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برگشت به نقطه صفر
عاقالنهنيست
|بهمن دانايي|

خــرد و عقل اقتصادي و نيز توجه
به سابقه و كارنامه پديدههاي مرتبط
با فعاليتهاي اقتصادي در هر كشور
و سرزميني نشان ميدهد برگشت يا
برگرداندن يــك صنعت و تجارت به
نقطه صفر آسيبســاز و به زيان آن
صنعــت و منافع ملي اســت بهويژه
اگــر آن صنعت و فعاليت تجربههاي
بزرگي را بــراي عبور از آن نقطه در
دل داشته باشد .متأسفانه بايد گفت
تصميمهايــي كه ايــن روزها به هر
دليــل  -كه اضطرار دولــت يكي از
اصليترين دليلها به حساب ميآيد
 براي صنعــت قديمي و اصيل قندو شــكر اتخاذ شــده و در گامهاي
نخست آن هســتيم برگرداندن اين
صنعت به نقطه صفر اســت .تجربه
نشــان ميدهد دولتهــاي ايران با
هرگرايش سياســي و با هر برنامهاي
براي اينكه خود را به ســاحل نجات
برســانند پلهاي عبور صنعت قند
و شــكر را تخريب ميكنند و با اين
صنعت رفتار خردمندانه و اقتصادي
صــورت نميپذيــرد .ميدانيــم كه
صنعت قند و شكر در همه سالهاي
پــس از پيروزي انقالب اســامي و
حتي پيــش از آن به دليل تســلّط
بيچون و چــراي دولت بر آن هرگز
در مســير رشــد و بالندگي نيفتاده
است .دولتهاي گوناگون براي اينكه
بتوانند قند و شكر را با نرخ حمايتي
به دست مصرفكننده برسانند خيمه
سنگيني روي صنعت و تجارت قند و
شــكر زده و اين صنعت را حقالعمل
كار دولت كرده و سود بخورونميري
به اين صنعت ميرســانند تا جايي
كه اســكلت آن حفظ شود و از پاي
درنيايد .اما ميدانيم صنعتي كه رشد
و بالندگي و نوزايي و نوســازي ژرف
را تجربه نكند در حقيقت نيمه زنده
اســت و بزرگ نميشــود .به همين
دليل اســت كــه در  45ســال تازه
سپري شــده كارخانه قند تازهاي در
ايران ساخته نشده است.
ادامه در صفحه 3

همگرايي براي عبور از روزهاي سخت

صفحه 2

تأكيد وزير جهاد كشاورزي بر لزوم حمايت از كشت چغندرقند

«سيد جواد ســاداتينژاد»
وزير جهاد كشــاورزي بر لزوم
حمايت از كشت بهاره و پاييزه
چغندرقند و حمايت حداكثري از
چغندركاران و رفع دغدغههاي
آنها در مسير توليد تأكيد كرد.
به گــزارش ایرنا ،طبــق آمارهاي
موجود نياز ساالنه شكر كشور حدود
 ۲.۲تا  ۲.۳ميليون تن اســت كه از
اين ميــزان بخش عمــده در داخل
كشــور توليد و بخشــي نیز از محل واردات براي تأمين ذخاير
تأمين ميشود.سال گذشته ( 6/6 )۱۴۰۰ميليون تن چغندرقند
( ۱.۴ميليون تن چغندر پاييزه و حدود  ۵.2ميليون تن چغندرقند
بهاره) در كشور توليد شد كه انتظار ميرفت ،نزديك  ۹۵۰هزار
تن شكر اســتحصال و توليد شود همچنين از توليد نيشكر ،نيز
چند صد هزارتن شــكر در كشور توليد خواهد شد .اكنون سرانه
مصرف شــكر در ايران بيش از  ۲۷كيلوگرم اســت درحالي كه
ســرانه مصرف آن در دنيا  ۲۵كيلوگرم است .استان آذربايجان
غربي با ســطح زير كشــت  ۳۴هزار هكتار چغندر و توليد يك

سرمايهگذاري وتأمين
جنگ اوکراین
شکر و امنیت غذایی مالي بخش كشاورزي
صفحه 4

صفحه 6

ميليــون و  ۶۷۰هزار تــن ،اولين و
بزرگترين توليدكننده چغندرقند در
كشور اســت و پس از آن استانهاي
خراسان رضوي ،كرمانشاه ،همدان و
لرستان در رتبههاي بعدي قرار دارند.
به ازاي هر هكتار چغندرقند  ۱۱هزار
متر مكعب آب مصرف و از  ۲۰۰هزار
هكتار ســطح زير كشــت چغندر و
نيشكر در كشور ،محصوالت چغندر
و نيشكر توليد ميشود.
از  ۱۰۰هزار هكتار ســطح زير كشت چغندرقند كشور۴۸ ،
هزار هكتار آن به صورت آبياري تحت فشار ميكرو و نوار تيپ
است و ســال گذشته ( )۱۴۰۰مقرر شد با استفاده از ظرفيت
كارخانهها و ارايه تســهيالت ۵۲ ،هزار هكتار سطح زير كشت
چغندر به سيســتمهاي نوين آبياري مجهز شوند.براســاس
مص ّوبه اين شورا ســال  ۱۴۰۰قيمت هر كيلوگرم چغندرقند
يــك هــزار و  276تومان تعيين شــد درحالــي كه قيمت
واقعــي اين محصول با توجه به هزينههاي تمام شــده توليد،
يك هزارو  ۸۷۵تومان بايد باشد تا كفاف هزينههاي توليد را بدهد.

نيشكر به ه ّمت
كارگرانش از بحران
خشكسالي گذر كرد
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سال سخت كشاورزي

سال  ،1400يك ســال آرام و كممخاطره براي بخش
كشــاورزي و صنعت غذا در ايــران نبود .البته اين وخامت
اوضاع صرفاً براي بخش كشــاورزي ايران در دنيا رخ نداد و
بسياري از كشورهاي دنيا ،دستخوش تح ّوالتي قرار گرفتند
كه از يكســو به دليل واكسيناسيون مرتبط با كوويد19-
در كشــورها صورت گرفت كه اندكي وضعيت تجارت در
دنيــا را روانتــر از قبل كرد و از ســوي ديگر ،تقاضا براي
بســياري از كاالها را در دنيا باال بــرد .قيمتهاي حمل و
نقل در بازارهاي جهاني بهشدت افزايش يافت و كشورهايي
كه توليدكنندگان كاالهاي اساســي و غــات در دنيا به
شــمار ميرفتند ،با خيل عظيمــي از تقاضاها براي خريد
كاالهايشان مواجه شــدند .به موازات اين رويدادها ،قيمت
نفت نيز در بازارهاي جهاني رو به رشــد گذاشت و برخي
كشــورهاي نفتخيز را به ســمت واردات بيشتر از منابع
خارجي و بازارهاي جهاني هدايت كرد .اما اين تمام ماجرا
نبود ،بلكه سويههاي جديد كرونا در دنيا با عناويني همچون
«دلتا» و «اُميكرون» نگرانيها در جامعه جهاني نسبت به
مجدد اين ويروس و درگيري بسياري از
شيوع و اوجگيري ّ
ساكنان كره زمين را وارد فاز جديدي كرد .به همين دليل
مجدد به سمت ذخيرهسازيهاي
بود كه برخي از كشورها ّ
اســتراتژيك كااليي حركت و تالش كردند تا حداقل براي
آيندهاي كه مشخّ ص نيست با قدرت گرفتن دوباره ويروس
كرونا چه سرنوشــتي را براي جهان رقم خواهد زد ،كمي
محتاطتر عمل كنند .در ايران نيز عالوه بر همه دغدغههايي
كــه در ســال  1400در دنيا و در عرصــه تأمين امنيت
غذايي وجود داشــت ،تشــديد تحريمها و دسترسيهاي
محدود به منابع ارزي در كنار سياســتگذاريهاي غلط و
لجامگسيختهاي كه از سوي دولت به ثمر مينشست ،كار
را سختتر ميكرد .هرچند كه چند ماهي است كه اندكي
اوضاع بهتر شده بود و شرايط تا حدودي مديريتشدهتر از
قبل پيش ميرفت ،اما ايدهآل نبود .در اين ميان ،تصميمات
خلقالســاعه بر ســر راه تأمين ارز و هدايت بســياري از
واردكنندگان براي عرضه اقالم و نهادههاي وارداتي خود در
سامانههاي يكمبازده ،بخش كشاورزي را در ايران بهشدت
متأثر كرد و در كنار ممنوعيتها و محدوديتهاي صادراتي
و سختي تأمين اقالم از بازارهاي جهاني ،سال  1400را تا
حدودي ســالي سخت و تلخ براي تجار و فعاالن اقتصادي
اين بخش رقم زد.
هراس غذايي
سال  1400اگرچه با سختيهاي بسيار زيادي در ايران
براي بخش كشاورزي سپري شد ،اما چشماندازي هم كه در
سال  1401وجود دارد ،خيلي متفاوت از اين سال نخواهد
بود ،به خصوص اينكه باال گرفتن تنشهاي ميان روسيه و
اوكراين به عنوان دو تأمينكننده بزرگ غالت در دنيا ،بخشي
از پاســخگويي به تقاضا در بازارهاي جهاني را از ريل خارج
كرده و اين تقاضاها را به ســمت ساير بازارها روانه خواهد
كرد ،به همين دليل احتمال افزايش قيمت مواد غذايي در
دنيا در صورت تداوم اين تنشها وجود خواهد داشــت و از
سوي ديگر ،با توجه به مشخّ ص نبودن چشمانداز پايان اين
تنش و آرام گرفتن دو كشــور به نظر ميرسد حداقل فصل
اول ســال  1401با سختي بيشتري سپري گردد .در عين
حال ،با توجه به مجموعه سياستهاي ارزي دولت در سال
 1401كــه به نوعي نقــش ارز  4200توماني را در تأمين
كاالهاي اساسي و نهادههاي توليد غذايي كمرنگتر خواهد
كرد ،احتماالً برخي تغييرات در بازار را شــاهد خواهيم بود.
هرچند مجلس و دولت تأكيد كردهاند كه آثار نبود اين يارانه
ارزي به حداقل خواهد رسيد.

