه 6
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كرونا ،شكر و محصوالت
كشاورزي

ادامه از صفحه 5
به اين ترتيب ميتوان استنباط كرد مصرفكنندگان
قند و شكر اين تمايل و توانايي را دارند كه با خريد
كمتر در مواقع اضطراري تابآوري خود را نشان
دهند .عرضه كافي ،بهنگام و بدون وقفه قند و
شكر و اطمينان از عرضه آن يكي از داليل كاهش
قيمت قند و شكر در اسفندماه امسال نسبت به
ميانگين اسفندماه  15سال گذشته است.
برآورد زيان بخش مصرف
تعطيل شدن بسياري از كسب و كارهاي
مرتبط با مصرف مواد غذايي مانند رستورانها،
فعاليتهاي تأمين غذا و اغذيه ،هتلها و...
كه تأمين مواد اوليه غذايي آنها از بخش
كشاورزي است و همچنين حضور افراد در
قرنطينه خانگي ،سبب تغيير الگوي مصرف
غذا در كشور ميشود .اين تغيير الگو ميتواند
بر مصرفكننده ،توليدكننده ،سرمايهگذار و
بازيگران زنجيره ارزش اثرگذار باشد .بهطور
مثال ،انتظار ميرود كه مصرف نانهاي
صنعتي مورد استفاده در اغذيهفروشيها نسبت
به مصرف نانهاي سنتي با كاهش روبرو شود.
همين وضعيت درخصوص تقاضا براي بسياري
از كاالهايي مانند كنسروها و ديگر غذاهاي
نيمه آماده توليدي صنايع غذايي به وجود
آيد كه در كوتاهمدت و ميانمدت اثر منفي بر
پايداري توليد بخش كشاورزي خواهد داشت
و در صورت آسيب به اين بخش از زنجيره
توليدات غذايي رونق مجدد اين بخشها،
هزينه بر است .تشديد فضاي نااطميناني كه
منجر به تغيير الگوي انتظارات مصرفكننده،
توليدكننده ،سرمايهگذار و بازيگران زنجيره
ارزش خواهد شد ،به دليل غيرقابل پيشبيني
بودن در كوتاهمدت ،خطاي سيستم
برنامهريزي و مديريت اقتصادي فعاليتها
را با مشكل مواجه ميسازد .چه بسا باعث
خنثي شدن سياستها و راهكارهاي اجرايي
دولت و حاكميت شود.
با توجه به ميزان افت قيمت در مورد كاالهاي
كشاورزي و غذايي و ميزان مصرف ماهيانه هر
يك از اين كاالها ،ميزان تغييرات درآمدي در
مورد برخي از كاالهاي مهم كشاورزي در نمودار
 ۳برآورد شده است .نتايج تخمين نشان ميدهد
كه عرضهكنندگان گوشت قرمز در اسفندماه
 ۱۳۹۸معادل  ۱۱۶۶ميليارد تومان زيان ديدهاند.
در گروه عرضهكنندگان گوشت مرغ اين زيان بالغ
بر  ۴۳۷ميليارد تومان برآورد ميشود .كسب و
كارهايي كه در عرضه خشكبار فعال بودهاند با
زباني معادل  ۴۷۹ميليارد تومان مواجه شدهاند.
ميزان زيان عرضهكنندگان ساير محصوالت نيز
در نمودار زير مشخص شده است.
در جدول  ۱نيز ميزان زيان احتمالي محصوالت
عمده مصرفي در ايران درنتيجه شيوع ويروس كرونا
در ماههاي اسفند  ۱۳۹۸و فروردين و ارديبهشت
 ۱۳۹۶را نشان ميدهد .اگر شيوع ويروس كرونا تا
انتهاي ارديبهشت ادامه يابد ،در گروه محصوالت
منتخب ،ميزان زيان بخش عرضه اين محصوالت
بيش از  ۷۳۰۰ميليارد تومان برآورد ميشود .اين
زيان قابل توجه ميتواند ادامه بسياري از كسب
و كارهاي فعال در حوزه محصوالت كشاورزي و
غذايي را با چالش جدي روبرو كند.

