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قيمتگذاري دستوري
و سقوط اخالقي

بهمن دانايي
شهروندان ايراني در تاريخ معاصر خود روزهاي
ناشاد قابل اعتنايي در حوزه اقتصاد كالن ،كسب
و كار ،رفــاه مادي و معيشــت داشــتهاند .روزها
و ســالهاي ســخت پس از جنگ دوم جهاني،
ســالهاي ســخت دوره حكومت محمد مصدق،
ســالهاي پاياني جنــگ و ســالهاي اخير كه
اقتصاد ايران وارد دوره ركود شــده اســت .با اين
همه ،ســرزمين ايران چنان پر بركت اســت كه
هرگز ايرانيان را به ســختيهاي غيرقابل تحمل
نكشــانده اســت.عالوه بر اين شــهروندان نيز با
درك ضرورتهاي اســتراتژيك هر دوره و عصري
ابعــاد مدارا و بردباري خود را افزايش داده و هرگز
دولتهــا را با تهديد جدي مواجه نكرده و به اميد
روزهاي بهتر روزگار سخت را پشت سر گذاشتهاند.
اقتصاد ايران به داليل گوناگون شايد سقوطي در
ابعاد ونزوئالي امروز ،برزيل چند دهه پيش ،تركيه
دوران ســخت قبل از «تورگوت اوزال» ،آرژانتين
دوره پوپوليســتها را تجربه نكند و از اين نظر تا
امروز سختي قابل توجهي در اندازه كشورهاي ياد
شده نداشتهايم .واقعيت اما اين است كه در ايران
به داليل گوناگون از جمله و به ويژه سياستهاي
اقتصادي نادرست و سياستگذاريهاي آسيبساز
كه تحت استيالي سياستمداران اتخاذ شده است
به سقوط اخالقي جامعه ايراني منجر شده است.
ادامه در صفحه 2

سازمانهای ناراضيتراشي
و مانع توليد

خــرد انســاني و منطــق اقتصادي
فرمــان ميدهنــد هــر تصميمي از
ســوي هرنهادي به ويژه تصميمهاي
سرنوشتســاز و حياتي با لحاظ كردن
افزايش فايده ،براي بازيگران اقتصادي
لحاظ شــود .خالف اين قاعده نيز اين
اســت كه هر تصميم و اقدامي كه به
روند كاهنده شــدن منافــع بازيگران
اصلــي اقتصــاد منجر ميشــود را با
بازبينــي بنياديــن كنار گذاشــت .بر
اســاس تقســيمبنديهاي قابل قبول
جهاني ســه نهاد خانــواده ،بنگاهها و
دولت در همه جامعهها بازيگران اصلي
اقتصاد به حساب ميآيند.
بنابر آنچه در ابتداي نوشته آمد بايد
در جامعه ايراني نيز قاعده باال به دقت
مراعات شــود و تصميمها و اقدامهايي
اتخاذ و اجرا شــود كه منفعت هر سه
نهاد را كم و بيش دربربگيرد.
در كشــورهايي كه قدرت اقتصادي
و قدرت سياســي و فرهنگي بين سه
بازيگر يادشده با تعادل و توازن تقسيم
شده است راه براي اتخاذ تصميمهاي
بنياديــن كه آسيبســاز نباشــند با
احتمال باالتري رخ ميدهد.
ادامه در صفحه 2
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كارشناسان و ف ّعاالن اقتصادي پيشنهاد ميكنند

تعديل يا تعطيل سازمانهاي قيمتگذاری دستوري

دكتر موســي غنينژاد اســتاد اقتصــاد در ايــران و گروه
پرشــماري از اقتصاددانان حتي نهادگرا بــاور عميق دارند كه
نقش سازمانهاي نظارتي بر قيمت و توزيع كاالها وخدمات در
همه كشورهاي جهان منفي بوده و بسياري از كشورهاي داراي
اقتصاد سالم و غيررانتي چنين سازمانهايي را تعطيل كردهاند.
دكتر غنــي نژاد چندي پيش در يك نشســت با عالقهمندان
اقتصاد سياسي ايران از آنها پرسيد چرا دولت سازمان حمايت
از مصرفكننــده و توليدكننده را تعطيــل نميكند؟ برخي از
حاضران باورداشــتند اگر اين ســازمان تعطيل شود گراني بر
بازار كاالها اســتيال پيدا ميكنــد و غني نژاد با صراحت گفت
من تضمين ميدهم با تعطيل شدن اين سازمانها بازار كاالها
هرگز به سوي گراني بيش از اندازه فعلي نخواهد رفت .باور او و
اقتصاددانان اين است كه گراني و تورم اصوالً يك پديده پولي
است و اگر قرار است تورم مهار شود بايد بانك مركزي در اين
راه پيشگام باشــد و با مهار نقدينگي و با مهار رشد پايه پولي
اجازه بيمهارشدن تورم را در اقتصاد بگيرد .البته اقتصاددانان
باور دارند كه درايران عامل رشد نقدينگي روشهاي ناكارآمد و
تورم ساز در تأمين منابع و درآمدهاي بودجههاي ساالنه است
كه حاال جاي توضيح آن دراين نوشته نيست.
مخالفت 92درصدي با قيمتگذاري دستوري
در آخريــن روزهــاي مــرداد  1398بود كــه در يك
نظرسنجي تلويزيوني ،شركتكنندگان به ناكامي سياست

التهابينبود
و توزيع بهينه
انجام شد

صفحه 3

كشت چغندرقند به دليل
رضايت كشاورزان از نرخ خريد
 ۴۰درصد افزايش يافت

صفحه 6

قيمتگذاري دستوري و كارنامه عملكرد ستاد تنظيم بازار
رأي دادنــد .در آن برنامه به نام «شــب مناظره» بيش از
 ۹۲درصــد از شــركتكنندگان در نظرســنجي ،به عدم
موفقيت قيمتگذاري دستوري براي مهار تورم رأي دادند.
در ايــن برنامه علي ميرزاخاني ســردبير «دنياياقتصاد» و
ســيدمصطفي صفاري استاد دانشــگاه به عنوان مخالفان
قيمتگذاري دســتوري و محمدرضا كالمي ،مديركل دفتر
برنامهريزي ،توزيع و تنظيم بــازار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و معصومه آقاپور عليشاهي نماينده مجلس شوراي
اســامي به عنوان موافقان اين سياست برگزار شد .برآيند
صحبتهــاي منتقدان تنظيــم بازار حكايت از شكســت
سياســتهاي ستاد تنظيم بازار دارد .چراكه به اعتقاد آنها،
ايجاد ستاد تنظيم بازار به خودي خود يك سياست اشتباه
است كه حتي اگر وظايف خود را به درستي انجام دهد ،باز
هم ناموفق خواهد بود .اين گروه استفاده از تجارب جهاني
را در مهــار تورم امري ضروري ميدانند و با بررســي روند
ف ّعاليت ســتاد تنظيم بازار از سال گذشته تاكنون ،رأي به
ناموفق بودن سياست قيمتگذاري دستوري ميدهند .زيرا
بــه گفته آنها هر كااليي كه دچار قيمتگذاري دســتوري
شده ،نتوانسته با همان قيمت به دست مصرفكننده برسد.
متضرر كرده و سود قابلتوجهي
بلكه فقط كارخانهداران را
ّ
را به دالالن اختصاص داده است.
ادامه در صفحه 3

تداومركوردشكنيها
در توليد شكر
با پشتيبانيها و مانعزدايي
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ادامه از صفحه اول
كســاني در دولتهاي گوناگون ســنگ بناي
ســقوط اخالقي در حــوزه اقتصــاد را پايهگذاري
كردنــد كه كم دانش و پرادعــا بوده و به الزامهاي
دانش اقتصاد اعتنايي نكردند.
چند نمونه از سقوط اخالقي جامعه كه در همين
روزها شاهد آن هستيم را ميتوان بهطور كوتاه بيان
كرد .بهطور مثال خبرهايي ميرســد كه برخي افراد
جوجه يكروزه را از مرغداريهــا خريداري كرده و
به كشــورهاي همسايه ميفروشــند  .اين در حالي
اســت كه شهروندان تهيدست ايراني در اين روزهاي
كرونايــي بايد در صفهاي طوالني بايســتند تا مرغ
وارداتي ارزانقيمت آيا به دستشــان برسد يانه؟ اگر
اين سقوط اخالقي نيســت پس نام آن چيست؟ در
همين روزهايي كه شــهروندان كرونــا گرفته ايراني
دنبــال داروهايي هســتند كه پزشكانشــان تجويز
كردهاند بايد هركدام چندين نفررا از دوســت و برادر
و فاميل به داروخانههايي بفرستند كه گفته ميشود
ايــن داروها را به قيمت دســتوري توزيع ميكنند و
اغلب نيز دست خالي برميگردند .اين در حالي است
كه همين داروها متأســفانه در بازار غيررســمي به
دهها برابر قیمت عرضه ميشود و برخي اوقات اصوالً
اطمینانی نيســت كه داروي قالبي نباشد .در همين
هفتههاي تازه سپري شــده از زبان بخش خصوصي
آگاه شــنيدهايم كه تراكتورهاي توليد شده در ايران
كه با فشــار دولت و نهادهــاي نظارتي با قيمتهاي
ارزان به دست گروهي ميرسد زمينهاي كشورهاي
ديگر را شخم ميزند يا آردي كه بايد در نانواييهاي
ايــران پخت شــود در تنــور كشــورهاي ديگر نان
ميشوند .آيا اين سقوط اخالقي نيست؟
يكــي از سرچشــمههاي ايــن ســقوط اخالقي و
توسعه رانتخواري و فســاد همهگستر در كسب وكار
ايرانيان كه مال حالل را از ســفرهها دور كرده است به
قيمتگذاري دستوري برميگردد .دولت به خيال خود
ميخواهد مــرغ و نان و تراكتــور و داروي ارزان را به
دست مصرفكنندگان برساند اما با روش قيمتگذاري
دستوري و فشار و اجحاف بر تولیدکننده كاري ميكند
كه به فساد و تباهي ميرسيم .ادامه اين روش ميتواند
باقي مانده اخالق و باقيمانده اعتماد شهروندان به نهاد
دولت و نيز به يكديگــررا نابود كند و جامعهاي تهي از
مر ّوت و جوانمردي را در ايران حاكم كند .كســي انكار
نميكند كه بايد به تهيدستان و به گروههاي كمدرامد
رسيدگي شود تا آنها قد برافرازند و در موقعيت مناسب
قرار گيرند اما راه آن از مسير حبس قيمتها نميگذرد.
ميتــوان با روشهاي كارســاز و كارآمد و اســتفاده از
تجربه كشورهاي ديگر اوالً راه كسب وكار براي همه را
باز كرد تا كســي از بيكاري فقير نماند و به حداقلهاي
قابل قبول دســت يابد و از ســوي ديگر با به كارگيري
توزيــع هدفمند يارانه تنها و تنها به مســتحقان يارانه
داد .سقوط اخالقي جامعه ميتواند همه بنيادهاي ديگر
جامعه مثل سياست ،فرهنگ و اقتصاد را بنكن كند.

