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دلهره دهقانان
و بيخيالي ديوانساالر

بهمن دانايي
دهقانــان ايراني كــه در هزاران روســتا كه
در خــاور و باختر اين ســرزمين در مزرعههاي
كوچك و پراكنده خود هميشــه نگران كمآبي
و دندانگردي آســمان بوده و نيز نگران رسيدن
كود و ســم و بذر براي كشــت وكار خود بوده و
هســتند با يك پديده شــگفتانگيز ديگر بايد
دست به گريبان باشند .اين نگراني شگفتانگيز
را ديوانســاالراني كه در پايتخت و در اتاقهاي
زيباي خود نشســتهاند درســت كرده و به جان
دهقانان مياندازند .دهقانان ايراني بايد هر سال
چشم بر صفحه تلويزيون بدوزند يا گوش به زنگ
باشند كه يك راديو يا يك دوست به آنها يادآوري
كند سرانجام ديوانساالران به خود آمده و درباره
بعضي از مهمترين كارهايي كه به كشــتوكار و
زندگــي دهقانان گره خورده اســت ميخواهند
تصميم بگيرند .اين يك رفتار رازآلود است كه چرا
در هنگامــه و در وقتي كه بايد درباره موضوعها
تصميمگيري شود و با اينكه اهميت كار روشن
اســت و بارها وسالها يادآوري شــده است اما
ديوانساالران اعتنايي به اهميت كار نميدهند.
ادامه در صفحه 2

نان و كار مردم در اسارت
واكسن و تحريم

وضعيت شــهروندان ايراني در سال آينده نيز با
دومشكل مواجه است كه در زير به آنها اشاره ميكنيم.
اول :تحريم
رشــد اقتصــاد ايــران در همــه  ۶۰ســال
تازهسپريشــده به درآمدهاي حاصل از صادرات
نفت گره خورده اســت .تجربه نشــان ميدهد در
سالهايي كه درآمد صادرات نفت به دليل كاهش
ميــزان صادرات يا كاهش بــزرگ در قيمت نفت
صادراتي رونــدي كاهنده را تجربه كرده ،رشــد
اقتصادي ايران نيز منفي شده است .در سالهاي
 ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و نيــز در ســه ســال اخيــر كه
تحريمهاي نفت ايران در دستور كار دولت امريكا و
نيز مشتريان نفت ايران قرار گرفته ،اين اتفاق افتاده
است .بنابراين عامل اصلي رشد منفي توليد ناخالص
داخلي در اين ســالها تحريم صادرات نفت ايران
بوده است و اين نسبت در سالهايي كه اكنون نيز
در آن هســتيم ،وضوح بيشتري دارد .رشد منفي
اقتصادي سرچشم ه گرفته از صادرات نفت به ركود
از سمت عرضه دامن زده است .در اين وضعيت به
ويژه از سال  ۱۳۹۸دولت با كسري بودجه مواجه
شد و براي توازن در درآمد و هزينه انواع اقدامهايي
كه هر كدام بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به رشد
پايه پولي منجر شدهاند را در دستور كار قرار داد.
ادامه در صفحه 3
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صفحه 3

همانند  93يا همانند 85

آمارهاي توليد و واردات شكر از  1385تا همين ماههاي
تازه ســپري شده در صفحه  8نشــريه منتشر شده است.
آمارها نشــاندهنده دوســال بســيار متفاوت در  1385و
 1393است.
آمارها نشــان ميدهند واردات شكر در سال  1385به
عدد شــگفتانگيز 2481هزار تن رسيده است كه به نظر
ميرســد در تاريخ معاصر تكرار ناشــدني خواهد ماند .در
مقابل آمار واردات شــكر در سال  1393به  521هزار تن
رســيد .يك محاسبه ساده نشــان ميدهد با وجود رشد
ســاالنه بهطور متوســط  1.5در صــد در جمعيت ايران
اما واردات شــكر در ســال  1393تقريباً  20درصد سال
 1385اســت .با فرض اينكه قيمت شكر را در اين مدت
با توجه به نوســانها ثابت فرض كنيم در ســال 1385
ارز تخصيص داده شــده براي واردات شــكر  5برابر سال
 1393بوده اســت .آيا اتفاق فوقالعادهاي رخ داده اســت
كه واردات شكر در اين سالها با اين ميزان نوسان مواجه
و توليدداخلــي جاي واردات را گرفته اســت ؟ جداي از
اينكه به هر حال بهرهوري در توليد چغندر را داشــتهايم
و نيشــكر نيز با رشــد قابل اعتنايي روبهرو شده است اما
بيشترين ســهم در تحوالت به سياستگذاريهاي كالن

اما و اگرهاي كشت
فراسرزمينيچغندرقند
درافغانستان

صفحه 4

كاهشتوليدچغندرقند
جدي كارخانجات
و مشكالت ّ
قند و شكر در سال 1400

صفحه 5

در متغيرهــاي اقتصادي و به ويژه به راهبردها و نگاههاي
متفاوت مديران ارشد اقتصادي برميگردد .در سال 1385
متأسفانه دولت وقت بناي ناسازگاري با نهادهاي مدني را
در دستور كار قرار داده بود و تصور ميكرد با اجازه دادن
به واردات ميتواند شرايط را براي توليد داخل ناهموار كند
و شــايد ميخواســت قدرتنمايي كند يا اينكه در حالت
بدبينانه فشار و شانتاژ و گمراهسازي ذينفعان واردات بر
تصميمهاي نهادهاي مرتبط مؤثر واقع شده بود.
ادامه در صفحه 8

 ۶۱هزار تن چغندر قند
در چهارمحال و بختياري
خريداري شد

صفحه 6

بيتدبيري
و از دست رفتن
خوداتكاييشكر

صفحه 7
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سهم كمتر و كمتر اقتصاد ايران
از اقتصاد جهاني

غالمحسين شافعي|
يكي از راهبردهــاي اعمال تحريم جز اينكه بر بخش
واقعي اقتصادايران اثر منفي داشــته است سرگرم كردن
مديران ارشد اقتصاد به كارهاي روزمره وغفلت از ديدن
واقعيتهاي اصلي اقتصاد اســت .تحريم همچنين راه را
براي دولت هموار كرده اســت كه راه بخش خصوصي را
تنگ كند .در اين وضعيت است كه اقتصادايران كوچك
شــده و ســهم ايران از اقتصاد جهاني كمتر شده است.
واقعيت آن اســت كه از يكســو به دليــل تحريمهاي
بيســابقه در دولت ترامپ كليت اقتصــاد ايران بهويژه
بخش توليد و صادرات آســيب جديد ديده است .سهم
اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني كاهشيافته است ،هزينه
مبادله اقتصاد بهويژه بخش توليد در اثر تحريمها افزايش
چشمگيري داشته و قدرت رقابتپذيري كشور در منطقه
كاهشيافته اســت .نتيجه اين موضوعات توقف تقريبي
رشــد اقتصاد ايــران در حدود يك دهــه اخير ،كاهش
درآمــد حقيقــي خانوارها و كاهش ســرمايهگذاري در
كشــور بوده است .اگرچه سياستگذاريهاي غلط ارزي
و پولي و تجاري و بودجهاي هم ســهم بسيار مهمي در
نابســامانيهاي اقتصادي دهه اخير داشــتهاند؛ اما براي
تحليل منصفانه بايد به دو نكته مهم توجه كرد.
اول آنكــه همگــي دســتاندركاران اقتصــادي و
دولتمــردان در دولتهــاي مختلف اذعــان دارند كه
مشكالت ساختاري در اقتصاد ايران وجود دارد؛ اصالح
عمده ســاختارهاي معيوب نيازمند تصميمگيريهاي
داراي هزينه به لحاظ سياسي و اجتماعي است كه در
شرايط تحريم هيچ دولت و مجلسي حاضر به پذيرفتن
چنين ريسكهايي نيست .دوم آنكه در شرايط تحريم
عمده منابع كشور ازجمله وقت مديران اقتصادي صرف
تصميمگيريهــاي روزمــره براي جلوگيــري از وقوع
بحرانها و بروز مشــكالت ميشــود و كمتر منابع يا
فرصتي براي طراحي و اســتقرار اصالحات ساختاري و
برنامههاي بلندمدت باقي ميماند.
اصوالً يكــي از اهداف تحريم آن بوده اســت كه
دســتاندركاران را به حدي سرگرم مديريت روزمره
كشــور كند كه فرصت و منابعي براي تعقيب اهداف
بلندمدت نداشته باشند .فارغ از هرگونه موضعگيري
ناشي از رقابتهاي سياسي داخلي آنچه مسلم است
توجه به معيشــت مردم و توليد كشــور كه در حال
حاضر با مشكالت عديدهاي دســتبهگريبان است،
بسيار حياتي است .توليدكنندگان و بخش خصوصي
مولد كــه بازيگران اصلي عرصه اقتصادي به شــمار
ميروند انتظار دارند كه تصميمگيران عرصه سياست
با درك شرايط نابسامان توليد در كشور و چالشهاي
به وجود آمده براي اين بخــش در دوران تحريم ،با
ديدي واقعبينانه تصميماتــي اتخاذ كنند كه منافع
ملي را حفظ كــرده و گامي بلند براي بهبود اقتصاد
و معيشت كشور برداشته شود كه عزت ايران نيز در
گروي آن است .بهعبارتديگر بهجاي مجادله درباره
اين موضوع كه الزم است به دنبال رفع تحريم باشيم
يا خير ،سؤال اين است كه چگونه ميتوان از فرصت
رفع تحريمها براي قدر كردن اقتصاد ايران از طريق
تكميــل زنجيرههاي ارزش در توليداتي كه كشــور
در آن مزيــت رقابتي دارد و همچنين افزايش توليد
كاالهاي اساســي و تحول در شيوههاي توليد آنها از
طريق بهكارگيري فناوريهاي پيشــرفته و افزايش
بهرهوري آبوخاك و انرژي استفاده كرد.

