
برگشت به نقطه صفر 
عاقالنه نيست  

|بهمن دانايي|

خــرد و عقل اقتصادي و نيز توجه 
به سابقه و كارنامه پديده هاي مرتبط 
با فعاليت هاي اقتصادي در هر كشور 
و سرزميني نشان مي دهد برگشت يا 
برگرداندن يــك صنعت و تجارت به 
نقطه صفر آسيب ســاز و به زيان آن 
صنعــت و منافع ملي اســت به ويژه 
اگــر آن صنعت و فعاليت تجربه هاي 
بزرگي را بــراي عبور از آن نقطه در 
دل داشته باشد. متأسفانه بايد گفت 
تصميم هايــي كه ايــن روزها به هر 
دليــل - كه اضطرار دولــت يكي از 
اصلي ترين دليل ها به حساب مي آيد 
- براي صنعــت قديمي و اصيل قند 
و شــكر اتخاذ شــده و در گام هاي 
نخست آن هســتيم برگرداندن اين 
صنعت به نقطه صفر اســت. تجربه 
نشــان مي دهد دولت هــاي ايران با 
هرگرايش سياســي و با هر برنامه اي 
براي اينكه خود را به ســاحل نجات 
قند  عبور صنعت  پل هاي  برســانند 
و شــكر را تخريب مي كنند و با اين 
اقتصادي  صنعت رفتار خردمندانه و 
صــورت نمي پذيــرد. مي دانيــم كه 
صنعت قند و شكر در همه سال هاي 
پــس از پيروزي انقاب اســامي و 
حتي پيــش از آن به دليل تســلّط 
بي چون و چــراي دولت بر آن هرگز 
در مســير رشــد و بالندگي نيفتاده 
است. دولت هاي گوناگون براي اينكه 
بتوانند قند و شكر را با نرخ حمايتي 
به دست مصرف كننده برسانند خيمه 
سنگيني روي صنعت و تجارت قند و 
شــكر زده و اين صنعت را حق العمل 
كار دولت كرده و سود بخورونميري 
به اين صنعت مي رســانند تا جايي 
كه اســكلت آن حفظ شود و از پاي 
درنيايد. اما مي دانيم صنعتي كه رشد 
و بالندگي و نوزايي و نوســازي ژرف 
را تجربه نكند در حقيقت نيمه زنده 
اســت و بزرگ نمي شــود. به همين 
دليل اســت كــه در 45 ســال تازه 
سپري شــده كارخانه قند تازه اي در 

ايران ساخته نشده است. 
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ســاداتي نژاد«  جواد  »سيد 
وزير جهاد کشــاورزي بر لزوم 
پاييزه  و  بهاره  از کشت  حمايت 
چغندرقند و حمايت حداکثري از 
دغدغه هاي  رفع  و  چغندرکاران 

آنها در مسير توليد تأکيد کرد.
به گــزارش ايرنا، طبــق آمارهاي 
موجود نياز ساالنه شكر كشور حدود 
۲.۲ تا ۲.۳ ميليون تن اســت كه از 
اين ميــزان بخش عمــده در داخل 

كشــور توليد و بخشــي نيز از محل واردات براي تأمين ذخاير 
 تأمين مي شود.سال گذشته )۱4۰۰( 6/6 ميليون تن چغندرقند 
)۱.4 ميليون تن چغندر پاييزه و حدود 5.۲ ميليون تن چغندرقند 
بهاره( در كشور توليد شد كه انتظار مي رفت، نزديك ۹5۰ هزار 
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 ۲7 كيلوگرم اســت درحالي كه 
ســرانه مصرف آن در دنيا ۲5 كيلوگرم است. استان آذربايجان 
غربي با ســطح زير كشــت ۳4 هزار هكتار چغندر و توليد يك 

ميليــون و 67۰ هزار تــن، اولين و 
بزرگ ترين توليد كننده چغندرقند در 
كشور اســت و پس از آن استان هاي 
خراسان رضوي، كرمانشاه، همدان و 
لرستان در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
به ازاي هر هكتار چغندرقند ۱۱ هزار 
متر مكعب آب مصرف و از ۲۰۰ هزار 
هكتار ســطح زير كشــت چغندر و 
در كشور، محصوالت چغندر  نيشكر 