سازمانهای ناراضيتراشي و مانع توليد

ادامه از صفحه اول
در جامعه ايراني اما از شــروع قرن تا پايان قرن گذشته اين توازن قوا
ميان خانوادهها ،بنگاهها و دولت وجود نداشته است و سهم دولت از كل
قدرت موجود در كشور با فاصلهاي بعيد نسبت به دو نهادديگر قرار دارد.
به اين ترتيب نهاد دولت در ايران مبسوطاليد است و با اختيارات گسترده
قانوني در شــكلدهي و ماهيت همه انواع ف ّعاليتها ازجمله ف ّعاليتهاي
اقتصادي نقش درجه اول دارد .دولتهاي ايران در دهههاي سپري شده
به دليل در اختيار داشتن درآمدهاي سرشار نفت و نيز در همين سالها
به دليل داشــتن درآمد ارزي سرچشمه گرفته از صادرات كاالهایي مثل
فوالد و پتروشيمي و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به درآمدهاي باال
دسترسي داشته اســت و دارد .عالوه بر اين نهاد دولت درايران در توليد
و توزيع بســياري از كاالها و خدمات در مقام انحصارگر عمل ميكند و
خريدار و فروشنده انحصاري بسياري از كاالهاست.
نقش منحصر بهفرد
دولتهــاي ايران از اوايل دهه  1350كه نــرخ تورم فزاينده در ايران
نمايان شــد و تورم دورقمي در اقتصاد ايران نهادينه شــد بر اساس يك
راهبرد بسيار نادرست به جاي درمان اين درد از راههاي علمي -كارشناسي
آزموده شده به بيراهه رفتند .بيراههاي كه برخي از ديوانساالران زيرك و
منفعتطلب ايراني يا ناآگاه در مسير ف ّعاليتهاي دولتها كشيدند تأسيس
نهادهایي براي تعيين قيمت دستوري كاالها و خدمات بود .در اوايل دهه
 1350بود كه محمدرضا پهلوی مبارزه با گرانفروشي را به مثابه يكي ديگر
از اصول انقالب ذهني خويش به اسم انقالب سفيد اضافه كرد .براي اينكه
اين اصل انقالبي اجرا شــود نهاد دولت در آن سالها در وزارت بازرگاني
وقت مركز بررسي قيمتها را راهاندازي كرد .اين مركز بررسي قيمتها به
مرور شاخ و برگ گستراند و به شكلهاي گوناگون از جمله خانه اصناف
درصدد استفاده از قدرت و نقش منحصر بهفرد قيمتگذاري دولتي برآمد.
تصور ديوانساالران دستپاك و خوشقلب در حالت خوشبينانه اين بود
كه اين نهادها با كارشناســي كه روي قيمت تمام شده كاالها ميكنند
براي هزاران كاال يا صدها كاالي اساســي قيمتي درميآورند و ســودي
مطابق با نرخ سود عرف در هر دوره بر آن اضافه كرده و توليدكنندگان و
فروشندگان را ناگزير ميكنند كه درعرضه كاالها همين قيمت اعالم شده
را در دستور كار قراردهند .اين نقش منحصر بهفرد كه جايگزين نهادهاي
مهم مدني يعني بنگاهها و خانوادهها شد پس از پيروزي انقالب اسالمي
در اولويت قرارگرفت .انقالبيون پيروز شده بر رژيم شكستخورده هرگز
نميتوانســتند ببينند كه توليدكنندگان و بازاريها بر مصرفكنندگان
اجحاف كنند و هر قيمتي خواستند را بر روي كاالهاي خود بگذارند .اين
انديشه كه بايد همهچيز تحت كنترل دولت باشد موجب شد سازماني به
نام سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان در دستور تأسيس
قرار گيرد .اين ســازمان با حمايت انقالبيون و سازگاري مجلس و دولت
وقت تأسيس شد و تا امروز با قدرت به كار خود ادامه ميدهد.
شايد در حسننيت تأسيسكنندگان نخستين سازمان نظارتي كه قرار
بود منافع توليد و مصرفكنندگان را تأمين كند ترديد نباشد اما واقعيت
اين است كه اين سازمان در  4دهه گذشته سرچشمه بسياري از مشکالت
در راه تولیــد و در اقتصاد ايران بوده وهنوز اين نقش را متأســفانه ادامه
ميدهد .پيامدهاي منفي كاركرد سازمان يادشده با همه حسننيتي كه
درميان مديران آن وجود دارد بسيار گسترده است .برخي از اين پيامدها
و انحرافهاي پديدار شده كاركرد ان را بهطور خالصه بررسي ميكنيم
يكم -برهم زدن توازن قوا
همانطور كه در پيشدرآمد نوشته حاضر آمد اقتصاد سالم درجامعه
هنگامي پيدا ميشود كه نهادهاي مدني و نهاد دولت دروضعيت توازن
قوا باشند .سازمان حمايت اما با ناديده گرفتن نقش بنگاهها درتعيين
قيمت كاالها اين تعادل و توازن قوا را برهم زد و دولت را بر فراز بنگاهها
نشاند .توصيهها و راهنماييها و تحليلهاي كارشناسان و اقتصاددانان و
مديران تشكلهاي مدني و مديران بنگاهها براي اينكه مانع از اين كار
شوند تاكنون به جايي نرسيده است .هماكنون نيز مديران بنگاههايي
كه كاالي آنها زير نظر اين ســازمان اســت با همه تالشها راهي به
كانون تصميمگيري اين نهاد ندارند و حتي تشــكلهاي مربوطه نيز
راهي به درون اين نهاد ندارنــد .اين برخالف قانونهاي موجود مثل
قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار است .در اين قانون تصريح شده
است ســازمانهاي دولتي براي تصميمگيري در هر بستري بايد نظر
تشكل مربوطه را جويا شده و لحاظ كنند.

دوم -كشتن انگيزه سرمايهگذاري
سازمانهاي نظارتي با انحصاري كه در قيمتگذاري كاالها دراختيار دارند
و نظارتهاي گسترده و دخالتهاي همهجانبه در قيمتگذاري و روشهاي
توزيع كاال و خدمات در بنگاهها و مجبورســازي مديران و مالكان بنگاهها به
تبعيت از دســتورهاي اداري راه ســرمايهگذاري را مسدود ميكنند .عقل و
منطق اقتصادي ميگويد اگر بنگاهي توانســت با نوآوري و روشهاي نوين
كاالهایي با كيفيت بهتر و مطلوبيت بيشتر توليد كند بتواند درصورت رضايت
مصرفكنندگان آن را باقيمت باالتري بفروشد .اما سازمانهاي نظارتي مانع
اين كار ميشــوند .به اين ترتيب است كه كاالهايي مثل شكر ،روغن نباتي
وبرخي ديگر از كاالها كه سالهاست زير نظارتهاي سفت و سخت قرار دارند
شاهد كمتحركي فوقالعاده در سرمايهگذاري هستند.
سوم -به زيان بخشهاي مهم
واقعيت اين است كه سازمانهاي نظارتي با دخالت درهمه امور ،تصوراتي
غيردقيق دارند و فكر ميكنند كه با قيمتگذاري دســتوري به جامعه سود
ميرسانند .اين در حالي است كه در عمل با تخصيص نابهينه منابع و هدر
دادن منابع از مسيرهاي غيررسمي و نيز ناتواني دستگاههاي نظارتي هرگز
كاالها به قيمت تعيين شده به دست مصرفكننده نميرسد و مصرفكننده
آسيب ميبيند .از سوي ديگر توليد نيز بخشي از منافع خود را به سود واسطهها
از دست ميدهند و سرانجام دولت نيز كه حاال يارانههايي راهم ميدهد زيان
ميبيند .عالوه بر اين دولت ميتواند از قيمت واقعي توليد ماليات بيشتري
بگيرد كه از دســت ميرود .از همه مهمتر اينكه اعتماد اجتماعي نيز در اين
فرآيند زايل و زمينههاي رانتسازي و فساد آماده ميشود.
مانعتوليد
مقام معظم رهبري از ســال  1369تا امروز در پيامهاي خود به مناسبت
شروع سال تازه عنوانها و نام هايي را انتخاب كرده و اعالم كردهاند .دقت در
عنوانهاي انتخاب شده از سوي ايشان نشان ميدهد تحوالت و رويدادهاي
روز و شرايط سياسي ،اقتصادي داخلي و خارجي در اين نامگذاريها لحاظ
شــده است .به طور مثال در ســال  1374و در شرايطي كه نرخ تورم سال
 1373به  35درصد رسيده بود پيام ايشان «انضباط مالي و اقتصادي» بود .در
سال  1384و در وضعيتي كه قرار بود انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري
درايران برگزار شود و احتمال چنددستگي در ميان نخبگان روندي فزاينده را
تجربه ميكرد «سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي» پيام سال شد .مقام
معظم رهبري از ســال  1391مقوله توليد ملي را به شكلهاي گوناگون در
شعار سال گنجاندهاند .در سالهاي تازه سپري شده نيز اين سنت حمايت از
توليد در شعارهاي سال پررنگتر ديده شده است .امسال و براي سال 1400
نيز شعار «پشتيباني و مانعزدايي از توليد» در كانون توجه مقام معظم رهبري
قرار گرفته است .انتخاب شعارهایي با محوريت توليد در سالهاي اخير از يك
طرف نشان ميدهد كه توليد يك پديده قابل اعتنا براي قوام و دوام جامعه
است و از طرف ديگر نشان ميدهد كه هنوز و با توجه به شعارهاي چند سال
تازه سپري شده اين بخش براي رشد و توسعه با مانع روبهرو است.
دولت در مركز توجه
ترديدي نيست كه اداره ايران با  3قوه اصلي شامل مقننه ،مجريه و قضاييه
اســت ،اما واقعيت اين اســت كه در قانون اساسي نيز بر پايه عرف و عادت
تاريخي ،قوه مجريه و دولت در مركز توجه شــعارهاي سال قرار دارد .به اين
معني كه ساير قوا و نيز مردم و بنگاهها نيز بايد در مانعزدايي از توليد جديت
نشــان دهند ،اما محور مانعزدايي دولت و صدها مؤسسه ،شركت و سازمان
متعلق به دولت اســت كه بايد راههاي سد شــده را باز كنند .نهاد دولت در
جامعههاي مدرن توانسته است باالترين اندازه از قدرت سياسي ،اقتصادي و
حتي قانونگذاري را دراختيار بگيرد و از اين قدرت براي مانعزدايي در توليد
استفاده كند.
مانعزدايي از توليد
مقــام معظم رهبري بــا آگاهي كامل از وضعيت موجــود بخش توليد،
امســال را ســال رفع موانع توليد نامگذاري كردهاند .كارشناسان و ف ّعاالن
اقتصادي باور دارند كه متأسفانه ســازمانهاي دولتي پرشمار به دليل دور
ت دهههاي پيش خود از
شــدن از روح ف ّعاليتهاي نوين و ماندن در ذهني 
بزرگترين سدكنندههاي توليد به حساب ميآيند .در صورتي كه بخواهيم
كار بنيادين در رفع موانع توليد انجام دهيم به نظر ميرســد در گام نخست
بايد با مطالعهاي فراگير و كارشناسانه و بدون هراس ،كارنامه و كاركرد دهها
سازمان مخل توليد دولتي را بررسي و در مسير حذف و كاهش دخالتها گام
برداريم .به اميد روزي كه ف ّعاالن بخش خصوصي در شرايط آسايش ذهني و
اجرايي بتوانند بر ابعاد توليد كشور اضافه كنند.
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كارشناسان و ف ّعاالن اقتصادي پيشنهاد ميكنند