همگرايي براي عبور از روزهاي سخت
دولت سيزدهم در حالي اقتصاد كشور را دراختيار گرفت
كه شــاخصهاي كالن اقتصادي به هــر دليل در بدترين
وضعيت قرار داشــت .رشد ســرمايهگذاري متوقف شده و
رشــد توليدات صنعتي در بدترين نقطه قرار گرفته و رشد
سرمايهگذاري منفي شده و نرخ تورم بهطور شگفتانگيزي
با شتاب به سوي باال ميرفت .آمارهاي در دسترس نشان
ميدهند در بهار  1400تجارت ايران روزگار خوبي نداشت
و نقدينگــي با شــتاب افزايش را تجربه ميكــرد .يكي از
بدتريــن رخدادهايي كــه در  1397درباره اختصاص دالر
ارزان بــراي واردات برخي كاالها گرفته شــده بود رانت و
فســاد و غبارآلودگي در اقتصاد را به بدترين جا رســانده
بود .در چنين وضعيتي بود و هســت كه دولت ســيزدهم
فعاليت خود را از شــهريور ماه شروع كرد .دولت سيزدهم
براي اينكه بتواند به استقرار كامل برسد نياز به وقت داشت
و تا آخر پاييز اين كار زمان برد .دولت سيزدهم در عمل از
زمستان پارســال زمام امور را به دست گرفت و در اقتصاد
تصميمهايي را گرفته است .واقعيت اين است كه تغييرات
پرشمار در وزارتخانهها و نهادهاي تصميمگير در اقتصاد و
تازهكار بودن مديران كار را براي فعاليتهاي مختلف بهويژه
صنعت سخت كرد .مديران دولت سيزدهم به دليل اينكه
بــا بخش خصوصي و نهادهــاي كارفرمايي در هر فعاليت
آشنايي نداشــتند و هنوز نيز ندارند در تصميمگيريهاي
خود مشــورت با اين نهادها را با بياعتنايي كنار گذاشتند.
تالشها براي ارتباطگيري با مديران تازه فايدهاي نداشت و
برخي تصميمهاي كارشناسي شده نيز اتخاذ شد.
انقالب يارانهاي و ارزي
دولت در كنار فعاليتهاي ذاتي خود و نيز فعاليتهاي
روزمره و كوتاهمدت متوجه شــد كه گــره اصلي كارهاي
اقتصادي اين اســت كه نظام يارانهاي موجــود توانايي و
نيرومنــدي الزم براي ادامه كار را ندارد و از ســوي ديگر
سياســت ارزي اختصاص دالر  4200توماني براي واردات
كارساز نيســت .دولت ســيزدهم به همين دليل تصميم
گرفت با يك اصالح بزرگ و تغييرات شــگفتانگيز ضمن
حــذف دالر ارزان براي واردات ،آزادســازي قيمت برخي
كاالهاي اساســي از جمله آرد گندم براي هر فعاليتي جز
توزيع آن براي پخت نان سنتي را در دستور كار قرار دهد.
عالوه براين دولت سيزدهم تصميم گرفته است براي اينكه
كار از دســتش خارج نشود كنترل قيمتهاي دستوري را
بيشتر كرده و راه را براي صيانت از حقوق مصرفكنندگان
باز كند .برخي باور دارند اين تصميم بزرگ دولت بيشتر از
هر چيز به اين دليل اتخاذ شده كه با قطع اميد از صادرات
بيشــتر نفت خام به درآمد ريالي هنگفتي دســت يابد .به
هرحــال اين تصميم بزرگ را ميتوان يك انقالب در نظام
تصميمگيري درباره دو مسأله بزرگ تغيير در نظام يارانهاي
و نيز حذف دالر ارزان دانست.
پيامدها
داســتان تصميم بزرگ دولت اكنون و در اين روزها
در هر جايي حرف اول را ميزند .شهروندان ايراني و نيز
توليدكنندگان از اين تصميم دولت شــوكه شده و هنوز
نميتواننــد اين را هضم كننــد و اين يكي از پيامدهاي
بزرگ است .شــهروندان ضمن اينكه حاال يارانهاي چند
برابر يارانه قبلي ميگيرند اما بــه دليل اينكه ميدانند

تغييرات قيمتي به چند كاال منحصر نخواهد شــد و به
زودي موجي از تغييــرات قيمتي در هر كاال و خدمتي
رخ ميدهد نگرانند .از ســوي ديگر توليدكنندگان نيز
نميدانند با افزايش قيمت تمام شده براي توليد كه در
اين ماهها رخ داده اســت چه بايد كنند .رشد روزافزون
قيمتها از يك ســو شهروندان و از سوي ديگر توليد را
در منگنه قرار داده است .بياطالعي از عمق تصميمهاي
دولت از ديگر پيامدهاي اين وضعيت است .بدون ترديد
افزايش قيمت تمام شــده توليد همانند يك ســونامي
بزرگ به هر بخش و فعاليت اقتصادي ميرسد و بنگاهها
بايد كاري كنند.
همگرايي
در حال حاضر جدا از بالتكليفي و ســردرگمي پديدار
شده درباره وضعيت تازه ،مسأله اين است كه چگونه رفتار
كنيم كه پيامدهاي انقالب ارزي و يارانهاي دولت با كمترين
آسيب اقتصادي و اجتماعي مديريت شده و جامعه ايراني
با بيشترين آرامش ذهني از اين وضعيت عبور كند .واقعيت
اين اســت كه برخي مديران دولت سيزدهم شايد به عمق
پيامدهاي اين تصميم بزرگ آشنايي ندارند و توجه ندارند
كه بايد راه تازهاي در پيش گرفته شــود .اين راه تازه بدون
ترديد همگرايي بيشتر دولت با شهروندان و با بنگاهها و با
تش ّكلهاي هر فعاليت است و غفلت از اين مسأله ميتواند
تخصص و دانــش و امكانات
كارهــا را بدتر كنــد .تجربهّ ،
تخصصي انباشت شده در هر نهاد صنفي و صنعتي بيچون
ّ
و چرا دراين روزهاي ســخت به كار ميآيند و نهاد دولت
و نهاد رياســتجمهوري بايد از اين امــكان براي عبور از
روزهاي سخت فعلي استفاده كند .اگر برخي مديران تصور
ميكنند بهتر است اين نهادها را خارج از سياستگذاري و
تصميمگيريها نگه دارند در مســير اشتباه پيش ميروند.
نبايد گذاشت كار به بدترين نقطه برسد و آنگاه به همگرايي
روي آورد .بهترين دوره براي استفاده از تواناييهاي دولت
تخصصي در همين روزها است كه سنگ بناي
و نهادهاي ّ
آينده گذاشته ميشود.
آمادگي
انجمــن صنفي كارخانههاي قند ايــران و کارخانههای
عضو انجمن در همه نيم ســده سپري شده نشان دادهاند
در روزهاي سخت ميتوانند و آمادگي كافي براي همگرايي
دارند و نيك ميدانند بايد براي عبور دادن كشور از تنگهها
و گردنههاي سخت كمك كنند .حاال و در اين شرايط تأكيد
داريم كه آمادگي كافي و همهجانبه براي همگرايي بيشتر
با وزارتخانههاي مرتبط با صنعت قند و شكر داريم .تجربه
كارآمد تنظيم بازار در روزهاي دشوار پيشين و نيز همكاري
براي توليد بيشتر قند و شكر و نيز تنظيم بازار در اين نهاد
وجود دارد و براي همگرايي بيشتر دراختيار نهاد دولت قرار
ميگيرد .اما اين همگرايي الزامهاي خاص خود را دارد .يكي
از ايــن الزامها كنار گذاردن روحيه ناديدهانگاري تواناييها
از ســوي برخي دولتمردان است .متأسفانه در ماههاي تازه
سپري شده اين وضعيت حاكم بوده است .از ديگر الزامهاي
همگرايي افزايش ضريب اعتماد به بخش غيردولتي است.
نبايد با ترديد و بدبيني به كمكهاي نهادهاي صنفي نگاه
شود .الزام ديگر مشاركت دادن و مشورتخواهي نهادهاي
صنفي پيش از تصميمگيري است.
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برگشت به نقطه صفر عاقالنه نيست

ادامه از صفحه اول
اگر استثناي شركت توسعه نيشكر را كنار بگذاريم
كه با هزينه دولتهاي مختلف ساخت و رشد را تجربه
كرده است هيچ سرمايهگذار بخش خصوصي به دليل
انحصار و تمركز دولت حاضر به سرمايهگذاري در اين
صنعت نشده است.
مديران و فعاالن و سهامداران اين صنعت اما پس از
سالها پيگيري مستمر براي شكست انحصار دولتي و
آزادسازي صنعت قند و شــكر در سال  1399و البته
به دليل ناگزيري دولت وقت توانســتند آزادسازي اين
صنعت را به دســت آورند .در حالي كه در دهه 1380
و پس از آن با همكاري دلســوزانه صنعت قند و شكر
با دولتها اين فعاليت به كشور خدمت بزرگي كرده و
از خروج ميلياردهــا دالر ارز كمياب جلوگيري كرده و
نيز بازار اين محصول را در مقايســه با ساير محصوالت
با التهاب کمتری مديريت كــرده بود افق تازهاي براي
ســرمايهگذاريها در اين صنعت پديدار شد .بررسيها
نشان ميدهد آزادسازي صنعت و نو شدن رفتارها راه را
براي سرمايهگذاري در اين صنعت باز كرده بود .از سوي
ديگر سهامداران و صاحبان كارخانههاي قند و شكر نيز
با لحاظ كردن وضعيت تازه به فكر افتاده بودند كارخانهها
را توسعه داده و سرمايههاي تازهاي به اين صنعت تزريق
كننــد .در حالي كه كارخانههاي قند همه ضابطههاي
پيشبيني و اعمال شده از سوي هيأت تعيين و تثبيت
قيمتها را از ابتداي ســال  1400رعايت كرده بودند و
منتظر روزهاي خوش در صنعت بوديم ا ّما ورق برگشت.
به اين ترتيب كه ســتاد تنظيم بازار به رياست معاون
اول ناگهان در يك تصميم از پيش اعالم نشــده همه
تصميمهاي اتخاذ شــده درباره آزادســازي صنعت و
تجارت داخلي قند و شــكر را متوقف و دستورهايي در
مسير بازگشــت به نقطه صفر از سوي اين ستاد ارايه
شد .به اين ترتيب همه آنچه در ماههاي سخت منتهي
به سال  1399و تصميم به عبور دادن صنعت از انحصار
و دخالت دولت اجرا شده بود ناديده گرفته شد و بدون
هيچ توضيحي اين صنعت را در منگنه قرار دادهاند.

دولت امتيازي نميدهد
ايــن تصميم هيجاني و لحظهاي بــراي بازگرداندن صنعت
قند و شكر به نقطه صفر قبل از  1399و برقرار كردن مقررات
سختگيرانه براي اين فعاليت كه پيش از اين نيز در سالهايي
كه دولت نهم بر سر كار بود نشان ميدهد نتيجه آن نشده است
كه دولتها انتظار دارند .اگر بگوييم در دهههاي قبل دولت به
ايــن دليل كه از اين صنعت برخي حمايتها را انجام ميداد و
بهطور مثال وامهــاي ترجيحي ارايه ميداد يا اينكه برق و گاز
را به قيمتهاي تثبيت شــده به صنعت ميداد يا براي واردات
نهادههاي مورد نيــاز صنعت دالر ترجيحي ميداد و به همين
دليل به خود حق ميداد در صنعت دخالت كند اما حاال چرا؟
در حالي كه در سالهاي تازه سپري شده دولت توانايي و تمايل
ندارد حمايتهاي پيشين از اين صنعت را ارايه دهد اين پرسش
پيش ميآيدكه دليل دخالت دولت در اين صنعت چيســت؟
دولت در گذشته با استناد به كمكها انتظار داشت كارخانههاي
قند كاري كنند كه به دولت كمك شود .بررسيها نشان ميدهد
در همان سالها نيز كارخانههاي قند با فداكاري بيش از آنچه
حــق دولت بود به اين نهاد كمك كــرده و اجازه ندادند از اين
ناحيه به دولت آسيب برســد .كارخانههاي قند و مديران آنها
توانستند با ايستادگي در برابر بيمهريها ،توليد را افزايش داده
و در درجه بااليي از خود اتكايي قرارگيرند.