و نيشكر توليد مي شود.
از ۱۰۰ هزار هكتار ســطح زير كشت چغندرقند كشور، 4۸ 
هزار هكتار آن به صورت آبياري تحت فشار ميكرو و نوار تيپ 
است و ســال گذشته )۱4۰۰( مقرر شد با استفاده از ظرفيت 
كارخانه ها و ارايه تســهيات، 5۲ هزار هكتار سطح زير كشت 
چغندر به سيســتم هاي نوين آبياري مجهز شوند.براســاس 
مصّوبه اين شورا ســال ۱4۰۰ قيمت هر كيلوگرم چغندرقند 
يــك هــزار و ۲76 تومان تعيين شــد درحالــي كه قيمت 
 واقعــي اين محصول با توجه به هزينه هاي تمام شــده توليد، 
يك هزارو ۸75 تومان بايد باشد تا كفاف هزينه هاي توليد را بدهد.

تأکيد وزير جهاد کشاورزي بر لزوم حمايت از کشت چغندرقند
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دولت سيزدهم در حالي اقتصاد كشور را دراختيار گرفت 
كه شــاخص هاي كان اقتصادي به هــر دليل در بدترين 
وضعيت قرار داشــت. رشد ســرمايه گذاري متوقف شده و 
رشــد توليدات صنعتي در بدترين نقطه قرار گرفته و رشد 
سرمايه گذاري منفي شده و نرخ تورم به طور شگفت انگيزي 
با شتاب به سوي باال مي رفت. آمارهاي در دسترس نشان 
مي دهند در بهار ۱4۰۰ تجارت ايران روزگار خوبي نداشت 
و نقدينگــي با شــتاب افزايش را تجربه مي كــرد. يكي از 
بدتريــن رخدادهايي كــه در ۱۳۹7 درباره 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 
تصميم هايي را گرفته است. واقعيت اين است كه تغييرات 
پرشمار در وزارتخانه ها و نهادهاي تصميم گير در اقتصاد و 
تازه كار بودن مديران كار را براي فعاليت هاي مختلف به ويژه 
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 تصميم گيري هاي 
خود مشــورت با اين نهادها را با بي اعتنايي كنار گذاشتند. 
تاش ها براي ارتباط گيري با مديران تازه فايده اي نداشت و 

برخي تصميم هاي كارشناسي شده نيز اتخاذ شد.

انقالب يارانه اي و ارزي 
دولت در كنار فعاليت هاي ذاتي خود و نيز فعاليت هاي 
روزمره و كوتاه مدت متوجه شــد كه گــره اصلي كارهاي 
اقتصادي اين اســت كه نظام يارانه اي موجــود توانايي و 
نيرومنــدي الزم براي ادامه كار را ندارد و از ســوي ديگر 
سياســت ارزي اختصاص دالر 4۲۰۰ توماني براي واردات 
كارساز نيســت. دولت ســيزدهم به همين دليل تصميم 
گرفت با يك اصاح بزرگ و تغييرات شــگفت انگيز 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. 
عاوه براين دولت سيزدهم تصميم گرفته است براي اينكه 
كار از دســتش خارج نشود كنترل قيمت هاي دستوري را 
بيشتر كرده و راه را براي صيانت از حقوق مصرف كنندگان 
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 مي توان يك انقاب در نظام 
تصميم گيري درباره دو مسأله بزرگ تغيير در نظام يارانه اي 

و نيز حذف دالر ارزان دانست.

