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راههاي ممكن براي افزايش
درآمد كشاورزان
بهمن دانايي

افزايش درآمد كشاورزان زحمتكش ايراني
كه در اراضي خــرد و پراكنده خود در دهها
هزار روســتاي دور و نزديك اين سرزمين به
كشــت و زرع مشــغولند يكي از دغدغههاي
مديــران ايراني اســت .عــاوه براين ،همه
فعاالن اقتصادي كه چندين دهه است با اين
كشاورزان دادوستد دارند نيز ميخواهند كه
اين اتفاق بيفتد .به طور مثال كارخانههاي قند
و شكر ايران هميشــه مدافع تعيين باالترين
قيمت تضميني براي چغندركاران بودهاند و
از دولت خواســتهاند نرخهاي اين محصول را
در اندازههاي باال و متوسط نسبي همراستا با
ساير محصوالت تعيين كنند تا شوق فعاليت
در آنهــا زنده بمانــد .اين راهبرد مناســبي
بــراي افزايش درآمــد كشــاورزان از جمله
چغندركاران است .اما تعيين قيمت تضميني
در ايران همانند ســاير فعاليتهاي اقتصادي
و نيز تصميمهاي مديران تابعي از سياســت
بوده و هست .سياست در ايران اين گونه است
كه بايد نان از داخل تهيه شــود و به همين
دليل قيمــت گندم با هــدف افزايش توليد
داخلــي همواره در ســطحي باالتر از قيمت
ساير محصوالت تعيين ميشود.
ادامه در صفحه 2

بخش خصوصي
در كنار دولت

دولت جديد كار خود را آغاز كرده است.
وزيــران دولت يازدهم در محــل كار خود
حاضر شــده و در حال بررســي چگونگي
انتخاب همكاران اصلي خــود براي محقّق
كــردن اهــداف رييس دولت هســتند .در
روزهاي ســپري شــده همچنيــن بخش
خصوصي ايران هــم چنان با اميد به بهبود
مناســبات خود با نهــاد دولت ضمن رصد
فعاليتهــاي دولت جديد تــاش ميكند
نهادهاي مرتبط با خود به ويژه تش ّكلهاي
بخــش خصوصي و به ويژه اتــاق بازرگاني،
صنايع ،معادن و كشــاورزي ايران را روزآمد
كرده و تح ّوالتي در مســير سازگاري بيشتر
با دولت جديــد فراهم كند.اميدواري دولت
به اســتفاده از تواناييهاي ما ّدي ،فكري و
ظرفيت كارشناســي بخش خصوصي براي
غلبه بر دشــواريها ،موضوعي است كه اين
روزها درباره آن بحث و گفتوگو ميشــود
و اين تصور را ايجاد كرده اســت كه اين بار
فضاي كار واقعاً تغيير كرده اســت .از سوي
ديگر اما در درون دســتگاههاي پرشــمار
دولتي نيز كارشناســان ورزيده ،باســابقه
و دلســوزي وجود دارند كه عصاي دســت
مديران ارشــد اجرايي براي ورود به مسير
حل دشواريها به حساب ميآيند.
ادامه در صفحه 2
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وزير جهاد كشاورزي:
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حضورتشكلهاممنوع
تصميمگيريبدون

صفحه 3

جان سختی دالر  ۴۲۰۰تومانی وکابوس برگشت

داستان ارزان نگه داشتن دالر به ریال در ایران عالوه بر
اینکه جنبه مبارزه سیاسی دارد گفته میشود سقوط ریال
به دالر حیثیت سیاسی ایران را مخدوش کرده است .از نظر
اقتصادی نگه داشتن سطح قیمت چند قلم کاالی اساسی و
نیز کاالی واسطهای که راه را برای تثبیت قیمت کاالهای
مورد نیاز تهیدستان باز میکند اهمیت دارد .به طور مثال
تخصیص هر دالر برابر  ۴۲۰۰تومان برای واردات نهادههای
دامی در دولت روحانی از ســال  ۱۳۹۷و به دنبال تحریم
گســترده آمریکا با راهبرد تثبیت یا رشد آرام گوشت مرغ،
گوشــت قرمز ،لبنیات و تخممرغ بود .در حالی که مجلس
انقالبی یازدهم و نیز دولت ســیزدهم بارها دولت حســن
روحانی را در این باره مقصر دانسته و اعالم کردهاند در این
بســتر هزاران میلیارد تومان رانت توزیع شده است و باید
این تخصیص رانتزای ارز ارزان قطع شــود اما به گزارش
یک رســانه هوادار دولت سیزدهم «گمانهزنیهایی که در
فضای مجازی در خصوص اجراییشدن سیاست حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی در آبانماه مطرح شــده بود نادرست بوده و
بر اســاس خبرهای دریافتی این اقدام در آبانماه عملیاتی
نخواهد شد .این موضوع بعد از مصاحبههای وزیر اقتصاد و
رئیسجمهور ضریب بیشتری گرفت .البته رئیسجمهور در
مصاحبــه تلویزیونی خود نیز اعالم کرده بود که حذف ارز

به جای زنده کردن
مردهها
زندهها را نگه دارید

صفحه 3

چالش جهاني
گراني
مواد غذايي

صفحه 4

ترجیحی بدون اعالم قبلی و زمینهسازی الزم انجام نخواهد
شد و در این مورد بهصورت غافلگیرانه عمل نخواهد شد».
بــا توجه به اینکــه در حال حاضر و بــا تخصیص دالر
 ۴۲۰۰تومانی تورم مواد غذایی با شتاب به سوی نرخهای
باال در حرکت بوده و شــهروندان ایرانــی از مصرف مواد
لبنی و نیز گوشــت ســفید و قرمز به شدت کاستهاند اگر
واردات نهادههــای دامی با دالر نیمایی انجام شــود نرخ
تورم این کاالها به ســرعت ســر به آســمان میکشــد و
پیامدهای ناشناس دارند.
ادامه در صفحه 3

شكر در حالي وارد
كشور ميشود ك ه توان
خودكفاييداريم

صفحه 6

انتقاد از قيمت
تضميني محصوالت
استراتژيك

صفحه 7
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بخش خصوصي در كنار دولت
ادامه از صفحه اول
اين دو وضعيت متفاوت موجب شده است،
رقابــت ميان كارشناســان دولتي و ظرفيت
كارشناســي موجود در بخــش خصوصي به
مســألهاي قابل توجه تبديل شــود .بخش
خصوصي ايران در موقعيت تازهاي قرارگرفته
است كه در اين وضعيت دولت اصرار دارد كه
عالوه بر استفاده از نظرات كارشناسي دولتي،
از تواناييهاي كارشناســان بخش خصوصي
استفاده كند و اين بر ابعاد رقابت ميافزايد.
فعاليت كارشناسي ،فعاليت ارزشمند ،ويژه و
بسيار با اهميت است كه ابعاد و زواياي آن در
فضاي جديــد بايد بازكاوي و به ويژه از طرف
بخش خصوصي نوسازي شــود تا در جريان
رقابت با كارشناسان نهادهاي دولتي در شرايط
پايينتر قرار نگيرد .بديهي اســت كه مديران
ارشــد وزارت خانهها ،ضمن تصحيح ديدگاه
به بخش خصوصي از بياعتمادي تا اعتماد اما
درنهايت گزارشها و تحليلهاي كارشناساني
را كه بتوانند واقعيتها را بهتر كالبدشــكافي
كــرده و راهحلهايي با ويژگي ملي بودن ،كم
هزينه بودن ،سازگار بودن با اهداف كلي دولت
و كارآمد بودن را ميپذيرند و اگر ظرفيتهاي
كارشناسي نهاد دولت در شرايط مناسب قرار
نگيرد ،نبايد انتظار بيهوده داشت.
افزايش تواناييها و ظرفيت كارشناسي در
ّ
تشــكلهاي بخش خصوصي آرزوي سادهاي
نيست كه در چشــمبرهمزدني محقّق شود
و براي رســيدن بــه آن بايد برنامه داشــت،
هزينههاي مادي الزم را پرداخت و دل سوزي
كرد.
برنامهريــزي براي ايجــاد فرآيندي كه در
آن كارشناســان ورزيده و شــناخته شده از
گوشهنشيني خارج شوند و كارشناسان جوان
و با انگيزه شناســايي و به كارگرفته شوند تا
توانايي رقابت باكارشناســان با سابقه شاغل
در وزارتخانههــا را پيدا كننــد يك ضرورت
اجتناب ناپذير است.
بخش خصوصي بــه ميزاني با اقبال دولت
مواجه ميشــود كــه بتوانــد در كوتاهمدت
مشورت كارشناسي كاربردي براي حل مسائل
و دشــواريهاي امروز ارايــه كند .اگر بخش
خصوصي توانايي چنيــن مطالبهاي را نتواند
فراهم كند ،كار سخت خواهد شد.

بازنشر پس از  8سال

مطلبی که در باال خواندید درست در
روزهایی که دولت اول حسن روحانی
بر ســر کار آمده بود نگاشته شده
است .د ّقت الزم وکافی در متن نوشته
یادشده و بررسی رخدادهای هشت
سالفعالیتدولتهایروحانیوتعامل
دولتهاییادشدهباتشکلهایبخش
خصوصی و گفت وشــنودهای این
روزهای مدیران دولت سیزدهم نشان
می دهد تفاوتها ناچیز بوده است.
امیدواریم دولت سیزدهم این طلسم
را بشکند و فعالیتهایش در این دور
بسته تعامل با بخش خصوصی و غیر
دولتی تغییرات مثبت ایجاد کند.

راههاي ممكن براي افزايش درآمد كشاورزان

ادامه از صفحه اول
اين اتفاق موجب ميشــود كشــاورزان به كشت گندم
رويكرد مثبت داشــته باشــند .اين وضعيت درباره ســاير
محصوالت زراعي نيز كم و بيش ديده ميشود و در هر دوره
بسته به سياستهاي روز اين نابرابري كار را سخت ميكند.
پرسش فعاالن اقتصاد كشاورزي و نيز اقتصاددانان اين است
كه آيا وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش درآمد كشاورزان
جز اين راهي ندارد؟ آيا وظيفه اصلي وزارت جهاد كشاورزي
بــراي افزايش توليــد و درآمد كشــاورزی تغييرات قيمت
تضميني است؟ واقعيت اين اســت كه به داليل گوناگوني
كه حاال جاي يادآوري آنها در اين نوشــته كوتاه نيست ،با
نگاهي به وظايف متعدد وزارت كشــاورزي و ســازمانهاي
زيرمجموعه اين نهاد ميتوان به راههاي ديگر رسيد.