توضيح دهيد
مديران فعلي صنعت قند بدون ترديد از نظر ســابقه و
كارنامهاي كه در صنعت قند دارند از مديران تازهوارد شده
تخصص و تجربه بيشتري دارند و از زير و
به سیستم دولت ّ
روي اين صنعت به خوبي اطالع دارند و در اداره اين فعاليت
به سود منافع ملي و حتي دولت مهارت بيشتري دارند و به
همين دليل اگر بدانند دولت به چه داليلي تصميم گرفته
اســت اين صنعت را به نقطه صفر برساند حتماً ميتوانند
با گفتوگو راههاي كارآمدتري نشــان دهنــد .مديران و
صاحبان كارخانههاي قند آيا نبايد از فلســفه اين تصميم
آگاهي پيدا كنند؟ به نظر ميرسد اين حق طبيعي و مسلّم
است كه دولت و رياست ستاد تنظيم بازار بهطور شفاف به
اطالع برسانند كه چرا به اين نتيجه رسيدند و چرا از تجربه
تخصص نهاد صنفي در اين باره استفاده نشد و با اين نهاد
و ّ
و با مديران با تجربه مشورت نشد .بدون ترديد ميشد راهي
جز اين را پيدا كرد كه صنعت قند و شكر در مسير رشد و
توسعه افتاده و بازسازي ژرفتر درپيش بگيرد.
اصالح تصميم
تجربه نشان داده است تصميمهايي كه بدون مشورت
متخصصان صنعت قند و به طور کلی تشکلهای تمامی
با
ّ
صنایع اتخاذ ميشــود و تصميمهايــي كه بر اثر غليان
احساسات گرفته ميشود عالوه براينكه به صنایع آسيب
ميزند به دولت و به مصرفكنندگان نيز آسيب ميرساند.
پيشــنهاد ميشود تا دير نشــده و صنایع قند و شكر و
نيز دولت و مصرفكنندگان بــه چرخه اصالحناپذيري
نيفتادهانــد دولت محترم و ســتاد تنظيم بازار تصميم
يادشده را اصالح كرده و اجازه ندهند اشتباههاي گذشته
شــود .اگر در مســير كار در چندماه گذشته اشتباه يا
قصوري از ســوي صنعت بوده – كه بعيد اســت -به ما
بگوييد آن را برطرف كنيم و راهي كه با سختي طي شده
اســت را به عقب برنگردانيد .در صورت اصالح تصميم،
عالوه بر اينكه شهامت كارشناسي دولت اثبات ميشود
ميتوان چشمانداز روشني را ترسيم كرد كه اين صنعت
بتواند روزهاي بهتر را تجربه كند.

انتقاد كارشناس اقتصاد كشاورزي از بياعتنايي به ّ
تشكلها

در مناظرهاي كه به موضوع بررســي تنظيم بازار كاالهاي
اساسي (روغن ،شكر و برنج) و دخالت دولت در قيمتگذاري
و توزيع كاالهاي اساســي اختصاص داشت ،ماني جمشيدي،
كارشناس كشاورزي و صنايع غذايي در برنامه ميزگرد اقتصاد
كه با موضوع فوق برگزار شــد ،گفت :با توجه به اجراي قانون
تمركز و اين مســأله كه تمام اختيارات تنظيم بازار به وزارت
جهاد كشــاورزي واگذار شــد ،انتظار اين بود كه تصميمات
بهتــري براي بازار اتخاذ شــود اما متأســفانه به دليل اينكه
مســؤوالن وزارت جهاد كشاورزي چندان با واقعيتهاي بازار
كنار نميآيند و آن را نميپذيرند ،تصميمات درســتي هم در اين حوزه اعمال نميشود
بنابراين شاهد نابســامانيهايي در بازار كاالهاي اساسي هستيم .در بخش بعدي برنامه
بحث شــكر مطرح شد و چالش بازار اين كاال كه منجر به افزايش قيمت آن شده است،
جمشيدي در اين زمينه هم دولت را مقصر دانست و گفت :تنها تش ّكل بخش خصوصي
شكر چند ماه قبل نامهاي به معاون بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي نوشته تا با وي درباره
چالشهاي اين بازار صحبت كند اما معاون مربوطه حتي جواب اين نامه را نداده است .
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توزيع رانت دولتي در بازار شكر
جمشــيدي با بيان اينكه در اسفند ماه وزير جهاد كشاورزي
قيمت شــكر را  ١٣هــزار و  ٢٠٠تومان اعــام ميكند ،افزود:
متأســفانه ّ
مشخص نيست شــركت بازرگاني دولتي ،شكر را با
قيمت  ١١هزار و  ۵٠٠تومان عرضه ميكند و شكر با اين قيمت
در اختيار مصرفكنندگان و صنعت قرار نميگيرد و فقط برخي
صنوف ميتوانند از آن استفاده كنند كه به اعتقاد بنده نوعي رانت
است .اين در حالي است كه قيمت شكر وارداتي حدود  ١٨هزار
تومان و شكر توليد داخل با توجه به قيمت چغندر قند  ١٧هزار
و  ۵٠٠تومان است .نماينده دولت در اين مناظره وضعيت توليد شكر را مناسب اعالم كرد و
گفت ١.٢ :ميليون تن شكر هم وارد شده كه بيشتر از سال گذشته بود بنابراين وضعيت تأمين
مناسب است و مشكلي نداريم.وي با بيان اينكه از بهمن ماه ثبت سفارش شكر شدت گرفته
است از واگذاري اختيارات تنظيم بازار آن به بخش خصوصي خبر داد.
نشریه شکر با توجه به اشرافی که بر مسائل مربوط به شکر دارد ،با ق ّوت تمام نظریات این
کارشناسان کاربلد و ّ
مطلع صنایع غذایی را تأیید مینماید.

4
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جنگ اوکراین  ،شکر و امنیت غذایی

جنگ اوکراین که در دوماه تازه ســپری شده دنیا را درگیر یکی
از بالهای انسانی کرده اســت پیامدهای ژرف و دگرگون کننده
ای برسرنوشــت آدمی و جامعه های انسانی برجا گذاشته است و
هنوز این اول راه اســت تا پیامدهای بزرگ تر و همه جانبه آن از
آتش خاکســتر شده جنگ آشــکار شــود .بدون تردید یکی از
بزرگترین پیامدهای این جنگ در حال انجام برهم زدن تعادل در
امنیت غذایی جهان اســت .جهان امروز با از دست دادن سمت
عرضه گندم و نهاده های دامی که از ســوی روسیه و اوکراین ارایه
می شد با دردسر بزرگ افزایش نرخ تورم در همه کشورها روبه رو
شده است .احتمال روبه افزایش کمیاب شدن نان و برنج و گوشت
و مرغ در دنیای امروز به ویژه کشــورهای تهیدست ونیز افزایش
شــدیدقیمت انواع انرژی جهان را به لرزه انداخته و بیم وهراس
از گرســنگی در کشــورهای آفریقایی روندی فزاینده را تجربه
میکند .تغییر سیاست تجاری هند بر پایه جلوگیری از صادرات
گندم ونیز واردات آزمندانه چین در واردات گندم تعادل بازار این
محصول را به هم ریخته اســت .تداوم این جنگ بی تردید نقشه
کشــاورزی و تولید و توزیع انواع مواد غذایــی را به هم می ریزد.
پیامدهای این رخداد تلخ جایی را در دنیا امن نگه نخواهد داشت و
دولتهاوشهروندانجهانیدرالتهابوسراسیمگیبهسرمیبرند.

داستانشکر
شاید درنگاه نخست به نظر برسد شکر از نظر اهمیت در اندازه و
درجه اهمیت گندم و برنج و ذرت و سویا نیست اما واقعیت این
استکهشکربهمثابهیککاالیراهبردیدرتأمینکالریمورد
نیاز شهروندان جهان نقش پررنگ وسهم باالیی دارد .بسیاری از
خانواده ها در کشورهای جهان با مصرف مستقیم شکر انرژی و
کالریبهدستمیآورندوسهمشکردرتولیدسایرفراوردههای
غذایی نیز قابل اعتنا است .به همین دلیل است که در داستان
آزادســازی تجارت جهانی آزادسازی شــکربه محل اختالف
اتحادیه اروپا از یک سو وهند وبرزیل ازسوی دیگر منجرشد .در
داستان اوکراین مسأله شکر هنوز به طور مستقیم طرح نشده
است اما بسیاری از کشــورهای جهان به این سو می روند که
سهم ذخایر کلی شکررا افزایش دهند .به این ترتیب درهفتهها
و ماههــای آینده و در صورت ادامه جنگ باید شــاهد افزایش
تقاضا برای شــکر درســطح جهان باشــیم .تقاضای فزاینده
احتمالی برای شکر دربازار جهانی قیمت را تحت تأثیر قرارداده
و هزینه واردات برای وارد کنندگان بزرگ افزایش می یابد .
عالوه براین بــا ادامه جنگ وافزایش تقاضا برای گندم و ذرت و
دانه های روغنی که تا امروز روسیه و اوکراین سهم قابل اعتنایی
در زنجیره تولید و توزیع آن داشتند و حاال تنگناهای صادراتی
دارند و به ویژه روســیه که می خواهد از این توانایی اش برای
تحمیل خواستههایش به اوکراین استفاده کند سهم خودرا از
تولید شکر کاهش می دهند.
این اتفاق برای برخی تولید کنندگان اصلی شکر درجهان یعنی
برزیل و هند وحتی پاکســتان نیز رخ خواهد داد .در روزهای
تازه سپری شــده خبرهایی از گوشه وکنار جهان می رسد که
برزیل می خواهد شکر خود را به جای فروش در بازارهای جهانی
به تولید اتانول که جانشــین بنزین است اختصاص دهد زیرا
این اتفاق برای آنها سود بیشتری دارد .این رخداد احتمالی نیز
بازار شــکر در جهان را باکمبود عرضه مواجه میکند به ویژه
اگر کشــورهایی مثل تایلند و دیگر کشــورهایی که در تولید
این محصول ســهم باالیی دارند نیز بخواهند این راهبرد را در
پیش بگیرند .عالوه براین افزایش قیمت انواع کود که روسیه در
تولید آن سهم باالیی دارد هزینه تولید انواع محصوالت زراعی
از جمله چغندر ونیشــکررا افزایش داده و به رونق کشورهای
ضعیف در بخش کشاورزی آسیب جدی وارد میکند .در ایران
نیز تأثیر جنگ اوکراین بر بازار مواد غذایی یک بار در سطح ملی
باید بررسی شــود .در صورتی که نسبت قیمت خرید گندم و
چغندر دربازار ملی زراعت به زیان چغندر باشــد احتمال روند
کاهنده اختصاص زمین به کشــت چغندر و رویکرد بیشتر به
کشت دیگر محصوالت افزایش می یابد.