پيامدها 
داســتان تصميم بزرگ دولت اكنون و در اين روزها 
در هر جايي حرف اول را مي زند. شهروندان ايراني و نيز 
توليد كنندگان از اين تصميم دولت شــوكه شده و هنوز 
نمي تواننــد اين را هضم كننــد و اين يكي از پيامدهاي 
بزرگ است. شــهروندان ضمن اينكه حاال يارانه اي چند 
برابر يارانه قبلي مي گيرند اما بــه دليل اينكه مي دانند 

تغييرات قيمتي به چند كاال منحصر نخواهد شــد و به 
زودي موجي از تغييــرات قيمتي در هر كاال و خدمتي 
رخ مي دهد نگرانند. از ســوي ديگر توليد كنندگان نيز 
نمي دانند با افزايش قيمت تمام شده براي توليد كه در 
اين ماه ها رخ داده اســت چه بايد كنند. رشد روزافزون 
قيمت ها از يك ســو شهروندان و از سوي ديگر توليد را 
در منگنه قرار داده است. بي اطاعي از عمق تصميم هاي 
دولت از ديگر پيامدهاي اين وضعيت است. بدون ترديد 
افزايش قيمت تمام شــده توليد همانند يك ســونامي 
بزرگ به هر بخش و فعاليت اقتصادي مي رسد و بنگاه ها 

بايد كاري كنند.

همگرايي 
در حال حاضر جدا از باتكليفي و ســردرگمي پديدار 
شده درباره وضعيت تازه، مسأله اين است كه چگونه رفتار 
كنيم كه پيامدهاي انقاب ارزي و يارانه اي 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 تازه اي در پيش گرفته شــود. اين راه تازه بدون 
ترديد همگرايي بيشتر دولت با شهروندان و با بنگاه ها و با 
تشّكل هاي هر فعاليت است و غفلت از اين مسأله مي تواند 
كارهــا را بدتر كنــد. تجربه، تخّصص و دانــش و امكانات 
تخّصصي انباشت شده در هر نهاد صنفي و صنعتي بي چون 
و چرا دراين روزهاي ســخت به كار مي آيند و نهاد دولت 
و نهاد رياســت جمهوري بايد از اين امــكان براي عبور از 
روزهاي سخت فعلي استفاده كند. اگر برخي مديران تصور 
مي كنند بهتر است اين نهادها را خارج از سياست گذاري و 
تصميم گيري ها نگه دارند در مســير اشتباه پيش مي روند. 
نبايد گذاشت كار به بدترين نقطه برسد و آنگاه به همگرايي 
روي آورد. بهترين دوره براي استفاده از توانايي هاي دولت 
و نهادهاي تخّصصي در همين روزها است كه سنگ بناي 

آينده گذاشته مي شود.

آمادگي
انجمــن صنفي كارخانه هاي قند ايــران و كارخانه های 
عضو انجمن در همه نيم ســده سپري شده نشان داده اند 
در روزهاي سخت مي توانند و آمادگي كافي براي همگرايي 
دارند و نيك مي دانند بايد براي عبور دادن كشور از تنگه ها 
و گردنه هاي سخت كمك كنند. حاال و در اين شرايط تأكيد 
داريم كه آمادگي كافي و همه جانبه براي همگرايي بيشتر 
با وزارتخانه هاي 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 
مي گيرد. اما اين همگرايي الزام هاي خاص خود را دارد. يكي 
از ايــن الزام ها كنار گذاردن روحيه ناديده انگاري توانايي ها 
از ســوي برخي دولتمردان است. متأسفانه در ماه هاي تازه 
سپري شده اين وضعيت حاكم بوده است. از ديگر الزام هاي 
همگرايي افزايش ضريب اعتماد به بخش غيردولتي است. 
نبايد با ترديد و بدبيني به كمك هاي نهادهاي صنفي نگاه 
شود. الزام ديگر مشاركت دادن و مشورت خواهي نهادهاي 

صنفي پيش از تصميم گيري است.