تعديل يا تعطيل سازمانهاي قيمتگذاری دستوري

ادامه از صفحه اول
در مقابل ،گروه مدافع سياســتهاي ستاد تنظيم بازار
عنوان ميكنند كه اين ســتاد تنها در مورد كاالهايي كه
ارز دولتي ميگيرند قيمتگذاري ميكند و ســاير كاالها
براساس عرضه و تقاضا تعيين قيمت ميشوند.
ايــن گروه مداخله در بــازار را وظيفه دولت ميدانند
تــا بتوانند به نفع شــهروندان و جامعه ،بــازار را كنترل
كننــد .همچنين آنهــا عنوان ميكنند كــه علت گراني
برخــي از كاالها مانند چاي ،خارج شــدن اين كاالها از
دايره كاالهاي مشــمول دريافت دالر  ۴۲۰۰توماني بوده
اســت .مدافعان قيمتگذاري دستوري درحالي بهصورت
تلويحي به دفاع از تخصيص دالر  ۴۲۰۰توماني به برخي
از كاالها ميپردازند كه مخالفان سياســت مذكور اعتقاد
دارند اين اشــتباه اســت كه فكر كنيم ميتوانيم قيمت
كاالهــا را با دالر ارزان پايين نگــه داريم .چراكه در اين
صــورت به منابع بيانتهاي دالري نيــاز داريم تا بتوانيم
قيمتها را كنتــرل كنيم .حال آنكــه اين روش غلطي
اســت و بهترين راهكار افزايش توليد و عرضه كاال است.
همچنين موافقان سياستگذاري قيمتگذاري دستوري،
مأموريت ســتاد تنظيم بازار را جلوگيري از گراني كاالها
ميدانند .اما منتقدان ،بر اين باورند كه گراني معلول علت
و پديدهاي بهنام تورم اســت و مهــار و كنترل تورم نيز
بر عهده بانك مركزي اســت .از سويي اگرچه موافقان و
مخالفان قيمتگذاري دســتوري هــر دو قبول دارند كه
درحالحاضر با جنگ اقتصادي روبرو هستيم ،اما موافقان
تنظيم بازار ،اين جنــگ و تحريمهاي اقتصادي را دليل
سياستگذاريهاي دولت ميدانند .درحالي كه منتقدان
ســتاد تنظيم بازار اعتقاد دارند جنگ اقتصادي و تحريم
در نقاطي مؤثرتر عمل ميكند و بيشــترين تاثيرگذاري
را دارد كه سياســتهاي داخلي ما اشــتباه عمل كرده و
اقتصاد كشور در آن نقاط آسيبپذير شده است.
تابو وترس يا منافع پنهان
برخي از كســاني كــه مقوله قيمتگذاري دســتوري
و پيامدهــاي آن را به مثابه يــك مطالعه ضروري براي
دوركردن كســب وكارها از رفتارهاي آسيبســاز دنبال
ميكنند به اين نتيجه رسيدهاند كه برخي سياستمداران
و سياســتگذاران كه دنبال اصالح امورند از ترس تورم
و گراني به اين ســازمانهاي حمايتي پناه ميبرند .اين
گروه از سياســتورزان و سياستگذاران كه دنبال رانت
نيســتند و از فســاد دوري ميكنند ترس ايــن را دارند

كه اگر چنين ســازمانهايي نباشند تورم سر به آسمان
ميزندو شهروندان كمدرآمد زير فشار گراني له خواهند
شــد .اما گروهي از مديران و سياســتورزان با دانش و
آگاهي كامل به اينكه اين نهادهاي نظارتي در  42ســال
اخير اين نهادها هرگز در مهار تورم موفق نبودهاند از اين
سازمانها براي اســتيال بر بنگاهها و ايجاد رانت استفاده
ميكنند .همه ايرانيان هر روز به چشــم ميبينند همين
اآلن نيــز دولت از جيب شــهروندان پــول برميدارد و
گوشــت مرغ را به قيمت ارزان به فروشــندگان ميدهد
اما آنها با ترفندهاي گوناگون بخشــي از گوشــت مرغ را
به قيمت مصوب به مصرفكنندگان ميدهند و باقي آن
را به قيمت آزاد ميفروشــند .همين روزها يعني در دهه
دوم ارديبهشت  1400از سوي نهادهاي قضايي اعالم شد
 555نفر ارزخوار دســتگير شدهاند .اينها كساني هستند
كه دالر  4200توماني بــراي واردات كاالهاي مورد نظر
دولــت گرفتهاند ولي كاال وارد نكرده يا وارد كردهاند و با
قيمت آزاد فروختهاند و سازمانهاي نظارت بر قيمت نيز
كاري از دستشان بر نيامده است.

مدتي تعطيل يا تعديل كنيد
كارشناســان و ف ّعاالن اقتصادي به دولتها پيشــنهاد
ميكنند براي يــك دوره كوتاهمدت اين ســازمانهاي
نظارتــي را تعطيل كنند و پيامــد و نتايج اين تعطيل يا
تعديل در فرآيند دخالتها را بررســي كرده و به نتيجه
قطعي برســند كه آيــا وجود اين ســازمانها دراقتصاد
امــروز ضرورت دارد؟ واقعيت اين اســت كه نبود چنين
ســازمانهايي هيچ آثار منفي بــر ف ّعاليتهاي توليدي و
توزيعــي ونيز گراني برجاي نميگذارد .اكنون در بيش از
 150كشور جهان نرخ تورم زير  5درصد است و در برخي
از كشــورها مثل ژاپن و برخي كشــورهاي عضو اتحاديه
اروپا تالش ميشود نرخ تورم منفي را به 2درصد برسانند
و نميتوانند .نكته جذاب اين اســت كه دراين كشــورها
سازماني شــبيه ســازمان حمايت از مصرفكنندگان و
توليدكننــدگان نيز وجــود ندارد .فقدان ســازمانهايي
كه گروهي كارشــناس كه در هر دوره از دولتها تغيير
ميكننــد .كارشناســان و ف ّعــاالن اقتصادي پيشــنهاد
ميكنند كه براي دوره كوتاهمدت به جاي فشار بيهوده بر
بازار كاال و بگير و ببندهاي فيزيكي و كنترل قيمتها از
يك جاي متمركز كه كارشناسان آنها اصوالً كار توليد را
نميشناسند براي مهار تورم به كنترل حجم پول متمركز
شوند و قطعا نتايج بهتري ميگيرند.