بهرهوري
همانطور كه در قانون برنامههاي توســعه  5ساله كشور
از جمله برنامه ششم توسعه افزايش بهرهوري در افزايش و
رشد توليد ناخالص داخلي سهم بااليي است ،اين تغيير بايد
در همه بخشها از جمله فعاليتهاي زراعي از حالت رخوت
بيرون بيايد .واقعيت اين اســت كه روزمرگي و تنگناهاي
پرشــماري كه اقتصاد ايران از جمله بخش كشاورزي دارد
توجه به اين متغير سالهاســت در كانون توجه قرار ندارد.
بررسيها نشان ميدهد در همه برنامههاي توسعه  5ساله
يكــي از داليل عقب ماندن رشــد توليد ناخالص داخلي از
هدف برنامهريزي شــده عدم تحقّق بهرهوري بوده اســت.
دولتهاي گوناگون در همه ســالهاي پس از جنگ آنقدر
درگير مســايل روز بودهاند كه بهرهگیری از راههاي ممكن
و تجربه شده ســاير كشورها براي افزايش بهرهوري از آب،
زمين ،كود ،ســم ،بذر و ابزار و ماشــينآالت زراعت و نيز
برداشت محصول را در درجه دوم و شايد چندم اهميت قرار
دادهاند .فقدان بهرهوري مناسب و در سطح ميانگين جهاني
در بهرهبــرداري از مادههاي توليد و نيــز ملزومات زراعت
از يكســو موجب افزايش هزينه تمام شــده توليد زراعي
شــده و از ســوي ديگر با افزايش اندك در توليد محصول
در يك هكتار زمين زراعي درآمد كشــاورزان را در مقابل
تورم همواره عقب نگه ميدارد .در چنين وضعيتي است كه
دولتها تنها راه افزايش درآمد كشاورزان را افزايش قيمت
خريد محصوالت آنها ميدانند .اين پاشنه آشيل كشاورزي
در ايران است .این راهکار تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟
آیا افزایش همه ســاله قیمتی بدون توجــه به راندمان در
هکتار موجب تشــدید تورم نخواهد شد؟ اميد است دولت
توجه به
ســيزدهم و وزير محترم كشــاورزي اين دولت با ّ
اشرافي كه بر همه مسايل اقتصاد كالن زراعت دارد بتواند
آن را در مســايل اصلي تح ّوالت كشــاورزي قرار دهد .در
صورتي كه در يك دوره  4ســاله بتوانيم عملكرد در هكتار
محصوالت زراعي را تنهــا  40درصد افزايش دهيم درآمد
كشــاورزان نيز به همين نســبت افزايش مييابد .از طرف
ديگر بهرهوري كامل و يا در اندازهاي قابل قبول در استفاده
از بذر ،كود ،سم و به ويژه آب نيز يك مسأله بسيار حياتي
براي زراعت در ايران است.
آموزش
با توجه به اينكه كشاورزان ايراني متأسفانه به داليل گوناگون
ميانســال و كهنسال شــدهاند به نظر ميرسد آموزش راههاي
كاربردي كشت و داشت و برداشت براي آنها كار دشواري است.
اما اين يك ضرورت اجتنابناپذير اســت و ميتوان با توســعه
آموزشهاي كاربردي كشــاورزي و اســتفاده از تجربه و دانش
روزآمد و بومي كردن آن به زراعت در ايران كمك كرد .آموزش
در اســتفاده از انواع افزودنيها به زراعت مثل كود ،ســم ،بذر،
شيوههاي آبرساني و نيز اســتفاده كارآمد از ابزار و ماشينآالت
كشــاورزي ميتواند هزينههاي توليد را كاهش دهد .اين كاهش

هزينههــا به معناي افزايــش محصول و نيــز افزايش درآمدها
اســت .وزارت جهاد كشــاورزي و وزير محترم اين نهاد ميتواند
اين مســأله را با توجه به ضرورتها به شــكلهاي گوناگون در
دســتور كار قرار دهد و هزينهها و ســرمايهگذاري الزم و كافي
براي آموزش كشاورزان را تأمين كند .براي اينكه اين اتفاق بيفتد
ابتدا بايد ذهن كشاورزان را آماده سازيم و سپس ذهنيت مديران
ارشد و نيز نهاد قانونگذاري را به اين سمت معطوف كنيم.
بازار و كشاورزي
يكي ديگر از راههاي افزايش درآمد كشــاورزان تصحيح رفتار
بازار محصوالت كشاورزي اســت كه يك پا در زراعت ،يك پا در
تجارت خارجي و يك پا در خريد محبوبيت سياســي و الزامهاي
سياسي دارد .واقعيت اين است كه اراضي خرد و پراكنده دهقانان
و اســتقاللطلبي آنها كه ريشــه در تاريخ زراعت دارد و دهقانان
مالكيت را بيش از هر چيز محترم ميدانند موجب شــده اســت
تالشها براي تجميع اراضي به جايي نرسد و اين مسأله بازتابش را
در بازار فروش نشان ميدهد .بازار محصوالت كشاورزي در سمت
عرضه يعني در ســمتي كه دهقانان قرار دارند بسيار رقابتي است
و در ســمت تقاضا كه دولت و ّ
تشكلهاي كارفرمايي يا خريداران
عمده قرار دارند نوعي از انحصار خريــد را در درون خود پرورش
داده اســت .به همين دليل است كه همواره ميشنويم دهقانان از
اينكه محصوالت آنها به قيمت ارزان خريداري و به قيمتهاي باالتر
در بازارها توزيع ميشود ناراحت و خشمگين هستند و كاري هم
از دستشان برنميآيد .از سوي ديگر ديدهايم دولتها براي اينكه
بازار محصوالت كشاورزي را تنظيم كنند از حربه واردات استفاده
كرده و اجازه نميدهند قيمت محصوالت كشاورزان ايراني افزايش
يابد .ســرانجام اينكه دولتها براي ارزان نگه داشتن قيمت برخي
محصوالت از جمله شكر ،چاي ،برنج و ...قيمتهاي دستوري را در
دستور كار قرار داده و به اين ترتيب قيمتها سركوب ميشوند .به
نظر ميرسد وزير محترم جهاد كشاورزي ميتواند اين بخش را در
دستور كار قرار دهد و ّ
تشكلهاي كشاورزي نيز آمادگي دارند به
دولت كمك كنند.
تجميع اراضي
پس از انقالب ارضي كه در رژيم گذشــته رخ داد و اراضي زراعي
بين كشــاورزان تقسيم شــد ،اراضي زراعي خرد و پراكنده شدند.
رژيم پيشين براي جبران اين كار و تجميع اراضي ابتدا شركتهاي
سهامي زراعي و سپس تعاونيهاي توليد روستايي را در دستور كار
قرار داد .شركتهاي سهامي زراعي به دليل خلع مالكيت از دهقانان
با استقبال روبرو نشد اما تعاونيهاي توليد روستايي به دليل اينكه
مالكيت كشاورزان را محترم ميدانست كاميابي مناسبي داشت .پس
از پيروزي انقالب اسالمي باقيمانده اراضي بزرگ نيز با قانون مص ّوب
شوراي انقالب بين كشــاورزان هر منطقه تقسيم شد و شوراهاي
 7نفره توزيع زمين خردتر و پراكندهتر شدند اراضي زراعي را تسريع
و گســترش داد و در حال حاضر متوسط زراعي دهقاني در ايران تا
 5هكتار بســته به منطقه و نوع محصول است و اين مسأله كشت
مدرن را سخت ميكند .اگر دولت سيزدهم بتواند در ادامه فعاليتهاي
دولتهاي قبلي راههاي قانوني و نيز متقاعد كردن دهقانان را براي
تجميع اراضي با كاميابي به جايي برساند راه را براي افزايش درآمد
دهقانان و نجات دادن اقتصاد كشاورزي هموار خواهد كرد.
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وزير جهاد كشاورزي:

ّ
حضورتشكلها ممنوع
تصميمگيري بدون

وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه قيمتگذاري
دســتوري را قبول ندارم ،گفت :تصميمگيري بدون
ّ
تشــكلها و اتحاديههاي بخش كشــاورزي
حضور
ممنوع است و به صالح كشور نيست.
ســيد جواد ساداتينژاد وزير جهاد كشاورزي در نشست
ّ
ّ
تشكلهاي دام ،طيور ،زنجيرههاي
با رؤســاي اتحاديهها و
توليد و عرضه مــرغ ،تخممرغ و زنبورداري اظهار كرد :اگر
قرار است تصميمي براي حوزه كشاورزي و دام گرفته شود
بايد از افرادي كه در ميدان اجرا حضور دارند بهره بگيريم
چراكه در انتهاي كار هم تصميم ما بايد توســط اين افراد
اجرا شود .وي افزود :اگر قرار باشد وزير و وزارتخانه در حوزه
مرغ به تنهايي تصميم بگيرد ،اتحاديهها اراده كنند كه اين
تصميم اجرايي نشــود ميتوانند اين تصميم را در ميدان
ّ
تشكلها اعتماد داريم .وي
بياثر كنند و ما به اتحاديهها و
افزود :شــما توليدكنندگان ســربازان حوزه امنيت غذايي
كشور و توليدكنندگان قدرت غذا در منطقه هستيد و من
خدمتگزار شما هستم تا شــما بتوانيد اين اقتدار را ايجاد
كنيد .ساداتينژاد با اشاره به اينكه اتحاديهها و ّ
تشكلها در
اين صنعت ماندگارند و كار اصلي را انجام ميدهند ،عنوان
كرد :مســئوليت اصلي امنيت غذايي بر دوش اتحاديهها و
ّ
تشكلها اســت و به همين دليل در شوراي قيمتگذاري
 ۶نفر از بخش خصوصي حضور دارند.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد :ما ميتوانيم يك شرايط
ّ
تشــكلها براي تصميمسازي،
جديدي را در حوزه حضور
تنظيمگري و تسهيلگري بازار با آيندهنگري ايجاد كنيم و
اگر به بخش كمك كنيد اين بستر به خوبي اجرا و تثبيت
خواهد شــد .وي با بيان اينكه براي حــوزه پايداري توليد
ّ
تشــكلها و اتحاديههــا نياز داريم،
غذاي مردم به كمك
تصريــح كرد :ما بايد با همكاري هــم اين حوزه را متح ّول
ّ
ّ
تشكلهاي قدرتمند
تشــكلها به خصوص
كنيم و جايگاه
در وزارت جهاد كشاورزي بايد تقويت شود؛ روزي كه از اين
وزارتخانه رفتم بايد يكي از اقدامات انجام شده توسط من
اين باشــد كه بازار را به دست افرادي سپردهام كه مسئول
اصلي آن هستند.
قيمتگذاري دستوري را قبول ندارم
ســاداتينژاد با اشــاره به اينكه قيمت ثابت و دستوري
بر روي محصوالت را قبــول ندارم ،عنوان كرد :بايد درصد
مثبت و منفي نوســانات بازار و ســود توليدكننده مدنظر