توليد  ۵۰۰هزار تن شكر
در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

به گزارش روابط عمومي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي،
دکتر عبدعلي ناصري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در سال گذشته ۳۰۴
هزار تن شكر در توسعه نيشكر و صنايع جانبي توليد شده است ،اظهار داشت:
بر اساس برنامهريزيهايي كه صورت گرفته ،تالش ميشود تا امسال  ۵۰۰هزار
تن شكر توليد شود .وي ادامه داد :اين برنامهريزيها بر اساس وجود منابع
آبي كافي در پشت سدها صورت گرفته كه ميتواند زمينهاي براي جهش
توليد و تحقّق شعار امسال باشد .مديرعامل توسعه نيشكر و صنايع جانبي
ظرفيت اسمي توليد شكر در اين شركت را  ۷۰۰هزار تن در سال عنوانكرد
و گفت :پيشبيني ميشود در سال  ۱۴۰۰به اين ظرفيت در توليد محصول
استراتژيك شكر دست پيدا كنيم .ناصري همچنين به خسارت  ۵۱هزار ميليارد
ريالي سيل سال  ۹۸به اين شركت اشارهكرد و گفت :در بحران سيل ،بيش از
 ۴۰هزار هكتار از اراضي نيشكر دچار خسارت شدند .وي با تأكيد بر اينكه
بخشي از بازسازي خسارتها در توسعه نيشكر و صنايع جانبي از طريق منابع
داخلي صورت گرفته است ،گفت :تاكنون موفق به بازسازي  ۲۲هزار و ۶۲۱
هكتار از زمينهاي خسارت ديده ناشي از سيل  ۹۸با تكيه بر توليد و منابع
داخلي اين شركت شديم .به گفته ناصري از بين زمينهاي خسارت ديده
مجدد نيشكر اختصاص پيدا
 ۱۰هزار هكتار از اراضي خسارتديده به كشت ّ
كرد .اين مقام مسؤول در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تصريحكرد:
در همين راستا نيز در هفت هزار و  ۸۰۰هكتار از اراضي ،كشت محصوالت
غير نيشكري صورت گرفت كه به ترتيب چهار هزار و  ۳۰۰هكتار گندم،
 ۲هزار و  ۹۰۰هكتار كلزا ۵۴۳ ،هكتار آفتابگردان و  ۹۵هكتار چغندر كشت شد.
وي يادآور شد :در سال گذشته ،از اين ميزان كشت  ۱۵هزار و  ۸۴۲تن گندم ،پنج
هزار و  ۳۸۹تن كلزار و چهار هزار و  ۳۳۷تن چغندر برداشت شده است و عالوه
براين اميدواريم امسال  ۵ .۱تن محصول آفتابگردان در هر هكتار برداشت شود.

افزايش توليد الكل به  ۴۰ميليون ليتر
ناصري همچنين به متوسط توليد ساالنه  ۳۳ميليون ليتر الكل در كارخانه
الكلسازي رازي اشاره كرد و گفت :با توجه به شرايط فعلي و ضرورت نياز
جامعه به خصوص بخش پزشكي كشور به اين محصول ،توليد الكل
به  ۴۰ميليون ليتر در سال افزايش يافته است .وي ادامه داد :اين درحالي
است كه در شرايط عادي ،روزانه  ۱۰۰هزار ليتر الكل در اين مجموعه توليد
ميشد .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ،كارخانه الكلسازي
اين شركت را تأمينكننده  ۸۰درصد نياز كشور عنوانكرد و گفت :با توجه به
شرايطي كه پيش آمد ،الزم بود تا توزيع اين محصول توليدي كارخانه الكل با
عدالت در اختيار مصرفكننده قرار بگيرد كه به همين منظور شوراي تأمين
استان با نظارت استاندار خوزستان؛ معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي
اهواز را متولي صدور حوالههاي مربوطه معرفي كرد .ناصري با بيان اينكه  ۱۰تا
 ۱۵درصد الكل توليدي اين كارخانه در استان خوزستان توزيع ميشود ،گفت:
همچنين برابر تصميم شوراي تأمين ،خط بستهبندي الكل در ابعاد يك ليتري
و پنج ليتري راهاندازي شد و اين موضوع باعث تأمين بخش مهمي از نياز
داخلي استان و همچنين كشور شده است .مديرعامل شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي با بيان اينكه طبق پيگيريها اين شركت تأمينكننده ماهانه
 ۲هزار و  ۷۰۰تن شكر در بسته بنديهاي  ۲كيلو و  ۷۰۰گرم و  ۹۰۰گرمي
باشد ،گفت :اين درحالي است كه بر اساس درخواست سال  ۹۸و حوالههاي
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،شكر مورد نياز اسفندماه استان به ميزان
 ۶هزار و  ۵۰۰تن تأمين و در بازار عرضه شد .ناصري اضافه كرد :همچنين برابر
ابالغيه اخير وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تأمين شكر استانهاي تهران،
خراسان رضوي ،فارس ،قزوين ،كرمان ،مازنداران ،آذربايجان غربي و شرقي بر
عهده شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گذاشته شد.