التهابي نبود
و توزيع بهينه انجام شد
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تشــكلهاي كارفرمايي درايران كه در دهه 1360
به محاق رفته بودند پس از پايان جنگ آرام آرام ســر
برآورده و با ســپري شــدن موانع ،راه خود رابه سوي
نقشآفريني بيشــتر بازكردند .توســعه تشــكلها در
ســالهاي  1376تا  1368و در دولتهاي سازندگي و
اصالحات با نوعي آسايش و آرامش وكسب تجربه پيش
ميرفــت .در دولتهاي پس از دولت هشــتم اما اين
پيشرفت با فراز و فرود روبهرو شده است .به اين معني
كه وقتي وزير يا معاون وزيري در وزارتخانهها به دليل
سابقه كار و نگرش مثبت به كاركرد تشكلها بر سركار
ميآمد تشكلها در اداره صنعت و توليد نقش بيشتري
برعهده ميگرفتند .بهطور مثال اين را ميتوان دردوره
حجتي و معاون بازرگاني وي
ف ّعاليت مهندس محمود ّ
ديد .آنها به كاركرد درست و كارآمد تشكلها از جمله
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شــكر باور داشتند و
در بســياری از امور با اين نهــاد همكاري نزديك و بر
پايه اعتماد داشــتند .انجمن صنفي كارخانههاي قند
تخصصي دهها
و شكر به پشتوانه علمي -كارشناسي و ّ
مدير برجســته در صنعت در انجام وظايف ذاتي و نيز
مأموريتهــاي محوله از ســوي وزارتخانه با كارآمدي
ف ّعاليت داشتند .توليد وتوزيع آمارهاي دقيق و بهنگام
از اقتصــاد قند و شــكر به نهادهاي باالدســتي يكي
از اين ف ّعاليتها بود كه بســيار مفيــد بود .اعتماد به
كارشناســان و بيغرض بودن آمارها كار را آسان كرده
بود و بازار با ســازگار شدن ميزان توليد داخل ،مصرف
كل و واردات تنظيــم ميشــد .در حالي كه اين اتفاق
مثبت براي يك نهاد صنفي بسيار موفقيتآميز بود اما
انجمن صنفي با درك دقيق از شــرايط سالهاي پس
از فوران قيمت دالر در ســال  1397و به هم خوردن
شرايط و تخصيص دالر  4200توماني به واردات شكر
در نقطه راســتيآزمايي كارآمــدي قرارگرفت .اعتماد
مجموعه نهادهاي مديريتي به انجمن در توزيع قند و
شكر توليد داخل و نيز وارداتي گونهاي بود كه در ميان
بازارهــاي ديگر كاالها كمترين التهاب را داشــت .اما
نقطــه اوج كارآمدي انجمن در توزيع مبتني بر رعايت
انصاف و پرهيز از ايجاد هرگونه رانت و فساد در توزيع
شكر وارداتي با دالر  4200توماني بود .اسناد و شواهد
نشــان ميدهد انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
از معــدود نهادهايي بود كــه انحرافي در توزيع كاالي
ترجيحي شــكر مطابق با سهميهبنديهاي انجام شده
نداشــت .پايداري و ايستادگي در اين مسير سخت به
رغم همه فشــارهاي بيروني كاري بود كه اتفاق افتاد
و ســرافرازي انجمن را به ارمغــان آورد .در حالي كه
اين تجربه ارزشــمند در دسترس هست و ميتوان به
آن مراجعه كــرد نبايد از اين تجربه منحصر به فرد به
هر دليــل عبوركرد .انجمن صنفــي كارخانههاي قند
و شــکر ايران با درك دقيــق از وضعيت مخاطرهآميز
كشــور ضمن اينكه بيمهريها را كنار گذاشــته و با
تجهيز نيروي مادي و مالي و انديشهاي راه توليد مواد
اوليه را براي صنعت براي رســيدن به نقطه مطمئن از
وابستگي به واردات دنبال ميكند آمادگي كافي براي
همكاري در توزيع قند و شــكر دارد .نيك ميدانيم در
اين وضعيت بهتر بود شــايد كارخود را انجام دهيم و
از بيرون به تحوالت نگاه كنيم اما واقعيتهاي ســخت
جامعه به ما ميگويند بايد از تواناييهاي انجمن براي
همه مراحل اين صنعت اســتفاده شود .در صورتي كه
كار توزيع به اين نهاد واگذار شــود با استفاده از تجربه
منحصر بهفرد كه باكمترين خطا رخ داده است باز هم
در اين مسير گامهاي بلندی برخواهيم داشت.

4
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پايان مهلت صورتجلسه
شوراي سران قوا
درباره تعليق قانون انتزاع

نايبرئيس اول كميسيون كشاورزي
مجلس گفت :مهلت صورتجلسه شوراي
عالي هماهنگــي اقتصادي ســران قوا
درباره تعليق قانــون انتزاع هجده ماهه
بــود و از دو ماه پيــش بايد وظايف اين
قانون دوبــاره از وزارت صمت به وزارت
جهاد كشاورزي برميگشت.
به گــزارش فارس ،محمدباقر قاليباف
رييس مجلس شوراي اسالمي در نشست
فوقالعاده و مشترك كميسيونها درباره
مشــكالت بازار شب عيد كه در روزهاي
پاياني پارســال برگزار شد ،اعالم كرده
بود :در جلسه شــوراي عالي هماهنگي
اقتصادي مطرح كــردم كه قانون انتزاع
بــه صــورت يكپارچه بــه وزارت جهاد
كشــاورزي بازگردد .با وجــود اينكه دو
وزير حاضر در جلســه با اين پيشــنهاد
موافقت كردند ،اما رييسجمهور مطرح
كرد كه به دليــل نزديكي به عيد نوروز
اين موضوع را متوقف كنيم ما نيز قبول
كرديم كه قانــون انتزاع از  15فروردين
اجرايي شــده و وظايــف و اختيارات به
وزارت جهاد كشاورزي بازگردد.
براي بررسي اين موضوع كه آيا امروز
 15فروردين وظايف اختيارات به وزارت
جهاد كشــاورزي برگشته يا نه ،با جالل
محمودزاده نايبرييس اول كميســيون
كشــاورزي مجلس گفتوگو كرديم.وي
گفت :سران قوا صورتجلسه كرده بودند
كه قانون انتزاع (تمركز وظايف بازرگاني
كشــاورزي در وزارت جهاد كشاورزي)
بهطــور موقت و هجــده ماهه به وزارت
صمــت برود ،اما اين مهلت دو ماه پيش
تمام شده اســت و طبق قانون مجلس
بايــد اختيارات دوباره بــه وزارت جهاد
برميگشت.
محمــودزاده تأكيد كرد كه اين قانون
در دولت دهم تصويب شده بود و فوايد
بسياري براي بخش كشاورزي داشت و
اكنون كه اين وظايف را به وزارت صمت
دادهاند ،مشكالت نهادههاي كشاورزي و
آشفتگي بازار كشاورزي ايجاد شده است
تخصصي در اين
چرا كــه وزارت صمت
ّ
زمينه ندارد و زمــان واردات يا صادرات
محصوالت كشاورزي و نهادهها همسو با
بخش توليد نيست.