دلهره دهقانان و بيخيالي ديوانساالر

ادامه از صفحه اول
موضوع بســيار حياتي براي دهقانان و نيز براي كارخانههاي
قند و شــكر اين است كه ديوانســاالران ومديراني كه از رنج كار
ســخت توليد و نان درآوردن از زمين و آهن ســرد خبر ندارند،
بهنــگام درباره قيمت تضميني محصوالت زراعي مشــمول اين
قانون تصميم نميگيرند .اين يك رخداد تكرارشــدني هر ســاله
است كه كشــاورزان در روزهايي از سال بايد تصميم بگيرند چه
محصولي را در زمين خود براي سال زراعي انتخاب كنند .يكي از
مهمترين متغيرها در اينكه دهقانان درباره محصولي كه قرار است
كشت شود مؤثر و سرنوشتساز است ،تغييرات قيمت تضميني
هر محصول در سال زراعي پيش رو است .بر اساس قانون ،نهادها
دولتي كه يك مجموعه را شامل ميشود بايد براي دهقانان تصميم
بگيرند قيمت محصوالت آنها را اگر خريداري در بازار نداشــت به
چه قيمتي از آنها خريداري ميكنند .اگر بطور مثال رشد قيمت
تضميني چغندر براي ســال زراعي  1400از سوي ديوانساالران
 10درصد تعيين و ابالغ شود ا ّما رشد قيمت تضميني سيبزميني
از سوي كارشناسان  15درصد باشد معلوم است كه آنها دنبال كشت
سيبزميني باشند .البته دهقاناني كه تجربه همكاري با كارخانههاي
قند را دارند و نســبت به درآمد خود دنبال ريسك نيستند شايد
در اندازههاي اندك تغييرات ترجيح دهند بازهم چغندر كشــت
كنند چون نيك ميدانند محصول آنها روي دستشان نميماند ودر
وضعيت مناسب حتماً از سوي كارخانههاي قند خريداري خواهد
شــد .در همه دهههاي تازه سپري شده كمتر شنيدهايم چغندر
كاران دنبال خريدار باشند چون قرارداد ميبندند و آرامش دارند.
مديريت زمان
اين كاري كه در باال شرح داده شد و سازوكار سادهاي دارد اما وقتي
در اختيار ديوانساالراني ميافتد كه بر اساس يك اقتصاد دولتي و
متمركز بايد در يك دوره كوتاه دهها كار مرتبط و غير مرتبط را انجام
دهند به دشواري ميرسد .اكنون و همانند همه سالهاي تازه سپري
شده با وجود هشدارهاي انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر به
مديران ارشد مرتبط با تصميمگيري درباره تعيين قيمت تضميني در
هنگام و در زمان مناســب اما انگار چيزي به اسم مديريت زمان در
نظام ديوانساالري به ويژه درباره كشاورزي ديده نميشود .دهقانان
ايراني همانند دهقانان خردهپاي ســاير كشورها هنوز به اندازههاي
اســتاندارد در تعيين اقتصادي بودن كشت نرسيده و هنگامي كه
وضعيت برايشان مبهم ميشود با شتاب و شايد بدون همهجانبهگري
به سوي كشــتهاي ديگر ميروند .در صورتي كه اين اتفاق براي
گروهي از كشــاورزان بيفتد آسيب آن در همان سطح خواهد بود و
به منافع ملي آسيب نميرسد و نيز پيامدهاي منفي آن كوتاهمدت
است .در صورتي كه شاهد بودهايم سياستگذاريهاي كالن اشتباه و
تصميمگيريهاي با تأخير و خارج از زمان مقرر و با توجه به طبيعت
فعاليت كشاورزي كه بايد زمين و زمان و آسمان با هم سازگار باشند
و فصل كاشت و داشت و برداشت محصوالت داراي زمان مشخص
است بارها بخش كشاورزي را با آسيب ملي مواجه كرده است و دهها

هزار دهقان مستأصل و سردرگم شدهاند .در دنياي امروز مديريت
زمان به معناي اينكه هر كار الزمي در هر سطحي به ويژه در سطح
ملي در زمان خودش رخ دهد يك امر عادي شده است درحالي كه
اين مقوله در ميان ديوانســاالران ايراني هنوز اهميت واقعي خود
را پيدا نكرده اســت .در صنعت قند و شكر بارها تجربه كردهايم كه
تأخير در واردات ،يا شتاب در واردات ،تأخير در قيمتگذاري قيمت
تضميني چغندر يا تخصيص نابهنگام ارز براي خريد بذر دردسرهاي
بزرگ براي كشور ايجاد كرده است .براي اينكه اين مسأله در ذهنها
بماند و اهميت تصميمهاي نابهنگام و كارشناســانه را يادآور شويم
به نيمه دوم دهه  1380برميگرديم .در آن ســالها مديران وقت
وزارت جهاد كشــاورزي و نيز وزات بازرگاني با سرسختي در برابر
تصميمهاي كارشناسي ايستادگي كرده و با تصميمهاي تأخيري و
توصيههاي ناكارشناسانه راهي را پيش پاي كشاورزان گذاشتند كه به
جاي كشت چغندر به كشت سيبزميني روي آوردند .اين تصميم
اشتباه چند پيامد داشت :نخست اينكه ميزان توليد شكر در كشور
كاهش يافت و منابع ارزي قابل اعتنايي از كشور براي واردات شكر
خارج شد و دوم بياعتمادي كشاورزان به توصيههاي دولت بود زيرا
دولت نتوانست سيبزميني توليد شده مازاد بر مصرف داخل را صادر
كتد و ناچار آن را بهطور رايگان در خيابانها و ميدانهاي شــهرها
عرضه كرد .تجربه نشان داده است ،براي محصول چغندر بسيار كم
ديده شده است كه سردرگمي براي فروش براي دهقانان پديدار شود
چون خريدار وجوددارد.
ديوانساالران و كارفرمايان
واقعيت اين است كه متأسفانه در ايران شرايط و موقعيت سياسي
و اقتصادي و آرايش نيروهاي مؤثر در جامعه در يك روند تاريخي به
سمتي رفته است كه به مرور ديوانساالران جاي كارفرمايان نشسته
و به جاي آنها تصميم ميگيرنــد .با توجه به اينكه هر دولتي در
سطوح باالي ديوانساالري همراهان سياسي و امين خود را ميآورد
كه كار را بايد از صفر شــروع كنند و نيز اصرار دارند اعمال قدرت
كنند يا كار نويي نشان دهند نظم و تعادل پيشين به هم ميخورد.
در اين روزها و هفتهها نيز متأسفانه شاهد از دست رفتن زمان براي
اعالم برخي از تصميمهاي مهم هستيم و اگر در زمان خودش كارها
انجام نشود بايد منتظر روزهاي بد باشيم .كارفرمايان در صنعت قند
و شــكر به ويژه اعضاي ورزيده انجمن صنفي كارخانههاي قند و
شكر ضمن احترام به كليت ديوانساالري ميخواهد مديريت زمان
را يادآور شود تا تعادلها به هم نخورند.

۱۴۰هزار تن شكر در شركت توسعه نيشكرتوليد شد

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت:
۱۴۰هزارتن شكر تازه از ابتداي برداشت نيشكر تاكنون
در واحدهاي هفتگانه وابسته به شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي خوزســتان توليد شد .عبدعلي ناصري
با بيان اينكه از ابتداي برداشــت نيشــكر در ۲۷مهرماه
تاكنون۲۶درصد محصول نيشــكر طرحهاي هفتگانه
وابسته به اين شركت انجام شــده است افزود :عمليات
برداشت نيشــكر در ۱۰۰روز كاري (بدون بارندگي) به
صورت تلفيقي تا اسفندماه ادامه خواهد داشت .وي گفت:
هنوز برداشت نيشكر سنگين واحدهاي هفتگانه كه از

درصد قند بااليي برخوردار هستند هنوز شروع نشده است
ابراز اميدواري كرد با روند برداشت نيشكر ،توليد شكر از
ميزان پيشبيني نيز فراتر رود.
به گزارش ايرنا مديرعامل شــركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي پيشبيني كرد با توجه به شرايط مناسب
جوي ،توليد شــكر در واحدهاي اين شركت از ۶۰۰هزار
تن نيز بيشتر شود .به گفته ناصري امسال در سال جهش
توليد ،توليد شكر در واحدهاي هفتگانه شركت نسبت
به  ۲ســال پيش ۱۰۰درصد افزايش و نسبت به پارسال
۲۰۰هزار تن بيشتر خواهد بود.
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چشم توليد به نرخ مبهم ارز

حــاال در زمســتان  1399دهها هــزار مالك و مدير
واحدهاي صنعتي با عدم قطعيتهايي رو به رو هستند
كه كار برنامهريزي براي توليد سال  1400آنها را دشوار
ميكند .صنعت قند و شكر عالوه بر مشكالت عموم همه
رشتههاي صنعتي با تنگناهاي ديگري مواجه است .اين
صنعت از يكســو بايد همانند نهادهاي توليدي ديگر
بداند بازار كاالها چــه تغييراتي از نظر تجارت خارجي
دارند و از ســوي ديگر هنوز معلوم نيســت قيمت مواد
اوليه اين كاال چقدر است .از سوي ديگر نرخ بهره بانكي
براي تأمين مالي ،نرخ تعرفه واردات و از همه مهمتر نرخ
ارز مبهم و نامعلوم اســت .پس از اينكه در يك فرآيند
ســخت و طوالني ســرانجام دولت به اين نتيجه رسيد
كــه دالر  4200توماني را از معــادالت تجارت خارجي
كاالهاي اساســي حذف كند و دالر  11500توماني را
جانشين آن كند كميســيون تلفيق با سياست كاهش
صادرات نفت و ايجاد تعادل در درآمد دولت نرخ دالر را
 17500تومان لحاظ كرده است كه البته بايد ديد به چه
سرنوشتي منجر خواهد شد.
ارز به يكي از مؤلفههاي مهم در حوزه سياستگذاري
ايران تبديل شــده و نقشه راه اقتصادي كشور را تعيين
ميكند .به دليل حساسيت باالي صنايع توليدي به اين
نرخ هر گونه بيثباتي قيمتي در بازار ارز ميتواند خطري
جدي براي فعاالن بخش خصوصي باشــد .از همينرو
ّ
اســت كه عمده كارشناسان بر حفظ ثبات قيمتي ارز و
جلوگيري از تســري آن به ساير بازارها تأكيد ميورزند.
بــا اين وجود بازار اقتصادي ايران به صحنه آمد و شــد
نرخهاي چندگانه ارزي تبديل شــده است و همهساله
و به ويژه در برهههايي از ســال نرخ ارز نوسانات قيمتي
جدي به صنايع توليدي
خود را شــروع و آســيبهاي ّ
كشور وارد ميكند .هرچند سياستگذار در تالش است
با توسل به ابزارهاي مختلف مانع از نوسانات گاه و بيگاه
نرخ ارز شود .با اين حال به نظر ميرسد ارز خود معلول
آسيبهاي اقتصادي دهههاي گذشته است و نميتوان
آن را علت اصلي چالشهاي كنوني دانست..
جايگاه ارز در اقتصاد و توليد
نرخ ارز در ايران طي سالهاي اخير تغيير و تحوالت
زيادي را تجربه كرده است .بررسي سابقه نرخ ارز نشان
ميدهد نظام ارزي در اقتصاد كشور تا سال  ۱۳۸۰از يك
نظام دونرخي كه شامل نرخ ارز رسمي (ثابت) و يك نرخ
ارز غيررســمي (بازار آزاد) بوده ،تبعيت كرده است ،اما
از ســال  ۱۳۸۱با اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز،
نظام ارزي در كشــور به تكنرخي شناور مديريتشده
تغيير يافت بطوري كه اختالف بين نرخ ارز رســمي و
غيررسمي بسيار ناچيز بود .در سال  ۱۳۸۹به دليل تورم
باال در كشور فاصله بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي رو
به افزايش گذاشت .بنابراين نگاهي به گذشته نظام ارزي
در كشور نشــان از بيثباتي در رويه نظام ارزي دارد تا
حدي كه برخي كارشناســان معتقدند اقتصاد ايران از
نظام ارزي خاصي پيروي نميكند.
تأثير نوسانات نرخ ارز بر بخش توليد
تغييــرات نــرخ ارز از راههاي مختلــف ميتواند بر
بخش توليد كشــور اثرگذار باشــد .اثر تغيير نرخ ارز بر
بخش توليد برآيند اثرات مختلفي است كه از دو كانال
استفاده از ظرفيت توليدي موجود و ايجاد ظرفيت جديد
توليدي متوجه اين بخش ميشود .كاهش نرخ ارز باعث
ميشــود با افزايش قيمت كاالهاي صادراتي و كاهش
قيمت كاالهاي وارداتي ،تقاضا براي كاالهاي وارداتي رو