زنگ خطر بحران غذا براي كشورهاي وابسته به واردات
اگر كشورهاي توليدكننده از ترس كمبود داخلي زنجيره صادرات
غذا را قطع كنند ،جنگ غذايي شكل ميگيرد كه براي دنياي فقير،
ويرانكننده خواهد بود .آسيبهاي ويرانگر بحران ويروس كرونا ،روز
به روز بيشتر خود را نشان ميدهد« .زنجيره غذايي» و اختالل در
تأمين غذا ،حاال به بزرگترين بحران براي صدها ميليون نفر از مردم
جهان تبديل شده است .نشريه اكونوميست مينويسد« :بسياري از
زنجيرههاي تأمين غذا به دليل كوويد ۱۹-از هم گسيخته است .با
اين حال ،هنوز مهمترين بخشهاي حياتي سيستم غذاي جهاني،
مقاوم هستند .از آنجايي كه در سالهاي اخير كشورهاي بيشتري
براي تأمين غذا به واردات وابسته شدهاند ،بعضي كارشناسان نگرانند
كه اختالل فعلي ميتواند بحران غذاي سال  ۲۰۰۸-۲۰۰۷را تكرار
كند .زماني كه قيمتها افزايش يافتند ،دولتها وحشت كردند و
 ۷۵ميليون نفر به وضعيت گرسنگي رسيدند ».سازمان ملل متحد
و برنامه غذاي جهاني نيز در روزهاي اخير بارها نسبت به وضعيتي
كه ميتواند به تراژدي گرسنگي بيانجامد ،هشدار دادهاند .بر اساس
گزارش برنامه غذاي جهاني وابسته به سازمان ملل متحد ،شمار
كساني كه از گرسنگي رنج ميبرند ،ممكن است كه دو برابر شود
و از  ۱۳۵ميليون نفر در سال  ۲۰۱۹به بيش از  ۲۵۰ميليون نفر
در سال  ۲۰۲۰افزايش يابد .در اين شرايط ،كشورهاي وابسته به
واردات مواد غذايي ،بيشترين آسيب را ميبينند« .ماكسيمو تورهرو»،
اقتصاددان ارشد و معاون مدير بخش توسعه اقتصادي و اجتماعي
فائو ميگويد« :كشورهاي واردكننده مواد غذايي ،تأثير شديدي از
اختالل عرضه خواهند ديد ».بر اساس پيشبيني فائو ،با تأثير عميق
بحران كوويد ۱۹-روي زنجيره عرضه اقتصاد جهاني ٨٠ ،ميليون
نفر در كشورهاي واردكننده مواد غذايي احتماالً بدون غذا خواهند
ماند .پيش از اين نيز  ۱۳سال پيش ،جهان بحران گرسنگي را تجربه
كرد اما درباره وضعيت فعلي اكونوميست مينويسد« :در واقع ،جهان
حاال جاي بهتري است :ارزش بورس باال و قيمت نفت پايين است.
اما بسياري از مردم در رنج و مشقت هستند و احتماالً تعداد بسيار