استراتژیامنیتغذاییدردیگرکشورها
براساس مطالعاتی که مؤسســه پژوهشهای برنامهریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
انجام داده ،کشــورها به طور غالب هفت اســتراتژی را برای
تأمین امنیت غذایی در بین شهروندانشــان دنبال میکنند.
این استراتژیها عبارتند از استراتژی حمایت ،خدماتدهی
و کمکرسانی ،استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات،
اســتراتژی یافتن منابــع جدید و محصــوالت جایگزین،
استراتژی توانمندسازی ،استراتژی ذخیره سازی ،استراتژی
تح ّوالت ساختاری و نهادسازی ،و استراتژی تحقیق و توسعه.
 .۱اســتراتژی حمایت ،خدمــات دهی و کمک رســانی :این
استراتژیباهدفشناساییاقشارفقیر،کمدرآمد،کودکان،زنان
باردار ،بزرگساالن و جمعیت آسیب پذیر به اجرا در آمده است.
کشورهایی نظیر هند و ایاالت متحده که دارای جمعیت باالیی
هستندازایناستراتژیبهطورغالببهرهگرفتهاندوبرنامههای
وسیعیدرراستایتحقّقایناستراتژیتدوینکردهاند.درخالل
ایناستراتژیممکناستقیمتیارانهایوکارتسهمیهخرید
درنظرگرفتهشودوحتیدرمواقعیغذایرایگانتوزیعشود.
 .۲استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات :برخی کشورها
مانند سنگاپور بر سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر
ذائقه مصرف کنندگان متمرکز شــده اند .به نظر میرسد این
استراتژی به طور غالب منحصر به کشــورهایی باشد که فاقد
خودکفایینسبیدرتأمینمحصوالتاستراتژیکخودهستند.
بنابراین،وابستگیبهمنابعکشورهایدیگرممکناستدولتها
رابهسویپیادهسازیایناستراتژیسوقدهد.
 .۳اســتراتژی یافتن منابع جدید و محصــوالت جایگزین:
تغییرات در عرضه غذا ،نوسانات قیمت و تح ّوالت دیپلماسی
ممکن است کشــورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی
غذایی مواجه کند .بنابراین تالش برای یافتن منابع جدیدی
برای جایگزین کردن اقالم غذایی یک اســتراتژی مناسب
برای کشــورهای واردکننده محصوالت اساســی به شمار
میرود .سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این
استراتژی برای تأمین امنیت غذایی خود تالش میکند.
 .۴استراتژی توانمندسازی :توانمندســازی یک استراتژی
بنیادی برای افزایش تولید و بهره وری منابع اســت .در این
زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع
و افزایش بهره وری میتواند تحقّق چشم انداز امنیت غذایی
را تضمین کند.
 .۵استراتژی ذخیره ســازی :ذخیره سازی محصوالت غذایی
اساسی مانند برنج ،گندم ،گوشــت و غیره نه تنها دولتها را در
پاسخگوییبهنیازهایمتغیرمصرفکنندگانتوانمندمیسازد،
بلکه میتواند امکان عرضه غذای ارزانتر به شهروندان را فراهم

کند .زیــرا دولتها میتوانند با خرید و ذخیره ســازی ارزان تر
محصوالتدرزمانرکودبازار،قدرتخریدمصرفکنندگانرابا
عرضه محصوالت منجمد و فرآوری شدهای که دارای تخفیف و
قیمتپایینتریهستند،افزایشدهند.
 .۶اســتراتژی تح ّوالت ســاختاری و نهادســازی :تح ّوالت
ســاختاری و نهادســازی به عنوان یک اســتراتژی بنیادی
محسوب میشود که اغلب کشورها با گذار به عصر صنعتی و
تغییرات نیازهای مصرف کنندگان به آن روی آورده اند .برای
نمونه میتوان به استقرار انجمنها ،کمیسیونها و نهادهای
رسمی و غیردولتی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد.
 .۷استراتژی تحقیق و توسعه :تحقیق و توسعه غالباً با هدف
ســنجش نیازها و وضعیــت امنیت غذایــی جامعه هدف و
وضعیت کشاورزی و توان بخش تولید برای پاسخ به تقاضای
بخش مصرف مد نظر قرار میگیرد.
امنیتغذاییسنگاپور
در عرصه امنیت غذایی ،سنگاپور در فهرست شناخته شده ترین
کشــورهای جهان از نظر رتبه امنیت غذایی اســت.این کشور
طی ســالهای ۲۰۱۷تا ۲۰۱۹با یک جهش چشمگیر از جایگاه
چهــارم به جایــگاه اول جهانی در حوزه امنیت غذایی دســت
یافت .در واقع ،این کشــور از نقطه نظر عوامل همچون تغییرات
در هزینه غذا ،تحقیق و توســعه عمومی در بخش کشــاورزی
و اســتانداردهای تغذیــهای در جهــان حائز رتبه اول اســت.
در ســنگاپور ،امنیت غذایی به طور غالب از طریق تشــکیالت
ســازمانی دنبال میشود .ســازمان صنایع غذایی و دامپزشکی
سنگاپور مســئول ترســیم نقشــه راه و هدایتگری در زمینه
امنیت غذایی است Ava .سازمان کشاورزی ،غذا و دامپزشکی
سنگاپوردر تالش است تا از کفایت غذای ایمن و مقرون به صرفه
برایتمامیمردمسنگاپوراطمینانحاصلنماید.بنابراینتمامی
انواع غذاهای وارداتی تولید داخل ،تازه و یا فرآوری شده در کانون
توجه avaقرارداردتابتواندامنیتغذاییرابهبودببخشد.
بر خالف تصویری که شواهد جهانی از رتبه این کشور در حوزه
امنیتغذاییارائهمیدهد،بیشاز ۹۰درصدمحصوالتغذایی
مورد اســتفاده مردم سنگاپور وارداتی اســت .آمارهای آژانس
امنیتغذاییسنگاپور،موضوعخودکفاییدرتولیدمحصوالت
اساسی را به چالش میکشد .طبق این آمارها ،کشور سنگاپور
تنها قادر به تولید ۱۳درصد از سبزیجات ۹،درصد از ماهی و۲۴
درصد از تخم مرغ مصرفی خود میباشد .با توجه به ذائقه مردم
سنگاپور ،وابستگی شدید به واردات غذا ،چالش جدی در جهت
تضمین ثبات در تأمین غذا اســت .قیمت غذا به عنوان چالش
دیگری در تأمین امنیت غذایی سنگاپور محسوب میشود .به
لحاظ آنکه این کشور واردکننده عمده غذا محسوب میشود،
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تغییرات جهانی قیمتها میتواند امنیت غذایی را به شــدت
تحت تأثیر قــرار دهد .به لحاظ آنکه ممکن اســت مخاطراتی
مانند تغییر در روابط دیپلماســی ،بیماریها و تغییرات جهانی
منجر به تعطیلی بنادر و محدودیتهای وارداتی گردد ،امنیت
غذایی سنگاپور به شدت در معرض خطر قرار دارد .بر این اساس،
سازمانهای متولی تأمین غذا نظیر avaو آژانس امنیت غذایی،
اســتراتژیها و برنامههای مختلفی را مد نظر قرار داده اند تا بر
بخشیازاینچالشغلبهنمایند.برخیازاینبرنامههابدینشرح
است.
 -۱برنامههای تبلیغاتی :دولت سنگاپور از طریق تبلیغات وسیع
در صدد ایجاد تغییرات فرهنگی پایدار در نوع تغذیه شهروندان
سنگاپوری است تا بتوانند بر چالش واردات محصوالت اساسی
پایان دهد .بدین منظور با تبلیغ گزینههای غذایی مانند گوشت
منجمد و تخم مرغ مایع یا پودر تخم مرغ (فرآوری شده) به جای
انواع تــازه آن ،تالش میکند تا انعطاف پذیری در تأمین امنیت
غذاییراافزایشدهد.
 -۲کمــک به مصرف کننــدگان برای مصــرف محصوالت
جایگزین :دولت با اعمال مش ّوقهایی تالش میکند تا مصرف
کنندگان سنگاپوری به غذاهای جایگزین روی بیاورند و بدین
ترتیب با مشــکالت مربوط به تغییرات ناگهانی در عرضه یا
قیمــت غذاهای تازه به راحتی ســازگار شــوند .برای نمونه
شهروندان ســنگاپوری میتوانند با انتخاب و مصرف گوشت
منجمد حداقــل  ۱۵تا  ۲۰درصد در هزینه خود صرفه جویی
کننــد .حتی در برخی مواقع ،برشهایی از گوشــت منجمد
میتواند تا  ۵۰درصد تخفیف داشته باشد.
 -۳آموزش عمومی :ســنگاپور با ارائه آموزشهای عمومی در
خصوص اســتفاده از محصوالت جایگزین (گوشت منجمد و
غذاهایفرآوریشده)،نوعیحائلدربرابراختالالتبالقوهتأمین
غذا ایجاد میکند و بدین طریق بر بازار مدیریت مینماید .برای
مثال ،در این کشــور به طور روزانه بالغ بر سه میلیون عدد تخم
مرغ به مصرف میرسد که بیش از  ۷۰درصد آن از کشور مالزی
وارد میشود .آموزشهای عمومی در خصوص استفاده از پودر
تخم مرغ و تخم مرغ مایع سبب شده تا آسیب پذیری این کشور
دربرابرتغییراتقیمتبهطورچشمگیریکاهشیابد.
 -۴نشســتهای میان مدیران عامل انجمنها ،وارد کنندگان و
خرده فروشان و جلســات خوشههای صنعتی :در این نشستها
در خصوص چالشهــای زنجیره تأمین ،منابــع جدید بالقوه،
گرایشهایمصرفکنندگانوبرنامههایعملیاتیبرایخروجاز
هرگونهاختاللاحتمالیدرتأمینغذابحثوتبادلنظرمیشود.
 -۵تالش در جهت یافتن منابع جدید غذا :آژانس امنیت غذایی
ســنگاپور برای کاهش وابســتگی به منابع و تولیدات غذایی
کشــورهای منطقه در تالش اســت تا به منابع جدید غذایی با
هدف معرفــی به عنوان جایگزین بــرای اقداماتی در خصوص
تأمین امنیت غذایی انجام داده است .برای نمونه این سازمان در
سال  ۲۰۱۳طی سفرهایی که به کشورهای اندونزی ،فیلیپین،
لهســتان ،دانمارک و چین ترتیب داده اســت ،بازرگانان را در
جهت ایجاد شبکه همکاری برای تأمین غذا هدایت نموده است.
-۶تمرکزبرسرمایهگذاریوکشاورزیقراردادی:دولتسنگاپور
درصدداستتاباتنوعبخشیبهمنابعغذایی،چالشهایمترتب
برعرصه تأمینغذارا تقلیلدهد.اینموضوعصرفاًبرپایهامنیت
غذاییدرمنشأمحقّقخواهدشد.بدینمعناکهامنیتغذاییبه
طوربنیادیدرونزاباشد.بدینمنظورسنگاپورباسرمایهگذاری
در منطقه غذایی جیلین بر محور امنیت غذایی درون زا متمرکز
شدهاست(Ava.سازمانکشاورزیوغذاودامپزشکیسنگاپور)
با ارائه مشاوره فنی تالش میکند تا منطقه عاری از بیماری برای
تأمین منظم گوشت و سایر محصوالت فراهم باشد .همچنین
سنگاپور با تمرکز بر کشاورزی قراردادی ،حق خرید محصوالت
غذاییرادرشرایطبحرانیونوساناتعرضهازآنخودکردهاست.
-۷ذخیرهسازیغذا:عالوهبرتمرکزبریافتنمنابعغذاییجدید،
ذخیره سازی از دیگر استراتژیهای دولت سنگاپور برای ثبات
کوتاه مدت قیمتها در شــرایط بحرانی کمبود غذا است .این
استراتژیدرحالحاضردرخصوصبرنجاعمالمیشود.
به طور کلی ،نقشــه راه سنگاپور برای تأمین امنیت غذایی از دو
اســتراتژی اصلی تشکیل شده است :اســتراتژی «حمایت» و
استراتژی «توانمندسازی» Ava .برمبنای این دو استراتژی در
جهت یافتن منابع غذایی جدید و تمرکز بر تولیدات محلی برای