به افزايش بگذارد و شاهد ورود بيشتر كاالهاي وارداتي
به كشــور باشــيم .اين موضوع به كاهــش تقاضا براي
كاالهــاي داخلي و در نتيجه ،عدم اســتفاده از ظرفيت
كامل توليدي در بخش توليد منجر خواهد شد .بنابراين
كاهش نرخ ارز به دليل عدم اســتفاده از ظرفيت كامل
توليدي موجب افزايش آسيبپذيري بخش توليد و در
نهايت ،عدم استفاده از نيروي كار در اين بخش ميشود.
در مقابــل ،افزايش نرخ ارز با افزايش قيمت كاالهاي
وارداتي و كاهش قيمت كاالهاي صادراتي ميزان تقاضا
براي كاالهاي توليد داخل را چه در داخل كشــور و چه
در خارج از كشــور افزايش ميدهد و موجب استفاده از
تمام ظرفيتهاي توليدي داخل كشــور ميشــود .اين
موضوع موجب افزايش بهرهوري در بخش توليد كشور
و افزايش اشــتغال ميشود .بنابراين تغييرات نرخ ارز از
كانال استفاده از ظرفيتهاي توليدي بر بهرهوري توليد
و اشتغال تأثيرگذار خواهد بود.
يكي ديگــر از آثار تغيير نرخ ارز بــر بخش توليد را
ميتوان فراهم آوردن زمينه رشد يا تضعيف ظرفيتهاي
جديد توليدي دانســت .كاهش نرخ ارز به دليل كاهش
توان رقابتي توليدكنندگان داخلي در مقابل خارجيان به
دليل كاهش قيمت كاالهاي وارداتي و در مقابل ،افزايش
قيمت كاالهــاي صادراتي موجب كاهــش بازدهي در
درآمد و سرمايهگذاري در داخل ميشود .اين در حالي
است كه اين كاهش موجب افت قيمت كاالهاي وارداتي
واســطهاي و سرمايهاي ميشــود و در نتيجه با كاهش
هزينههاي سرمايهگذاري ،افزايش بازدهي سرمايهگذاري
و در نتيجه افزايش سرمايهگذاري را در پي دارد .بنابراين
برآينــد اين دو اثر ميتواند نحــوه اثرگذاري تغيير نرخ
ارز را بر توليد كشــور نمايان ســازد .به نظر ميرسد در
كوتاهمدت شــاهد اثرگذاري مثبت كاهــش نرخ ارز بر
بخش توليد باشــيم اما در بلندمــدت اثر منفي كاهش
نرخ ارز بر بخش توليد كشور غالب خواهد شد .بنابراين
در مجموع ميتوان گفت كاهش نرخ ارز در كوتاهمدت
به دليل كاهش استفاده از ظرفيتهاي موجود بر توليد
كشــور اثر منفي دارد اما از مســير ايجاد ظرفيتهاي
جديد توليدي اثر مثبتي را بر بخش توليدي ميگذارد.
اين در حالي اســت كه در بلندمدت كاهش نرخ ارز هم
از مسير كاهش استفاده از ظرفيتهاي موجود و هم از
مسير كاهش ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي موجب
تضعيف بخش توليد و اشتغال ميشود.
نگاهي به روند افزايش نرخ ارز و تورم ،وجود رابطهاي
مســتقيم بين اين دو متغير را در اقتصاد ايران نشــان
ميدهد .افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش نرخ ارز كه از
آن به تورم وارداتي نيز ياد ميشــود ،زماني رخ ميدهد
كه قيمت برخي كاالها به خصوص كاالهاي واســطهاي
با مواد اوليه براي توليد به دليل برخي عوامل سياســي
يا اقتصادي افزايش يابد .اين بيثباتي به افزايش قيمت
تمامشده محصوالت توليدي و در نهايت ،افزايش قيمت
كاالها و رونــد رو به صعود نرخ تورم در كشــور منجر
ميشود.شايد بتوان از مهمترين اثرات شوكهاي ارزي
بر امنيت اقتصادي كشور به موارد زير اشاره كرد :كاهش
رفاه اقتصادي خانوارها ،نارضايتي عمومي ،افزايش شمار
بيكاران و كاهش امنيت غذايي .در عين حال و با توجه
به اهميت نرخ ارز در اقتصاد ايران سياستهايي همچون
تعديل پيوســته نــرخ ارز با شــاخصها ،فراهم كردن
زمينههاي رونق توليــد داخلي ،مديريت واردات كاالها
به كشــور ،كاهش وابستگي به كاالهاي وارداتي ،كنترل
و مديريت انتظارات جامعه و مبارزه با سوداگري در بازار
ارز ضروري به نظر ميرسد.
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ادامه از صفحه اول
اين اتفاق به رشد تورم دامن زد .از سوي ديگر شهروندان
در چنين وضعيتي و با تشــديد مجادله ميان نظام سياسي
ايران و دولت دونالد ترامپ انتظارات تورمي بااليي را تجربه
كرده و بر فشار تورمي از مسير خريد بيشتر داراييها از جمله
سهام شركتهاي عرضهشده در بورس و نيز ارزهاي معتبر
به ويژه دالر و پس از آن سكه و مسكن و خودرو افزوده شد.
دوم :ويروس كرونا
درباره ورود ويروس كرونا به ايران و رفتارهاي شــگفتانگيز
دولت با اين پديده ويرانگر و قاتل جان و مال شهروندان ايراني
بايد به آينده برويم تا اســرار هويدا شــود .امــا دولت ايران در
اســفندماه پذيرفت كه اين ويروس به ايران آمده است و بايد
برخي محدوديتها اعمال شود .با افزايش شمار جانباختگان در
اسفندماه در عمل دولت از اواخر اسفند محدوديتها را افزايش
داد .در بهار  ۱۳۹۹و نيز تا همين امروز منحني مشهور فيليپس
در اقتصــاد كه ميگفت يا بايد تورم پايين و نرخ بيكاري باال را
انتخــاب كنيد يا نرخ تورم باال و كاهــش نرخ بيكاري را ،حاال
شهروندان بايد بين كار كردن و كسب درآمد و افزايش احتمال
گرفتن كرونا كه درمان آن هزينه دارد و ممكن است به قيمت
جان كروناگيرنده تمام شــود و برعكس ،يكي را انتخاب كنند.
كرونا كه آمد ،بخش خدمات خرد و خانگي كه سهم بااليي در
ارزشافزوده كل اقتصاد دارند بهشدت سقوط كرد .اميد پديدار
شــده براي بيرون آمدن اقتصاد از ركود اما بر باد رفت و ركود
جديتر شده اســت .از سوي ديگر با تشديد و گسترش كرونا
ّ
و افزايش محدوديتها و بيكار شدن ميليونها نفر ميزان خريد
و مصرف بخش خصوصي يا خانوارها كاهش يافت و نيز دولت
براي جبران درآمدهاي ازدسترفته بيكارشدهها و نيز بنگاههاي
كوچك و بخشي از فعاليتها ناگزير كمكهايي را ارايه كرد كه بر
ابعاد هزينههاي دولت اضافه كرد .كرونا همچنين راه درآمدهاي
مالياتي را نيز بست و دولت با كسري بودجه شديد مواجه شد.
برآيند پيامد كرونا ،كسري بودجه بيشتر و تورم بيشتر است.
وضعيت رفاهي
ســال آينده روز و روزگار ايرانيــان را اكنون دو عامل كرونا و
واكسن آن و نيز تحريم و ميزان فروش تعيين ميكند .به عبارت
سادهتر گريبان ايرانيان اكنون در چنگ اين دو عامل است .بدترين
سناريو اين اســت كه برخالف خوشبينيهايي كه با آمدن جو
بايدن و تيمش به كاخ ســفيد پديدار شده و پيشبيني ميشود
ايران صادرات نفت خود را تا  ۲/۳ميليون بشــكه در روز افزايش
دهد ،اين اتفاق نيفتد و نيز ايران نتواند واكســن كرونا را به موقع
تهيه و با كارآمدي توزيع كرده و ويروس را از زندگي ايرانيان دور
كند .در بدترين سناريو پيشبينيها اين است كه كسري بودجه
افزايش يابد و نرخ تورم شتاب بيشتري بگيرد و نيز رشد اقتصاد
تا  ۴درصد منفي را تجربه كنــد.در اين صورت وضعيت رفاهي
شــهروندان به ويژه گروههاي تهيدستتر ايران بدتر خواهد شد
و با افزايش بيكاري و توليد كمتر ،درآمد ســرانه كاهش يابد .در
اين وضعيت با توجه به كاهش پسانداز تاريخي شهروندان كه از
زمستان امسال آن را به بازار آوردهاند تمام ميشود و ديگر بيش از
اين نميتوان از مصرف كاست .بهترين سناريو اين است كه نظام
سياســي ايران با حاكمان تازه كاخ سفيد به سازگاري برسند و
تحريمها برداشته شود و ايران نفت خود را به اندازهاي كه در اليحه
بودجه گنجانده صادر كند و نيز واكسن براي ريشه كردن كرونا
بهنگام به شهروندان زده شود و كسبوكارهاي خرد و خدمات راه
بيفتد .در اين صورت كسري بودجه كاهش مييابد و ميتوان نرخ
تورم را به رقم حتي  ۱۵درصد رساند و نيز رشد اقتصادي را تا ۱/۵
درصد افزايش داد .در غير اين صورت نرخ تورم سال بعد بين ۳۰
تا  ۳۵درصد و نيز نرخ رشد منفي  ۴درصد را خواهيم داشت؛ چه
آنكه گريبان ايرانيان در چنگ واكسن و تحريم است.