بيشتري نيز به ورطه رنج كشيده خواهند شد .نه به اين دليل كه
كمبود غذا وجود دارد؛ به اين دليل كه آنها تمام درآمدشان را از دست
دادهاند .كشاورزان به دليل كمبود نيرو يا تقاضاي تجاري ،كمتر توليد
ميكنند .پرداخت اعتباري ،كه جريان غذا وابسته به آن است ،بسيار
كم ميشود .و دولتها با ترس كمبود ،ممكن است كه صادرات غذا
را محدود و انبارهايشان را پر كنند ».در چنين شرايطي ،اوضاع براي
كشورهاي واردكننده غذا بغرنج خواهد شد .بر اساس اين تحليل،
كشورهاي توليدكننده و صادركننده مواد غذايي به دليل ترس از
كمبود داخلي جريان تجارت را قطع ميكنند و به نوعي به احتكار غذا
روي ميآورند .اكونوميست درباره اين سناريوي احتمالي در هفتهها و
ماههاي آينده هشدار ميدهد« :يك جنگ غذايي براي همه احمقانه
است اما براي دنياي فقير ،ويرانگر خواهد بود ».بنياد خيريه جهاني
«آكسفام» نيز پيش از اين هشدار داده بود كه كرونا ميتواند «نيم
ميليارد» نفر را به زير خط فقر بكشاند .اين رقم به اندازه هشت درصد
از كل جمعيت جهان ميشود .نقشه زير كه از پايگاه اينترنتي نشريه
اكونوميست برداشته شده ،نرخ «وابستگي به واردات غذا» را نشان
ميدهد .هرچه رنگ كشورها به آبي نزديكتر باشد ،آنها خودكفايي
بيشتري در توليد محصوالت كشاورزي و غذايي دارند اما هرچه
رنگ آنها به قرمز نزديكتر باشد ،به واردات مواد غذايي وابستهترند و
بنابراين اختالل زنجيره عرضه ،خطر بزرگي برايشان است.
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توليد  ٨ميليون تن چغندر قند
در سال جاري مح ّقق نميشود

دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر با بيان اينكه توليد
 ٨ميليون تن چغندر قند در سال جاري محقّق نميشود ،گفت:
پيشبيني توليد شكر  ١.٣ميليون تن است.
بهمن دانايي در گفتوگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه امسال با توجه
به افزايش قيمت خريد تضميني چغندر قند در پايان سال  ،٩٨استقبال
نسبتاً بهتري از كشت اين محصول نسبت به سال گذشته شد ،گفت:
حدود سه سال طول ميكشد تا ما در توليد شكر به دوران طاليي
سالهاي  ٩٦و  ٩٧برسيم.
وي تصريح كرد :براساس آخرين آمار گزارش شده از سوي
كارخانجات تا سي فروردين ماه ٥٦ ،هزارهكتار چغندر بهاره تاكنون
كشت شده و اين رقم پارسال  ٤٠هزار هكتار بوده و در سال جاري از
رشد  ٤٠درصدي برخوردار بوده است ضمن اينكه كشت بهاره تا خرداد
ادامه دارد.دانايي اظهاراميدواري كرد :سطح زيركشت چغندر قند در
سال جاري به  ٨٠تا  ٨٥هزارهكتار برسد .اين رقم در سال گذشته
حدودا ً  ٦٥هزارهكتار بوده است.
به گفته اين مقام مسؤول برنامه كشت در سال جاري ١٢٠
هزارهكتار است كه از اين رقم اگر اتفاق خاصي رخ ندهد حدود ٨٥
هزار هكتار آن محقّق ميشود.دانايي با بيان اينكه برداشت كشت بهاره
چغندر در پاييز انجام ميشود ،افزود :برداشت كشت پاييزه چغندر قند
نيز از هفته قبل شروع شده و پيشبيني ميشود از محل كشت پاييزه
بين ١.١ميليون تن تا يك ميليون و  ١٥٠هزارتن چغندر قند توليد
شود .سال گذشته اين رقم  ٦٩٠هزارتن بوده و امسال توليد چغندر
پاييزه  ٤٠٠هزارتن افزايش دارد.وي تصريح كرد :سال گذشته مجموع
توليد چغندر بهاره و پاييزه  ٣.٨ميليون تن بوده كه امسال اين رقم به
حدود  ٥ميليون تن خواهد رسيد.
توليد  ٨ميليون تن چغندر قند در سال جاري مح ّقق نميشود
دانايي درباره مباحث مطرح شده مبني بر توليد  ٨ميليون تن
چغندر در سال جاري گفت :امسال به اين ميزان توليد دست پيدا
نميكنيم ،دستيابي به دوران طاليي توليد نيازمند الزاماتي است كه در
صورت رعايت اين الزامات طي دو تا سه سال آينده به دوران طاليي
باز ميگرديم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه هماكنون در دوران
برداشت شكر هستيم اما هنوز وضعيت قيمت و فروش آن مشخص
نيست ،افزود :به همين جهت اين شكرها توليد و در انبار انباشت
ميشود بنابراين ما نميتوانيم شكرها را بفروشيم و با كشاورزان تسويه
حساب كنيم و همين يكي از عواملي است كه از رغبت كشاورزان به
كشت ميكاهد.
دانايي ادامه داد :بعد از تغيير گروه كااليي شكر و واردات آن با ارز
نيمايي ،قيمت مصوب اين كاال حذف و با توجه به شرايط واردات
هركيلوگرم شكر وارداتي بين  ٦٢٠٠تا  ٦٣٠٠تومان به فروش ميرسد
بنابراين االن كه شكر وارداتي نرخ مصوب ندارد بايد براي شكر توليد
داخل نيز همين اتفاق بيفتد چون در غير اين صورت توليد داخل
نميتواند هم راستا با شكر وارداتي حركت و با آن رقابت كند.