تأمینامنیتغذاییپیشمیرود.استراتژیحمایتیبرایناصل
بنا شده است که در دراز مدت ضایعات مواد غذایی کاهش یابد
و از ابزارهای مالی برای جلوگیری از نوسانات کوتاه مدت قیمت
مــواد غذایی حداکثر بهره برداری به عمــل آید .همچنین این
استراتژی بر تعامل بیشتر با آژانسهای اجتماعی برای بررسی
مقرون به صرفه بودن غذا تمرکز دارد .برای نمونه ،در این زمینه
 avaبا همکاری آژانس ملی محیط زیست در تالش هستند تا
بهتولیدکنندگان،خردهفروشان،واردکنندگانوسایرذینفعان
زنجیره تأمین در خصوص مدیریت پســماندها آموزش دهند.
تحقیق و توســعه در کاهش ضایعات و بازیافــت آنها نیز مورد
حمایت قرار گرفته است .استراتژی توانمندسازی بر این موضوع
تمرکز دارد که استراتژی حمایتی به خوبی پیاده سازی میشود
یا نه .در صورت نیاز برای پیاده سازی بهتر استراتژی حمایتی ،از
استراتژی توانمندسازی استفاده میشود.
امنیتغذاییدرترکیه
ترکیه در ســال ۲۰۰۱اصالحات در اقتصــاد کالن خود را آغاز
کرده اســت و بدین ترتیب برآورد میشود که هفتمین کشور
بزرگ کشاورزی در جهان محســوب شود .این کشور با اقتصاد
مبتنی بر فرهنگ دهقانی دارای بخش کشاورزی وسیعی است.
عواملیهمچونهزینههایعمومیتحقیقوتوسعهکشاورزی،
سرانه تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی سیاسی بر جایگاه امنیت
غذاییترکیهازنظرشاخصهایجهانیتأثیرمنفیداشتهاست.
از دیگر مشــکالتی که بر امنیت غذا در ترکیه اثر دارد میتوان
به نوســانات در عرضه محصوالت کشاورزی و غذایی و بازتوزیع
ناعادالنه درآمد اشاره کرد.کاهش مناطق کشاورزی نیز از جمله
عوامل مؤثر بر امنیت غذایی ترکیه به شــمار میرود .با کاهش
تمایل به زیرکشت بردن اراضی ،اراضی حاصلخیز برای اهداف
صنعتی و شهرنشینی مورد استفاده قرار میگیرد و بدین ترتیب
خطرنوظهوریبرایامنیتغذاییترکیهایجادمیشود.باوجود
چالشهای فوق الذکر ،یک تح ّول مثبت در اواخر دهه ۲۰۰۰در
ترکیهرخدادکهمتعلقبهمقرراتایمنیموادغذاییاست.دراین
زمان اقدامات قانونی در خصوص ایمنی غذایی به روند مذاکره با
اتحادیهاروپاتبدیلشد.دراینزمینهحکمفوریتیقانونیشماره
 ۵۶۰در مورد تولید ،مصرف و بازرسی مواد غذایی در سال۱۹۹۵
بهتصویبرسید.اینقانونمشتملبرتدارکاتبرایتولیدفنیو
بهداشتی ،فرآوری و نگهداری مواد غذایی است .در  ۲ژوئن سال
،۲۰۰۴عنصرنهاییاینفرآیند،یعنیقانونغذابرایاولینباردر
ترکیه به تصویب رسید .طی این قانون ،تحلیل ریسک ،تشکیل
کمیته علمی ،ایجاد مجمع و بانکهــای ملی  ۳مواردی مانند
استقرارکمیسیونملیقوانینغذاومدیریتبحراننمودبیرونی
بهخودگرفتند.باوجودهمهاینتالشها،نقصدراجرایقانونو
نظارتناکافی،حاکیازعدمتحقّقنتایجمطلوبدربرنامهایمنی
غذاییترکیهاست.
در ســال  ،۲۰۰۲یک کارگاه آموزشــی در خصوص توســعه
برنامههای عملیاتی غذا و تغذیه توســط  WHOو  FAOدر
کشورهای جنوب اروپا برگزار شد .این کارگاه ترکیه را وادار کرد
تا برنامه ملی اقدام برای غذا و تغذیه تدوین نماید .بدین منظور،
سه کارگروه امنیت غذایی ،ایمنی غذایی و تغذیه ایجاد شد .این
کارگروههای مسئول تدوین نقشه اقدام،هماهنگی مطالعات و
نهایی کردن طرح بودند .مرحله اول این طرح تا ژوئیه  ۲۰۰۲به
پایانرسیدوهدفکلیآنبهشرحزیربود:
.۱ترسیموضعموجودامنیتغذایی،ایمنیغذاییوتغذیه؛
.۲روشنکردنمسائلمربوطبهاجرایسیاستهایکنونی(در
حوزهامنیتغذایی)؛
 .۳مشــاوره دادن در مورد برنامههای سیاست جدید و الزامات
مربوط به تغییرات قانونی یا اداری .در حال حاضر با گســترش
روابط ترکیه با ســازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ،تالش
میشود تا پایداری کشاورزی و امنیت غذایی با تمرکز بر پدیده
تغییراقلیمتضمینشود.
الزم به ذکر اســت ،تغییــرات روزافزون در تعــداد پناهندگان
سوریها ممکن است در آینده ،ترکیه را در دستیابی به پایههای
اساسیامنیتایمنیغذاییبهورطهناکامیبکشاند.
نتیجه گیری امنیت غذایی به عنوان یک موضوع در کانون توجه
اغلبدولتهاقرارگرفتهاست.
در حال حاضر تغییرات اقلیم ،تغییر سطح زیرکشت اراضی ،درآمد
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پاییندربخشکشاورزی،تغییردرنظامدیپلماسی،نوساناتقیمت،
کمبود منابع و هزینههــای باال در تأمین نهادهها به ویژه آب و انرژی،
مسئلهتأمینامنیتغذاییرابیشازپیشباچالشمواجهکردهاست.
در این راســتا ،اغلب دولتها با اتخاد سیاســتها ،اســتراتژیها،
برنامههــای اقدام و راهکارهای کوتاه مــدت و بلندمدت تالش
میکنند تا پایداری امنیت غذایی را با تأکید بر منابع و تولید در
داخلتضمیننمایند.
شواهد نشان میدهد که این اقدامات بسته به شرایط ،فرهنگ،
تاریخ ،سطح مصرف ،ذائقه مصرف کنندگان ،منابع تولید ،منابع
طبیعی ،مزیت نســبی در فرآیند تولید و نگاه سیاستگذاران و
برنامهریزاندرکشورهایمختلفمتفاوتبودهاست.براینمبنا،
مطالعهحاضربابررسیبرنامهها،اسنادوتجربیاتامنیتغذایی
در چندین کشور جهان ،اســتراتژیها و سیاستهای مختلف
تحقّقامنیتغذاییرادربسترهایمختلفبهتصویرمیکشد.
براساس این گزارش ،بررســی برنامهها و اسناد مختلف امنیت
غذاییدربسترهایگوناگونزاویهدیدسیاستگذارانرادرشرایط
و زیرساختهای مختلف نشان میدهد و میتواند برنامه ریزان را
در حصول به خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در شرایط بحرانی
مانندتحریم،یاریرساند.
همچنین بررسی روند تاریخی تح ّول برنامههای امنیت غذایی
کشــورها در فرآیند گذار به عصر مدرنیزه و تغییــر در نیازهای
مصرف کنندگان میتواند راهنمای مناســبی در دســتیابی به
شاخصهای امنیت غذایی باشد .بررســی برنامهها و استراتژی
مختلفکشورهایمنتخبدرحوزهامنیتغذاییمیتوانددیدگاه
جامعتری در خصوص راهکارهای عملیاتی تأمین امنیت غذایی
به دست دهد .به طور کلی ،برخی از سیاستهایی که دولتها در
جهتبهبودامنیتغذاییاتخاذمیکنندمنحصربهحمایتهایی
است که از بخش کشــاورزی به عمل میآورند .این حمایتها در
کشورهایمختلفکام ً
المتفاوتبودهوبرمبنایساختارجمعیتی
وویژگیهایبخشکشاورزیشکلگرفتهاست.
برای نمونه در ایاالت متحده با اختصاص بودجه کافی و تمرکز بر
بخشتولید،مقولهامنیتغذاییمدنظرقرارگرفتهاست.تمرکز
بر بخش تولید برای تحقّق چشــم انداز بخش کشاورزی یعنی
«غذا دادن به همه» محقّق شــده است .این موضوع در سومین
هدف راهبردی بخش کشاورزی این کشور منعکس شده است.
افزونبرارتقاتولید،اقداماتالزمبرایتوزیعمناسبغذانیزپیش
بینیشدهاست.دراینخصوصمیتوانبهبرنامههایتوزیعغذا
که با هدف دسترسی تمامی مردم آمریکا به غذای سالم و کافی
انجاممیگیرد،اشارهنمود.
درمجموع،امنیتغذاییدرآمریکابردومحورتولیدغذایکافیو
توزیععادالنهآنتمرکزدارد.درسایرکشورمانندایرلندنیزتمرکز
برتولیدغذایکافیمدنظرقرارگرفتهاست؛امابادیدگاهمتفاوتی
هدایت میشــود .در واقع ،تولید غذا با انجام تحقیقات کافی و
توسعهحلقههایپیشرانمانندشرکتهایبزرگتولیدیانجام
میگیرد.کشورچینباتمرکزبرتولیدوذخیرهسازیمحصوالت
راهبردی نظیر گندم و برنج از بخش کشاورزی در جهت تحقّق
اهدافامنیتغذاییحمایتمیکند.
سنگاپوربهعنوان کشوری که ازنظر شاخصهای جهانی امنیت
غذایی پیشرفت چشمگیری داشته است ،امنیت غذایی خود را
با حمایت همزمان از حلقههای پایین دستی و باالدستی بخش
کشاورزیهدایتمیکند.
بدین معنا که این کشور از یک ســو با توسعه منطقه تولیدی به
تأمینداخلیغذاکمکمیکندوازسویدیگرباانجامبرنامههای
تبلیغاتیویافتنمنابعجدیدغذادربیرونازمرزهایخودبرتغییر
ذائقه مصرف کنندگان خود متمرکز شده است تا بتواند از منابع
غذاییموجوددرجهتتغذیهشهرونداناستفادهبهینهکند.
همچنین ،ذخیره ســازی غذا به عنوان یک راهبرد مهم از طریق
توســعه زیرســاختها پیگیری میشــود .به طور کلی ،در اغلب
کشــورها ،نیل به امنیت غذایی از طریق حمایتهایی که از بخش
کشــاورزی به عمل میآید ،تسهیل میشــود .این حمایتها به
طور غالب معطوف به افزایش تولید اســت کــه همزمان با اصالح
شیوههای توزیع غذا انجام میگیرد .برخی از کشورها که در تولید
محصوالت اساسی فاقد مزیت هستند ،بر سمت تقاضا متمرکز شده
اند و بر رفتار مصرف کنندگان در جهت افزایش مصرف محصوالت
وارداتی ارزان قیمت با درجه ماندگاری باال کار میکنند.
سایت وزارت خارجه
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شكر مثل مرغ نيست
كه قيمت توليدكننده بخورد
مديــران دولت ســيزدهم با اســتفاده از
وضعيت اضطراري اقتصاد ايران و فراموشيها
هركدام براي سازمان خود برنامه ميدهند و
اقتصاد جزيرهاي را شكل ميدهند.
بهطــور مثال مديركل نظــارت بر خدمات
عمومي ،شبكههاي توزيع و اقتصادي سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است:
درج قيمــت توليدكننده و مصرفكننده روي
 4محصول كشاورزي برنج ،شكر ،مرغ و تخممرغ
در دســتور كار قرار گرفت.طــرح درج قيمت
توليدكننده روي كاال به منظور شفافســازي
قيمــت انواع كاالهــا از اواخر آذرمــاه 1400
اجرايي شد .او ميگويد :براي درج قيمتروي
محصوالتي مانند برنج ،شــكر ،مرغ و تخممرغ
هماهنگيهايي با وزارت جهاد كشاورزي انجام
شده است كه در صورت فراهم شدن پيشنيازها
در مرحله ششــم اجراي طرح خريد شــفاف
مشخّ ص خواهد شــد كه اين قبيل كاالهاي
اساسي چه زماني مشمول درج قيمت ميشود.
اين طرح كه هــدف از اجراي آن جلوگيري از
گرانفروشــي و كنترل قيمت است ،در شش
مرحله تعريف شده كه از اول ارديبهشت امسال
مرحله پنجم آن اجرايي شد ،در مرحله پنجم
اجراي طرح خريد شفاف عالوه بر اينكه بر روي
درج قيمت توليدكننده و مصرفكننده تأكيد
شــده اســت و كليه توليدكنندگان مكلّف به
درج قيمت توليدكننده و مصرفكننده هستند
بلكه واردكنندگان نيــز مكلّف به درج قيمت
تولیدكننده و قيمت مصرفكننده بر روي انواع
كاالهاي وارداتي شدند.
نكته جالب اين است كه مخترع اين طرح
عجيب از رياست سازمان مجري كنار رفته
و حاال جانشين او معلوم نيست بخواهد اين
طرح را اجرا كند .از سوي ديگر كارشناسان
باور دارند كه جنس كااليي مثل شــكر كه
نياز بــه واردات مواد اوليه ندارد و مواد اوليه
اصلــي آن مثل چغندر و نيشــكر از داخل
تأمين ميشــود با جنس تخممرغ كه براي
توليد آن بايد نهادههاي طيور از خارج وارد
شود متفاوت است.