همگرايي براي عبور از روزهاي سخت   سال سخت کشاورزي 
سال ۱4۰۰، يك ســال آرام و كم  مخاطره 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 تحّوالتي قرار گرفتند 
كه از يك ســو به دليل واكسيناسيون مرتبط با كوويد-۱۹ 
در كشــورها صورت گرفت كه اندكي وضعيت تجارت در 
دنيــا را روان تــر از قبل كرد و از ســوي ديگر، تقاضا براي 
بســياري از كاالها را در دنيا باال بــرد. قيمت هاي حمل و 
نقل در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافت و كشورهايي 
كه توليدكنندگان كاالهاي اساســي و غــات در دنيا به 
شــمار مي رفتند، 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 نفت خيز را به ســمت واردات بيشتر از منابع 
خارجي و بازارهاي جهاني هدايت كرد. اما اين تمام ماجرا 
نبود، بلكه سويه هاي جديد كرونا در دنيا با عناويني همچون 
»دلتا« و »اُميكرون« نگراني ها در جامعه جهاني نسبت به 
شيوع و اوج گيري مجّدد اين ويروس و درگيري بسياري از 
ساكنان كره زمين را وارد فاز جديدي كرد. به همين دليل 
بود كه برخي از كشورها مجّدد به سمت ذخيره سازي هاي 
اســتراتژيك كااليي حركت و تاش كردند تا حداقل براي 
آينده اي كه مشّخص نيست با قدرت گرفتن دوباره ويروس 
كرونا چه سرنوشــتي را براي جهان رقم خواهد زد، كمي 
محتاط تر عمل كنند. در ايران نيز عاوه بر همه دغدغه هايي 
كــه در ســال ۱4۰۰ در دنيا و در عرصــه تأمين امنيت 
غذايي وجود داشــت، تشــديد تحريم ها و دسترسي هاي 
محدود به منابع ارزي در كنار سياســت گذاري هاي غلط و 
لجام گسيخته اي كه از سوي دولت به ثمر مي نشست، كار 
را سخت تر مي كرد. هرچند كه چند ماهي است كه اندكي 
اوضاع بهتر شده بود و شرايط تا حدودي مديريت شده تر از 
قبل پيش مي رفت، اما ايده آل نبود. در اين ميان، تصميمات 
خلق الســاعه بر ســر راه تأمين ارز و هدايت بســياري از 
واردكنندگان براي عرضه اقام و نهاده هاي وارداتي خود در 
سامانه هاي يكم بازده، بخش كشاورزي را در ايران به شدت 
متأثر كرد و در كنار ممنوعيت ها و محدوديت هاي صادراتي 
و سختي تأمين اقام از بازارهاي جهاني، سال ۱4۰۰ را تا 
حدودي ســالي سخت و تلخ براي تجار و فعاالن اقتصادي 

اين بخش رقم زد. 

هراس غذايي
سال ۱4۰۰ اگرچه با سختي  هاي بسيار زيادي در ايران 
براي بخش كشاورزي سپري شد، اما چشم اندازي هم كه در 
سال ۱4۰۱ وجود دارد، خيلي متفاوت از اين سال نخواهد 
بود، به خصوص اينكه باال گرفتن تنش هاي ميان روسيه و 
اوكراين به عنوان دو تأمين كننده بزرگ غات در دنيا، بخشي 
از پاســخ گويي 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 تنش ها وجود خواهد داشــت و از 
سوي ديگر، با توجه به مشّخص نبودن چشم انداز پايان اين 
تنش و آرام گرفتن دو كشــور به نظر مي رسد حداقل فصل 
اول ســال ۱4۰۱ با سختي بيشتري سپري گردد. در عين 
حال، با توجه به مجموعه سياست هاي ارزي دولت در سال 
۱4۰۱ كــه به نوعي نقــش ارز 4۲۰۰ توماني را در تأمين 
كاالهاي اساسي و نهاده هاي توليد غذايي كمرنگ تر خواهد 
كرد، احتماالً برخي تغييرات در بازار را شــاهد خواهيم بود. 
هرچند مجلس و دولت تأكيد كرده اند كه آثار نبود اين يارانه 

ارزي به حداقل خواهد رسيد.
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ادامه از صفحه اول
اگر استثناي شركت توسعه نيشكر را كنار بگذاريم 
كه با هزينه دولت هاي مختلف ساخت و رشد را تجربه 
كرده است هيچ سرمايه گذار بخش خصوصي به دليل 
انحصار و تمركز دولت حاضر به سرمايه گذاري در اين 