قــرار گيرد تا بتوانيم بازار را تنظيم كنيم .وي با بيان اينكه
بخش توليد در بخش كشاورزي بنگاه اقتصادي است و بايد
سوددهي داشته باشــد ،اظهار داشت :اگر توليد سوددهي
نداشــته باشــد پايدار نخواهد بود و وظيفه من حفاظت از
پايداري توليدات شما است.
وي افــزود :بخش كشــاورزي ايــران ارزآور اســت اما
جمهوري اســامي تاكنون به خوبي طعم اين ارزآوري را
نچشيده است و در منطقه برخي ديگر از كشورها جاي ما
را گرفتهاند.
ّ
تشكلها
تصميمگيري بدون حضور
و اتحاديههاي مرتبط ممنوع
وزير جهاد كشــاورزي تأكيد كرد :تصميم بدون حضور
ّ
تشكلها و اتحاديههاي بخش كشاورزي ممنوع است و به
صالح كشــور نيست ،بنابراين براي خروج از بحران بايد در
كنار هم باشــيم ،به هم اعتماد كنيــم و صادقانه به مردم
ّ
تشــكلها در كنار وزارت
خدمــت كنيم.وي ادامه داد :اگر
جهاد كشاورزي بمانند ،ميتوانيم در مدت زمان مطلوب و
كوتاهي از اين شرايط عبور كنيم ،در اين شرايط بايد مواظب
مردم و بازار و همچنين مراقب افرادي كه ميخواهند بازار
را به چالش بكشند ،باشيم.ساداتي نژاد با اشاره به بازگشت
اختيارات قانــون انتزاع به وزارت جهاد كشــاورزي گفت:
نميگذاريم هيچ ارگانــي در حيطه اختيارات وزارت جهاد
كشــاورزي مداخله كند و تصميمگيــري براي محصوالت
ّ
تشــكلها و
كشــاورزي توســط اين وزارتخانه و با كمك
اتحاديهها انجام خواهد شد.

جان سختی دالر  ۴۲۰۰تومانی وکابوس برگشت

ادامه از صفحه اول
دولت تالش میکند دستکم برای یک دوره کوتاه دیگر
و احتماالً ثبت ســفارش نهادههای دامی و ســایر کاالهای
اساســی با دالر  ۴۲۰۰تومان انجام شــود تا از عدم تعادل
در بازار جلوگیری شود .در برخی طرحها آمده بود عالوه بر
عــدم تخصیص دالر ارزان باید نرخ تعرفه واردات نیز با دالر
نیمایی باشــد که باز هم به دامــن زدن نرخ تورمی واردات
منجر میشود.
واقعیت این است که برخی گمانه زنیها نشان میدهد
طوالنیتر شــدن زمان گفت وگوهای هســتهای شاید به
ادامه تحریمها منجر شده و درغیاب درآمد صادرات نفت
و احتمال فزاینده تر شــدن نرخ تورم ممکن است مدیران
نظــام را به این فکــر بیندازد که نه تنهــا راه حذف دالر
 4200تومانــی را ببندند و آن را تثبیت کنند بلکه برخی
از کاالهایی که از شمول این سیاست ارزی خارج شدهاند

را باردیگر به بهانه صیانت از مصرفکنندگان به فهرســت
کاالهایی که دالر  4200تومانی میگیرند اضافه کنند .با
توجه به خبرهایی که این سو و آن سو از رشد قیمتهای
برخی از کاالها از جمله شــکر در رســانهها منتشر شده
و فضای فعالیتهای اقتصــادی را از تعادل خارج میکند
این یک کابوس به حســاب میآید .در شرایطی که قیمت
هرکاالیی در ایران با کمی درنگ و تأخیر زمانی خود را با
نرخ تــورم عمومی ونیز نرخ دالر در بازار آزاد ارز در ایران
سازگار میکند بدیهی اســت که میانگین رشد قیمتها
در یک ســطح اســت و ماجراســازی درباره قیمت شکر
میتواند زنگ خطر را به صدا درآورد .مدیران ارشد دولت
باید دراین باره با تدبیر و درنگ و د ّقت بیشتری عمل کرده
واز رفتارهای هیجانی که میتواند ثبات موجود را به زیان
اقتصاد ملی و نیز به زیان تولید داخل اســت را در دستور
کار قرار ندهند.

3

به جای زنده کردن مردهها
زندهها را نگه دارید

چند سالی اســت که مدیرانی
از جنــس حمایتگران ،نهضتی راه
انداختهاند که واحدهای ورشکسته
صنعتی را زنده کنند .این واحدهای
صنعتی به دالیل گوناگون توانایی
ماندن در بازار را از دســت داده و
باید بساطشــان برچیده شود اما
آنها با استفاده از فضاهای سیاسی
و شکاف دیدگاهها برخی مقامهای
قضایی ،دولتی و مجلس را متقاعد
میکنند که اگر به آنها تسهیالت
داده شــود میتوانند سر پا بمانند
و بیشــتر از هر چیز بــر موضوع
اشتغال تأکید میکنند و از این راه
دلها را به رحم میآورند.
بارها شــنیدهایم که مقامهای
اســتانی و ملی به بانکها هشدار
میدهند حق ندارنــد کارخانهها
را تملّک کنند .ایــن اتفاق که به
کمــک واحدهای ناتــوان بیاییم
ظاهر خوشــی دارد اما پیامدهای
آن را کــه خــوب واکاوی کنیم
انبوهــی از ناکارآمدی را میبینیم
و اصل داستان زیر سؤال میرود.
اولین چیزی که در این داســتان
مخدوش به نظر میرسد این است
که تفاوت مدیر و مالک کارآمد و
مدیر ناکارآمد را نادیده میگیریم
و به این ترتیــب رقابت را قربانی
نمیکنیم.
دومین مســأله و حقیقت بد در
این فرآیند دست کردن در جیب
کسانی اســت که منابع خود را به
بانکها دادهاند تا بیشترین سود را
کســب کنند و حاال با زندهسازی
واحدهای ناکارآمــد از جیب آنها
برداشــته و به یک گــروه خاص
میدهنــد .نکته بعد این اســت
که با دادن مهلــت برای پرداخت
وام بانکــی اولیه بر میزان وامهای
مشــکوکالوصل افزوده و نسبت
مع ّوقههــا به کل اعتبــارات را به
مرزهای خطرناک میرسانیم.
بــه نظر میرســد بــرای این
جنبش باید نهایتی لحاظ شــود
و این کار بایــد در جایی محدود
شــود .در غیر این صورت معنای
فعالیــت اقتصادی را از درون تهی
کرده و به همه امیدواری میدهیم
بروید جلو ما پشــت شما هستیم.
خوب است مدیران مربوطه آماری
از میزان تسهیالت به کارخانههای
ورشکســته را در این سالها ارائه
داده و بگوینــد تاکنون چه میزان
کامیابــی به دســت آوردهاند .در
غیر این صورت رانت را گســترش
میدهیم.

4
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چالش جهاني گراني مواد غذايي