سرمايهگذاري و تأمين مالي بخش كشاورزي

رامين اميني زارع ،پژوهشگر كشاورزي
مهمترين نهادههــاي توليد ،نقش و
ســرمايه به عنوان يكــي از ّ
اهميت شاياني در افزايش سطح توليد فعاليتهاي اقتصادي و ارتقاي
بهرهوري ســاير عوامل توليد دارد و به لحاظ نظري ،سرمايهگذاري
يكي از شــروط الزم براي رشد و توسعه كشاورزي و تداوم توليد در
اين بخش است .براســاس آمار بانك مركزي ،ميزان سرمايهگذاري
در بخش كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال  ۱۳۹۰ازبيش از ۶هزار
ميليارد تومان در سال  ۱۳۹۰به  ۳۸۲ميليارد تومان در سال ۱۳۹۶
كاهــش يافته بود .به منظور پايداري توليد كشــاورزي ،اين بخش
بهشــدت نيازمند تزريق سرمايه جديد و جايگزيني در سرمايههاي
مستهلك است.
براي افزايش موجودي ســرمايه در بخش كشــاورزي الزم است
تقاضا براي ســرمايهگذاري در اين بخش با افزايش ســطح درآمد
كنشگران تقويت شود .افزون بر اين فراهم كردن زمينههاي توسعه
بازارهاي مالي كشــاورزي با كاهش ريســكهاي موجــود ،بايد به
عنــوان يك هدف عالي در جهت افزايش ســرمايهگذاري در بخش
كشاورزي مورد توجه قرار گيرد .در اين زمينه الزام بانكهاي عامل
مقرر شده در بند ذ از ماده ۳۳
ّ
غيرتخصصي كشور به عمل به تكليف ّ
قانون برنامه ششــم توسعه ،مبني بر اختصاص حداقل پانزده درصد
از متوسط تسهيالت اعطايي به بخش كشاورزي مورد نظر است.
با وجود اين قانون ،عملكرد اين بند در ســال  ۷/۶ ،۱۳۹۸درصد
بوده است .ازسوي ديگر ،به دليل ماهيت درونزاي بخش كشاورزي،
انتظار ميرود اين بخش در شرايط نامساعد اقتصادي يكي از پايههاي
مقاومت اقتصادي كشــور باشد؛ بهطوري كه در يك دهه گذشته ،با
وجود اعمال شــديدترين فشارها بر اقتصاد كشور ،بخش كشاورزي
براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قيمت ثابت سال  ،۱۳۹۰بالغ
بر  ۴۶درصد بزرگتر شده است (بانك مركزي ايران )۱۳۹۹ ،از اين
روي ،بخش كشاورزي ،همواره پيشــران ساير بخشهاي اقتصادي
كشور و مركز ثقل اقتصاد كالن به خصوص در شرايط بحراني بوده
و بهبود تابآوري اقتصاد كشــور را ياري نموده است .اين در حالي
است كه بخش كشاورزي در مقابل شرايط طبيعي و اقليمي بهشدت
آسيبپذير است و همواره سعي بر اين بوده كه اين مخاطرات حداقل
تأثير را بر پايداري اين بخش ،به عنوان ركن اساسي در تأمين امنيت
غذايي داشته باشــند .عليرغم تالش شايســته احترام و قدرداني
جامعه كشاورزي ايران ،نتايج ارزشيابي عملكرد دولتهاي پيشين،
درخصوص تكاليف مندرج در اســناد باال دستي نشان ميدهد كه با
وجود فرصتهاي فراوان ،ضرورت دارد به بســياري از موارد كليدي
و پُر اهميــت پرداخت كه برخي از اين مــوارد كه درگزارش مركز

پژوهشهاي مجلس نيز آمده ،به شرح زيراست:
 تحقّق تكليف بند «چ» از ماده ( )۳۳قانون برنامه ششم توسعهمبني بر افزايش ســهم ســرمايهگذاري در بخش كشاورزي در كل
سرمايهگذاريها به ميزان ساالنه حداقل  ۲درصد.
 تحقّق تكليف بند «ذ» از ماده ( )۳۳قانون برنامه ششم توسعهمبني بر اختصاص حداقل  ۱۵درصد از متوســط تسهيالت اعطايي
تخصصي كشور به بخش كشاورزي
بانكهاي عامل غير ّ
 موضوع مهم پنج برابر شدن شكاف عملكرد محصول راهبرديگندم در كشــور ،نســبت به متوســط جهاني در دوره  ۱۹۶۱الي
۲۰۱۷كــه اين شــكاف در دانههاي روغني و جــو نيز به ترتيب به
ميزان  ۱۹۸و  ۹۰درصد افزايش يافت موضوع رنج آوري اســت كه
با كشاورزي دانش بنيان و مشاركت دولت و مردم قابل بهبود است.
ميتــوان نتيجه گرفت كه بــا وجود ظرفيتهــاي نرمافزاري و
ســختافزاري فراوان در بخش كشــاورزي ،وجود يك اســتراتژي
مشخّ ص براي توسعه كشاورزي و تع ّهد همهجانبه نسبت به اجراي
مهمترين عامل مو ّفقيت اين بخش در ايفاي نقش كليدي خود
آنّ ،
به عنوان محور پيشرفت كشور است .قابليت موجود و ارزنده كشور
كه درقامت كهنسال برناو يادگار پيشينيان بوده ،نهاد ديرپاي بانك
كشاورزي اســت كه در همين سال مالي پيشين ،نزديك ۱۱۰هزار
ميليارد تومان تســهيالت كه بخش عمده آن مربوط به بخش مولّد
كشــاورزي و توليد غذاســت ،پرداخت كرد .در پايــان با توجه به
ريســكهاي گوناگون بخش كشاورزي و مناقشات دو كشور حاشيه
درياي ســياه كه بنا به گفته دبيركل سازمان ملل متحد ،غذاي يك
و هفت دهم ميليارد نفر را تحت تأثير قرار خواهد داد ،اميد اســت،
همچون دولتهاي توســعه يافته جهان ،افزون برآن چه هســت،
حمايت از بانك و بيمه كشاورزي ،دركشورفزوني يابد.