صنعت نشده است. 
مديران و فعاالن و سهامداران اين صنعت اما پس از 
سال ها پيگيري مستمر براي شكست انحصار دولتي و 
آزاد سازي صنعت قند و شــكر در سال ۱۳۹۹ و البته 
به دليل ناگزيري دولت وقت توانســتند آزادسازي اين 
صنعت را به دســت آورند. در حالي كه در دهه ۱۳۸۰ 
و پس از آن با همكاري دلســوزانه صنعت قند و شكر 
با دولت ها 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 كمتری مديريت كــرده بود افق تازه اي براي 
ســرمايه گذاري ها در اين صنعت پديدار شد. بررسي ها 
نشان مي دهد آزادسازي صنعت و نو شدن رفتار ها راه را 
براي سرمايه گذاري در اين صنعت باز كرده بود. از سوي 
ديگر سهامداران و صاحبان كارخانه هاي قند و شكر نيز 
با لحاظ كردن وضعيت تازه به فكر افتاده بودند كارخانه ها 
را توسعه داده و سرمايه هاي تازه اي به اين صنعت تزريق 
كننــد. در حالي كه كارخانه هاي قند همه ضابطه هاي 
پيش بيني و اعمال شده از سوي هيأت تعيين و تثبيت 
قيمت ها را از ابتداي ســال ۱4۰۰ رعايت كرده بودند و 
منتظر روزهاي خوش در صنعت بوديم اّما ورق برگشت. 
به اين ترتيب كه ســتاد تنظيم بازار به رياست معاون 
اول ناگهان در يك تصميم از پيش اعام نشــده همه 
تصميم هاي 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 ماه هاي سخت منتهي 
به سال ۱۳۹۹ و 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 داده اند. 

دولت امتيازي نمي دهد 
ايــن تصميم هيجاني و لحظه اي بــراي بازگرداندن صنعت 
قند و شكر به نقطه صفر قبل از ۱۳۹۹ و برقرار كردن مقررات 
سخت گيرانه براي اين فعاليت كه پيش از اين نيز در سال هايي 
كه دولت نهم بر سر كار بود نشان مي دهد نتيجه آن نشده است 
كه دولت ها انتظار دارند. اگر بگوييم در دهه هاي قبل دولت به 
ايــن دليل كه از اين صنعت برخي حمايت ها را انجام مي داد و 
به طور مثال وام هــاي ترجيحي ارايه مي داد يا اينكه برق و گاز 
را به قيمت هاي تثبيت شــده به صنعت مي داد يا براي واردات 
نهاده هاي مورد نيــاز صنعت دالر ترجيحي مي داد و به همين 
دليل به خود حق مي داد در صنعت دخالت كند اما حاال چرا؟ 
در حالي كه در سال هاي تازه سپري شده دولت توانايي و تمايل 
ندارد حمايت هاي پيشين از اين صنعت را ارايه دهد اين پرسش 
پيش مي آيدكه دليل دخالت دولت در اين صنعت چيســت؟ 
دولت در گذشته با استناد به كمك ها انتظار داشت كارخانه هاي 
قند كاري كنند كه به دولت كمك شود. بررسي ها نشان مي دهد 
در همان سال ها نيز كارخانه هاي قند با فداكاري بيش از آنچه 
حــق دولت بود به اين نهاد كمك كــرده و اجازه ندادند از اين 
ناحيه به دولت آسيب برســد. كارخانه هاي قند و مديران آنها 
توانستند با ايستادگي در برابر بي مهري ها، توليد را افزايش داده 

و در درجه بااليي از خود اتكايي قرارگيرند.