4
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چغندر و نيشكر در خوزستان

استاندار خوزســتان با اشــاره به افزايش
بيسابقه كشت تابستانه در خوزستان ،گفت:
بدون كشت نيشكر ،بيش از  ۳۰۰هزار هكتار
و با در نظر گرفتن نيشــكر ،حدود  ۴۵۰هزار
هكتار كشت تابستانه داشتيم كه عدد بسيار
قابــل مالحظهاي اســت و در تاريخ اســتان
خوزســتان سابقه نداشت .شــريعتي با اشاره
به بهصرفه بودن كشت چغندر در خوزستان،
تصريح كرد :در هر هكتار كشــت چغندر در
كشــور ،حدود  ۱۷تا  ۱۸هزار مترمكعب آب
مصرف ميشــود ،در حالي كه در خوزستان
چون اين محصول در پاييز كشــت ميشود،
نصــف آب مورد نياز چغندر به وســيله باران
تأمين ميشــود و به اين ترتيب ،هر هكتار ۸
تا  ۹هــزار مترمكعب آب مصــرف ميكند و
اين به نوعي ،ارزش افزوده بيشتري در استان
خوزستان ايجاد ميكند و جزو مزاياي كشت
اين محصول اســت .وي افزود :در زمانهايي
كه دچار خشكســالي شــد ه بوديم ،حتي به
فكر جايگزين كردن نيشــكر با چغندر بوديم؛
اگرچــه صنايع جانبي چغندر مانند نيشــكر
نيســت اما براي مواقع خاص و خشكســالي
ميتواند مفيد باشــد .البتــه با وجود ظرفيت
مناسب در استان خوزستان ،يكي از نيازهاي
ما تأســيس كارخانجات قند چغندري است.
استاندار خوزســتان بيان كرد :اگر طرح ۵۵۰
هزار هكتاري احياي اراضي كشاورزي تكميل
شود ۵۰ ،تا  ۸۰هزار هكتار براي كشت چغندر
پيشبيني شده اســت كه اين مقدار ،برابر با
ظرفيت  ۱۰كارخانه اســت .كارخانه تصفيه
شكر امسال راهاندازي ميشود و كارخانه قند
ســتاد اجرايي فرمان امام نيــز در دزفول در
حال نصب است .وي ادامه داد :توليد محصول
امســال نيز به ميزان قابل مالحظهاي افزايش
يافته است .كشــت و توليد شكر نيز افزايش
يافته است؛ انتظار داريم تنها از توسعه نيشكر
حدود  ۶۰۰هزار تن توليد شكر داشته باشيم.
كارون و هفتتپه نيز جاي خود ،اما انتظار ما
بر اين اســت كه امسال بيش از  ۷۷۰تا ۷۸۰
هزار تن شــكر ،تنها از شركتهاي نيشكري
داشته باشــيم .با برنامهريزي كه داريم ،سال
آينده نيز انتظار داريم از توليد  ۹۰۰هزار تن
شكر بگذريم.
شريعتي افزود :يك ايرادي كه بر كشاورزي
اســتان خوزســتان وارد بوده و باعث ميشود
كشاورزان خوزستاني مانند ســاير كشاورزان
تمكن كافي نداشته باشند ،اين است كه عمده
كاالهاي استراتژيك در استان ما توليد ميشود
كــه قيمت ثابتي دارند و قيمت عرضه و تقاضا
ت و به اين علت ميبينيم كه كشاورزان
نيســ 
ما در گذران زندگي با مشــكل مواجه هستند
اما ساير كشــاورزان وضعيت خوبي دارند .اين
به نوعي ،اجحاف در حق كشاورزان خوزستاني
است.وي گفت :زيرساخت كارخانه قند شوش
 ۱۰هزار تني اســت اما بــا ظرفيت  ۵هزار تن
تأسيس شــد كه كمك ميكنيم زيرساخت ۵
هزار تن ديگر نيز به وجود آيد .قطعاً در دو سال
آينده  ۱۵هزار تن افزايش توليد شكر خواهيم
داشــت ،يعني توليد در سال حدود  ۲۰۰هزار
تن خواهد بود كه سهم ما را در توليد شكر به
بيش از  ۱.۲ميليون شــكر ميرساند كه حدود
 ۵۵درصد نياز كشور به مصرف شكر است.

اما و اگرهاي كشت فراسرزميني چغندر قند در افغانستان

استان كمآب و مرزي خراســان رضوي بهترين فرصت براي
توسعه كشت فراسرزميني محصوالت آب بري مانند چغندرقند
را در همسايگي خود يعني افغانستان دارد كه نهتنها تحقّق اين
مهم باعث استحكام روابط تجاري  ۲كشور ميشود بلكه توجيه
اقتصادي و درآمد بيشــتري نيز براي استان دارد.ايران بخشي از
شكر مورد نياز خود را از محل واردات تأمين ميكند لذا ميتوان
با كشت چغندرقند در كشور همسايه ،به جاي شكر ،چغندرقند
را وارد و تبديل به شــكر كرد كه براي هر دو كشــور هم صرفه
اقتصادي داشــته و هم عالوه بر اشتغالزايي و ارتقاي توان توليد
بخش صنعــت ،هزينه كمتري در واردات شــكر به دولت ايران
تحميل ميشود .خراسان رضوي با  ۳۰۲كيلومتر مرز مشترك با
كشور افغانستان ،استاني است كه بيشترين مراودات تجاري را با
آن كشور دارد اما كفه ترازوي اين مراوده يكسان نيست بهطوري
كه حجم كاالهاي صادراتي خراســان رضوي به افغانســتان به
مراتب بيشــتر از حجم كاالهاي وارداتي از آن كشور است.با اين
اوصاف كشت چغندرقند در اراضي حاصلخيز افغانستان و واردات
اين محصول به كشــورمان ميتواند مراوده تجاري  ۲كشور را تا
حدي متوازن كند و شــرايط زيست محيطي خراسان رضوي را
به لحاظ حجم باالي مصارف آب در بخش كشاورزي به ويژه در
كشت محصوالت آب بري مثل چغندرقند بهبود بخشد.از سوي
ديگر ك م آبي مشــكل امروز و ديروز نيست بلكه معضلي قديمي
است كه روز به روز حادتر ميشود و خشكساليهاي  ۲دهه اخير
در دنيا و ايران گواه اين ادعاســت ،در سرزمين خشك خراسان
رضوي نيز  ۳۴دشت از  ۳۷دشت استان در وضعيت بحراني قرار
دارد و ســطح ســفرههاي آب زيرزميني دچار افت زيادي شده
اســت لذا افزايش بارندگي در كوتاهمدت هيچ تأثيري در تقويت
ســفرههاي آبهاي زيرزميني ندارد و نبايد توهم پرآبي و گذر
از خشكســالي را ايجاد كند.ســازمان جهاد كشاورزي خراسان
رضوي با وجود آگاهي نســبت به وضعيت كم آبي در اين استان
برنامه خود براي توســعه كشت چغندرقند را رها نكرده بلكه در
تقويت آن نيز كوشــيده است با اين حال كشت فراسرزميني را
نيز نامطلوب نشمرده بلكه به نفع استان ميداند.

نداند .وي اضافه كرد :الزام ســوم براي كشــت هر محصول ،نگاه
مسؤوالنه بخش كشاورزي است زيرا اعتقاد داريم كه چغندرقند
فونداســيون بخش كشاورزي اســت و نميتوان به صرف اينكه
خراســان رضوي استاني كم آب است بايد فقط زعفران كاشت و
از كشت چغندرقند صرف نظر كرد.معاون بهبود توليدات گياهي
ســازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي با بيان اينكه بخشي از
الگوي كشــت اين محصول مربوط به اقليم سرد و مناطق داراي
بهره وري آب بيشــتر ميشود گفت :شهرستانهايي مانند تربت
حيدريه ،چناران ،نيشــابور و قوچان شــرايط الزم براي كشــت
چغندرقنــد را دارند و بــه ازاي مصرف هــر مترمكعب آب ،هم
ميتوان درآمد بيشتري از كشت چغندر قند به دست آورد و هم
كالري بيشــتري براي مردم تأمين كرد.ساربان با اشاره به اينكه
بخشي از شكر مورد نياز كشور از واردات آن تأمين ميشود افزود:
در ســالهاي اخير كه در تأمين ارز مناسب براي واردات برخي
محصوالت مانند شكر دچار مشكل شديم بهطور قطع بايد براي
توليد بيشــتر چغندرقند و تأمين شــكر وارد عمل شويم.ساربان
الزام چهارم براي كشــت هر محصول را راهبردي و اســتراتژيك
دانســت و افزود :الزام راهبردي به نگاه دولت به كشت محصول
كشاورزي بازميگردد كه به عنوان مثال آيا اگر چغندرقند كاشته
شــود ،دولت از آن حمايت خواهد كرد يا خير؟ كه در سالهاي
اخير دولت با ايجاد زيرســاختها و اعالم قيمت مصوب حمايت
خود را از كشــت چغندرقند اعالم كرده اســت.وي ادامه داد :در
شــرايط كنوني واردات شكر با ارز نیمایی به سبب افزايش هزينه
حمل و نقل و تأمين ارز ،بسيار پرهزينه شده است و براي دولت
گران تمام ميشــود لذا درصدد است بخشي از نياز خود به شكر
را از كشــت چغندرقند يا به صورت عمده از كشت نيشكر تأمين
كند.معــاون بهبود توليدات گياهي ســازمان جهاد كشــاورزي
خراسان رضوي گفت :الزام پنجم براي كشت هر محصول ،جنبه
زيست محيطي آن است كه به دليل كمآب بودن خراسان رضوي،
حاميان محيط زيســت در پي آن هســتند كه محصوالت آب بر
كمتر در اين استان كشت شود و استان خراسان رضوي به سمت
كشت فرا سرزميني چغندر قند سوق يابد.