پيشبيني توليد يك ميليون و  ٣٠٠هزارتن شكر در سال جاري
وي تصريح كرد :علي رغم مكاتباتي كه با ستاد تنظيم بازار و وزارت
صمت داشتيم هنوز پاسخي به اين درخواست ما ندادهاند گاليه ما اين است
كه چرا براي محصول وارداتي اينقدر سريع تصميمگيري ميشود اما توليد
داخل تا مدتها بالتكليف ميماند در حالي كه جهش توليد زماني اتفاق
ميافتد كه توليد داخل پايدار بماند.
دانايي همچنين درباره توليد نيشكر گفت :با توجه به احياي برخي
مزارع آسيبديده از سيل ،پيشبيني ميشود امسال بين  ٦تا  ٦.٥ميليون
تن نيشكر توليد شود كه از محل اين توليد  ٦٥٠هزارتن شكر و از محل
توليد چغندر نيز تقريباً همين ميزان شكر توليد ميشود و در مجموع
پيشبيني توليد شكر ١.٣هزارتن است.
براساس اين گزارش ،وزارت جهاد كشاورزي پيش از اين اعالم كرده
بود :كشت پاييزه چغندر قند در سال جاري  ۱۸هزار هكتار بوده كه اواخر
فروردين ماه جاري اين محصول برداشت خواهد شد .همچنين برنامه
كشت بهاره  ۱۱۰هزارهكتار است بنابراين ميزان توليد چغندر قند در سال
جاري حدود هشت ميليون تن خواهد بود.
ميزان توليد شكر از محل چغندر قند حدود  ۱.۱ميليون تن خواهد بود
و حداقل ششصد هزارتن نيز از محل نيشكر توليد ميشود و درمجموع يك
ميليون و  ٧٠٠هزارتن شكر در سال جاري توليد خواهد شد.
هشدار درباره واردات بيرويه شكر
دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر با انتقاد از ثبت سفارش
و واردات بيرويه شكر گفت :ممكن است فاجعه سال  ٨٥تكرار
شود و توليد داخلي آسيب جدي ببيند.بهمن دانايي در گفتوگو با
خبرنگار مهر با بيان اينكه قرار بود واردات شكر با نظارت انجمن صنفي
كارخانجات قند و شكر انجام شود ،گفت :نظارت دقيق بر واردات شكر
در سال گذشته موجب شد اين كاال كه با ارز  ٤٢٠٠توماني وارد
ميشد براساس اهداف دولت در داخل توزيع شود و شايد بتوان گفت
شكر تنها كاالي وارداتي با ارز  ٤٢٠٠توماني بود كه وارد سفره مردم
شد.وي تصريح كرد :متأسفانه در حال حاضر هر كس كه مايل است
اقدام به ثبت سفارش شكر ميكند .شكرهايي كه االن ثبت سفارش
ميشوند حدود دوماه ديگر وارد كشور خواهند شد كه اين همزمان
با عرضه شكر توليد داخل به بازار خواهد بود و بازار را بر هم ميزند.
دانايي تصريح كرد :متأسفانه االن نظارتي روي واردات نيست و احتمال
دارد فاجعهاي كه سال  ٨٥در اين حوزه رخ داد دوباره تكرار شود .در
سال  ٨٥صفر شدن تعرفه واردات منجر به واردات  ٢.٥ميليون تن
شكر و وارد آمدن آسيب شديد به توليد داخل شد.وي با تأكيد بر
لزوم ساماندهي واردات گفت :اگر واردات مديريت نشود ،توليد داخل
بهشدت در معرض خطر قرار ميگيرد .در حال حاضر كه بايد مصارف
ارزي كشور بدرستي مديريت شود ،بايد از توليد داخل حمايت كنيم
كه ارز از كشور خارج نشود؛ بااين توصيف چرا بايد با ايجاد رانت براي
يك عده ،منابع ارزي كشور هدر داده شود؟