توضيح دهيد
مديران فعلي صنعت قند بدون ترديد از نظر ســابقه و 
كارنامه اي كه در صنعت قند دارند از مديران تازه وارد شده 
به سيستم دولت تخّصص و تجربه بيشتري دارند و از زير و 
روي اين صنعت به خوبي اطاع 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 مي توانند 
با گفت وگو راه هاي كارآمدتري نشــان دهنــد. مديران و 
صاحبان كارخانه هاي قند آيا نبايد از فلســفه اين تصميم 
آگاهي پيدا كنند؟ به نظر مي رسد اين حق طبيعي و مسلّم 
است كه دولت و رياست ستاد تنظيم بازار به طور شفاف به 
اطاع برسانند كه چرا به اين نتيجه رسيدند و چرا از تجربه 
و تخّصص نهاد صنفي در اين باره استفاده نشد و با اين نهاد 
و با مديران با تجربه مشورت نشد. بدون ترديد مي شد راهي 
جز اين را پيدا كرد كه صنعت قند و شكر در مسير رشد و 

توسعه افتاده و بازسازي ژرف تر درپيش بگيرد.

اصالح تصميم
تجربه نشان داده است تصميم هايي كه بدون مشورت 
با متخّصصان صنعت قند و به طور كلی تشكل های تمامی 
صنايع اتخاذ مي شــود و تصميم هايــي كه بر اثر غليان 
احساسات گرفته مي شود عاوه براينكه به صنايع آسيب 
مي زند به دولت و به مصرف كنندگان نيز آسيب ميرساند. 
پيشــنهاد مي شود تا دير نشــده و صنايع قند و شكر و 
نيز دولت و مصرف كنندگان بــه چرخه اصاح ناپذيري 
نيفتاده انــد دولت محترم و ســتاد تنظيم بازار تصميم 
يادشده را اصاح كرده و اجازه ندهند اشتباه هاي 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 اصاح تصميم، 
عاوه بر اينكه شهامت كارشناسي دولت اثبات مي شود 
مي توان چشم انداز روشني را ترسيم كرد كه اين صنعت 

بتواند روزهاي بهتر را تجربه كند.

برگشت به نقطه صفر عاقالنه نيست 

انتقاد کارشناس اقتصاد کشاورزي از بي اعتنايي به تشّکل ها 
در مناظره اي كه به موضوع بررســي تنظيم بازار كاالهاي 
اساسي )روغن، شكر و برنج( و دخالت دولت در قيمت گذاري 
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 واقعيت هاي بازار 

كنار نمي آيند و آن را نمي پذيرند، تصميمات درســتي هم در اين حوزه اعمال نمي شود 
بنابراين شاهد نابســاماني هايي 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 تشّكل بخش خصوصي 
شكر چند ماه قبل نامه اي به معاون بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي نوشته تا با وي درباره 
چالش هاي اين بازار صحبت كند اما معاون مربوطه حتي جواب اين نامه را نداده است .

توزيع رانت دولتي در بازار شکر
جمشــيدي با بيان اينكه در اسفند ماه وزير جهاد كشاورزي 
قيمت شــكر را ۱۳ هــزار و ۲۰۰ تومان اعــام مي كند، افزود: 
متأســفانه مشّخص نيست شــركت بازرگاني دولتي، شكر را با 
قيمت ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان عرضه مي كند و شكر با اين قيمت 
در اختيار مصرف كنندگان و صنعت قرار نمي گيرد و فقط برخي 
صنوف مي توانند از آن استفاده كنند كه به اعتقاد بنده نوعي رانت 
است .اين در حالي است كه قيمت شكر وارداتي حدود ۱۸ هزار 
تومان و شكر توليد داخل با توجه به قيمت چغندر قند ۱7 هزار 
و 5۰۰ تومان است. نماينده دولت در اين مناظره وضعيت توليد شكر را مناسب اعام كرد و 
گفت: ۱.۲ 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.
نشريه شكر با توجه به اشرافی كه بر مسائل مربوط به شكر دارد، با قّوت تمام نظريات اين 