چهار الزام براي كشت چغندرقند
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي خراسان
رضوي در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت :براي كشت هر محصولي
توســط كشــاورز چهار الزام وجود دارد كه الزام نخست «فني»
اســت و نظر كارشناسان بخش كشــاورزي را شامل ميشود كه
شــرايط اقليمي و بســتر خاك را براي كشت چغندرقند بررسي
ميكنند.غالمحســين ســاربان افزود :الزام دوم براي كشت هر
محصول ،جنبه اقتصادي آن است از اين منظر نگاه كشاورز براي
كشت صرفاً اقتصادي است بهطوري كه براساس افزايش يا كاهش
قيمت چغندر قند و عوامل توليد ،كشــت آن را اقتصادي بداند يا

تجارب خراسان رضوي در كشت سرزميني و فراسرزميني چغندرقند
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي خراسان
رضوي گفت :در زماني اين اســتان كشت چغندرقند در  ۶۰هزار
هكتار و برداشــت  ۲ميليون و  ۴۰۰هزار تــن از اين محصول را
تجربه كرده اســت اما در پي خشكسالي ســالهاي گذشته اين
ســطح كشــت به  ۱۲هزار و  ۵۰۰هكتار كاهــش يافت كه البته
امسال با توجه به بهتر شدن شرايط آب و هوايي ،سطح زير كشت
چغندرقند به  ۲۰هزار و  ۷۵۰هكتار رســيده است.ساربان اضافه
كرد :با اينكه خراسان رضوي مقام دوم كشت چغندرقند كشور را
دارد ،در تأمين شــكر خود خودكفا نيست لذا يكي از راهبردهاي
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تأمين شكر ميتواند كشت چغندرقند در كشور همسايه خراسان
رضوي يعني افغانستان باشــد.وي بيان كرد :محصول چغندرقند
چندان مورد اســتفاده افغانستان نيســت زيرا فاقد زيرساختهاي
صنعتي آن اســت ،از ســوي ديگر منطقه هرات افغانستان كه در
جوار خراســان رضوي قرار گرفته است ۲۰۰ ،هزار هكتار اراضي
حاصلخيز با آب فراوان دارد لذا ميتوان كشــت چغندرقند را در
هرات انجام داد تا از اين طريق خوراك واحدهاي توليدي شــكر
استان و نياز به اين ماده غذايي را تأمين كرد.
وي خاطرنشــان كرد :خراســان رضوي در خصوص كشــت
فراسرزميني چغندرقند در افغانستان دو تجربه مربوط به سالهاي
 ۱۳۸۱و  ۱۳۹۵داشته است و مديران دستگاههاي اجرايي استان
در اين اتفاق نظر هستند كه نياز شكر از طريق كشت فراسرزميني
چغندرقند تأمين شــود .معاون سازمان جهاد كشاورزي خراسان
رضوي گفت :يكي از مهمترين داليل كم رغبتي ســرمايهگذاران
و كشاورزي به كشــت فراســرزميني چغندرقند در افغانستان،
تعرفه  ۲۰درصدي واردات چغندرقند است كه بايد اين تعرفه در
كتابچه صادرات و واردات ايران اصالح شــود و حداقل اين تعرفه
بــه چهار درصد كاهش يابد تا براي كشــاورزان صرفه اقتصادي
داشته باشد.ســاربان افزود :از سوي ديگر كشاورزان براي كشت
فراسرزميني نياز به حمايتهاي منطقهاي دولت در تأمين سوخت
و نهادههاي دامي دارند كه با پيگيري و تحقّق آن ميتوان تمايل
ســرمايهگذاران و كشاورزان را به اين نوع كشت افزايش داد .وي
ادامه داد :با توجه به ارزشــمند شــدن آب ،كشت فراسرزميني
چغندرقند در افغانســتان صرفه اقتصادي بيشتري از كشت آن
در خراســان رضوي دارد ،با اين حال با توجه به رويكرد كشــور
مبني بر خودكفايي در تأمين كاالهاي اساسي بايد ميزان توانايي
براي توليد آنها افزايش يابد و نميتوان به صرف اينكه چغندرقند
محصولي آب بر است ،توليد آن را تعطيل كرد.

افزود :عمده كاالهاي توليدي افغانســتان باغي و زراعي اســت و
توانمندي بااليــي در حوزه صنعت ندارد ۸۰ ،درصد از آنچه قابل
صادرات از افغانســتان است ،ميوه خشك ،خشكبار ،ميوه درختي
و انار را شامل شود.
وي بيان كرد :واليت هــرات و واليت فراه اراضي حاصلخيزي
دارد كه ميتوان آن را به كشت فراسرزميني چغندرقند اختصاص
داد و از محل آن نياز واحدهاي توليدي شكر و قند در نوار مرزي
اســتان به مواد اوليه را حل كرد.اين عضو اتاق بازرگاني خراسان
رضوي گفت :پيش از اين شــكر با ارز  ۴۲۰۰توماني وارد كشــور
ميشد ،با كشت فرا ســرزميني چغندرقند در افغانستان ميتوان
چغندرقند را با ارز نيمايي وارد كشــور كــرد كه چندان تفاوتي
بــا هم ندارند .وي افزود :مشــكل اصلي در ايــن بخش انقباضي
برخورد كردن دســتگاههاي نظارتي در حوزه قرنطينه و بهداشت
در مرز خراسان رضوي با افغانستان است ،نهادهاي نظارتي در مرز
آنقدر ســختگيري ميكنند كه سرمايهگذار و كشاورز انگيزه خود
را براي كشــت فراسرزميني چغندرقند از دست ميدهد .سيادت
تأكيد كرد :بايد كشت فراسرزميني چغندرقند توسعه يابد ،بذر و
ســم و كود را تأمين كرده و انجــام اقدامات ترويجي و نظارتي و
خريد تضميني چغندرقند را در دستور كار قرار دهيم .عضو هيأت
نمايندگان اتاق بازرگاني خراســان رضوي گفت :زماني كه فرد در
مرز درگير توليد محصوالت كشاورزي باشد ،ديگر نسبت به قاچاق
مــواد مخدر و ارتكاب به رفتار شــرورانه اقدام نميكند بلكه خود
در برابر اين شرارتها ميايســتد و امنيت مرز را تأمين ميكند.
ســيادت افزود :اشتغالزايي ماهيتا باعث ايجاد امنيت ميشود و به
جاي اينكه دايما در پي حل مشكل تأمين آب با افغانستان باشيم،
كشــت محصوالت آببري مانند چغندرقند را در سه استان مرز
شرقي كشــور محدود كرده و اراضي افغانســتان را به كشت آن
اختصاص دهيم.

حفظ توليد چغندرقند در خراسان رضوي
معاون سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي خاطرنشان كرد:
عملكرد اين استان در دهه  ۸۰توليد  ۲۸تن چغندرقند ،در ابتداي
دهه  ۹۰توليد  ۴۰تن چغندرقند و در سال گذشته توليد  ۵۲تن
و  ۴۸۰كيلوگــرم بود ،در كنار آن اجراي طرحهاي اصالحي مانند
اقدامات به نژادي ،ورود به تشــخيص و درمان بيماريها ،اجراي
سيســتم آبياري ميكرو ،مديريت تغذيه گياهي و مكانيزه كردن
چغندرقند در استان و هدايت كشت آن توسط كشاورزان متوسط،
مالك و عمده مالك به توســعهاش كمك كرده اســت.وي اضافه
كرد :اينكه به ازاي مصرف هــر مترمكعب آب ،بتوان چغندرقند،
درآمد و ماده خشك بيشتري توليد كرد ،از نظر كارشناسي مورد
تأييد سازمان جهاد كشاورزي است و امسال توليد چغندرقند در
خراســان رضوي از يك ميليون تــن چغندرقند عبور ميكند در
حالي كه ميزان چغندرقند خريداري شــده در اســتان طي سال
گذشــته  ۶۵۱هزار تن بود .ســاربان بيان كرد :براي پايداري در
توليدات كشــاورزي بايد تنوع محصول را حفظ كرد ،اما در تالش
هستيم كشت محصوالت آب بر و منطقهاي مانند خربزه و هندوانه
را در خراســان رضــوي كاهش دهيم و به ســمت توليد علوفه و
خوراك براي دام پيش رويم ،زيرا از هر چغندرقند  ۱۶درصد قند و
باقي آن تفالهاي است كه ميتوان به عنوان جايگزيني براي علوفه
مورد استفاده قرار داد.

صرفه اقتصادي كشت چغندرقند در افغانستان
براســاس اعالم مسؤوالن خراسان رضوي هم اينك هشت
كارخانه قند در اســتان ظرفيت خالي براي توليد بيشــتر را
دارنــد ،بطوري كه بخشــي از آنها براي توليد قند از شــكر
خام اســتفاده ميكنند لــذا ميتوان بــا واردات چغندرقند
از افغانســتان در قالب كشت فراســرزميني ظرفيت توليد و
اشــتغال اين واحدها را تكميل كرد.معــاون هماهنگي امور
اقتصادي استانداري خراســان رضوي نيز در اين باره گفت:
يكي از توافقات اين استان با افغانستان در زمينه آغاز كشت
فراســرزميني ميتواند چغندر قند باشد كه صرفه اقتصادي
زيادي براي دو كشور دارد.علي رسوليان افزود :در استانهاي
هم مرز افغانستان با ايران ميتوان كشت چغندرقند انجام داد
و ســپس اين محصول را در كارخانجات قند خراسان رضوي
ماننــد تربتجام و فريمان تبديل به شــكر كــرد و آن را به
افغانستانيها تحويل داد.وي ادامه داد :تنها مشكل در كشت
فرا ســرزميني چغندر قند در افغانســتان موانع قرنطينهاي
و تعرفهاي اســت كه ميتوان اين مشــكل را از طريق انجام
هماهنگيهاي الزم با وزارت جهاد كشــاورزي برطرف كرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي اســتانداري خراسان رضوي
گفت :چغندرقند محصولي آب بر اســت و كمتر در خراسان
رضوي كشت ميشود و اغلب واحدهاي توليدي قند در استان
نيز فقط  ۳۰درصد از چغندر مورد نياز خود را تأمين كردهاند.
رسوليان افزود :پيشنهاد مشخص خراسان رضوي با افغانستان
انعقاد تفاهمنامه آن كشــور با واحدهاي توليدي قند در اين
استان اســت تا با دادن مشــاوره و خريد تضميني محصول
كارخانههــا و صدور مجوزهاي الزم براي قرنطينه چغندرقند
در گمرك بتوان واردات چغندر از افغانســتان را تسهيل كرد
و در مقابل شكر مورد نياز را تحويل افغانستان داد.وي اضافه
كرد :فصل كشت چغندر قند اوايل بهار است و فرصت زيادي
براي انجام كشــت فرا سرزميني و دريافت چغندر قند از اين
طريــق براي مصــرف در كارخانجات نداريــم و بايد هر چه
سريعتر موانع در مسير برداشته شود.