از اروپا گرفته تا تركيه و هند ،سياستمداران در مواجهه با چالش
گراني مواد غذايي ،كمكهاي بيشتري فراهم كرده و درصدد كنترل
دســتوري قيمتها و وضع مقررات تجاري براي خنثي كردن تأثير
قيمتهاي باال روي مصرفكنندگان هستند.
آمار سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) نشان داد قيمت
جهاني مواد غذايي در اوت با رشد قيمت روغنهاي گياهي ،غالت و
گوشــت ۳۳ ،درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش
يافت .اين وضعيت بعيد اســت بهتر شود زيرا تغييرات آب و هوايي
ناگهاني ،افزايش هزينه حمل بار و كود ،محدوديتهاي حمل و نقل
و كمبود نيروي كار اين مشــكل را پيچيده كردهاند .كاهش ذخاير
ارزي خارجي هم توانايي بعضي از كشورها براي واردات مواد غذايي
را محدود كرده است .اين مسأله در بازارهاي نوظهور كه هزينه مواد
غذايي ســهم بزرگتري در هزينه خانوار دارد ،حادتر است .اما حتي
امريكا هم به تكاپو افتاده تا به مسأله قدرت خريد مواد غذايي در دوران
همهگيري ويروس كرونا رسيدگي كند .كالن هندريكس از مؤسسه
اقتصاد بين المل پترســون در واشنگتن ميگويد دولتها ميتوانند
دخالت كرده و قول دهند هزينههــاي مصرفكننده را براي مدتي
حمايت كنند اما نميتوانند تا ابد اين كار را انجام دهند .طبق آمار فائو،
هزينهها با در نظر گرفتن تورم و رشد ساالنهاي كه پيدا ميكنند ،در
حال حاضر باالتر از هر زماني در شش دهه گذشته هستند .به گفته
آلستر اسميت از دانشگاه وارويك انگليس ،در واقع اكنون خريد غذا
نسبت به سال  ۲۰۱۱كه اعتراضات مردمي در خاورميانه به سرنگوني
ســران قدرت در تونس ،ليبي و مصر منجر شد ،دشوارتر است .غذا
اكنون بيش از بخش اعظمي از تاريخ مدرن به ثبت رسيده ،گرانتر
است .در تونس كه آغازگر اعتراضات بهار عربي بود ،تنها چند روز پس
از بركناري نخستوزير و تعليق پارلمان ،قيس سعيد ،رييسجمهور
اين كشور از توليدكنندگان و فروشندگان خواست قيمت برخي مواد
غذايي را كاهش دهند .قيمت گوشت قرمز بالفاصله حدود  ۱۰درصد
كاهش يافت و همچنين كاهش نامشخص قيمت كاالهاي اساسي
شامل آرد ،گوشت ،لبنيات ،قهوه و نوشيدنيهاي غيرالكلي از سوي
گروه البي تجاري اصلي تونس اعالم شــد .قيمت ميوه حداكثر ۲۰
درصــد كاهش يافت با اين حال قيمتهاي مصرفكننده در اوت بر
مبناي ساالنه  ۶.۲درصد رشد داشت.
همچنين چشمانداز كاهش يارانه در تونس مطرح است .همزمان
با تالش تونس براي موافقت صندوق بينالمللي پول با برنامه فاينانس
جديد ،بحثي درباره تمركز به حمايت از شــهروندان محروم شكل
گرفته است .اين بحثها احتماالً به حمايت كمتر از كاالهايي مانند
آرد و شكر و همچنين برق براي شمار زيادي از خانوارها منتهي خواهد
شد .همسايگان شمال آفريقاي تونس هم به دنبال كاهش يارانه براي
كمك به ترميم وضعيت مالي خود هســتند .عبدالفتاح السيســي،
رييسجمهور مصر خواستار افزايش قيمتهاي نان شده است .نانوايان
الجزايري قيمــت نان يارانهاي را در پي كمبود گندم افزايش داده يا
اندازه قرص نان را كوچك كردهاند .مقامات مراكش در ژوييه برنامهاي
را اعالم كردند كه تحت آن يارانه شــكر و آرد گندم ارزان از ابتداي
ســال آينده كاهش پيدا ميكند و بايد از سوي پارلمان تأئيد شود.
قيمت نان فقط براي كشورهاي واردكننده گندم در شمال آفريقا و
خاورميانه سياسي نيست .روماني بزرگترين صادركننده اروپا در فصل
جاري بوده و با اين حال قيمتها در اين كشور رشد دو رقمي داشته
است .تورم روماني در سال  ۲۰۲۱سريعترين آهنگ رشد را در هشت
سال گذشته خواهد داشــت .آدريان اوروس ،وزير كشاورزي روماني
اعالم كرده كه اين كشور  ۷۶۰ميليون يورو ( ۸۰۶ميليون دالر) براي
سرمايهگذاري در ذخيرهسازي و فرآوري زراعي اختصاص داده است.
وي گفت :ما يكي از بزرگترين صادركنندگان غالت هستيم و با اين
حال همچنان محصوالت نان منجمد وارد ميكنيم .دولت روماني تا
ماه جاري همچنان منتظر ارايه پروژههاي واجد دريافت حمايت مالي از
سوي كشاورزان بود .كشاورزي روماني يكي از بزرگترين پتانسيلها را
در اروپا دارد با اين حال نتوانسته است از پول اتحاديه اروپا براي بهبود
توليد داخلي استفاده كند .كشورهاي ثروتمند هم مشكالت خودشان

را دارند زيرا همهگيري به درآمد شهروندان آسيب زده است .در امريكا
كه بزرگترين اقتصاد جهان اســت ۸.۶ ،درصد افراد اظهار كردند در
هفته پيش از نظرسنجي كه در  ۳۰اوت انجام گرفت ،گاهي يا اغلب
غذاي كافي براي تناول نداشتند .برخالف عملكرد دولت ترامپ ،دولت
جو بايدن كمك به شهروندان امريكايي كم درآمد و درآمد متوسط
را افزايش داده و كمكهاي كاالهاي غذايي اساسي بزرگترين افزايش
بلندمدت را در تاريخ اين برنامه داشــته است.دولت فدرال نسبت به
رشــد قيمتهاي مصرفي همزمان با بهبود رشد اقتصادي از تبعات

قيمت جهاني غذا به باالترين رقم
طي  10سال گذشته رسيد

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد اعالم كرد قيمت
جهاني غذا در سپتامبر به خاطر كافي نبودن توليد جهاني
غالت و باال رفتن تقاضا براي آن ،به باالترين رقم طي ۱۰
سال گذشته رسيده است .سازمان خواربار و كشاورزي ملل
متحد (فائو) اعالم كرد قيمت جهاني غذا در سپتامبر براي
دومين ماه پياپي افزايش يافته و به باالترين رقم طي 10
سال گذشته رسيده است .بيشترين افزايش قيمت مربوط
به غالت و روغنهاي نباتي اســت .فائو همچنين افزايش
باالي توليد غالت در سراسر جهان در  2021را پيشبيني
كــرده ولي اعالم كرده مصرف غالت از توليد آن پيشــي
خواهد گرفت .متوســط شاخص قيمت غذاي فائو در ماه
گذشته به  130رسيد يعني باالترين رقم از سپتامبر .2011
اين شاخص براساس قيمت جهاني مواد غذايي كه بيشتر
در سراسر دنيا معامله ميشوند سنجيده ميشود .قيمت
محصوالت كشــاورزي در سال گذشــته بهخاطر كاهش
برداشت و تقاضاي باالي چين بهشدت افزايشيافته بود.
شاخص قيمت غالت فائو  2درصد در سپتامبر نسبتبه ماه
قبلاز آن افزايش يافت كه نتيجه  4درصد افزايش قيمت
گندم بوده است .سازمان ملل اعالم كرد اين افزايش قيمت
پيامد صادرات كمتر در بحبوحه باال رفتن تقاضاست .قيمت
روغنهاي نباتي در دنيا  1٫7درصد نســبتبه ماه قبل باال
رفته و همچنين يك افزايش  60درصدي نســبتبه سال
گذشــته داشته است .قيمت شكر  0٫5درصد در سپتامبر
بهخاطر نگراني در مورد شرايط جوي در برزيل ،بزرگترين
صادركننده اين محصول ،افزايشيافته اســت .فائو توليد
غالت در ســال جــاري ميــادي را  2.800ميليارد تن
پيشبيني كرده ،اين رقم در ماه گذشــته  2٫788ميليارد
تن تخمين زده ميشد .اين درحالي است كه مصرف غالت
دنيا  2٫811ميليارد تن پيشبيني ميشود.

همهگيري كوويد  ۱۹نگراني نشــان داده است و شركتهاي صنايع
گوشــتي را هدف گرفته و آنها را متهم كرده است به سودجويي در
دوران كرونا به ضرر مصرفكنندگان و كشاورزان پرداختهاند.
هند كه يكي از بزرگترين جمعيتهاي دچار ســوءتغذيه در
جهان را دارد هم كمك بيشــتري فراهــم ميكند .دولت نارندرا
مودي ،نخســتوزير هند با  ۶۷۲.۲ميليــارد روپيه ( ۹.۱ميليارد
دالر) هزينــه براي يارانه اضافي غــات ۲۰.۴ ،ميليون تن برنج و
گندم رايگان توزيع كرده است كه شامل بيش از  ۸۰۰ميليون نفر
ميشــود .اين كشور هم تدابير تجاري را براي مصون نگه داشتن
مصرفكنندگان از افزايش قيمتهاي جهاني به اجرا گذاشــته
است .دولت هند تعرفه واردات روغنهاي پالم ،سويا و آفتابگردان
و همچنين حبوبات را كاهش داده است.
هند تنها كشوري نيست كه از تجارت براي مداخله در بازار غذايي
استفاده كرده است .سوريه براي حفظ ذخاير ارزي براي خريد گندم،
واردات كاالهايــي مانند پنير و بادامزميني را محدود كرده اســت.
آرژانتين و بوليوي صادرات گوشــت گاو را براي كنترل قيمتهاي
داخلي محدود كردهاند .قزاقستان كه از خشكسالي آسيب ديده ،هم
صادرات جو و علوفه را ممنوع كرده است.
در تركيه محبوبيت رجب طيب اردوغان ،رييسجمهور اين كشور
به دليل ركود اقتصادي و افزايش هزينههاي زندگي افول كرده است.
تورم مواد غذايــي در اوت براي چهارمين ماه افزايش يافت و به ۲۹
درصد رسيد .دولت به دنبال كنترل قيمتها از طريق تهديد به جريمه
شــركتهايي اســت كه به قيمت باالتر ميفروشند .مقامات وزارت
بازرگاني دســتور دادهاند تمامي گزارشهاي مربوط به افزايش بيش
از حد قيمتهاي مواد غذايي در بازارهاي عمده فروشي در شهرهاي
بزرگ تركيه شامل استانبول ،آنكارا و ازمير بررسي شود.دولت اردوغان
در حال كار روي تغييرات قانوني براي محدود كردن تورم غذاست .از
اكتبر ميوه و سبزيجات تازه كه ممكن است در مزارع از بين بروند ،در
بازار آنالين قابل خريداري خواهند بود و سيستم هشدار هواشناسي
فعال خواهد شد تا شوكهاي احتمالي براي عرضه را شناسايي كند.
تركيه تعرفه واردات غالت و حبوبات را در هشتم سپتامبر حذف كرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،روسيه كه بزرگترين صادركننده غالت
جهان است هم با محدوديت براي تنظيم مقررات تجاري به منظور
كنترل قيمتها روبرو شده است .اين كشور در فوريه ماليات صادرات
گندم را اعالم كرد كه به قيمت از دســت دادن ســهم بازارش تمام
شد .گندم روسيه ديگر رقابتي نيست و صادرات به مصر كه يكي از
بزرگترين مشتريان روسيه است ،كاهش پيدا كرده است .در داخل
كشــور هم تمهيدات در نظر گرفته شده به محدود كردن تورم غذا
كمكي نكرده است .قيمت گندم در بازار داخلي ماه گذشته به دليل
عدم رغبت كشــاورزان و معامله گران براي فروش ،به ركورد بااليي
صعود كرد كه براي اين وقت از سال بيسابقه بود.
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آب نیست در اقتصاد کشاورزی مداخله نکنید!