چرا قيمت دو ماه ديگر كاهش مييابد؟
دانايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده
مبني بر كاهش حدود  ٣٠درصدي قيمت شكر و عدم تأثير اين مسأله بر
قيمت شكر وارداتي در داخل كشور توضيح داد :شكرهاي وارداتي كه در
حال حاضر در بازار عرضه ميشود دي و بهمن  ٩٨و با قيمتهاي آن زمان
وارد شده است .ضمن اينكه شكرهايي كه االن ثبت سفارش و حدود دوماه
ديگر وارد ميشود متأثر از كاهش قيمت جهاني خواهند بود و دوماه ديگر
قيمت شكر وارداتي ارزانتر ميشود.دانايي با بيان اينكه حدود  ١٥٠هزارتن
شكر در سه هفته اخير توسط بخش خصوصي وارد شده و اين واردات
ربطي به كارخانجات ما ندارد ،گفت :اين شكرها در دي و بهمن  ٩٨و با
قيمت جهاني آن زمان ،خريداري شدهاند.اين فعال بخش خصوصي ادامه
داد :قيمت جهاني شكر در دي و بهمن ٩٨؛  ٤١٠دالر در هر تن بوده اما
االن بين  ٢٧٠تا  ٢٨٠دالر است.وي افزود :قيمت شكر متأثر از قيمت نفت
است و باكاهش قيمت نفت ،نرخ جهاني اين كاال هم كاهش يافته است.
دانايي تصريح كرد :مسؤوالن امر نبايد فريب شرايط فعلي بازارهاي جهاني
را بخورند و به دليل ارزان شدن قيمت ،درهاي كشور را به روي واردات باز
كنند .بعد از كرونا كه شرايط عادي ميشود كشورهاي توليدكننده شكر
براي جبران زيانهاي اين چند وقت اخير قيمت را بسيار باال خواهند برد و
آن زمان ما قادر نخواهيم بود به راحتي شكر وارد كنيم درحالي كه واردات
بيرويه فعلي ،توليد داخلي را هم از بين خواهد برد .بنابراين االن بايد با
هوشياري عمل كرد.
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افزايش توليد شكر در كشور
منوط به همكاري كارخانههاي
قند است

مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي
گفت :چنانچه كارخانههاي قند مستقر در مناطق
گرمسيري كشور با تمام ظرفيت خود فعاليت كنند،
اين امر هم موجب ترغيب كشاورزان به توليد بيشتر
چغندر قند ميشود و به تبع آن نيز ميزان شكر
توليد داخل هم افزايش مييابد.
پيمان حصادي ،در بازديد از مزارع كشت چغندر
پاييزه در شهرستان كازرون از توابع استان فارس،
افزود :در مناطقي كه كشت پاييزه چغندر قند
انجام ميشود ،تعداد كارخانههاي قندي كه خريدار
محصول چغندر قند كشاورزان هستند اندك است و
همين امر موجب كاهش توليد شكر در داخل شده
در حالي كه اگر بتوانيم كارخانههاي بيشتري را در
اين عرصه وارد كنيم ،شكر مورد نياز در كشور توليد
خواهد شد .وي بيان داشت :يكي از برنامههايي كه
وزارت جهاد كشاورزي دنبال ميكند ،توسعه كشت
چغندر قند در مناطق گرمسيري است و در حال
حاضر كشت اين محصول در مناطق گرمسيري
از جمله در جنوب استان فارس آغاز شده است
و به دليل اينكه براي آبياري اين نوع كشت از
بارش باران استفاده و در مصرف آب صرفه جويي
ميشود ،كشت اين محصول در پاييز از اهميت
بسياري برخوردار است .حصادي ،در مورد كشت
بهاره چغندر قند نيز بيان كرد :هم اينك سطح زير
كشت اين نوع محصول در كشور روند ثابتي دارد و
بين  ۱۰۰تا  ۱۱۰هزار هكتار است و از اين ميزان
ساالنه بين  ۶ . ۵ميليون تا  ۷ . ۵ميليون تن چغندر
توليد ميشود .به گفته وي ،ميزان توليد محصول
چغندر قند پاييزه در كشور بيش از  ۷۰تن است.
اين مقام مسؤول در مورد قيمت خريد تضميني
چغندر قند بهاره در سال  ۹۹بيان داشت :امسال هر
كيلوگرم از اين محصول به ازاي  ۶هزار و  ۲۴ريال
به اضافه  ۵۰۰ريال هزينه كمك حمل ،از كشاورزان
خريداري ميشود كه اين رقم در مقايسه با سال ۹۸
بيانگر  ۶۴درصد افزايش است.حصادي ادامه داد:
همچنين بهاي خريد تضميني چغندر قند پاييزه از
كشاورزان در سال  ۹۹به ازاي هر كيلوگرم  ۵۹هزار
ريال به اضافه يك هزار ريال كمك هزينه حمل
تعيين شده است كه در قياس با سال  ۹۸حاكي از
 ۶۵درصد افرايش است .او بيان كرد :افزايش قيمت
خريد تضميني اين محصول در سال  ۹۹ميتواند
نقطه قوتي براي كشاورزان چغندركار باشد.
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به اميد برگشت به سالهاي خوب

پس از چند سال دوران مناسب در توازن ميان واردات و توليد شكر در داخل و سنگين شدن كفه ترازو به سود توليد
واقعي ،اما در سال گذشته اين توازن به هم خورد .واردات  1830هزار تن شكر در سال  1398كه  1175هزار تن آن را
دولت و  655هزار تن آن را بخش خصوصي وارد كرد ميتوانست اتفاق نيفتد .واقعيت اين است كه مديريت ارشد وزارت
جهاد سازندگي در همكاري تنگاتنگ با انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر و اتخاذ سياست محكم حمايت از توليد
داخل تا سال  1397با كمترين اشتباه پيش ميرفت .در حالي كه انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر در اواخر پاييز
 1397به وزارت جهاد كشاورزي هشدار داد بايد به ميزان كافي شكر وارد شود تا با شرايط بازار ،راه براي ورود واردكنندگان
به بهانه كاهش عرضه باز نشود و در حالي كه به دولت پيشنهاد كرد قيمت تضميني چغندر را با شيب مناسب افزايش دهد
تا رغبت به كشت اين محصول كاهش نيابد اما در هر دو مورد تأخير صورت پذيرفت .حاال در وضعيتي قرار داريم كه براي
هزينهكرد هر دالري كه از صادرات نفت يا كاالهاي ديگر به دست ميآيد بايد با برنامه پيش برويم ،به همين دليل است
كه بايد آستينها را باال زد ،فكر كرد و انديشيد تا به شرايط مناسب برگرديم .در دورهاي كه حاال دو وزير جوان اما با تجربه
سكان تجارت و توليد را در دست دارند اميدواريم به سالهاي خوب  1393تا  1397برگرديم.
رديف
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