چغندرقند اهرمي براي توازن بين صادرات و واردات
نايبرييس اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي خراسان
رضــوي نيز در اين بــاره به خبرنگار ايرنا گفــت :نابرابري ميزان
صــادرات كاال از ايران به افغانســتان در مقابل ميزان واردات كاال
از آن كشــور همواره وجود داشــته و مورد گاليــه مندي دولت
افغانستان نيز بوده است لذا بايد توازن نسبي بين آنها برقرار كرد
كه اين توازن را ميتوان از طريق كشت فراسرزميني محصوالتي
مانند چغندرقند محقّق نمود .محمود سيادت ميزان واردات كاال
از افغانســتان به ايران را در سال گذشته  ۱۵ميليون دالر و ميزان
صــادرات كاال از ايران به آن كشــور را  ۲ميليارد دالر ذكر كرد و
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كاهش توليد چغندرقند و
جدي كارخانجات
مشكالت ّ
قند و شكر در سال 1400

نرخگذاري دولت روي برخي محصوالت
بهويــژه در بخش غذايي ،همــواره يكي از
چالشهــاي كارخانههــا و صنايع مربوط
بوده است .شكر به عنوان يكي از كاالهاي
اســتراتژيك در زمره محصوالتي قرار دارد
كه هر ســاله دولت نرخ مصوب خود را به
كارخانجات ديكته ميكند .مديرعامل قند
لرستان ،با اشــاره به اين موارد ،نسبت به
كاهش مواد اوليه كارخانجات قند و شــكر
يدهد و تفاوت
در ســال آينده هشــدار م 
قيمت شــكر دولتي با وارداتــي را تناقض
آشــكار ميداند .جبارعلــي زارعي ممقاني
اظهار ميكنــد :كارخانجات بــراي توليد
شــكر از نيشــكر جنوب و چغندر قند كه
در داخل توليد ميشود ،استفاده ميكنند.
بخشي از توليد شــكر مصرفي نيز با شكر
خــام وارداتي اســت اما افزايــش بيش از
 4برابري هزينههاي توليد بهويژه در توليد
چغندر قند ،آينده كارخانجات قند و شكر
را به مخاطره انداخته است.
مديرعامل قند لرستان ميافزايد :اگر وزارت
جهاد كشــاورزي و مجموعه دولت از كشت
چغندر قنــد حمايت نكننــد و تصميمهاي
مقتضي و مناسب نگيرند ،صنعت قند و شكر
در ســال  1400با مشكالت بيشتري مواجه
ميشــود و كارخانهها به سمت ورشكستگي
ميروند .ممقاني به عملكرد مالي اين كارخانه
اشاره و اظهار ميكند :با توجه به اينكه سال
مالي ما  31تيرماه است و گزارش مالي خوبي
هم ارايه دادهايم ،عملكرد ســال  99مطلوب
است اما در مجموع حال صنعت خوب نيست
و پيشبينيميكنم كه توليد قند و شكر در
جدي مواجه شود و
سال  1400با مشكالت ّ
دولت بايد در تصميمهايش تجديد نظر كند.
وي با اشاره به شكر وارداتي نيز ،ميگويد :در
واردات شكر خام هم مشكالت زيادي وجود
دارد اما دولت بــا قيمتگذاري متفاوت بين
قند و شكر داخلي و وارداتي بازار را با تناقض
آشكاري در سياستگذاريهاي اين محصول
اســتراتژيك مواجه ميكنــد .ممقاني ادامه
ميدهد :چگونه مشــخص ميشــود در بازار
كدام محصول شــكر داخلي و كدام وارداتي
اســت؟ آيا مرجعي براي شناســايي وجود
دارد؟ اين موارد ،نشــاندهنده تناقض آشكار
اســت كه در صورت ادامه اين سياســتها
كارخانجات ورشكســته ميشوند و همهچيز
به سود دالالن و واردكنندگان خواهد بود.
يخواهد كه نرخ شكر توليد
وي از دولت م 
ت آزاد محاســبه كند تا
داخل را نيز با قيم 
كارخانجات داخلي بتوانند از پس هزينههاي
توليد كه چند برابر شده است ،برآيند و توليد
ادامه يابد.
مديرعامل قند لرستان همچنين با اشاره
به وضعيت شــركتهاي بورســي ،تصريح
ميكنــد :در حــال حاضر شــرايط چندان
منطقي بر بورس حاكم نيســت و نمادها بر
اساس آيتمهاي عملكرد عملياتي شركتها،
ارزيابي و تحليل نميشوند و به اصطالح بازار
از تحليل خارج شده است.
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 ۶۱هزار تن چغندر قند در
چهارمحال و بختياري خريداري شد

رييس جهاد كشــاورزي چهارمحال و بختياري با اشــاره
به پايان برداشــت چغندر قند در اســتان گفت ۶۱ :هزار تن
چغندر قند تا پايان آذرماه در اســتان خريداري شد .عطااهلل
ابراهيمي با اشــاره به اينكه محصول چغندرقند اســتان به
صورت تضميني توســط كارخانه قند استان خريداري شده
است ،افزود :متوسط عملكرد برداشت چغندر قند در استان
 ۴۲تن در هكتار و متوسط عيار  ۷.۱۶است.
به گفته وي ،با توجه به برنامهريزي انجام شده و بر اساس
برنامه ابالغي توسعه كشــت و توليد چغندر قند در راستاي
تحقّق جهش توليد و خودكفايي كشور در سال زراعي جاري
يكهــزار و  ۵۰۰هكتار از اراضي به كشــت محصول چغندر
قند اختصاص يافت.ابراهيمي افزود :در سال گذشته مجموع
توليد چغندر قند استان  ۴۵هزار تن بود كه به دليل مديريت
مزرعهاي ،مديريت كــود اوره ،مديريت آب ،مبارزه با آفات و
بيماريها بيش از  ۱۵هزار تن افزايش توليد در استان وجود
داشــت .به گفته وي ،ميانگين عيار چغندر قند در  ۱۰سال
گذشته  ۵/۱۶بود كه در سال زراعي جاري بر اساس مستندات
آزمايشگاه عيارســنجي كارخانه ۲درصد واحد افزايش داشته
اســت.رييس جهاد كشــاورزي چهارمحال و بختياري گفت:
چغندرقند يك محصول كمآببــر و از محصوالت راهبردي
اســت كه زمينه اشتغال و كســب درآمد باال براي كشاورز را
فراهم و همچنين زمينه فعاليت كارخانه قند استان را فراهم
ميكند.وي با تأكيد بر اينكه هر تن چغندر قند  ۱۵۰تا ۱۴۰
كيلوگرم شكر به دست ميآيد ،گفت :آبياري بيش از  ۹۷درصد
مزارع كشت چغندر به صورت باراني و مكانيزه انجام ميشود.
ابراهيمي گفت :سطح كشت نشــايي چغندر در سال زراعي
جديد حدود هشت هكتار بود كه به دليل نيمهمكانيزه بودن
و باال بودن هزينه كارگري و نبودن كارگر ماهر ،مورد استقبال
چغندركاران استان قرار نميگيرد.وي با اشاره به اينكه كشت
نشايي در صرفهجويي آب مصرفي تأثيرگذار است ،افزود :انجام
اين كشت نياز به دستگاه تمام اتوماتيك كاشت دارد در حالي
كه عملكرد كشت نشايي تفاوت محسوسي با كشت معمولي
ندارد .شهرستانهاي كيار ،شهركرد و لردگان بيشترين سطح
زيركشت چغندر قند استان را دارند.

تحويل  240هزار تن چغندر
به كارخانه قند جوين

رييس اداره جهاد كشــاورزي جوين گفت :با پايان زمان
تحويل چغندر ،كشــاورزان اين ديار ۲۴۰ ،هزار تن محصول
خود را تحويل كارخانه قند اين شهرســتان دادند.علي اكبر
قــارزي افزود :اين مقــدار چغندر قند از چهار شهرســتان
خوشاب ،جغتاي ،جوين و شاهرود تحويل كارخانه قند جوين
شده اســت .وي ادامه داد :شهرســتان جوين ،قطب توليد
چغندر قند خراسان رضوي اســت چنانكه از ابتداي امسال
حدود  ۳۵۰هزار تن محصول از پنج هزار و  ۳۲۲هكتار سطح
زير كشــت چغندر در اين شهرســتان برداشت شد .رييس
جهاد كشاورزي جوين با بيان اينكه عيار پايه چغندر قند ۱۴
است و هر چه اين عيار كمتر باشد از قيمت محصول كاسته
ميشود گفت :ميانگين امسال عيار چغندر قند جوين ۱۸.۲
بود كه نسبت به سنوات گذشته افزايش داشته است.
قازري با بيان اينكه برداشــت چغندرقند از اوايل مهر
آغاز شــده و تا اوايل دي ماه ادامه دارد افزود :كشاورزان
سال گذشته  ۲۴۷هزار تن چغندر به كارخانه قند جوين
تحويل دادند.وســعت زمينهاي باغي و زراعي جوين ۳۵
هزار هكتــار و محصوالت عمده آن گنــدم ،جو ،چغندر
قند ،زيره ،پياز ،هندوانه و پســته اســت و اين شهرستان
 ۱۲هــزار بهرهبردار در بخشهاي كشــاورزي ،باغداري،
دامپروري و طيور دارد .نقاب مركز شهرســتان جوين در
 ۳۲۰كيلومتري غرب مشهد واقع است.