عباس کشاورز *
تولید یک میلیون تن گوشــت قرمز در کشــور که
در فهرســت برنامههای وزیر جدید جهاد کشــاورزی
گنجانده شــده ،منجر به مصرف  ۱۵میلیارد مترمکعب
آب میشود ،در حالی که ایران بحران شدید کمبود آب
را پیشروی خود میبیند.
بــرای تولید یک کیلوگرم گوشــت قرمز نیاز به ۱۵
تن آب اســت ،بنابراین تولید یک میلیون تن گوشــت
در کشــوری که به دلیل سیاستهای غلط با شتاب به
سمت کسری در منابع آبی میرود ،واقعبینانه نیست.
دولتمردان باید ظرفیــت اکولوژی ایران را به هنگام
تصمیمگیریهــا مدنظر قرار دهند چــرا که «هرآنچه
که به عنوان برنامه روی کاغذ نوشــته شود را نمیتوان
کاشت».
طبق آمارهای وزارت نیرو ،طی دهه  ۶۰خورشیدی
میزان روانآبها در کشور حدود  ۹۰میلیارد مترمکعب
بود که در حال حاضر به  ۴۷میلیارد مترمکعب رسیده
است.
میزان برداشت اضافه از آبهای زیرزمینی در کشور

نیز به ســاالنه  ۶میلیارد مترمکعب بالغ شده و این در
حالی است که طبق همین آمار ،به میزان  ۱۳۵میلیارد
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مترمکعب نیز پیشخور کردهایم که اگر احیایی صورت
نگیرد ،فاجعه رخ خواهد داد.
کمتر کسی تص ّور میکرد که خوزستان ایران با منابع
عظیم آبی که در اختیار داشت ،امروز از خشکسالی در
رنج باشــد در حالی که میزان بارندگیها در این استان
طی سالهای اخیر کمتر از  ۱۴سال قبل نبود .گلستان
و بخشهایی از خراســان شــمالی نیز امروز درگیر کم
آبی شــدید شدهاند .بنابراین ،بروز این بحران را باید در
تصمیمات نادرســتی دانست که طی چند دهه گذشته
پیادهسازی شدهاست.
باال رفتن ســهم کشــاورزی در اقتصاد ملی ،در هر
کشوری ،نشاندهنده عقبماندگی اقتصاد در آن کشور
است ،چرا که اندازه اقتصاد کشاورزی ،محدود و کوچک
است و در تمام دنیا نیز همینگونه است.
افزایــش ارزش صادرات بخش کشــاورزی به میزان
 ۲برابر نیز در شــرایط کنونی ،شدنی نیست و الزامات
دیگری بــرای تحقّق آن نیاز اســت کــه قراردادهای
بلندمدت و روابط سیاسی پایدار بخشی از آن است.
* سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی

دكتر ناصري خبر داد:

پيشبيني توليد  ۶۳۰هزار تن شكر

بزرگترين عمليــات متمركز برداشــت در بخش
كشاورزي كشــور با شروع برداشت محصول نيشكر از
ســطح  ۶۶هزار هكتار از اراضي زير كشت طرحهاي
توسعه نيشكر در شمال و جنوب خوزستان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي ،دكتر عبدعلي ناصري در حاشــيه آغاز
عمليات برداشــت نيشكر در كشــت و صنعت حكيم
فارابي بــا اعالم اين خبر گفــت :پيشبيني ميكنيم
امســال از مجموع كشت و صنعتهاي توسعه نيشكر
 ۶۳۰هزار تن توليد شــكر داشته باشيم كه اين ميزان
حدود  ۴۰درصد از توليد شــكر كل كشور است.مزارع
نيشكر در شهرســتانهاي خرمشهر ،شادگان ،كارون،
اهواز ،باوي ،شــوش و شوشــتر واقع شدهاند .ظرفيت
اســمي هر يك از واحدهاي هفتگانه شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي ۱۰۰هزارتن شكر است.عمليات
برداشــت نيشــكر هر ســاله از اواخر مهرماه آغاز و تا
اواسط فروردين ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.اين
عمليات بزرگترين عمليات متمركز برداشت در بخش
كشاورزي كشور است كه  ۱۰۰درصد به شكل مكانيزه
و با دســتگاههاي برداشت نيشــكر به نام «هاروستر»
انجام ميشود.
عبور از گردنه خشكسالي
ناصري در ادامه با اشاره به تبعات خشكسالي امسال
بر محصول نيشكر اظهار كرد :با مديريت انجامشده در
بحث مســائل آب ،توانســتيم بهار و تابستان سخت و
كمآب امســال را پشت سر بگذاريم هرچند كه كاهش
حجــم آب رودخانهها باعث افزايش شــوري آب مورد
نياز براي كشت نيشكر شد .وي افزود :به دليل شوري
و مشــكالتي كه در بحث تأمين آب وجود داشت ،در
بيشتر شــركتهاي نيشــكري به خصوص در نيشكر
دهخدا با نقصان و كاهش شديد محصول مواجه شديم.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با بيان
اينكه امســال با كاهش حدود  ۱۸درصدي محصوالت
مواجه هستيم ،بيان كرد :طبق برنامهريزيهاي صورت
گرفته قرار بود گياه نيشكر را با رشد  ۲۴۰سانتيمتري

برداشــت كنيم اما با توجه به شرايط شديد كمآبي ،با
رشــد  ۲۰۸سانتيمتري كار برداشــت را آغاز كرديم.
وي گفت :شــركت توسعه نيشكر بهترين و مدرنترين
روش آبيــاري را بــا راندمان بيــش از  ۵۰درصد و با
سيســتم آبياري كه استفاده ميكنيم آبياري كم فشار
سطحي اســت .ناصري با اشاره به مديريت منابع آبي،
تأكيد كرد :شــيوه آبياري نيز در مزارع توسعه نيشكر
به شــيوه هيدروفلوم بوده و راندمان آبياري در توسعه
نيشكر  ۵۵درصد است .اين روش بهترين و مدرنترين
شيوه آبياري كشــاورزي در دنيا محســوب ميشود.
مزارع نيشكر در ســالهاي اخير با دو اَبَر بحران سيل
و خشكسالي مواجه شــدند ،اما با تدبير صورتگرفته
از ســوي اين شــركت از جمله اعمال بازچرخاني آب
بــراي كاهش الگوي مصرف توانســت از اين بحرانها
سربلند خارج شود .ناصري ادامه داد :امسال پيشبيني
ميكنيم حدود  ۵٫۵ميليون تن نيشــكر و حدود ۶۰۰
هزار تن شــكر در كشت و صنعتهاي هفتگانه استان
خوزستان توليد شود.

هفتتپه به خوبي مديريت خواهد شد
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي يادآور
شد :كشت و صنعت هفتتپه هم كه اخيرا ً به ما پيوسته،
در حال اورهال اســت و از خشكسالي آسيب جدي ديده
اســت .وي افزود :حدود  ۲هزار هكتار از اراضي نيشــكر
هفت تپه خشــك و  ۵هزار هكتــار آن با محصول ۳۰۰
هزار تن نيشــكر و  ۳۰هزار تن شكر قابل برداشت است.
به گفته اين مقام مسئول ،در مجموع پيشبيني ميكنيم
با احتساب كشــت و صنعت هفت تپه امسال  ۶۳۰هزار
تن توليد شكر داشته باشيم كه حدود  ۴۰درصد از توليد
شكر كل كشــور است .ناصري اضافه كرد :شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي تواناييهاي زيادي دارد و واگذاري
نيشــكر هفت تپه به ما مشكلي براي توسعه نيشكر ايجاد
نميكند.امســال براي اولينبار ،محصول مزارع كشــت و
صنعت نيشــكر هفتتپه زيرنظر مديريت شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي برداشت ميشود.
برداشت حداكثري سبز
ناصري اظهار كرد :ســعي ميكنيم تا جايي كه ميتوانيم
برداشت نيشكر را به روش سبز انجام دهيم و حداقل  ۲۰درصد
برداشت نيشكر را ميتوان به صورت سبز انجام داد چون ارتفاع
ني در  ۲۰درصد مزارع نيشكر كوتاه است اما در مزرعهاي كه
ني ميکارند امكان برداشت سبز نيشكر وجود ندارد.
مديرعامل شــركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي
در پايان گفت :در مكانهايي كه امكان برداشــت ســبز
بين  ۲۰تا  ۳۰درصد هم باشــد مشكلي نداريم .افزايش
مقاومت خاك ،خودكفايي كشور ،تأمين بازارهاي داخلي،
ايجاد اشــتغال بوميها ،بهبود شــرايط محيطزيستي،
باالبردن ســرانه فضاي ســبز از جمله مزايــاي اجراي
طرحهاي نيشكر است.الكل ،خميرمايه ،نئوپان،امدياف،
خــوراك دام ،كاغذ ،كمپوســت و… از ديگر محصوالت
جانبي شركت توسعه نيشكر به حساب ميآيند .در يك
سال اخير  ۳۴ميليون ليتر الكل ،هفت هزار و  ۵۰۰هزار
تن مايه خميــر و  ۱۰۰هزار مترمكعب تختهام دي اف
در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي توليد و به بازار
داخلي عرضه شده است.