چغندركاري در قزوين نمونه قابل گسترش

افزايش قيمت تضميني چغندرقند ،همــكاري كارخانهها با كمتر از اين ميزان كشــت براي كشاورز صرفه اقتصادي نداشته
چغندركاران و حمايتهاي علمي و عملي دولت در كشــت اين و نميتواند انگيزه موجود را افزايش دهد .حصادي همچنين در
محصول به عنوان نخســتين تحقّق شعار پشتيبانيها در حوزه جمع كارشناسان جهاد كشاورزي استان قزوين بيان داشت كه
تراكم كشت چغندرقند در مزارع كشور بايد افزايش يابد و كاري
بخش كشاورزي استان قزوين به شمار ميرود.
كشــت چغندرقند به لحاظ اهميت آن به عنوان ماده خام در كرد تا  ۸۰هزار بوته چغندر قند در يك هكتار كشت شود .مجري
توليد قند و شكر همواره مورد توجه دولتها بوده تا ميزان واردات طرح كشت چغندرقند كشور در خصوص حمايتهاي الزم براي
افزايش قيمت تضميني اين محصول نيز گفت :از ابتداي سال با
و وابستگي كشور به اين محصوالت كاهش يابد.
امسال با توجه به شعار «توليد ،پشتيبانيها و مانعزداييها» ،توجه به قيمت چغندرقند ،مجلس مصوبهاي را تصويب كرد كه
دولت براي تقويت و توسعه كشت چغندر قند بستههاي حمايتي كميته هفت نفره به رياســت وزير جهاد كشاورزي تشكيل شد
خاصي را در دستور كار قرار داده است .از آنجايي كه براي توليد و چغندرقند اولين محصولي بود كه با  ۲برابر شــدن قيمت آن
قند و شكر زنجيرهاي از ف ّعاليت كشاورزان ،كارخانهها و دولت بايد معادل هر كيلوگرم يك هزار و  ۲۴۷تومان ،موافقت شد.
حصادي ســپس به ظرفيتهاي عظيم كشت اين محصول
دخيل باشد ،بنابراين همكاري و تعامل بين اين سه ضلع ميتواند
بــه افزايش راندمان توليد و نيل به اهداف عالي توســعه اقتصاد در اســتان قزوين پرداخت و گفت :وجود كارخانه  ۵هزار تني
در استان قزوين يك ظرفيت صنعتي خوب براي توسعه كشت
كشاورزي مبدل گردد.
چغندرقند محسوب ميشود و خوشبختانه
افزايــش قيمــت تضميني چغنــدر قند،
دولت ميتواند در
با حمايت خوبي كه از كشــاورزان اين حوزه
باالرفتــن توان بيمه براي جبران خســارت،
حمايت
كنار پشتيباني و
شــاهد هســتيم ،ميتوان به برنامه كشت
پرداخت به موقع هزينهها و نظارت بر مراحل
در
محصول،
اين
كشت
از
 ۲هــزار و  ۸۰۰هكتاري ايــن محصول در
كاشت و داشت اين محصول كشاورزي توانسته
حوزه نيروي كارگري براي استان دست يافت.
افق روشني را در اين رابطه ترسیم كند.
جمعآوري محصوالت نيز
اين موضــوع زماني بيــش از پيش قوت
چارهاي بيانديشد ،چون
قند و شكر يك تقاضاي رو به تزايد
گرفت كه پيمان حصادي مجري طرح كشت
عزيزاهلل مافي كارشــناس حــوزه بازار در
چغندرقند كشور فروردين ماه جاري به استان
قيمت روزانه هر كارگر
اســتان قزوين گفت :واقعيت اين اســت كه
همين
قزوين ســفر كرده بود و در نشستي با
كشاورزي بين  ۲۰۰تا
 ۲۵۰هزارتومان است و برخي مواد غذايي به عنوان كاالي اساســي
موضوع به بررسي آخرين وضعيت كشت اين
مصرفي در بين خانوادهها شناخته ميشود كه
محصول پرداخت.
شايد براي يك كشاورز
چندان بهصرفه نباشد كه يكي از آنها قند و شكر است؛ اين مواد غذايي
بخواهد از چندين نيروي كار همچنــان به لحاظ افزايش جمعيت در ايران
افزايش دوبرابري
رو به افزايش اســت و اين ازدياد تقاضا باعث
قيمتتضمينيچغندرقند
استفاده كند
ميشود تا كشور براي تأمين اين كاال دست
بــه گفته مجري طرح كشــت چغندرقند
كشــور ،برداشــت هفت ميليون تن چغندرقنــد در قالب طرح به واردات بزند .وي اضافه كرد :در شــرايطي كه كشور از اراضي
توســعه ۱۲۰هزار هكتاري اين محصول براي ســال جاري در خوبي براي كشت چغندرقند بهرهمند است ،بايد ميزان واردات
دستور كار دولت قرار دارد و خوشبختانه با پيگيريهاي صورت اين محصــول را كاهش داد ،دولــت در بهترين تصميمگیري
گرفته در ســال زراعي  ۱۳۹۹-1400بيش از  ۴۵هزار هكتار از خــود به حمايت از چغندركاران پرداخته و با تعامل و همكاري
اراضي كشــور نيز در اواسط بهمن تا پايان اسفند ماه  ،۹۹به زير مناســب در اين رابطه به دنبال كاهش وابستگي كشور به اين
كشت چغندرقند رفته است .حصادي با بيان اينكه بهترين زمان ماده خوراكي است .مافي به دستاندركاران دولت پيشنهاد كرد:
براي كشــت چغندرقند  ۲ماه آخر سال است ،افزود ۸۰ :درصد برخي از دالالن هرساله چشم به محصوالت كشاورزي ميدوزند
كشــت چغندرقند بايد در بهمن و اســفند ماه صورت پذيرد تا تــا از اين فرصت جيب خودشــان را پر كننــد ،بنابراين دولت
بتوان عيار قنــد را در اين محصول افزايش داد .وي در خصوص نظــارت كند كه چغندرها از توليد به مصرف كه همان كارخانه
صرفه اقتصادي كشــت چغندر قند براي كشــاورزان نيز اظهار است منتقل شــود و در اين وسط محصوالت با تطميع قيمت
داشت :جهاد كشاورزي بايد زارعان را توجيه كند كه براي صرفه باال خوراك دامداريها نشــوند .اين كارشناس حوزه بازار گفت:
اقتصادي بيشــتر الزم است در كشت مستقيم حداقل  ۶۰تن و سياستهاي مداخلهگرانه دولت در قيمت تضميني محصوالت
در كشــت نشــايي نيز حداقل  ۸۰تن مورد توجه باشد ،چراكه كشاورزي بايد با سياستهاي ارشــادي و تسهيل گرانه همراه
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شــود تا زارع با اطالع از وضعيت موجود به كشت بيشــتر اين محصوالت اقدام كند؛ البته استان
قزوين از ديرباز با چغندركاران پيشكســوتي همراه اســت كه همواره در طول سالهاي گذشته و
با وجود همه مشــكالت اقتصادي دست از كشــت اين محصول برنداشته است .مافي خاطرنشان
كرد :متأســفانه قوانين كشور در راستاي حمايت از چغندركاران چندان كاربستهاي ويژه ندارد و
نياز اســت كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در راستاي حمايت بيشتر از زارعان اين بخش و
توليدكنندگان به ايجاد معافيتهاي مالياتي و مشوقهاي مالي اقدام كنند.
رضايت كشاورزان از افزايش قيمت
سخنان حصادي از ظرفيتهاي استان قزوين در خصوص كشت چغندرقند باعث شد تا به منظور
اطالع بيشــتر از وضعيت كشت اين محصول به ســراغ چغندركاران برويم؛ جالل غالمان يكي از
چغندركاران جهانآباد در شهرستان البرز به خبرنگار ايرنا گفت :من يكي از چغندركاران ثابت اين
استان هستم كه هرساله اين محصول را در  ۱۰هكتار از اراضي كشاورزي اين استان كشت ميكنم.
وي به وعدهها و برنامههاي اساسي دولت در خصوص كشت چغندرقند اشاره كرد و گفت :اگر اين
برنامهها تا پايان برداشــت محصوالت عملياتي شود ،نسبت به سالهاي گذشته وضعيت بهتري را
شــاهد خواهیم بود .غالمان به استقبال مجدد كشاورزان براي كشت چغندرقند اشاره كرد و گفت:
 ۱۰ســال پيش ميزان كشت چغندرقند در استان باال بود و ساالنه شاهد برداشت يك هزار و ۵۰۰
تن از اين محصول بوديم ،بعدها اين ميزان كشت كاهش يافت و در اين سه سال گذشته نيز مجددا ً
شاهد استقبال كشاورزان براي كشت چغتدرقند هستيم .مرتضي درويشي يكي ديگر از چغندركاران
استان قزوين واقع در حسنآباد كلج به خبرنگار ايرنا گفت :خوشبختانه امسال دولت به افزايش قيمت
چغندرقند اقدام كرده و اگر قيمتها مانند سال گذشته باقي ميماند ،موجب ضرر و زيان كشاورزان
ميشد .وي اضافه كرد :با توجه به افزايش قيمت اين محصول هماكنون شاهد كشت بيش از  ۲هزار
هكتار از اين محصول در استان هستيم .درويشي خاطرنشان كرد :كارخانه قند قزوين همكاري خوبي
با كشاورزان دارد و بيشتر چغندركاران از اين نوع تعامل و همكاري رضايت دارند.
حمايتهاي مالي از چغندركاران
عليرضا باباخاني رئیس كارخانه قند قزوين نيز در نشست مشترك با مجري طرح كشت چغندرقند
كشور گفت :تجربه كاري نشان داده كه براي ما تحويل چغندر قند از استان قزوين صرفه اقتصادي
دارد و براي حمايت از كشاورزان در سال جاري تمام هزينههاي تأمين بذر و نهاده نيز در دستور كار
قرار گرفته است .وي با بيان اينكه در خيلي از استانهاي كشور از كشاورزان براي تأمين بذر يا كشت
محصول ،وثيقه ملكي گرفته ميشود ،گفت :با تعامل و همكاري خوبي كه بين كارخانه قند قزوين و
كشاورزان وجود دارد ،تمامي معامالت بانكي با چك صورت ميگيرد تا چغندركار تحت فشار نباشد.
باباخاني خاطرنشان كرد :خواســته ما از كشاورزان اين است كه براي باالرفتن عيار قند ،به كشت
به موقع اين محصول اقدام كنند تا شــاهد توليد قند و شكري مرغوب در كشور باشيم .مديرعامل
شركت كارخانه قند قزوين يادآور شد :هر زمان كه دولت و بخش خصوصي براي كشاورزان بستههاي
تشــويقي درنظر گرفته است ،شاهد اتفاقات خوبي بودهايم كه امسال نيز اين حمايتها به اتفاقات
بسيار خوبي در حوزه بخش كشاورزي استان قزوين منجر ميشود.
بيمههايمتنوع
مدير صندوق بيمه محصوالت كشــاورزي استان قزوين گفت :يك هزار و  ۴۰۰هكتار از اراضي
چغندر ســال گذشته در قالب  ۲۴۵فقره پرونده بيمه شدند و اكنون نيز  ۵۶پرونده در دستور كار
جبران خسارت به كشاورزان قرار دارد.محمد طهرانيها افزود ۹۰۰ :ميليون تومان خسارت در سال
زراعي جديد به چغندركاران خسارت ديده پرداخت شده است كه بخش اعظمي از ميزان خسارتها
به دليل بارش تگرگ و بارندگي شديد در اراضي كشاورزي بوده است.وي با بيان اينكه براي امسال
گزينههاي بيمهاي باال در نظرگرفتهايم ،اظهار داشــت :حق بيمه از  ۱۷۱هزار تومان گرفته تا يك
ميليون و ۲۰۰هزار تومان بسته به انتخاب خود كشاورز متنوع است و سقف غرامت نيز تا  ۲۵ميليون
تومان پيش بيني شده است .طهرانيها خاطرنشان كرد :از كارخانه قند ميخواهيم كه به كشاورزان
و چغندركاران تحت نظارت اعالم كند تا از شرايط و تنوع نوع بيمه محصوالت كشاورزي مطلع شوند.
استفاده از ارقام خوب پوما و دوروتي
مجيد اسماعيلي معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين گفت :سال
 ۹۹يك هزار و  ۴۳۳هكتار برنامه كشــت چغندرقند در اســتان قزوين عملياتي شد كه امسال اين
برنامه به  ۲هزار و  ۸۰۰هكتار رســيده است.وي با بيان اينكه تاكنون قرارداد كشت يك هزار و ۴۱
هكتار از اراضي چغندرقند با كارخانه قند بسته شده است ،گفت :از اواسط زمستان سال گذشته تمام
دغدغه كارشناسان جهاد كشاورزي كشت به موقع اين محصول بود كه خوشبختانه از بذرهاي خوب
پوما و دوروتي استفاده شد تا كيفيت به مراتب باالتر برود .اسماعيلي تصريح كرد :كشت به موقع اين
محصول در اواخر هر سال (بهمن و اسفندماه) باعث ميشود تا عيار قند اين محصول افزايش يابد؛
درحال حاضر عيار چغندرقند استان  ۱۴بوده كه نسبت به سالهاي گذشته با رشد و كيفيت بهتري
برخوردار است .معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين بيان داشت :ترويج
كشت  ۶رديفه در اراضي چغندر قند سبب ميشود عمليات برداشت مكانيزه محصوالت به سهولت
انجام شود و ميزان تلفات نيز به قدر قابل توجهي كاهش يابد كه در اين رابطه خوشبختانه همكاران
مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان قزوين به تفهيم چهره به چهره با كشاورزان اقدام كردهاند.
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رئيس دادگستري سردشت در
خصوص احياي كارخانه توليدي
تصفيه شــكر سردشت گفت :در
اجراي منويات مقام معظم رهبري
در خصوص پشتيباني و رفع موانع
توليــد و نيز عمل بــه تأكيدات
رياســت معظم قــوه قضاييه در
مورد حمايت از توليد و جلوگيري
از تعطيلــي واحدهــاي توليدي،
كارخانه توليد شكر تصفيه سردشت به چرخه توليد بازگشت.امير كشاورزي ادامه داد:
اين كارخانه كه به دليل مشكالت مالي از توليد باز ايستاده بود با ورود دستگاه قضايي
اين شهرستان و حمايتهاي رئيس كل دادگستري استان مشكالت مالي اين كارخانه
بر طرف و بعد از  ۴ســال تعطيلي ف ّعال شــد .رئيس دادگستري سردشت خاطرنشان
كرد :با بازگشــايي دوباره اين واحد توليدي براي  ۲۵۰نفر بهطور مستقيم و  ۳۰۰نفر
ديگر بهطور غير مستقيم اشتغالزايي ميشود.
احمد ابراهيمي در خصوص احياي دوباره كارخانه توليدي تصفيه شــكر سردشت به
خبرنگار فارس اظهار داشت :كارخانه تصفيه شكر به مدت چهار سال به علت مشكالت مالي
راكد مانده بود و براي خريد ماشين آالت اعتبار الزم وجود نداشت تا بتوانيم كارخانه تصفيه
شكر را راهاندازي كنيم و طي پيگيريهاي مكرر و حمايتهاي دستگاه قوه قضاييه باري ديگر
بارقههاي اميد بر احيا كارخانه دميده شد .وي ادامه داد :طي سفر اخير رئيس قوه قضاييه
ي و رئيس دادگستري شهرستان سردشت
و پيگيريهاي رئيس دادگستري آذربايجانغرب 
و دادســتان كشور به بانك ملي ايران مصوبات الزم اعالم شد و راهاندازي ماشينآالت اين
كارخانه در دست اقدام است و بهزودي در مكان مورد نظر نصب ميشود .مديرعامل كارخانه
تصفيه شكر سردشت با بيان اينكه  ۶۲درصد اين كارخانه پيشرفت فيزيكي دارد افزود :در
صورت راهاندازي و توليد روزانه هزار تن شــكر خام در اين كارخانه تصفيه خواهد شد و با
احيا اين كارخانه براي  ۵۰۰نفر اشتغالزايي انجام خواهد شد كه  ۲۵۰نفر بهطور مستقيم و
مابقي بهطور غيرمستقيم ف ّعاليت خواهند كرد .مديرعامل كارخانه تصفيه شكر سردشت با
ابراز تأسف و گاليه از بانكهاي عامل عنوان كرد :بانكهاي عامل بايستي از افراد توليدكننده
حمايتهاي الزم انجام دهند چرا كه حمايت از توليدكننده موجب رونق توليد و افزايش
صادرات و در نهايت ارز آوري به كشور خواهد شد و بايستي دولت بتواند بانكهاي عامل
را در جهت حمايت از توليدكننده را توجيه و تشويق كند .وي ادامه داد :تأمين مواد اوليه
كارخانه توسط يك شركت بازرگاني عراقي انجام ميشود كه روزانه  ۱۰۰۰تن شكر خام در
اين كارخانه تصفيه و صادرات شكر براي اين شركت انجام خواهد شد.
ابراهيمي با اشــاره به ميزان تسهيالت مصوب شــده براي احياي اين كارخانه عنوان
كرد :طي ســال  ۱۳۹۶به ميزان  ۲۰۰ميليارد تومان مصوب شد اما به دليل افزايش نرخ
ماشينآالت و تورم اين ميزان به  ۵۰۰ميليارد تومان افزايش و تصويب شده است.
مديرعامل كارخانه تصفيه شــكر سردشت ادامه داد :با اعتبار و آورده شخصي اقدامات
اوليه براي تهيه ماشينآالت انجام شده است و براي راهاندازي اين كارخانه مبلغي در حدود
هزار ميليارد تومان اعتبار الزم است كه با هماهنگي دولت  ۵۰۰ميليارد تومان تسهيالت
در نظر گرفته شده است .ابراهيمي يادآور شد :رئيس قوه قضاييه دلسوزانه براي مشكالت و
معضالت و موانع موجود بر سر راه توليد تالش ميكنند و طي  ۲سال گذشته بيش از ۲هزار
واحدهاي راكد كشور توسط قوه قضاييه احيا شده است.
ديروز سرباز جنگ بوديم اكنون سرباز اقتصاد هستيم
وي خاطرنشــان كرد :تا ديروز كه كشور زير بار حمالت ظالمانه دشمن قرار داشت ما
ســرباز جنگ بوديم و در حال حاضر سرباز اقتصاد هســتيم و خالصانه براي سرافرازي و
سربلندي اين مرز و بوم خواهيم جنگيد.
وي اضافــه كرد :ما ايرانيها توان و تفكر و جرأت الزم را براي انجام كار داريم و با جان
و دل براي پيشــرفت مملكت از جان و مال خود گذشــته و با تمام توان ف ّعاليت خواهيم
كرد و در اين راســتا الزم اســت بانكهاي عامل به حمايت از توليدكننده داخلي اهتمام
بيشتري داشته و در برابر توليد ملي كارشكني نكنند .ابراهيمي اذعان كرد :اگر حمايتهاي
قوه قضاييه و مسؤوالن مربوطه نبود ما هرگز قادر به احيا دوباره اين كارخانه نبوديم و الزم
اســت دولت بداند كه ايرانيان جرأت انجام هركاري را دارند و اگر حمايت شوند هرگز به
بيگانگان نياز نداريم و ايراني حاضر است براي اين نظام و مملكت و مقام معظم رهبري از
جان و مال خود بگذرد.
مديرعامل كارخانه تصفيه شكر سردشت تأكيدكرد :صداي توليدكننده داخلي بايد به
گوش مسؤوالن برسد و شعار مقام معظم رهبري در خصوص مانعزدايي نه فقط در بيان
بلكه با عمل بايستي محقق شود و در اين راستا نياز هست بانكهاي عامل نيز براي محقق
شدن اين امر پاي كار آمده و حامي توليدكننده باشند.
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برطرف شدن مشكل
بزرگترين كارخانه توليد قند
شمال غرب