جدي است
بحران خاك ّ

فاطمه پاسبان| کارشناس اقتصادی|
صنعت قند و شــكر يك پا در دور افتادهترين روستاهاي
ايران دارد كه دهقانــان ايراني داراي اراضي خرد و پراكنده
با زحمت و با دردسرهاي بزرگ چغندر كشت ميكنند تا با
فروش آن روزي خانواده خود را براي يك سال تأمين كنند
و از ســوي ديگر پا در كارخانههاي كوهپيكر در مقايســه با
دهههاي تأسيس آنها دارد و سرانجام اين صنعت با تجارت
داخلي و بازرگاني داخلي نيز گره خورده است .اما اصل كار
همان زمين اســت .خاك مناسب براي توسعه كشاورزي از
جمله توسعه صنعت قند و شكر يك نياز اساسي است و بدن
خاك مناسب نميتوان به توليد هيچ كاالي استراتژيك اميد
داشت .متأسفانه وضعيت خاك كشور در شرايط تأسف باري
قرار دارد .نوشــته حاضر دور نمايي از خاك ايران را نشــان
ميدهد و وضعيت اين عنصر حياتي را بازكاوي ميكند.
خطر براي بشريت
مناطقي كه فرسايش خاك كنترل و مديريت نميشود،
خاكها بهتدريج فرســايش يافته و حاصلخيزي خود را از
دست ميدهند و اين مسأله به عنوان خطري تهديدكننده
براي حيات و رفاه انســان حال حاضر و نسلهاي آينده به
شــمار ميرود .خاك به قشر بســيار نازك و سطحي گفته
ي شدن سنگها درزماني بسيار
ميشــود كه در اثر متالش 
زياد و تحتتأثير عوامل طبيعي تشكيلشــده است .خاك،
حاوي موجودات زنده و مواد آلي و بستر طبيعي براي رشد و
توليد گياهان است .خاك ،اساس و زيربناي كشاورزي است
و ادامه حيات و بقاي انســان ،حيوانات و گياهان بدون آن
ممكن نيست .خاك ،از منابع مهم پاالينده و تصفيهكننده
طبيعت اســت .آبوخاك از ملزومات جداييناپذير حيات
انســاني و جانوري و گياهي اســت .عواملي مانند رشــد
شهرنشيني ،ازدياد زبالههاي شهري و صنعتي و جذبشدن
برخي مواد شــيميايي در خاك ،حفاريهاي معادن ،چراي
بيرويه دامها ،اســتفاده از ســموم و آفتكشها و مصرف
بيشازحد كودهاي شيميايي به فرسايش و آلودگي خاك
و تخريب ســطح زمين ميانجامد .خاك يكي از مهمترين
منابــع طبيعي هر كشــوري بوده و يكــي از عوامل اصلي
توليد بخش كشــاورزي اســت .بهجرأت ميتــوان اذعان
كرد فرســايش خاك به عنوان خطري تهديدكننده براي
حيات و رفاه انســان حال حاضر و نسلهاي آينده به شمار
ميرود .در مناطقي كه فرســايش خاك كنترل و مديريت
نميشــود ،خاكها بهتدريج فرسايش يافته و حاصلخيزي
خود را از دست ميدهند .چنانچه قابليت نفوذ آب يا هوا در
خاك ،براثر كمشــدن يا از بينرفتن ماده آلي و تأثير ساير
عوامل كاهش يابد ،خاكدانهها متالشي و از هم جداشده و
درنتيجه ،ساختمان خاك متراكم ميشود.
متخصصين حفاظت خاك اطمينان از اين است
هدف
ّ
كه از زمين به نحوي بهرهبرداري شــود كه اين اســتفاده
بتواند بهطور مســتمر و براي نسلهاي فعلي و آتي ادامه
يابد .يعني هيچگونه تخريب تدريجي خاك صورت نپذيرد.
اين هدف زماني تحقّق مييابد كه ســرعت از دست رفتن
خاك بيشتر از سرعت تشكيل آن نباشد .سرعت تشكيل
خــاك را نميتوان بهدقت اندازهگيــري كرد ولي بهترين
تخمين خاكشناسان اين اســت كه در شرايط طبيعي،
چيزي در حدود  300سال طول ميكشد تا  25ميليمتر
خاك سطحي تشكيل شود (بنت  .)1939سرعت تشكيل
 25ميليمتر خاك در  30سال تقريباً برابر است با 12/5
تن در هكتار در سال و اين رقمي است كه اغلب به عنوان
حدي كه فرسايش نبايستي از آن بيشتر شود پذيرفتهشده
اســت .البته واضح اســت كــه ميــزان قابلقبول خاك

ازدســترفته ثابت نبوده و به شرايط خاك بستگي دارد.
طبق محاســباتي كه صورت گرفته است ،بطوركلي براي
تشكيل يك سانتيمتر خاك  500تا  800سال زمان الزم
اســت ،و اگر حساب شود كه خاك زراعتي  25سانتيمتر
عمق داشته باشد ،پس اين ضخامت خاك ،طي  20هزار
ل كار مداوم طبيعت به وجود آمده است ،بهشرط اينكه
سا 
طبيعت دستنخورده و بدون دخالت انسان اجازه و قدرت
انجام اين كار را داشــته باشد .بنابراين فرسايش خاك را
نميتوان در بازه زماني كوتاه جبران نمود.
فرسايش خاك ايران
در حال حاضر بر اســاس اطالعات ارايهشــده توسط
متخصصان ،فرسايش خاك در ايران هرسال
كارشناسان و
ّ
 15تن در هكتار اســت كه در حدود ســه هزار و پانصد
ميليارد ريال برآورد شده است كه رقم بسيار بااليي است.
اگر نرخ دالر امريــكا در بازار آزاد را  3500در نظر بگيرم
در حــدود  100ميليون دالر هرســال هزينه فرســايش
خاك در ايران اســت .حال با توجه بــه اهميت توجه به
خاك ،اين ســؤال پيش ميآيد که چه بايد كرد؟ به نظر
نگارنده مهمترين مشــكل موجود كشور در همه بحرانها
و مشكالت ،كمبود مطالعات و تحقيقات كاربردي (آمايش
سرزمين) و خصوصاً در بحث فرســايش و اندازهگيري و
برآورد مســتمر و پايدار هزينههاي تحميلشده حاصل از
آن بر اقتصاد ،اجتماع و محيطزيست كشور است كه الزم
اســت بودجه تحقيقات افزايــش و تحقيقات نه به عنوان
ايجاد درآمد و رانت براي عدهاي باشد بلكه تحقيق توسط
محقّقان واقعي براي دســتيابي به هدف مشــخص باشد.
درواقع اقدامات مناســب و بهينه براي كنترل و مديريت
فرسايش خاك بايســتي با مطالعات و بررسيهاي دقيق
و توجــه به وضع اقليمــي و جغرافيايي و حتي اجتماعي
منطقــه مربوطه صورت گيرد نه آنكه يك دســتورالعمل
براي مبارزه با فرسايش براي كليه نقاط جغرافيايي بهكار
برده شود .آنچه مسلم است طي ساليان گذشته خطاهاي
مديريتي در بخش اقتصادي و آبي و منابع پايه و طبيعي
باعث بروز مشكالت امروزه شده است .بنابراين الزم است
براي جبــران اين خطاهاي مديريتي به دنبال راهكارهاي
متخصصان براي
كارشناســي و علمي بوده و از نظــرات
ّ
برونرفت از اين بحران اســتفاده نماينــد .تنها راه چاره
برگشــت به علم و تعقل و تدبير است و استفاده از نظرات
متخصص و تأمين مالي طرحهايي كه بايستي
كارشناسان
ّ
به ســرعت و ضربتي اجرا شود و در كنار آنيك مديريت
مســؤول و پاســخگو و داراي روحيه مشــاركت و مدبر،
در ايــن ميان آمايش ســرزمين يعني داشــتن برنامه و
مديريــت فضايي توســعه پايدار ميتواند همــان راهكار
مدبرانه براي برونرفت از مشكالت فعلي و پيشرو باشد.
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بيتدبيري و از دست رفتن خوداتكايي شكر

عباس كشاورز| قائممقام وزارت جهاد كشاورزي|
در توليد محصوالتي چون گندم و قند و شــكر تا مرز
خودكفايي پيش رفتيم كه متأســفانه با بيتدبيريهايي
كه شــد مجددا ً دچار عقبگرد شديم .نياز كشور در حوزه
گندم در ســالهاي  94-97حــدود  10ميليون تن بوده
است كه در ســال  11.5 ،98ميليون تن شده است .اين
اتفاق درحالي رخ داده اســت كه به هيچوجه جمعيت ما
 15درصد رشــد نداشته اســت .اين ابهام ايجاد ميشود
كه احتماالً صادرات شــده اســت .در دنيــا اصوالً حجم
تجارت كاالهاي اساســي بســيار پايين است و كشورها
ترجيح ميدهند كه محصوالتي كه امنيت غذاييشــان را
دربرميگيرد خودشــان توليد كنند ،مگر درشرايطي كه
واقعاً امكان آن را نداشته باشند .براي نمونه كشوري مثل
ژاپن كه هرچند آب دارد ولي زمين ندارد يا كشــورهاي
حاشــيه خليج فارس كه گرچه زمين دارند اما آب ندارند.
به خاطر همين هيچ كشــوري تاكنون بحث صادرات در
مقابل واردات را براي محصوالت كشاورزي تعريف نكرده
است .تا امروز همه كشورها تأمين امنيت غذايي با تكيه بر
توليد داخلي را به عنوان سياســت خودشان در حوزه غذا
در نظر دارند.
بعــد از جنگ جهاني دوم امريكا بــه خاطر آنكه اروپا
را مطيع خود كند صادرات ســويا بــه آنها را تحريم كرد.
در نتيجه آن گاوها از گشــنگي مردند و كودكان بيشير
ماندند .آقاي دوگل در سخنرانياش ميگويد صداي گريه
اين كودكان فرانسوي براي من خوفناكتر و خطرناكتر از
صداي بمب هيروشيما بود .به همين دليل حتي كشورهايي
كه جامعه كشــاورزي محدودي دارند و كشاورزي نقش
ناچيــزي را در اقتصاد آنها ايفا ميكند باز به خاطر امنيت
غذايي از توليد داخلشان حمايتهاي گوناگوني ميكنند.
گندم از دو منظر براي ما داراي اهميت اســت .يك آنكه
كشاورزي ايران به داليل مختلف گندمبيس است ،يعني
شــاكله اصلي كشور ما بر كشــت گندم استوار است ،در
كشت آبي كه بيش از يكسوم زمينهاي آبي ما را حداقل
در يك كشت (كشت پاييزه) دربر ميگيرد .در كشت ديم
هم كه كشــت غالب همين گندم است .در نگاه دوم هم
بحث امنيت غذايي اســت كه گنــدم نقش پررنگي را در
بحث تأمين پروتئين و كالــري دهكهاي مختلف دارد.
ميتوان با برنامهريــزي و تدبير محصوالتي چون گندم و
قند و شــكر را به خودكفايي رســاند و در مواردي چون
دانههاي روغنــي و ...ضريب امنيت غذايي را افزايش داد،
كمــا آنكه ما انجام داديم و اگر بــا بيتدبيريهايي چون
تعيين قيمت خريد پايين اين دستاوردها دچار اختالل و
عقبگرد نميشد.
متأسفانه در يكي دوسال گذشته در برخي از محصوالت
جهــش قابل توجهــي در مصرف داشــتهايم كه طبيعي
نيســت ،چطور در طي يك سال يك و نيم ميليون گندم
يا  25درصد ســوياي وارداتي ما افزايش يافته اســت؟ به
خاطر بحث قيمتي (چه پرداخــت يارانه براي واردات به
اقالمي چون سويا و چه قيمت پايين گندم در داخل كشور
نسبت به قيمت جهاني) احتماالً بخشي از اين محصوالت
به صورت قاچاق صادر ميشوند.
جهاد كشاورزي مسؤول واردات اقالم مختلفي هست
كه از ميان آنها  17قلم خوراكي اســت و باقي به صنايع
ديگري مربوط اســت كه از توتون تنباكو تا شكالت و ...را
شامل ميشود .يكسري از واردات كه توسط وزارت صنعت
صورت گرفته متأسفانه متناســب نبوده ،يعني ما شاهد
هســتيم كه سويا زياد وارد شده اســت (كه اتفاقاً شرايط
نگهداري سختي دارد) اما كمبود ذرت داريم .اين درحالي