6
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پيشبينيتوليد
 ۷ميليون تن چغندرقند
در سال زراعي جاري

يك مقام مســئول گفــت :توليد
نزديك به  ۷ميليــون تن چغندرقند
بهاره و پاييزه در ســال زراعي جاري
پيشبيني ميشود.
مجري طرح چغندر قند كشــور با اعالم
اين مطلب گفت :امســال توليد حدود ۵.۵
ميليــون تن چغندرقند بهــاره پيش بيني
ميشــود و با احتســاب توليد حدود ۱.۴
ميليون تن چغندرقند پاييزه ،مجموع توليد
چغندر قند كشور در سال زراعي جاري را
حدود  ۷ميليون تن برآورد ميكنيم .پيمان
حصادي اظهار داشت :انتظار ميرود از اين
ميزان توليد چغنــدر قند ،نزديك به ۹۵۰
هزار تن شكر استحصال و توليد شود .وي
در همين حال افزود :برداشت و بهرهبرداري
از بيش از  ۱۰۰هزار هكتار مزارع چغندرقند
بهاره بهطور پراكنده در برخي مناطق غربي
كشور آغاز شــده است.حصادي با اشاره به
شروع فصل كشت پاييزه چغندرقند و زمان
انعقاد قرارداد كشــت ،ابراز اميدواري كرد:
قبل از شروع فصل كشت پاييزه چغندرقند،
قيمــت تضميني اين محصــول مص ّوب و
اعالم شود .وي اظهار داشت :اعالم به موقع
قيمت تضميني خريد چغندرقند ميتواند
بر ميزان استقبال و افزايش كشت به ويژه
در شرايط خشكســالي تأثير داشته باشد.
مجري طرح چغندرقند كشــور ادامه داد:
به دليل شرايط خشكســالي و عدم اعالم
ســهميه آب براي كشت پاييزه چغندرقند
در برخي اســتانها ،نگرانيهايي به وجود
آمده كه خوشبختانه بهطور جدي از سوي
ســازمانهاي جهــاد كشــاورزي در حال
پيگيري است.
وي بــه قيمــت تضميني پيشــنهادي
 ۷۵۰۰توماني براي هــر كيلوگرم گندم در
سال زراعي آينده اشاره كرد و گفت :با توجه
به اينكه در هر ســال قيمت تضميني خريد
چغندرقند حدود  ۲۵درصد قيمت تضميني
خريد گندم تعيين و اعالم ميشــود ،برآورد
ميكنيم كه قيمت تضميني خريد هر كيلو
گرم چغندرقنــد براي ســال زراعي آينده
حداقل بــه  ۱,۸۷۵تومان برســد .حصادي
ابراز اميدواري كرد با توجه به افزايش قيمت
جهاني شكر و مقرون به صرفهتر شدن توليد
شــكر در كشــور ،تعيين قيمــت تضميني
خريد چغندرقند متناســب بــا هزينههاي
توليد و حاشــيه نسبي ســود چغندركاران
در دستور كار شوراي قيمتگذاري و اتخاذ
سياســتهاي حمايتي محصوالت اساســي
كشــاورزي قــرار گيرد و پيــش از مهر ماه
امسال تصويب و اعالم شد.

شكر در حالي وارد كشور ميشود ك ه توان خودكفايي داريم

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي گفت :واردات
ســاالنه  ۳۰۰تا  ۵۰۰ميليون دالر شــكر در شرايطي رخ ميدهد كه
ايران ظرفيت خودكفايي در توليد اين محصول را دارد .عليرضا مهاجر
سرپرســت معاونت امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي گفت :ايران به
دليل داشــتن ظرفيت باال براي توليد نيشكر و چغندر قند به راحتي
ميتواند با احداث كارخانههاي صنايع تبديلي در اســتانهايي مانند
خوزســتان طي دو ســال به خودكفايي برسد .مصرف شكر كشور در
حال حاضر ساالنه  ۲ميليون و  ۲۰۰تا  ۲ميليون و  ۴۰۰هزار تن است
و از اين ميزان حدود  ۱۶۰۰تا  ۱۹۰۰تن در ايران توليد ميشــود كه
ايــن كمبود را ميتوان با ايجاد كارخانههاي جديد ،و افزايش راندمان
توليد حل كرد.
سرپرســت معاونت امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي با بيان
اينكه راهاندازي كارخانههاي قند معموالً به ســرمايهگذاري بااليي
نيــاز دارد ،گفت :ســاخت يك كارخانه قند بســته به ظرفيت آن
حداقل حدود هزار تا  ۵هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري نياز دارد
و ما از بنياد مســتضعفان خواستهايم در اين حوزه ورود كند .وي
در ادامه با اشــاره به اينكه هزينه راهاندازي كارخانههاي قند طي
 ۵ســال فعاليت كارخانه بازگردانده ميشود ،گفت :ما ميتوانيم با
افزايش توليد شــكر عالوه بر ايجاد امنيت غذايي صددرصدي در
اين حوزه ،صادرات هم داشــته باشيم.مهاجر در مورد اينكه ايران
كشــوري كم آب اســت و توليد چغندر قند و نيشكر مصرف آب
بااليي دارد ،گفــت :وزارت جهاد برنامهريزي كــرده تا چغندر به
جاي بهار و تابســتان در پاييز و زمســتان با كمك نزوالت جوي
و به اصطالح استفاده از آب ســبز تأمين شود .سرپرست معاونت
امور زراعت وزارت جهاد كشــاورزي با هشدار اينكه سرانه مصرف
شــكر در ايران  ۹كيلو گرم بيشتر از ميانگين جهاني است ،بر لزوم
فرهنگســازي مناسب و اطالعرساني بيشــتر از زيانهاي مصرف
زياد شكر ،با كمك وزارت بهداشت ،آموزش و پرورش و رسانههاي
جمعي تأكيد كرد و گفت :ســرانه جهاني مصرف شكر ساالنه ۱۸
كيلوگرم اســت ،اما اين عدد در ايران متأسفانه  ۲۷كيلوگرم است.
وي در پايان بيان كرد :كشــور ما در شرايطي است كه ميتوانيم با
فرهنگسازي مناسب از ساير محصوالت همچون خرما و كشمش

بجاي شــكر اســتفاده كنيم كه از يك ســو به كاهش مصرف و
واردات شكر و از ســوي ديگر به بهداشت فردي و سالمت جامعه
كمك ميكند.
ايران در آستانه خودكفايي دوباره در شكر
علي كياني راد ،رييس مؤسســه پژوهشهاي برنامهريزي ،اقتصاد
كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي نفر اول نيست كه
باوردارد ايران بارديگر در آستانه خود كفايي شكر قرار دارد.
در حوزه كشت چغندرقند خوشــبختانه اتفاقات خوبي افتاده كه
حتي ما را تا مرز خودكفايي شــكر نيز پيش برده اســت .اولين اتفاق
در اين زمينه تغيير تاريخ كشت اين محصول بوده كه بخشي از كشت
چغندرقند از بهار به پاييز منتقل شده است ضمن اينكه قب ً
ال براي توليد
چغندرقند ،بذر ميكاشتند اما در حال حاضر نشاء كشت ميشود كه
اين دو اتفاق منجر به كاهش مصرف آب شده است و با اصالح قيمتي
كه سال گذشته اتفاق افتاد ما هماكنون در آستانه خودكفايي در توليد
شكر قرار داريم .البته مصرف شكر در ايران  ۴۰درصد بيشتر از ميانگين
جهاني مصرف اســت و با اصالح مصرف و برابر شــدن آن با متوسط
مصرف جهاني ميتوان به خود اتكايي دايمي رسيد.

مجري طرح چغندرقند :قيمت خريد
تضميني چغندر اصالح ميشود

رشد قيمت مواد غذايي در جهان با سرعت
بيسابق ه طي  ۴۰سال گذشته

يك مقام مسئول گفت :كشاورزان از قيمت خريد
تضميني اعالم شــده چغندرقند كه توسط شوراي
قيمتگذاري اعالم شــده رضايت ندارند و اين قيمت
براساس هزينههاي توليد اصالح ميشود.
ً
پيمان حصادي افزود :شــوراي قيمتگذاري اخيرا قيمت
هزار و  ۴۷۵تومــان را براي خريد تضميني چغندرقند اعالم
كرده كه اين قيمت با توجه به شــرايط رقابتي و هزينههاي
توليد براي اين محصول مناسب نيست و بيشتر كشاورزان از
قيمت اعالم شــده ناراضياند .مجري طرح چغندرقند وزارت
جهاد كشاورزي گفت :بر همين اساس براي تغيير رويكرد در
اين حوزه برنامهريزي شــده و با توجه به اينكه هنوز تا زمان
برداشت چغندرقند بهاره زمان داريم اين قيمت تا بهمن ماه
اصالح ميشود.
حصادي افزود :در همين راستا هزينههاي توليد و شرايط
رقابتي در اين حوزه براي تعيين قيمت خريد تضميني در
اولويت خواهد بود .وي گفت :امسال در راستاي خودكفايي
شكر گام بسيار بلندي برداشته شده و حداقل يك ميليون و
هشتصد هزار تن توليد اين محصول در كشور محقّق خواهد
شــد ،اين در حالي است كه نياز كشور به اين محصول بين
دو ميليون و دويست تا دو ميليون و سيصد هزار تن است.
مجري طرح چغندرقند وزارت جهاد كشــاورزي افزود:
با توجه به شرايط مناسب توليد چغندرقند امسال حداقل
 ۵و نيــم ميليون تــن چغندرقند بهاره و يــك ميليون و
 ۴۰۰هــزار تــن چغندرقنــد پاييزه و در مجمــوع حدود
 ۷ميليون تن چغندرقند برداشــت ميشــود كه اين آمار
مناسبي براي توليد اين محصول در كشور است.

آژانس اطالعاتي و تحليلي اينفوالين  INFOLineدر گزارشي
اعالم كرد كه قيمت جهاني مواد غذايي در سال جاري ميالدي
بهطور بيسابقهاي در  ۴۰سال گذشته رشد كرده است.
به گزارش تســنيم به نقل از راشــاتودي ،آژانس اطالعاتي و
تحليلي اينفوالين  INFOLineدر گزارشــي اعالم كرد كه قيمت
جهاني مواد غذايي در ســال جاري ميالدي بهطور بيســابقهاي
در  40ســال گذشته رشد كرده و شاخص اين قيمت  27درصد
افزايش يافته است.ايوان فدياكوف ،مديرعامل مؤسسه اينفوالين
در اين باره گفــت :اين يكي از شــديدترين افزايش قيمتها از
دهه  1970اســت .سپس ســطح قيمتها تقريباً يكسان بود اما
با تغييرات مالي جهاني نيز همراه بود 40 .ســال است كه چنين
افزايشي در قيمتها وجود نداشته است.
اين تحليلگر با اشاره به اينكه قيمت كاالهاي مختلف با يكديگر
مرتبط اســت ،گفت :قيمتها نه تنها براي ميوهها و سبزيجات يا
شير ،بلكه براي خوراك و كودها نيز افزايش يافته است .اين باعث
ايجــاد يك مارپيچ قيمت ميشــود و قيمتها افزايش مييابد و
همچنان ادامه خواهد داشــت اما سؤال ديگر اين است كه قدرت
خريد نامحدود نيست.
قيمتجهانيموادغذاييبهباالترينرقمطي 7سالگذشتهرسيد
آژانس آمار اروپايي يوروســتات پيشــتر گزارش داده بود كه
تورم ساالنه در منطقه پولي يورو در ماه سپتامبر به باالترين حد
خود در  13سال گذشته رسيد كه عمدتاً ناشي از افزايش قيمت
انرژي و هزينه بيســابقه گاز طبيعي بوده اســت.بر اساس اعالم
يوروســتات ،نرخ تورم به باالترين رقــم از زمان بحران اقتصادي
در سپتامبر  2008رسيده است .بر اساس دادههاي اين مؤسسه،
قيمت مواد غذايي و دخانيات در منطقه يورو بهطور متوسط 2.1
درصد افزايش يافته است.
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انتقاد از قيمت تضميني محصوالت استراتژيك