رييــس دادگســتري اهر گفــت :با رفع
مشكالت حقوقي و قضايي بزرگترين واحد
توليد قند و تصفيه شكر اين كارخانه به زودي
ف ّعاليت خــود را در اهر آغــاز و زمينه براي
اشتغال بيش از  ۵۰۰نفر فراهم ميشود.
حجتاالســام محمدعلــي نظــري در
ّ
جلسهاي با ســرمايهگذار بخش خصوصي و
كارآفرين ف ّعال در حوزه توليد قند و شــكر
شهرســتان اهر اظهار داشــت :بزرگترين
كارخانه توليد قند ســفيد و تصفيه شكر كه
در سالهاي اخير با طرح پروندههاي قضايي و
حقوقي از سوي شركت كشت وصنعت مغان،
تكميل و اجراي اين مجتمع توليدي با مشكل
مواجه شده و عم ً
ال نصب تجهيزات و ماشين
آالت متوقف شــده بود ضمــن پيگيريها و
متعدد با طرفين ،عمليات اجرايي
رايزنيهاي
ّ
اين پروژه عظيم توليدي صنعتي در شهرك
صنعتي اهر آغاز شد.
اين مقام ارشــد قضايي شهرســتان اهر
افزود :در راســتاي تحقّق شــعار سال در
حمايت از توليد ،پشتيبانيها و مانعزداييها
و اجراي سياســتهاي كالن قوه قضاييه و
برنامههاي ابالغي دادگســتري اســتان به
منظور حمايت قضايي از واحدهاي توليدي
و رفع مشكالت و موانع آنها ضمن برگزاري
جلسات مســتمر با اعضاي هيأتمديره و
نمايندگان حقوقي شركت كشت و صنعت
مغان و شركت قندقانع اهر ،با مديريت دكتر
خليل الهي رياســت كل دادگستري استان
و رايزنيهــاي الزم در اين خصوص ،توافق
با طرفين دعوي انجام شد كه با تحقّق اين
امر ،عالوه بر جلوگيــري از توقف عمليات
اجرايي بزرگترين كارخانه تصفيه شــكر و
توليد قند شمالغرب كشور در اهر ،زمينه
تأمين حقوق قانوني شركت كشت وصنعت
مغان نيز با تمهيدات ويژه فراهم شد .رييس
دادگستري اهر گفت :در راستاي تأكيدات
ويژه رياســت عالي قوه قضاييه ،سيســتم
قضايي شهرستان خود را موظف به حمايت
از كارآفرينان و توليد گران ميداند و دراين
راســتا و با پيگيري انجام شده هماكنون با
حل مشكل اين واحد بزرگ توليدي عمليات
نصب تجهيزات و ماشين آالت آغاز شده و
با اعالم سرمايهگذار اين كارخانه با تكميل
واتمام اين پروژه بزرگ كارآفريني طي شش
ماه آتي و آغاز توليد ،زمينه براي اشــتغال
بيش از  ۵۰۰نفر فراهم ميشود.