 ۱۳گروه کاالیی از درج قیمت تولیدکننده معاف شدند

طبق اعالم اتاق اصناف ایران اطالع رسانی قیمت گوشت قرمز،
مرغ ،تخم مرغ ،شکر و برنج طبق روال قبل انجام خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،اتاق اصناف ایــران در اطالعیهای اعالم کرد که
بر اســاس اطالعات دریافتی از ســازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان در اجرای مرحله پنجم پروژه شفافسازی قیمت از طریق
درج قیمت تولیدکننده ،از اول اردیبهشت  ،۱۴۰۱گوشت قرمز ،گوشت
مرغ ،تخم مرغ ،شکر از این طرح مستثنی شدهاند و اطالع رسانی قیمت
کاالهای اشاره شــده تا اطالع ثانوی بر اساس روال معمول قبل انجام
خواهد شد.گزارشها از وزارت صمت نیز حاکی از این است که با آغاز
مرحله پنجم اجرای طرح «خرید شــفاف» از اول اردیبهشت ماه ،همه
کاالها به جز  ۱۳گروه کاالیی ،مشمول درج قیمت تولیدکننده میشوند.
این  ۱۳گروه شامل موارد زیر هستند:
الف  -اقالم دارویی و پزشکی
ب  -مواد اولیه و کاالهای واســطهای غیــر قابل عرضه به
مصرف کننده نهایی
ج  -انواع البسه ،پارچه و پوشاک
د  -انواع طال ،جواهر و زیور آالت
ه  -انواع صنایع دستی
و  -محصوالت کشاورزی غیر بستهبندی
ز -محصوالت بورسی و کاالهای عرضه شده در بورس

ح  -انواع قطعات ،ابزار و لوازم غیربستهبندی
ط  -انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بستهبندی
ی  -محصوالتی که امکان بستهبندی ندارند
ک  -انواع لوازمالتحریر غیر قابل بستهبندی
ل  -گوشت ،مرغ ،تخم مرغ ،شکر ،برنج
م  -کاالهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند از قبیل آش،
حلیم ،قنادی و …
البته هنوز مشخّ ص نیست این کاالها برای همیشه از درج قیمت
تولید کننده معاف شدند یا در آینده به این طرح اضافه خواهند شد.
گفتنی اســت طرح خرید شفاف از دی ماه آغاز شده و تا تابستان

 ۱۴۰۱ادامه خواهد داشت.بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و
واردکننده انواع پودر لباسشویی ،دستمال کاغذی ،پوشک بچه ،یخچال
و فریزر ،تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه ،انواع لنت ترمز،
فیلتر روغن ،روغن موتور ،محصوالت شوینده ،محصوالت سلولزی ،سس،
رب ،کنسروها ،ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه ،ماءالشعیر ،نوشابه
گازدار ،غذاساز ،نوشیدنیساز ،چرخ گوشت و مایکروفر نیز از  ۲۷آذرماه
مکلّف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و
واردکننده انواع حبوبات ،ادویهجات ،غالت ،چای ،دمنوش ،قهوه ،آجیل
و خشکبار به صورت بستهبندی شــده ،فرآوردههای پروتئینی ،انواع
غذاهای آماده و نیمهآماده ،انواع کیک ،کلوچه ،بیســکوئیت ،چیپس،
پفک و موارد مشابه ،لواز م خانگی ،صوتی و تصویری به صورت کامل،
 ۵۱قلــم لوازم یدکی خودرو نیز از  ۲۳بهمن ملزم به اجرای این طرح
هستند .سایر کاالها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهند شد .طبق
اعالم مســئوالن اجرای طرح اگر قیمت نهایی خریدار در کاالی تند
مصرف بیش از  ۲۰درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از  ۳۰درصد
باشد ،مصداق گران فروشی است.
البته اواخر سال گذشــته مقرر شد در دوره گذار و به طور موقت
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان درج شود تا مردم با این
طرح آشــنا شوند .اما در نهایت بعد از رایج شدن قیمت تولیدکننده،
قیمت مصرف کننده از روی کاالها حذف خواهد شد.
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نيشكر به ه ّمت كارگرانش از بحران خشكسالي گذر كرد

توزيع روزانه2هزار تن شكر از طرف شركت توسعه نيشكر
مديرعاملشركتتوسعهنيشكروصنايعجانبيگفت:اينشركتبرايتأمين
نياز پايدار بازار ،روزانه  ۲هزار تن شــكر با قيمت مص ّوب هر كيلوگرم ۱۳۲هزار
ريال با يك درصد ارزش افزوده در كشور توزيع ميكند .عبدعلي ناصري گفت:
اينكه شكر با قيمت مص ّوب به دست مصرفكننده نهايي برسد بايد نظارت منظم
صورت گيرد ضمن آنكه هيچ نگراني بابت ذخيره اين كاالي اساسي نداريم .وي
با بيان اينكه در ســال زراعي جاري ۷۴۰هزار تن شكر در واحدهاي هشتگانه
توليد و بخشي از محل واردات شكر خام ،تصفيه و در انبارها نگهداري ميشود
افزود :براي تنظيم بازار و تأمين بخشهاي صنف ،صنعت و بخش خانگي شكر به
صورت منظم به بازار عرضه ميشود.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در ادامه افزود :اين شركت
ماهانه چهار تا پنج هزار تن شكر در خوزستان بين بنكداران ،مغازهداران و فروشگاههاي زنجيرهاي با قيمت
مص ّوب توزيع ميكند و هر آنچه بازار نياز داشته باشد آماده تزريق اين كاالي اساسي هستيم .ناصري در
ادامه افزود :نظارت بر بازار اين كاالي اساسي برعهده دستگاههاي مسؤول نظارتي است و نوسانات قيمتي
اين كاالي اساسي ارتباطي با شركت توسعه نيشكر ندارد .وي با بيان اينكه موجودي انبارهاي شكر اين
شركت در سامانه موجود است افزود :ذخاير شكر اين شركت در وضعيت مناسب و قابل قبولي است.
ّ
دلالن عامل گراني شكر هستند
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي عامل نوسان قيمتي شــكر را ّ
دلالن بيان كرد و
ابراز اميدواري كرد با شكر بستهبندي يك كيلويي كه قيمت آن بين  ۱۵۶تا ۱۶۰هزار ريال است شكر
با قيمت مناسب به دست مصرفكننده برسد .ناصري گفت :اگر نظارت قوي و هوشمند صورت گيرد
ّ
تأثيردلالن بر بازار شكر كم خواهد شد و شكر با قيمت مناسب و مص ّوب به دست مصرفكننده
امكان
خواهد رسيد .به گزارش ايرنا در هفتههاي اخير قميت خردهفروشي و فلهاي شكر در بازار برخي شهرهاي
خوزســتان تا ۲۲۰هزار ريال نيز رســيد كه با قيمت مص ّوب آن فاصله زيادي دارد .واحدهاي هشتگانه
نيشــكري سلمان فارسي ،حكيم فارابي ،امام خميني(ره) ،دهخدا ،اميركبير ،ميرزاكوچكخان و دعبل
خزاعي و هفتتپه وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به تنهايي ۴۰درصد شكر كشور را
تأمين ميكنند .نياز ساالنه كشور به شكر  ۲.۲ميليون تن است كه از اين ميزان ۱.۵ميليون تن در داخل
توليد ميشود و حدود ۷۰۰هزار تن شكر خام از خارج وارد ميشود كه بخش مهمي از شكر خام (زرد)
وارداتي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان به شكر سفيد تبديل ميشود .براساس برنامه
چشمانداز  ،۱۴۰۴حدود ۷۰درصد شكر مورد نياز كشور درخوزستان از توليد  ۲محصول راهبردي نيشكر
و چغندرقند تأمين خواهد شد.
به گزارش روابطعمومي شــركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي ،دكتر عبدعلي ناصري در مراسم
گراميداشت روز كارگر ( ۱۱ارديبهشت) كه در كشت و صنعت نيشكر دهخدا برگزار شد ،با بيان اين مطلب،
گفت :اگر صنعت نيشكر در سال گذشته توانست به سالمت از خشكسالي بيسابقه عبور كند ،مرهون و
همت كارگران است كه شبانه روز در سنگر توليد ،جانفشاني كردند.مديرعامل شركت توسعه
مديون تالش و ّ
همت و غيرت خود ،شركت را از
با
كه
دانست
انساني
باارزش
سرمايه
را
كارگران
جانبي،
نيشكر و صنايع
ّ
بحرانها عبور داده و به توليد پايدار رساندهاند.به گزارش روابطعمومي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي،
دكتر عبدعلي ناصري در مراسم گراميداشت روز كارگر كه امروز يكشنبه ( ۱۱ارديبهشت) در كشت و صنعت
نيشكر دهخدا برگزار شد ،با بيان اين مطلب ،گفت :اگر صنعت نيشكر در سال گذشته توانست به سالمت از
همت كارگران است كه شبانه روز در سنگر توليد،
خشكسالي بيسابقه عبور كند ،مرهون و مديون تالش و ّ
جانفشاني كردند.وي با بيان اينكه هر بحراني در سايه سختكوشي اين كارگران به فرصت شكوفايي تبديل

شده ،گفت :دستيابي به رتبههاي برتر استاني ،ملي و همچنين كسب ركوردهاي
توليد ،نتيجه اراده پوالدين كارگران در گستره واحد كشت و صنعت و صنايع
جانبي است .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تحقّق شعار سال
را در گرو نقشآفريني كارگران دانست و بيان داشت ،در سال گذشته طرحهاي
مختلف براي حمايت از قشر كارگر به اجرا درآمد و در سال جديد نيز اين اقدامات
با انسجامي بيشتر ادامه دارد.شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با جمعيتي
بالغ بر  ۲۶هزار نفر ،يكي از بزرگترين شركتهاي كارگري خوزستان است.اين
شركت در سطح استاني و ملي توانسته به رتبههاي برتر دست يابد .اخيرا ً نيز
عنوان كارگر نمونه كشوري به پژوهشگر نيشكري اختصاص يافت.
راندمانآبيارينيشكردرخوزستان
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در بازديد از طرح آبياري
قطرهاي زير سطحي نيشكر فارابي نيز گفت ،راندمان آبياري در اين صنعت را  ۲۰درصد باالتر از ميانگين
راندمان آبياري سطح كشور بيان كرد و گفت :طرحهاي مختلفي نيز براي افزايش بهرهوري آب در اين صنعت
در حال انجام است .به گفته وي با روش نوين آبياري قطرهاي زيرسطحي ،هم ميزان مصرف آب در مزارع
نيشكر كاهش مييابد و هم موجب افزايش توليد در سطح خواهد شد .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي به شعار سال و تأكيد مقام معظم رهبري بر «توليد ،دانشبنيان و اشتغالآفرين» اشاره كرد
و گفت :شركت توسعه نيشكر يك شركت دانشبنيان به مقياس بزرگ است كه در زمينههاي كشاورزي،
صنعت و آبياري به صورت مستمر فعاليتهاي گوناگوني دارد.
گامصنعتتوسعهنيشكردركشاورزيدانشبنيان
ناصري مديريت مصرف آب و استفاده بهينه از منابع آبي را اقدامي دانشبنيان در صنعت توسعه نيشكر
عنوان كرد و افزود :اين صنعت با داشتن يكي از مه ّمترين دپارتمانهاي علمي و تحقيقاتي كشور و مجموعه
مديريت مطالعات كاربردي مستقر در واحدهاي نيشكري با بهرهگيري از صدها محقّق و پژوهشگر ،تالشهاي
مستمري براي مصرف بهينه آب انجام داده است.مديرعامل توسعه نيشكر و صنايع جانبي در ادامه از شيوه آبياري
«هيدروفلوم» مزارع نيشكر به عنوان پيشرفتهترين شيوه آبياري دنيا ياد نمود و تأكيد كرد كه استفاده از اين روش
موجب افزايش بهرهوري آب در صنعت نيشكر شده است .وي گفت :در كنار روش آبياري هيدروفلوم ،سامانه
آبياري زيرسطحي قطرهاي به صورت پايلوت نيز در اين صنعت ،در دست اجراست تا پس از ِ
پشت سر گذاشتن
آزمايشهاي اوليه ،در سطحي وسيع به كار گرفته شود.
اجراي آبياري قطرهاي زيرسطحي در كشت و صنعتهاي نيشكري
ناصري به اين شيوه نوين آبياري قطرهاي زيرسطحي اشاره كرد و بيان داشت :به منظور مديريت هرچه
بيشتر منابع آبي ،طرح آبياري قطرهاي زيرسطحي در كشت و صنعت نيشكر فارابي در سطح  ۲۶هكتار به
اجرا در آمده است.به گفته مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ،شيوه آبياري قطرهاي زيرسطحي
قرار است از امسال در ساير كشت و صنعتهاي نيشكري هر كدام در سطح يك مزرعه ،به كار گرفته شود تا
پس از طي روند تحقيقاتي و شناخت نقاط ضعف و قوت ،به صورت گسترده در اين صنعت به كار گرفته شود.
ناصري افزود :صنعت توسعه نيشكر در كنار اين روشهاي آبياري ،از روش آبياري جويچهاي ،آبياري با
زهاب نيشكر در شرايط خشكسالي نيز بهره گرفته كه سبب شده گياه نيشكر در شرايط بحران آب آسيب
چنداني نبيند.وي اظهار داشت :اين شركت در عين حال به منظور كاهش مصرف آب ،طرحهاي تحقيقاتي
متعددي براي توليد واريتههاي مقاوم با خشكي و سازگار با اقليم خوزستان در دست اجرا دارد.مديرعامل
شركت توسعه نيشكر گفت :در سال جديد كه به عنوان سال «توليد ،دانشبنيان ،اشتغالآفرين» نامگذاري
شده ،صنعت نيشكر همچنان براي تحقّق شعار سال ،نهايت تالش خود را به كار خواهد بست و براي نيل به
سر منزل مقصود ،با تمامي ظرفيتها ،به پيش خواهد رفت.