است كه توليد دام و طيور ملزم به كامل بودن كل زنجيره
تأمين به صورت متناســب اســت .هزينه و حجم اصلي
در ايــن بين مربوط به هميــن  17قلم كاالي خوراكي و
مخصوصاً كاالهاي اساسي است.
درك ميكنيم كه آزادســازي قيمتهــا و حذف ارز
 4200مشكالت اجتماعي و نارضايتيهايي را احتماالً به
همراه خواهد داشــت اما اينگونه تخصيص هم مشكالتي
را ايجاد ميكند .چون تأمين ارز به صورت كامل نميتواند
محقّق شود ،نهادهاي كه وارد ميشود بازار را دچار مشكل
ميكند ،قيمتي كه به دســت توليدكننده ميرسد ديگر
آن قيمت هدف نميشود .در ســال  98كه ارز  4200را
در مواردي حذف كرديم مثل گوشت و شكر حتي شاهد
كاهش قيمت هم بوديم.
نكته ديگري كه در بحث قيمتي و تخصيص ارز وجود
دارد آن است كه اگر قيمتها آزاد شود كاالهاي رقيب هم
بايد قيمتشــان متعادل شود .نميشود قيمت جو و ذرت
را به نيمايي برســانيم ولي قيمت خريد تضميني گندم را
تغييري ندهيم ،اين طور كشاورز بهجاي گندم جو خواهد
كاشــت .بحث نهادههايي چون كود و سم هم وجود دارد،
نيمايي كردن قيمتها باعث ميشــود كه يا كشاورز قيد
اســتفاده از كود را بزند كه توليد كاهش خواهد داشت ،يا
قيمت افزايش يابد ،البته افزايش قيمت محصول به اندازه
افزايــش قيمت نهاده نخواهد بود .در صورت عدم افزايش
قيمت هم ...امســال بهجاي  500هزار تن  900هزار تن
كــود اوره اختصاص داديم اما بــه خاطر قيمت پايين آن
نسبت به قيمت جهاني در بازار داخل همه از ناياب بودن
كود اوره صحبت ميكنند.
در بحث آزادســازي قيمتها بايــد اين نكته را مدنظر
داشته باشــيم كه اگر بازار را با مديريت آزاد نكنيم ،بازار
گران خواهد شــد اما نه با مديريت ما .اتفاقي كه در مرغ
درحال وقوع است بيانكننده همين امر است .باوجود آنكه
هنوز داريم ارز  4200تومان را به مرغ اختصاص ميدهيم
همچنان مرغ درحال گرانتر شدن است.
به لحاظ سطح پروتئين و كالري كه به مردم ميدهيم
همتــراز كشــورهاي ثروتمند اروپا و امريكا هســتيم اما
متأســفانه توضيع مناســبي بين مردم ندارد به صورتي
كه بخشــي از جامعه دچار فقر غذايي هستند .گروههايي
از جامعــه هــم آنقدر مصــرف ميكنند كه دچــار انواع
بيماريهاي قلبي و عروقي ميشوند.
وضعيــت پروتئين از نظر توزيع بين دهكها بســيار
نامناسبتر است .چون قيمت آن باال است تفاوت مصرف
سرانه دهكها خيلي شديد است .مصرف گندم بين شهر
و روســتا و دهكهاي باال و پايين تفاوت فاحشــي وجود
ندارد اما در گوشــت قرمز بين  38كيلو تا يك كيلو براي
هر خانوار در سال تفاوت وجود دارد!
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احياي قانون تمركز
كليد حل مشكالت بازار

عضو كميسيون كشــاورزي مجلس با اشاره به مخالفت
رييسجمهور با تفاهم نامه وزراي جهاد كشاورزي و صمت
درباره احياي قانون تمركز ،گفت :بايد مجددا ً جلسه سران
قوا تشكيل شــود و رؤساي قوه مق ّننه و قضاييه درخواست
احياي قانون تمركز را داشته باشند.
غالمرضا نوري درباره قانون تمركز وظايف در بخش
كشاورزي گفت :براساس قانون تمركز ،كليه اختيارات
مربــوط تنظيم بازار و تأميــن نهادههاي دامي بايد در
اختيار وزارت جهاد كشــاورزي باشــد .مرداد ماه سال
گذشته بر اســاس تصميم شوراي سران قوا ،اختيارات
مربوط تنظيم بازار محصوالت كشــاورزي و نهادههاي
دامي به وزارت صنعت ،معدن و تجارت واگذار شد.
وي افزود :همزمان با آغاز مجلس يازدهم و تشكيل
كميسيون كشــاورزي ،نظر اعضاء كميسيون اين بود
كه اختيارات قانون تمركز به وزارت جهاد كشــاورزي
بازگردانده شــود .در همين راستا صحبتها با دو وزير
جهاد كشاورزي و صمت انجام شد.
نــوري در ادامــه تصريح كرد :نتيجــه پيگيريهاي
مجلس ،امضــاء تفاهمنامــهاي در تاريــخ  ۸آبان ۹۹
بيــن وزراي جهاد كشــاورزي و صمت بود .بر اســاس
تفاهم نامه مجلس ،بخش زيــادي از اختياراتي كه در
جلســه ســران قوا به وزارت صمت داده شــده بود به
وزارت جهاد كشــاورزي برگشت كه اتفاق خيلي خوبي
بود .چراكه معتقديم قانون تمركز كليد حل مشــكالت
بازار محصوالت كشاورزي است.
نوري با اشاره به مخالفت رييسجمهور با تفاهم نامه
وزراي جهاد كشــاورزي و صمت ،گفت :بعد از رسانهاي
شدن تفاهمنامه مذكور ،رييسجمهور به مخالفت با آن
پرداخت و در  ۱۳آبان  ۹۹بخشــنامهاي از سوي معاون
اقتصادي رييسجمهور ابالغ شــد كه در آن بخشــي
از مفاد تفاهــم نامه وزراي جهاد كشــاورزي و صمت
نقض شد.
وي ادامه داد :اعضاي كميســيون كشاورزي مجلس
با اقــدام صورت گرفتــه مخالف هســتند و معتقدند
قانــون تمركز بايد به درســتي و بــا محوريت وزارت
جهــاد كشــاورزي اجــرا شــود .ولــي نميدانيم چرا
رييسجمهور و معاون اقتصادي ايشــان با اين موضوع
مخالف هســتند .بدنه كارشناســي دولت هم با اينكه
مسؤوليت تنظيم بازار محصوالت و نهادههاي كشاورزي
بايد در اختيار وزارت جهاد باشد ،موافق هستند.
عضو كميسيون كشــاورزي مجلس در پايان تصريح
كرد :باتوجه بــه مخالفت رييسجمهور بــا تفاهمنامه
وزراي جهاد كشاورزي و صمت ،اميدواريم تاريخ انقضاء
مصوبه سران قوا كه  ۸ماه بيشتر نمانده ،سريعتر برسد و
مجددا ً قانون تمركز احياء شود .در غير اين صورت ،بايد
مجددا ً جلسه سران قوا تشكيل شود و رؤساي قوه مق ّننه
و قضاييه درخواست احياء قانون تمركز را داشته باشند.
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ادامه از صفحه اول
با تغيير رويكردها اما به جايي رســيديم كه توانستيم در سال  1393با كمترين واردات سپري
شــود .حاال و در آســتانه آخرين سال قرن بايد جامعه تصميمگيران ارشــد درباره آينده يكي از
قديميترين و راهبرديترين صنايع ايران تصميم بگيرد .ميخواهيم به سال  1385برگرديم يا به
ســال 1393؟ آيا منابع ارزي ايران توانايي دارد ساالنه صدها ميليون دالر تنها براي واردات شكر
اختصاص دهد؟ آيا اگر حتي اين توانايي وجود داشــته باشد بايد به اينسو رفت كه واردات را بر
جدي گرفت؟ به سال 1385
توليد داخل ترجيح دهيم؟ اكنون ميتوان درباره آينده شكر تصميم ّ
برگرديم و پيامدهاي سخت و تلخ آن را تكرار كنيم يا به سال خوش 1393؟ خرد و عقل جمعي
ميگويد براي ايجاد اشــتغال تازه و جلوگيري از بيكاري ،رشد توليد داخلي و كاهش وابستگي به
تخصص و
يكي از مهمترين اقالم مصرفي شــهروندان بايد سال  1393را الگو قرار دهيم .تجربه و ّ
امكانات نيز وجود دارد كه به ضريب بااليي از خوداتكايي برسيم .تصميم با ماست.
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

248

111
359

205

307

192

1063

187

1250

223

194

298

240

276

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154

564

871

1668

1473

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

12

70

107

175

105

2

5

24

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

103

210

385

490

492

497

521

1395

0

0

0

25

221

170

76

50

66

68

0

16

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

0

0

25

246

391

467

517

583

651

651

667

1396

0

195

229

129

138

16

0

55

0

14

0

80

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

195

424

553

691

707

707

762

762

776

776

856

1397

0

38

49

1

0

0

0

0

66

0

66

61

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

38

87

88

88

88

88

88

154

154

220

281

1398

82

213

280

220

80

143

210

98

150

171

105

78

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

82

295

575

795

875

1018

1228

1326

1476

1647

1752

1830

1399

97

131

201

112

2

173

0

267

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

97

228

429

541

543

717

717

984

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
281
1830
984
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان آبان 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
216
160
56
1382
203
161
42
1383
707
627
80
1384
2527
1042
1485
1385
1170
208
962
1386
0
1101
1387
1101
877
0
877
1388
1805
0
1805
1389
1234
0
1234
1390
1680
505
1175
1391
1579
587
992
1392
823
261
562
1393
521
157
364
1394
667
309
358
1395
856
138
718
1396
281
195
86
1397
1830
1175
655
1398
984
616
368
1399
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال  84تا پايان آبان 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

سفید
(هزارتن)
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
(هزارتن)
629
1,890
822
998
850
1,805
1,228
1,680
1,579
823
472
667
856
281
1,830
984
17,394

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
357,003,010 984 357,003,010
8,023,480,495 18,642 7,188,328,513

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