سال

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پايان فروردين سال 99
(ارقام به تن)

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

فروردین
99
0

98

96

97

95

94

92

93

90

91

89

88

87

86

مأخذ واردات :گمرك جمهوري اسالمي ایران

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1399ارقام هزار تن)

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

فروردين
154
154
236
236
28
28

ارديبهشت
94
248
228
464
29
57

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

119

227

1385

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1387
1388

1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1390
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1394

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1396

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1397

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1398

119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
0
0
82

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

82

1399

97

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

97

108

107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
38
38
213
295

خرداد
111
359
112
576
88
145

57

284

132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
49
87
280
575

تير
205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
1
88
220
795

مرداد
307
871
111
741
149
383

شهريور
192
1063
133
874
173
556

مهر
187
1250
61
935
24
580

آبان
223
1473
55
990
68
648

آذر
194
1668
65
1055
65
713

دي
298
1965
27
1082
126
839

390

423

517

563

608

682

42

312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
0
88
80
875

85

84

83

82

81

104000012740001193000123800012580001050000 552000 558000 112400011500001124000112200013348271524758164320620153591117467 870000

0
تولید

 820000 216000 203000 707000 252700011700001101000 877000 1805000123400016800001579000 823000 521000 667000 856000 281000 1830000 97000واردات

33

330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
0
88
143

1018

94

161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
0
88
210

1228

45

46

112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
0
88
98
1326

80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
66
154
150
1476

74

63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
0
154
171
1647

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008

122
804

73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
66
220
105
1752

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805

56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
61
281
78

1830

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667

جمع
281
1830
97
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان فروردین ماه سال 1399
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي(ارقام به هزارتن)
سال واردات بخش خصوصي واردات بخش دولتي جمع واردات
937
937
0
1380
820
820
0
1381
160
56
1382
216
203
161
42
1383
707
627
80
1384
2527
1042
1485
1385
1170
208
962
1386
1101
0
1101
1387
877
0
877
1388
1805
0
1805
1389
1234
0
1234
1390
1680
505
1175
1391
587
992
1392
1579
823
562
1393
261
521
364
1394
157
667
309
358
1395
856
138
718
1396
281
195
86
1397
1830
1175
655
1398
97
0
97
1399

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال  84تا پايان فروردین ماه سال  99به تفکیک خام و سفید
سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
جمع

هزارتن
)سفید(
78
637
348
103
27
0
6
0
0
0
49
0
0
0
0
0
1,248

بها (دالر(
20,124,000
291,271,910
133,309,344
37,213,332
8,819,906
0
3,799,510
0
0
0
20,479,003
0
0
0
0
0
515,017,005

خام
)هزار تن(
629
1,890
822
998
850
1,805
1,228
1,680
1,579
823
472
667
856
281
1,830
97
16,507

جمع واردات بها جمع واردات
بها (دالر(
)دالر(
)هزار تن(
197,380,000
707
177,256,000
1,017,454,469 2,527 726,182,559
407,770,710
1,170 274,461,367
325,013,345
1,101 287,800,013
324,646,020
877
315,826,114
704,520,407
1,805 704,520,407
755,904,844
1,234 752,105,334
1,072,413,608 1,680 1,072,413,608
832,187,958
1,579 832,187,958
377,470,440
823
377,470,440
171,837,527
521
151,358,524
320,134,978
667
0
414,742,637
856
414,742,637
102,654,305
281
102,654,305
642,346,237
1,830 642,346,237
34,760,000
97
34,760,000
7,701,237,485 17,755 6,866,085,503
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