گردش مالي  15هزار ميليارد توماني چغندر قند در آذربايجان غربي

توليد هفت رقم بذر چغندر قند در البرز

رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت :پيشبيني ميشود حدود يك ميليون و ۸۰۰
هزار تن چغندر قند از مزارع استان همزمان با اول مهر ماه برداشت شود .اكبر كرامتي در جلسه پيگيري
مسائل چغندرقند استان با اعالم اين خبر اظهار كرد :ساالنه بيش از  ۱۵هزار ميليارد تومان گردش مالي
چغندر قند در استان است.كرامتي افزود :ما بايد تمام روشهاي علمي از جمله برنامههاي علمي و ترويجي
كه مصرف آب را كاهش ميدهد ،از قبيل آبياري با نوار تيپ و نشــاكاري را در سطح مزارع چغندرقند
توسعه دهيم تا ميزان بهرهوري آب در مزارع را افزايش دهيم .كرامتي تصريح كرد :در كشت سال زراعي
پيشرو با توجه به تغييرات اقليمي و خشكساليهاي پيشرو ،ضرورت دارد كارهاي تحقيقاتي مورد نياز
در مزارع را در جهت كاهش مصرف آب و ارتقاي راندمان آبياري انجام گيرد.
وي ادامه داد :ضرورت دارد هر چه ســريعتر تأمين ســوخت ادوات و دستگاههاي مورد نياز براي برداشت
محصول تأمين و در اختيار كشاورزان قرار داده شود .كرامتي از كارخانجات قند استان درخواست كرد تا در مورد
رويه افتزني و موضوع عدم خروج محصول از استان اهتمام كافي و وحدت رويه را با همديگر داشته باشند .وي
اضافه كرد :با توجه به مشكل بحران كمآبي درياچه اروميه در سال زراعي جديد ،از هماكنون برنامهريزي الزم
براي اســتفاده بهينه از آب در مزارع براي جلوگيري از دسترس خارج شدن محصول و پاكسازي آفت سن از
مزارع انجام گيرد .رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت :امسال بر اساس قراردادهاي منعقد شده
با چغندركاران ،بيش از۳۶هزار هكتار از اراضي زراعي استان زير كشت محصول چغندر قند رفته بود كه به دليل
مشكل كم آبي در حدود  ۳۴هزار و  ۸۰۰هكتار از مزارع قابليت برداشت را دارد .كرامتي همچنين افزود :در سال
زراعي جديد نيز ،طرح توسعه كشت چغندرقند با رعايت محدوديت توسعه كشت داخل حوضه آبريز درياچه
اروميه و با اولويت افزايش توليد در شمال استان اجرا ميشود .وي با بيان اينكه آذربايجان غربي يكي از قطبهاي
مهم توليد چغندر قند در كشــور است ،گفت :اســتان به علت برخورداري از آب و خاك مناسب و دارا بودن ۵
كارخانه قند در شهرستانهاي اروميه ،خوي ،پيرانشهر ،مياندوآب و نقده همواره در توليد چغندر قند و شكر در
كشور در جايگاه برتري قرار داشته و يكي از قطبهاي مهم توليد چغند قند در كشور است.

مديرعامل شركت تعاوني دانش بنيان پيشگامان توسعه گياهان زراعي گفت كه مح ّققان
تنها شركت دانشبنيان توليدكننده بذر چغندر قند كشور كه در كرج مستقر است ،مو ّفق
به توليد هفت رقم بذر چغندر قند شدهاند .جواد گوهري افزود :توليد بذر داخلي چغندر قند
از  ۸۰سال پيش و همزمان با تأسيس مؤسسه تحقيقات بذر چغندر قند آغاز شد ولي اراضي
كشاورزي با بذرهاي خارجي وارداتي انجام شد كه ديگر بذر داخلي جوابگوي توليد نبود.
وي افزود :به منظور معرفي ارقام داخلي به كارخانجات و مديران كشاورزي بذر داخلي ميداديم تا
در كنار بذر خارجي كشت كنند و همراه با آن تيمهاي كنترلي در مزارع حضور يافتند تا عملكرد بذرها
را پايش كنند و مشكالت بذر داخلي در مقابل خارجي سنجش شود كه اين اطالعات جمعآوري و به
بخش تحقيقات اين شركت فرستاده ميشد.
جايگاه توليد داخلي بذر چغندر قند رو به توسعه است
مديرعامل شركت تعاوني دانش بنيان پيشگامان توسعه گياهان زراعي با بيان اينكه جايگاه توليدات
همت محقّقان دانش بنيان رو به توسعه است ،افزود :در سبد بذري كشور بايد
داخلي بذر چغندر قند با ّ
تنوعي از بذرهاي داخلي و خارجي داشته باشيم تا همديگر را پوشش دهند بهطوريكه هسته اوليه
بذر از خارج خريداري شده و بذر والدين و فناوري را نيز از مؤسسه چغندر قند خريداري كنيم تا رقمي
همانند رقم بذر خارجي را در داخل توليد كنيم تا به جاي پرداخت  ۹۰يورو  ۳۰يورو به فروش برسانيم.
وي با بيان اينكه براي رسيدن به اين هدف معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري كمكهاي زيادي
بــه ما كردند ،افزود :براي اين محصول توليدي ،وزارت اقتصاد و دارايي  ۳۵درصد ماليات تعيين كرد
كه بعد از پيگيريهاي زياد و براي حمايت از توليد داخل به  ۱۰درصد رسيد.گوهري گفت :هماكنون
بذرهاي توليدي اين شركت در اراضي تحت پوشش چغندر قند كشت شده بهطوريكه در بعضي از
اراضي حدود  ۲۴رقم كشــت شده اســت.وي گفت :درصدد هستيم تا با توليد بذرهاي ارقام داخلي،
بذرهاي خارجي توليد داخل را نيز داشته باشيم تا در توليد بذر چغندر قند به خودكفايي برسيم.
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یک عدد درس آموز

ارقام و اعدادی که درجدولها و نمودار این صفحه مشاهده میکنید برآیند چانه زنی های سیاستی
ونیز مجادله های دامنه دار ونیز تغییرات اقلیم و راهبردهای اقتصادی در جامعه ایرانی است .
هر عدد به یک رشته از فعالیتها و منفعت ها بسته شده است و دقت در آنها میتواند بسیار درس
آموز باشد .به طور مثال در حالی واردات شکر از سوی دولت در سال 1400کمی بیشتر از سه برابر
بخش خصوصی شده است که در سال  1399واردات شکر از سوی بخش خصوصی  2برابر واردات
دولتی بوده است .چرا چنین تغییر چشمگیری رخ داده است ؟ دلیل اصلی این بود که دولت وقت
تصمیم به حذف دالر  4200تومانی از واردات شکر گرفت .این تصمیم رانت خواری را کاهش و تا
اندازه ای حذف کرد .دلیل دیگر در جدول دیگر اشکار است .به این ترتیب معلوم می شود بخش
خصوصی وارد کننده شکر بیشتر از اینکه به فکرتولید و تجارت باشد به فکر استفاده از رانت دالر
 4200تومانی بوده است .امید است این فضای پدیدار شده در سال  1400همچنان پابرجا بماند.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سال

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

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

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

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

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
38
38
213
295
131
228
279
292

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
49
87
280
575
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
1
88
220
795
112
541
135
522

307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
0
88
80
875
2
543
0
522

192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
0
88
143
1018
173
717
244
766

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
0
88
210
1228
142
859
123
889

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
0
88
98
1326
63
922
2
891

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
66
154
150
1476
63
985
149
1040

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
0
154
171
1647
17
1002
39
1079

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
جمع

واردات شکر از سال  84تا پايان سال 1400به تفکیک خام و سفید
جمع واردات(هزار تن)
بها (دالر)
خام(هزارتن)
بها (دالر)
سفید(هزارتن)
78
637
348
103
27
0
6
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
1,248

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

629
1,890
822
998
850
1,805
1,228
1,680
1,579
823
472
667
856
281
1,830
1,018
1,203
18,631

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
545,060,000
7,747,045,503

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
1,203
19,879

بها جمع واردات (دالر)
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
545,060,000
8,582,197,485
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بهمن

اسفند

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
66
220
105
1752
16
1018
74
1153

276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
61
281
78
1830
0
1018
50
1203

جمع

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
281
1830
1018
1203
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان سال 1400
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي(ارقام به هزارتن)
سال

واردات بخش خصوصي

واردات بخش دولتي

جمع واردات

1380

0

937

937

0

820

820

56

160

216

42

161

203

80

627

707

1485

1042

2527

962

208

1170

1101

0

1101

877

0

877

1805

0

1805

1391

1234

0

1234

1392

1175

505

1680

1393

992
562

587

1579

1394

364

261

823

1395

157

521

358

309

667

718

138

856

86

195

281

655

1175

1830

650

368

1018

294

909

1203

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

1396
1397
1398
1399
1400
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