كارشناسان كاربلد و مّطلع صنايع غذايی را تأييد می نمايد.
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جنگ اوكراين كه در دوماه تازه ســپری شده دنيا را درگير يكی 
از باهای انسانی كرده اســت پيامدهای ژرف و دگرگون كننده 
ای برسرنوشــت آدمی و جامعه های انسانی برجا گذاشته است و 
هنوز اين اول راه اســت تا پيامدهای بزرگ تر و همه جانبه آن از 
آتش خاكســتر شده جنگ آشــكار شــود. بدون ترديد يكی از 
بزرگترين پيامدهای اين جنگ در حال انجام برهم زدن تعادل در 
امنيت غذايی جهان اســت. جهان امروز با از دست دادن  سمت 
 عرضه گندم و نهاده های دامی كه از ســوی روسيه و اوكراين ارايه 
می شد با دردسر بزرگ افزايش نرخ تورم در همه كشورها روبه رو 
شده است. احتمال روبه افزايش كمياب شدن نان و برنج و گوشت 
و مرغ در دنيای امروز به ويژه كشــورهای تهيدست ونيز افزايش 
شــديدقيمت انواع انرژی جهان را به لرزه انداخته و بيم وهراس 
 از گرســنگی در كشــورهای آفريقايی روندی فزاينده را تجربه 
می كند. تغيير سياست تجاری هند بر پايه جلوگيری از صادرات 
گندم ونيز واردات آزمندانه چين در واردات گندم تعادل بازار اين 
محصول را به هم ريخته اســت. تداوم اين جنگ بی ترديد نقشه 
كشــاورزی و توليد و توزيع انواع مواد غذايــی را به هم می ريزد. 
پيامدهای اين رخداد تلخ جايی را در دنيا امن نگه نخواهد داشت و 
دولتها  وشهروندان جهانی درالتهاب و سراسيمگی به سر می برند.  

داستان شکر 
شايد درنگاه نخست به نظر برسد شكر از نظر اهميت در اندازه و 
درجه اهميت گندم و برنج و ذرت و سويا نيست اما واقعيت اين 
است كه شكر به مثابه يك كاالی راهبردی در تأمين كالری مورد 
نياز شهروندان جهان نقش پررنگ وسهم بااليی دارد. بسياری از 
خانواده ها در كشورهای جهان با مصرف مستقيم شكر انرژی و 
كالری به دست می آورند و سهم شكر در توليد ساير فراورده های 
غذايی نيز قابل اعتنا است. به همين دليل است كه در داستان 
آزادســازی تجارت جهانی آزادسازی شــكربه محل اختاف 
اتحاديه اروپا از يك سو وهند وبرزيل ازسوی ديگر منجرشد. در 
داستان اوكراين مسأله شكر هنوز به طور مستقيم طرح نشده 
است اما بسياری از كشــورهای جهان به اين سو می روند كه 
 سهم ذخاير كلی شكررا افزايش دهند. به اين ترتيب درهفته ها

 و ماه هــای آينده و در صورت ادامه جنگ بايد شــاهد افزايش 
تقاضا برای شــكر درســطح جهان باشــيم. تقاضای فزاينده 
احتمالی برای شكر دربازار جهانی قيمت را تحت تأثير قرارداده 

و هزينه واردات برای وارد كنندگان بزرگ افزايش می يابد .
 عاوه براين بــا ادامه جنگ وافزايش تقاضا برای گندم و ذرت و 
دانه های روغنی كه تا امروز روسيه و اوكراين سهم قابل اعتنايی 
در زنجيره توليد و توزيع آن داشتند و حاال تنگناهای صادراتی 
دارند و به ويژه روســيه كه می خواهد از اين توانايی اش برای 
تحميل خواسته هايش به اوكراين استفاده كند سهم خودرا  از 