كشت چغندرقند به دليل رضايت كشاورزان
از نرخ خريد  ۴۰درصد افزايش يافت

مجري طرح چغندر وزارت جهاد كشاورزي
گفت :به دليل افزايش بيش از  ۱۰۰درصدي
قيمت خريد چغندرقند ،كشت اين محصول
در سال زراعي جاري با استقبال بيشتري از
سوي كشاورزان مواجه شده است.به گزارش
وزارت جهــاد كشــاورزي ،پيمان حصادي
ميزان سطح قرارداد كشت چغندرقند بهاره
در سال زراعي جاري را نزديك به  ۹۲هزار
هكتار و ميزان سطح كشت را نزديك به ۷۸
هزار هكتار عنوان كرد.وي افزود :ميزان قرارداد كشت چغندرقند بهاره
تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل در همين تاريخ  ۲۰درصد و
ميزان سطح زير كشت  ۳۹درصد افزايش نشان ميدهد .حصادي ابراز
اميدواري كرد كه روند كشت چغندر بهاره تا پايان فصل كشت ادامه
يابد.وي درباره قيمت خريد چغندرقند اظهار داشت :اين محصول بر
مبناي درصد عيار قند  ۱۶از چغندركاران خريداري ميشــود و اين
در حالي اســت كه متوسط عيار قند كشور بيش از  ۱۷است.مجري
طرح چغندر وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد :هر واحد افزايش عيار
قنــد نزديك به  ۲۰۰ريال به قيمت چغندرقند ميافزايد .وي اذعان
داشت :با توجه به افزايش متوسط عيار قند و با احتساب جوايز توليد
مبني بر  ۲۰كيلوگرم تفاله خشك و  ۲كيلوگرم قند يا شكر به ازاي
هر تن تحويل چغندرقند ،كشت و توليد اين محصول در هر كيلو گرم
براي كشاورزان درآمد ناخالص نسبتاً مطلوبي ايجاد ميكند .حصادي
افزود :با توجه به عملكرد باالي چغندر قند ،ميزان درآمد خالص آن
براي كشاورزان مقرون بهصرفه است و از كشت آن استقبال ميشود.
وي افزايش عملكرد محصولي كه بعد از چغندر قند كشت ميشود،
كاهش جمعيت علفهاي هرز به ويژه نازك برگها و برخي آفات و
بيماريها را از مزاياي كشت اين محصول برشمرد و گفت :كشاورزان
هر سال كشت چغندرقند را در الگوي كشت خود قرار ميدهند.

چغندرقند پاييزه كشور در استان خوزستان
انجام شده است .حصادي در عين حال اظهار
داشت :كشت چغندرقند در قالب كشاورزي
قــراردادي و با انعقاد قرارداد كشــت انجام
ميشود .وي با بيان اينكه سطح زير كشت
چغندرقند پاييزه در ســال زراعي -۱۴۰۰
 ۱۳۹۹افزايش چشــمگيري داشته است،
خاطرنشان كرد :در ســال زراعي گذشته،
سطح زير كشت چغندرقند پاييزه  ۱۶هزار
و  ۳۷۹هكتار با توليد  ۹۴۹هزار و  ۵۷۲تن و ميانگين عملكرد توليد
 ۵۸تن در هكتار بوده است .وي با اشاره به اينكه برداشت چغندرقند
پاييزه در سال زراعي جاري در استان خوزستان آغاز شده است ،گفت:
عمليات برداشت اين محصول در كشور تا تير ماه ادامه خواهد داشت.
حصــادي درباره برنامه افزايش توليد چغندرقند پاييزه به منظور
صرفه جويي در مصرف آب اذعان داشت :ما به دنبال اين هستيم تا
ساالنه حدود  ۵۰۰هزار تا  ۷۰۰هزار تن افزايش توليد در چغندرقند
پاييزه كشور اتفاق بيفتد كه با توجه به محدوديت ظرفيتهاي صنعتي،
اين هدف دستكم در چهار سال آينده محقق خواهد شد .وي ادامه
داد :در صــورت افزايش ظرفيت صنعتي و احداث كارخانههاي قند
جديد ،امكان  ۳۰تا  ۵۰هزار هكتار توسعه كشت چغندرقند پاييزه در
استان خوزستان وجود دارد .به گفته مجري طرح چغندر قند كشور،
حدود پنج متقاضي و سرمايهگذار جديد ،پيگير احداث كارخانههاي
قند در استان خوزســتان هستند .وي اضافه كرد :در حال حاضر به
دليل پايين بودن ظرفيت تحويل كارخانههاي قند موجود در استان
خوزستان ،بخش قابل توجهي از چغندرقند توليدي استان با صرف
هزينههاي گزاف حمل ،به كارخانههاي قند مستقر در خارج از استان
تحويل ميشود .حصادي ،افزايش عملكرد توليد در چغندرقند را از
برنامههاي معاونت امور زراعت نام برد و اظهار داشــت :در اين راستا،
ســال گذشته پروژه بررسي علت خأل عملكرد در چغندرقند در كل
كشــور اجرا شــد .وي افزود :با اجراي اين پروژه به دنبال شناسايي
مشــكالت مربوط به عملكرد توليد هستيم و از جمله اين مشكالت
ميزان تراكم بوته در هكتار است.مجري طرح چغندر قند كشور گفت:
اگر بتوانيم تراكم بوته در مزارع چغندرقند را به  ۸۰تا  ۱۲۰هزار بوته
در هر هكتار برسانيم ،افزايش عملكرد چشمگيري خواهيم داشت.
وي درباره آبياري مزارع چغندرقند نيز اذعان داشت :سيستمهاي
نوين آبياري مانند آبياري قطرهاي (تيپ) و باراني در مزارع چغندرقند
در حال گسترش است.

مديرعامل شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان از توسعه
كشت چغندر قند بهاره در سطح بيش از  ۱۶۰۰هكتار از اراضي
اين شــركت خبرداد .اســداهلل محســنزاده افزود :امسال بيش
از  ۱۶۰۰هكتار از اراضي شــركت كشــت و صنعت و دامپروري
مغان به كشت محصول چغندرقند بهاره اختصاص يافته است و
طبق پيشبيني كارشناسان اين محصول در تيرماه برداشت و به
كارخانه قند تحويل داده خواهد شد.وي اظهاركرد :در سال توليد،
پشتيبانيها و مانع زداييها با هدف كاهش وابستگي به واردات
شكر و تأمين نيازهاي داخلي و همچنين به منظور بهرهبرداري
هر چه بهتر از امكانات آب ،زمين و بهبود معيشــت كشــاورزان
چغندركار منطقه بخشي از اراضي شركت بهصورت مشاركتي در
اختيار چغندركاران منطقه قرار داده شــده و بر اين اساس بذور
منوژرم مورد نياز نيز تأمين و در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.
محسنزاده ادامه داد :تالش مسؤوالن اين شركت بر بهرهبرداري
حداكثري از ظرفيت كارخانه قند مغان است و به همين منظور
عالوه بر كاشت چغندرقند بهاره ،بيش از  ۱۲۰۰هكتار از اراضي
شركت نيز به كشت محصول چغندرقند پاييزه با استفاده از ارقام

مقاوم به بولت (ســاقه روي) ،اختصاص يافته كه عالوه بركاهش
چشمگير در مصرف آب و اصالح الگوي تناوب باعث افزايش طول
دوره بهرهبرداري كارخانه قند مغان نيز خواهد شــد .وي با بيان
اينكه روند اجرايي كارها از وضعيت مناسبي برخوردار است ،گفت:
عمليات داشــت از قبيل مبارزه با علفهاي هرز ،كود سرك اوره
و تغذيــه كود جهت تغذيه تكميلي به موقع انجام يافته اســت.
مديرعامل شركت كشت و صنعت مغان از برنامهريزي براي كاشت
 ۵۲۰هكتار چغندر قند در مزارع با تأمين بذور خارجي مونوژرم
از ســوي شركت و با نظارت كارشناسان آن خبرداد و گفت :اين
طرح به منظور افزايش طول دوره بهرهبرداري كارخانه قند مغان
و تأمين حداكثر خوراك مورد نياز اين كارخانه بوده و با تمهيدات
بهعمل آمده اين كارخانه امســال با تأمين چغندرقند مورد نياز
با حداكثر توان ف ّعاليت خواهد كرد .شــركت كشت و صنعت و
دامپروري مغان با داشــتن اراضي وســيع زراعي ۲ ،هزار و ۶۰۰
هكتار باغات ميوه ،مجتمــع بزرگ دامپروري ،كارخانههاي قند،
لبنيات ،فرآوري ميوه و چند واحد توليدي ديگر از شــركتهاي
منحصر بهفرد كشور محسوب ميشود.

پيشبيني توليد  ۱.۱ميليون تن چغندرقند پاييزه
مجري طرح چغندرقند وزارت جهاد كشاورزي گفت :پيشبيني
ميشــود در سال جاري  ۱.۱ميليون تن چغندرقند پاييزه در كشور
توليد شود.پيمان حصادي گفت :برآورد ميكنيم از اين ميزان توليد
چغندرقند پاييزه ،بيش از  ۱۳۰هزار تن شكر استحصال شود.
وي ،سطح زير كشت چغندرقند پاييزه كشور در سال زراعي جاري
را بيش از  ۲۷هزار هكتار عنوان كرد.مجري طرح چغندرقند وزارت
جهاد كشاورزي افزود :بيش از  ۱۸هزار هكتار معادل  ۷۰درصد كشت

كشت چغندر قند در كشت و صنعت مغان توسعه يافت
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مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خبر داد:

تداوم ركوردشكنيها در توليد شكر
با پشتيبانيها و مانعزدايي

مديرعامل شــركت توســعه نيشكر و
صنايع جانبي اظهار داشت :پشتيباني و
مانعزدايي در توليد ،رونق اقتصادي را رقم
ميزند و كشور را در ريل خودكفايي قرار
ميدهد.
به گــزارش روابط عمومي شــركت
توســعه نيشــكر ،دكتر عبدعلي ناصري
گفت :در سايه عنايت پروردگار ،انسجام
مديران و همت پرسنل ،جهش توليد به
ميزان  618461تن شــكر و افزايش دوبرابري توليد شكر نسبت
به دو سال گذشته محقق شــد.وي افزود :ميزان توليد شكر ۲۵
درصد بيشــتر از پيش بينيهاي اوليه بود و ركوردي ماندگار در
كشت و صنعتهاي هفتگانه در برداشت نيشكر و استحصال شكر
رقم خورد.مديرعامل شــركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در
بخش ديگري از ســخنان خود با اشاره به كاهش بارندگيها در
سال گذشته تصريح كرد :امسال عليرغم محدوديت منابع آبي،
با پشــتيباني و مانع زدايي در توليد ،موفقيتي ديگري را در سال
زراعي  ۱۴۰۰-۱۴۰۱رقم خواهيم زد و به ظرفيت اســمي توليد
شكر دست خواهيم يافت.
ناصري با اشــاره به ضرورت مديريت در زمان بحران و مواقع
دشوار ،تأكيد كرد :هر بحراني را بايد با استراتژي خاصي مديريت
كرد و عبور از وضعيت بحراني و بازگشــت به شــرايط عادي با
تصميمگيريهاي به موقع و درست ،هنر مديريت است.
وي با اشاره به ركوردزنيها و ركوردشكنيها در شركت توسعه
نيشــكر عنوان كرد :در سال زراعي  ۱۳۹۹-۱۴۰۰به همت همه
مديران و پرســنل ،موفقيتهاي چشمگيري در شركت توسعه
نيشكر رقم خورد و دستاوردهاي عظيمي حاصل و جهش توليد
محقق شــد و امســال نيز كه بار ديگر مزين به نام توليد همراه
با پشــتيباني و مانعزدايي است ،اين دستاوردها و موفقيتها در
صنعت بزرگ نيشكر ادامه خواهد يافت.
توليد 618هزار تن شكر از نيشكر
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان با
بيان اينكه با پايان فصل برداشت نيشكر در اين شركت ،پنج ميليون
و ۷۶۰هزار تن نيشكر از سطح ۶۱هزار و ۶۵۷هكتار برداشت شد
گفت ۶۱۸ :هزار و  ۲۵۰تن شــكر از اين ميزان برداشت ،در سال
زراعي جاري در واحدهاي هفتگانه نيشــكري خوزستان توليد
شد.عبدعلي ناصري افزود :برداشت نيشكر در واحدهاي هفت گانه
نيشــكري خوزستان از اواخر مهر پارسال شروع و تا ۲۵فروردين
جــاري ادامه داشــت.وي گفت :توليد شــكر در ســال زراعي
 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰در واحدهاي هفت گانه نيشكري خوزستان ۱۸هزار و
 ۲۵۰تن بيش از ميزان پيشبيني اين محصول راهبردي بود.
ناصري با بيان اينكه توليد شكر در واحدهاي هفت گانه نسبت
به  ۲ســال گذشته  ۲برابر افزايش يافت پيشبيني كرد در سال
زراعــي  ۱۴۰۰-۱۴۰۱حدود ۷۰۰هزار تن شــكر در واحدهاي
نيشكري وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي توليد
شود كه اين ميزان توليد ،معادل ظرفيت اسمي اين واحدها است.
وي در ادامه ميزان برداشــت نيشكر در واحد سطح را در اين
شركت  ۹۳.۴تن در هكتار بيان كرد و از ثبت باالترين رقم توليد
شكر در كشت و صنعت نيشكر دهخدا وابسته به اين شركت در
شمال اهواز به ميزان ۱۳.۲تن شكر در هكتار خبر داد.

شروع عمليات داشت نيشكر
ناصــري گفت :بــا پايان برداشــت نيشــكر در واحدهاي
هفتگانه نيشكري خوزســتان ،عمليات داشت در سطح ۶۹

هزار و ۵۰۰هكتار شــروع شد .وي ابراز
اميدواري كرد با توجه به خشكســالي
سال زراعي جاري ،با مديريت و تأمين
آب بتوانيم امســال  ۷۰۰هزار تن شكر
در واحدهــاي هفــت گانه نيشــكري
خوزستان توليد كنيم كه اين خود يك
ركــورد جديد از ابتداي تأســيس اين
شــركت تاكنون خواهد بود.به گزارش
ايرنا عمليات اجرايي واحدهاي هفتگانه
نيشكري خوزستان درسطح ۸۴هزار هكتار در جنوب و شمال
اهواز از دهه  ۷۰شــروع شده و از ابتداي دهه  ۸۰يكي پس از
ديگري به بهرهبرداري رسيدند.
واحدهاي هفتگانه نيشكري سلمان فارسي ،حكيم فارابي ،امام
خميني(ره) ،دهخدا ،اميركبير ،ميرزاكوچكخان و دعبل خزاعي
به تنهايي حدود ۴۰درصد شكر كشور را تأمين ميكنند.
واحدهاي نيشــكري هفت تپــه و كارون از ديگر واحدهاي
مســتقل توليد شكر در خوزستان هستند.نياز ساالنه كشور به
شكر  ۲.۲ميليون تن است كه از اين ميزان ۱.۵ميليون تن در
داخل توليد ميشــود و حدود ۷۰۰هزار تن شكر خام از خارج
وارد ميشــود كه بخش مهمي از شــكر خام (زرد) وارداتي در
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان به شكر سفيد
تبديل ميشود.
براساس برنامه چشمانداز  ،۱۴۰۴حدود ۷۰درصد توليد شكر
مورد نياز كشور درخوزستان از توليد  ۲محصول راهبردي نيشكر
و چغندرقند تأمين خواهد شد.
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پيشبينيبرداشت
يك ميليون و  ۱۰۰هزارتن
چغندرقند در شمال خوزستان

رييــس كارگروه كشــت چغندرقند اســتان
خوزستان سطح زير كشــت مزارع چغندرقند در
شهرستانهاي دزفول ،انديمشك ،شوش و شوشتر
را بيــش از  ۱۹هــزار هكتار عنوان كــرد و گفت:
پيشبيني ميشــود يك ميليون و  ۱۰۰هزار تن
محصول از اين مزارع برداشت شود.
منوچهــر زارعكريمي با بيان اينكه برداشــت
محصول چغندرقند از  ۲۰فروردين ماه آغاز شــده
و تا  ۱۰تيرماه ادامــه دارد افزود :چغندرقند توليد
كشاورزان شــمال خوزستان به  ۱۰كارخانه طرف
قرارداد منتقل و شــكر آن استحصال ميشود كه
يكــي از اين كارخانهها در شهرســتان شــوش و
 ۹كارخانه ديگر در اســتانهاي همجوار هستند.
رييس كارگروه كشت چغندرقند استان خوزستان
درخصوص مشــكالت اين كشــت در سال زراعي
ي سال زراعي
جاري گفت :با توجه به كاهش بارندگ 
جاري و خشكسالي ،خساراتي به مزارع چغندر قند
وارد شده كه بر عملكرد آن اثر منفي گذاشته است.
وي با بيان اينكه برآورد خسارت وارد شده در پايان
برداشت اعالم خواهد شــد ،افزود :ادوات برداشت
محصول چغندرقند بيش از  ۳۰سال كاركرد دارند
و فرســودگي آنها از جمله مشكالت برداشت اين
محصول اســت.زارع كريمي مشكل حمل و نقل
محصول چغندرقند به استانهاي مقصد را از ديگر
مشكالت كشاورزان دانســت و گفت :براي حمل
بيش از  ۷۵۰هزار تن محصول چغندرقند به ساير
اســتانها نيازمند ناوگان ف ّعال و منسجم در قالب
شركتهاي بزرگ حمل و نقل هستيم كه متأسفانه
خوزستان از اين مزيّت محروم است.
لزوم درنظر گرفتن مشوق براي حمل چغندرقند
وي افزود :مســؤوالن مربوطه به ويژه اداره راهداري
و حمل و نقــل جادهاي و اســتانداري خوزســتان و
همچنين اســتانهاي مقصد محصول چغندرقند بايد
مشوقهايي براي حمل اين محصول توسط كاميونها
در نظر بگيرند چراكه چغندرقند محصولي فســادپذير
اســت و بايد در يك مقطع زماني خاص برداشت شود.
رييس كارگروه كشــت چغندرقند اســتان خوزستان
همچنين از شــركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري
شمال خوزستان خواست براي جلوگيري از وارد آمدن
خسارت به كشاورزان ،آب محصول چغندرقند را تا پايان
برداشت تأمين كند .وي افزود :با توجه به ظرفيتهاي
اســتان خوزستان براي كشــت چغندرقند الزم است
دستاندركاران و مســؤوالن مربوطه اقدام الزم را براي
پيش بيني و راهانــدازي كارخانجات قند انجام دهند.
زارعكريمي اظهار داشت :كارخانه قند شوش (خاورميانه)
در حال حاضر با  ۲۹۰هزار تن ظرفيت ،ف ّعال است ولي
جا دارد همچنان ظرفيت آن افزايش يابد.
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اميد به روند كاهنده واردات

پس از سقوط واردات شكر در سالهاي منتهي به  1394به داليل فني توليد در سرازيري افتاد و واردات روندي
فزاينده را تجربه كرد .اوج واردات از نظر ارزش دالري در ســالهاي تازه ســپري شده به سال  1397برميگردد
كه كمي بيشتر از يك ميليارد دالر به واردات شكر اختصاص يافت .البته دالرهاي  4200توماني در اين افزايش
سهم داشت .با كاهش دالر  4200توماني و نيز افزايش توليد داخلي شكر ارزش واردات شكر در سالهاي 1398
و  1399روندي كاهنده را تجربه كرده است .بهطوري كه مجموع ارزش واردات در دوسال اخير روي هم كمتر
از سال  1397بوده است .باال رفتن ميزان توليد داخلي نسبت به واردات كه در نمودار به خوبي ديده ميشود اين
اميد را دردلها زنده كرده است كه با برنامهريزي درست و دقيق و ارزش نهادن به توليد داخلي و البته دور بودن از
مصيبتهاي طبيعي ميتوان اين روند را ادامه داد .عقل سليم حكم ميكند در شرايطي كه هر دالر در اين وضعيت
براي ايران نياز اساسي به حساب ميآيد كه هزينههاي بهداشت و درمان و امنيت مرزها را فراهم كند اختصاص
ارزان آن براي واردات كااليي كه امكان رشد توليد را دارد را ديگر در دستور كار قرار ندهيم .به هم خوردن تعادل
در واردات وتوليد داخلي و كاهش خروج ارز براي واردات به مثابه يك روند ميتواند ادامه يابد.

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