دبير انجمن قند و شكر گفت :تناسب در قيمتگذاري
محصوالت اســتراتژيك براي سال زراعي آينده رعايت
نشده و رشد چند برابري نرخ محصوالت رقيب چغندر
قند موجب كاهش توليد و از دســت رفتن خودكفايي
ميشود.
بهمن دانايي ،دبير انجمن كارخانجات توليدكننده قند و شكر
با اشــاره به تعيين قيمت تضميني  ١۴٧٣تومان براي چغندر
قنــد بهاره و قيمت  ١۴٢٢تومان بــراي چغندر پاييزه گفت:
نگراني ما اين بود كه افزايش قيمت چغندر قند به گونهاي باشد
كه قيمت شكر توليد داخل افزايش چشمگيري داشته باشد و
مزيت رقابتي توليد داخل با واردات از بين برود .اين فعال بخش
خصوصي ادامه داد :قيمت تعيين شــده براي چغندر قند رقم
خوبي است اما عدم رعايت تناسب افزايش قيمت محصوالت
رقيب چغندر قند ايجاد مشــكل كرده اســت .وي با اشاره به
اينكه در تصميمگيري براي محصوالتي مانند چغندر قند كه در
ارتباط مستقيم با صنعت قند و شكر كشور است بايد صاحبان
صنايع نيز در جلســات حضور داشته باشند و نظرات خود را
مطرح كنند ،افزود :بين  ۵٠تا  ۵۵هزار نفر كشاورز چغندركار
تحت پوشش صنايع قند و شكر هستند و هيچ ارتباطي هم با
وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتي ندارند و در
ارتباط مستقيم با صنعت هستند.اين فعال بخش خصوصي با
بيان اينكه دولت مردان نبايد پشت درهاي بسته براي صنايع
تصميم بگيرند ،گفت :قب ً
ال در كميسيون شوراي اقتصاد نماينده
انجمن را دعوت ميكردند و ما نيز .نظرات و پيشنهادات خود را
ارايه ميكرديم اما در اين دوره تنها به صحبت تلفني با ما اتكا
شد و متأسفانه نتيجه نهايي نيز مطلوب نبود.
تناسب در قيمتگذاري محصوالت استراتژيك رعايت
نشده است
دانايي ادامه داد :بر اســاس فرمولي كــه پيش از انقالب نيز
وجود داشته در تعيين قيمتهاي تضميني همواره قيمت گندم
به عنوان نرخ پايه انتخاب ميشــد و بر اســاس آن قيمت ساير
محصوالت نيز تغيير ميكرد به عبارتي اگر قرار بود كه قيمتها
صعود يا ســقوط كند در يك رژيم اتفاق ميافتاد و نسبت بين
قيمتهاي محصوالت مختلف كام ً
ال رعايت ميشــد .وي اضافه
كرد :به عنوان مثال سال گذشته كه قيمت گندم پنج هزار تومان
تعيين شــد نرخ چغندرقند  ۱,۲۴۷تومان و  ۶ريال بود كه اين
قيمت  ۲۳تا  ۲۵درصد قيمت گندم بود و رقم مناسبي به شمار
ميآمد و همچنين قيمت دانههاي روغني از جمله سويا  ١.۵تا
 ١.٩قيمت گندم بود اما امســال قيمت دانههاي روغني دو برابر
شده و قيمت چغندر قند  ٢٠درصد نرخ گندم است.
وي با اشــاره به اينكه محصوالتي مانند ســويا و آفتابگردان
رقيب چغندرقند به حساب ميآيند ،گفت :در حال حاضر كشت
آفتابگردان در غرب كشور و آذربايجان غربي بهشدت افزايش پيدا
كرده و مسأله عدم رعايت نسبت در تعيين قيمتها نيز منجر به
اين ميشود كه توليد چغندر قند بهشدت فروكش كند.
خودكفايي شكر را از دست ميدهيم
دانايي با بيان اينكه امســال در آستانه خودكفايي شكر قرار
داشتيم ،افزود :با قيمتهاي تعيين شده ،سال آينده اين دستاورد
را از دســت ميدهيم .وي با اشــاره به اينكه عدم رعايت نسبت
در تعيين قيمتها موجب ميشــود كه دو تا ســه محصول در
كشت غالب شود و دستاوردهاي ديگر از بين برود ،افزود :با اين
وضعيت ســال آينده چند محصول توليد بسيار زيادي خواهد
داشــت و روي دست كشــاورزان و دولت ميماند از طرفي بايد
واردات شــكر انجام شود.اين فعال بخش خصوصي درباره اينكه
هماكنون چه پيشــنهادي براي برونرفــت از اين چالش وجود
دارد؟ ،گفت :هماكنون قيمتها ابالغ شده و ديگر نميتوان نرخ
ســاير محصوالت را تغيير داد تنها راهكاري كه وجود دارد اين
است كه دولت قيمت چغندر را با رعايت نسبتهاي سنوات قبل
ترميم كند تا توليد اين محصول آسيب نبيند كه البته اين اتفاق
نيز منجر به افزايش قيمت تمام شــده چغندر قند و در نهايت
افزايش نرخ شكر توليدي خواهد شد.

چارهاي جز افزايش قيمت چغندر قند نيست
دانايي با اشــاره به اينكه در صورت رعايت تناســب قيمت بين
محصوالت مختلف ،نرخ  ۱,۴۷۳تومان براي چغندرقند نرخ نسبتاً
مناسبي بود ،گفت :در حال حاضر بايد اين قيمت به  ۱۶۰۰تا ۱۷۰۰
تومان افزايش پيدا كند و ما با اين اتفاق مزيت قيمتي توليد داخل
را نســبت به واردات از دســت ميدهيم اما براي جلوگيري از افت
توليد چغندر قند و از دســت رفتن خودكفايي شكر چاره ديگري
نداريم .اين فعال بخش خصوصي در بخش ديگري از سخنان خود
با اشــاره به اهميتي كه وزير جديد جهاد كشاورزي به تش ّكلهاي
بخش خصوصي ميدهد ،افزود ۱۵ :تش ّكل بهطور همزمان جلسهاي
با وزير جهاد كشــاورزي داشته و مشكالت بخش را مطرح كردند.
البته معتقد هســتيم چنين جلساتي با اين حجم از افراد خروجي
تخصصي بهطور
مناسبي ندارد و بهتر است كه وزير با تش ّكلهاي ّ
جداگانه ديدار كند و نظرات و پيشــنهادات آنها را بشنود و مد نظر
قرار بدهد تا به نتيجه مطلوب برسيم.
دبير انجمن كارخانجات توليدكنندگان قند و شكر با بيان اينكه
قيمت شــكر تا پايان سال افزايشي ندارد ،گفت :با توجه به افزايش
شديد قيمت جهاني ،توليد داخل بر واردات مزيت يافته است.وي
تصريح كرد :شــكري كه در حال حاضر در بازار عرضه ميشــود،
توليد داخل است و قيمت جهاني شكر هر چقدر هم كه رشد كند،
تأثيري بر نرخ اين كاال ندارد ضمن اينكه با توجه به شرايط مطلوب
توليد و عرضه ،حداقل تا پايان ســال جاري قيمت شكر هيچگونه
افزايشي نخواهد داشت .دبير انجمن كارخانجات توليدكنندگان قند
و شــكر ادامه داد :اگر شكري كه هماكنون در بازار عرضه ميشود،
توليــد داخل نبود قيمت آن درب كارخانه به هر كيلوگرم  ۱۶هزار
تومان ميرسيد .دانايي با بيان اينكه قيمت جهاني هر كيلوگرم شكر
هماكنون  ۵۳۰دالر است ،افزود :سال گذشته قيمت جهاني شكر
حدود  ۳۳۰دالر بوده كه امســال حدود  ۲۰۰دالر رشد كرده است.
به گفته وي ،هماكنون قيمت شــكر توليد داخل درب كارخانه ۱۲
هزار و  ۵۰۰تا  ۶۰۰تومان در هر كيلوگرم است ضمن اينكه شركت
بازرگاني دولتي شكر را كيلويي  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان تحويل خانوار
و صنوف ميدهد .دانايي ادامه داد :در دو تا سه ماه گذشته هم كه
توليد داخل به بازار عرضه نشده بود ،شركت بازرگاني دولتي نياز بازار
را تأمين كرد.دانايي با اشاره به اينكه شركت بازرگاني دولتي همواره
بايد  ۵۰۰هزار تن شــكر به عنوان ذخاير استراتژيك داشته باشد،
گفت :زماني كه بازار دچار نوسان ميشود ،اين شركت اقدام به توزيع
شكر براي تنظيم بازار ميكند.
وي با بيــان اينكه مصاحبههايي كه درباره افزايش قيمت در
بازار انجام ميشــود ،هدفدار است ،افزود :ما احتمال ميدهيم
برخي اشخاص از شــركت بازرگاني دولتي شكر خريداري و آن
را انبار كردهاند تا در فرصت مناســب به قيمت گرانتر بفروشند
و همين مسأله باعث چنين جوســازيهايي شده است .دانايي
با اشــاره به اينكه واحدهايــي كه از شــركت بازرگاني دولتي
سهميه شــكر دريافت ميكنند ،بايد پروانه داشته باشند ،گفت:
اين واحدها به بهانه بســتهبندي و توليد قند ،شكر ميگيرند اما
متأســفانه بعد از صدور حواله توسط شــركت بازرگاني دولتي،
نظارتي بر اين مســأله وجود ندارد و مشخص نميشود كه اين
شــكرها كجا ميرود و به چه صورت عرضه ميشــود .در حالي
كه وزارت صمت و سازمان حمايت بايد به دقت روي اين مسأله
نظارت داشته باشند .اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد۱۵ :
روز ديگر اوج توليد شــكر در كشور است و پيشبيني ميشود
امســال حدود يك ميليون و  ۴۰۰هزار تن شكر از محل چغندر
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بهاره و نيشكر توليد شود ضمن اينكه پيش از اين نيز  ۱۶۰هزار
تن شكر از محل چغندر پاييزه توليد شده است.
دانايــي ادامه داد :با توجه به اينكه مصرف شــكر در كشــور
بهشدت كاهش يافته اســت ،پيشبيني بازار بسيار آرامي را براي
اين محصول تا آخر ســال داريم.وي ضمن رد ادعاهايي مبني بر
اينكه مصرف ســاالنه شكر در كشــور دو ميليون و  ۸۰۰هزار تن
است ،تأكيد كرد :در طول تاريخ هيچگاه مصرف شكر در كشور ما
به اين اندازه نبوده اســت .در دوران قبل از كرونا مصرف اين كاال
در كشــور ساالنه دو ميليون و  ۲۰۰هزار تن بوده و در حال حاضر
پيشبيني ميشود كه به يك ميليون و  ۷۰۰تا يك ميليون و ۸۰۰
هزار تن كاهش يافته اســت .دانايي متذكر شــد :در ماههاي تير،
مرداد و شهريور بايد ماهانه بين  ۲۰۰تا  ۲۲۰هزار تن شكر به بازار
عرضه ميشــد اما ميزان عرضه به  ۱۵۰هزار تن در ماه نيز نرسيد
و دليل اين مسأله كاهش شديد تقاضا بوده است .اين فعال بخش
خصوصي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه قيمت
شكر بستهبندي يك كيلوگرمي بايد بين  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان براي
مصرفكننده نهايي باشد ،تأكيد كرد :بسته بنديكننده ملزم است
كه قيمت شكر را روي بستهبندي درج كند و اگر روي بستهبندي
قيمت درج نشــده باشد دســتگاههاي نظارتي با خردهفروشان و
كســاني كه اين بستهبندي را انجام دادهاند ،برخورد ميكند و آنها
بايد پاســخگو باشند كه چرا قيمت درج نشــده يا چرا محصولي
عرضه ميكنند كه بــر روي آن قيمت وجود ندارد.وي در ادامه با
سيد جواد ساداتينژاد به عنوان وزير پيشنهادي
اشــاره به معرفي ّ
جهاد كشاورزي ،اظهار داشت :خوشبختانه وضعيت توليد شكر در
كشور بسيار مطلوب است و ما در يك قدمي خودكفايي قرار داريم.
از وزير جهاد كشــاورزي آينده درخواســت داريم كه نگاه ويژهاي
به اين بخش داشــته باشد كه بتوانيم به خودكفايي كامل برسيم.
دانايي تصريح كرد :با توجه به افزايش سرسامآور قيمتهاي جهاني
و واقعي شــدن نرخ ارز ،توليد شكر در داخل نسبت به واردات آن
مزيت پيدا كرده و خودكفايي در اين حوزه يك گام بسيار بلند در
تأمين امنيت غذايي كشور به حساب ميآيد.
عرضه شكر بستهبندي بيش از  ۱۶هزار تومان تخ ّلف است
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر گفت :عرضه شكر
فلهاي با قيمت بيش از كيلويي  ۱۴هزار تومان و بستهبندي بيش
از  ۱۶هزار تومان تخلّف گرانفروشي است .بهمن دانايي افزود :در
حال حاضر قيمت شكر داخلي در درب كارخانه به ازاي هر كيلو
 ۱۲هزار و  ۵۰۰تا  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان اســت كه با احتساب
ســود اگر اين محصول به صورت فله عرضه شــود قيمتش بايد
بين  ۱۴تا  ۱۴,۵۰۰تومان و اگر در بسته بنديهاي يك كيلويي
عرضه شــود بايد بين  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان باشد .وي با اشاره به
اينكه شكر نرخ مص ّوب ندارد گفت :البته دستگاههاي نظارتي با
احتساب قيمت تمام شده ميتوانند به موضوع گرانفروشي اين
محصول ورود كرده و بر اســاس آن با اين موارد برخورد كنند.
دانايي افزود :باال بودن قيمت شكر در حال حاضر به دليل ضعف
نظارت است وگرنه قيمت شكر بستهبندي حداكثر بايد  ۱۶هزار
تومان باشد .بر اســاس مص ّوبه كارگروه تنظيم بازار بايد قيمت
شكر روي بستهبندي آن درج شده باشد و اگر اين اقدام صورت
نگيرد تخلّف است ضمن اينكه بسته بنديهاي شكر حتماً بايد
با وزن يك كيلويي باشــد .دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شــكر تصريح كرد :در حال حاضر  ۳۷كارخانه شكر در كشور
فعاليت ميكنند كه  ۹كارخانه نيشكري و  ۲۸كارخانه چغندري
ســاالنه حدود يك ميليون و  ۶۰۰تا يــك ميليون و  ۷۰۰هزار
تن توليد دارند.وي گفــت :در حال حاضر حداكثر واردات براي
مصرف  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار تن اســت و البته دولت نيز بايد ۵۰۰
هزار تن شــكر براي ذخيره راهبردي (استراتژيك) داشته باشد
كه بر اســاس نياز براي تأمين اين مقدار شــكر به كشــور وارد
ميكند .دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شــكر ادامه داد:
شركت بازرگاني دولتي بر اساس مص ّوبه كارگروه تنظيم بازار در
صورت احســاس هر گونه كمبود با تخصيص يارانه  ۳تا  ۴هزار
تومان براي هر كيلو شكر را با قيمت  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان براي
مصــارف صنوف و خانوار عرضه ميكنــد كه اين موضوع نيز به
ايجاد ثبات قيمتي در بازار شكر ياريدهنده است.
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می شد کمتر باشد

یکی از گرفتاریهای صنعت قند وشــکر ایران ترس موهوم مدیران سیاسی با شبههآفرینی
وترفندهای بازرگانان پنهان شکر است .به این معنی که ناگهان سونامی خبرهایی در باره از کنترل
خارج شدن قیمت قند و شکر در داخل از هرگوشه برمیخیزد و دولت را میترساند .دولت نیز
برای جلوگیری از هیاهوهای سیاسی احتمالی قیمت شکر کارخانهها را تثبیت می کند و بازرگانان
ناپیدا فرصت را برای خرید این محصوالت پیدا می کنند .از سوی دیگر در چنین وضعیتی واردات
شکر نیز روند فزاینده میگیرد .در هر دوحال کارخانههای شکر به طور مستقیم وکشاورزان به
طور غیر مســتقیم بازندهاند .همانطور که در ارقام جداول این صفحه میبینید واردات شکر در
ماههای نخست امسال روند فزایندهای را تجربه کرده است .میشد منتظر ماند و شکر کمتری
وارد کرد تا تنظیم بازار به زیان تولید داخل نشود .البته باتوجه به اینکه بخش عمده شکر وارد
شده توسط دولت بوده و باید به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری شود ،امیدواریم که با قیمت
ارزان و یارانهای به بازار عرضه نشود و تولیدکنندگان شکر تحت فشار قرار نگیرند.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سال

1385
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
سال
1397
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1398
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1399
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1400
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1400ارقام هزار تن)
فروردين

154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
فروردين
0
0
82
82
97
97
13
0

ارديبهشت

94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
ارديبهشت
38
38
213
295
131
228
279
292

خرداد

تير

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
خرداد
49
87
280
575
201
429
95
387

205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
تير
1
88
220
795
112
541
135
522

سال
1384

1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
جمع

مرداد

307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
مرداد
0
88
80
875
2
543
0
766

شهريور
192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
شهريور
0
88
143
1018
173
717
244

مهر

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
مهر
0
88
210
1228
142
859

آبان

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
آبان
0
88
98
1326
63
922

آذر

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
آذر
66
154
150
1476
63
985

دي

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
دي
0
154
171
1647
17
1002

20,124,000
78
291,271,910 637
133,309,344 348
37,213,332 103
8,819,906
27
0
0
3,799,510
6
0
0
0
0
0
0
20,479,003
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515,017,005 1,248

629
1,890
822
998
850
1,805
1,228
1,680
1,579
823
472
667
856
281
1,830
1,018
766
18,194

اسفند

276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
اسفند
61
281
78
1830
0
1018

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
بهمن
66
220
105
1752
16
1018

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
281
1830
1018
766

واردات شکر از سال  84تا پايان شهریور ماه سال 1400به تفکیک خام و سفید
جمع واردات(هزار تن) بها جمع واردات (دالر)
بها (دالر)
خام(هزارتن)
بها (دالر)
سفید(هزارتن)

177,256,000
726,182,559
274,461,367
287,800,013
315,826,114
704,520,407
752,105,334
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
151,358,524
0
414,742,637
102,654,305
642,346,237
370,660,000
329,590,000
7,531,575,503

بهمن

جمع

707
2,527
1,170
1,101
877
1,805
1,234
1,680
1,579
823
521
667
856
281
1,830
1,018
766
19,442

197,380,000
1,017,454,469
407,770,710
325,013,345
324,646,020
704,520,407
755,904,844
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
171,837,527
320,134,978
414,742,637
102,654,305
642,346,237
370,660,000
329,590,000
8,366,727,485
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آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان شهریورماه سال 1400
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي(ارقام به هزارتن)
سال

واردات بخش خصوصي

واردات بخش دولتي

جمع واردات

1380

0

937

937

1381

0

820

820

1382

56

160

216

1383

42

161

203

1384

80

627

707

1385

1485

1042

2527

1386

962

208

1170

1387

1101

0

1101

1388

877

0

877

1389

1805

0

1805

1390

1234

0

1234

1391

1175

505

1680

1392

992

587

1579

1393

562

261

823

1394

364

157

521

1395

358

309

667

1396

718

138

856

1397

86

195

281

1398

655

1175

1830

1399

650

368

1018

1400

183

583

766
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