توليد شكر كاهش می دهند.
 اين اتفاق برای برخی توليد كنندگان اصلی شكر درجهان يعنی 
برزيل و هند وحتی پاكســتان نيز رخ خواهد داد. در روزهای 
تازه سپری شــده خبرهايی از گوشه وكنار جهان می رسد كه 
برزيل می خواهد شكر خود را به جای فروش در بازارهای جهانی 
به توليد اتانول كه جانشــين  بنزين است اختصاص دهد زيرا 
اين اتفاق برای آنها سود بيشتری دارد. اين رخداد احتمالی نيز 
بازار شــكر در جهان را باكمبود عرضه مواجه می كند به ويژه 
اگر كشــورهايی مثل تايلند و ديگر كشــورهايی كه در توليد 
اين محصول ســهم بااليی دارند نيز بخواهند اين راهبرد را در 
پيش بگيرند. عاوه براين افزايش قيمت انواع كود كه روسيه در 
توليد آن سهم بااليی دارد هزينه توليد انواع محصوالت زراعی 
از جمله چغندر ونيشــكررا افزايش داده و به رونق كشورهای 
ضعيف در بخش كشاورزی آسيب جدی وارد می كند. در ايران 
نيز تأثير جنگ اوكراين بر بازار مواد غذايی يك بار در سطح ملی 
بايد بررسی شــود. در صورتی كه نسبت قيمت خريد گندم و 
چغندر دربازار ملی زراعت به زيان چغندر باشــد احتمال روند 
كاهنده اختصاص زمين به كشــت چغندر و رويكرد بيشتر به 

كشت ديگر محصوالت افزايش می يابد. 

استراتژی امنيت غذايی در ديگر کشورها 
براساس مطالعاتی كه مؤسســه پژوهش های برنامه ريزی، 
اقتصاد كشاورزی و توسعه روستايی وزارت جهاد كشاورزی 
انجام داده، كشــورها به طور غالب هفت اســتراتژی را برای 
تأمين امنيت غذايی در بين شهروندانشــان دنبال می كنند. 
اين استراتژی ها عبارتند از استراتژی حمايت، خدمات دهی 
و كمك رسانی، استراتژی سرمايه گذاری در بازار و تبليغات، 
اســتراتژی يافتن منابــع جديد و محصــوالت جايگزين، 
استراتژی توانمندسازی، استراتژی ذخيره سازی، استراتژی 
تحّوالت ساختاری و نهادسازی، و استراتژی تحقيق و توسعه.

۱. اســتراتژی حمايت، خدمــات دهی و كمك رســانی: اين 
استراتژی با هدف شناسايی اقشار فقير، كم درآمد، كودكان، زنان 
باردار، بزرگساالن و جمعيت آسيب پذير به اجرا در آمده است. 
كشورهايی نظير هند و اياالت متحده كه دارای جمعيت بااليی 
هستند از اين استراتژی به طور غالب بهره گرفته اند و برنامه های 
وسيعی در راستای تحّقق اين استراتژی تدوين كرده اند. در خال 
اين استراتژی ممكن است قيمت يارانه ای و كارت سهميه خريد 

در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رايگان توزيع شود.
۲. استراتژی سرمايه گذاری در بازار و تبليغات: برخی كشورها 
مانند سنگاپور بر سرمايه گذاری در بازار و تبليغات برای تغيير 
ذائقه مصرف كنندگان متمركز شــده اند. به نظر می رسد اين 
استراتژی به طور غالب منحصر به كشــورهايی باشد كه فاقد 
خودكفايی نسبی در تأمين محصوالت استراتژيك خود هستند. 
بنابراين، وابستگی به منابع كشورهای ديگر ممكن است دولت ها 

را به سوی پياده سازی اين استراتژی سوق دهد.
۳. اســتراتژی يافتن منابع جديد و محصــوالت جايگزين: 
تغييرات در عرضه غذا، نوسانات قيمت و تحّوالت ديپلماسی 
ممكن است كشــورهای فاقد خودكفايی را با تهديد ناامنی 
غذايی مواجه كند. بنابراين تاش برای يافتن منابع جديدی 
برای جايگزين كردن اقام غذايی يك اســتراتژی مناسب 
برای كشــورهای واردكننده محصوالت اساســی به شمار 
می رود. سنگاپور از جمله كشورهايی است كه بر مبنای اين 

استراتژی برای تأمين امنيت غذايی خود تاش می كند.
4. استراتژی توانمندسازی: توانمندســازی يك استراتژی 
بنيادی برای افزايش توليد و بهره وری منابع اســت. در اين 
زمينه توانمندسازی كشاورزان برای استفاده بهينه از منابع 
و افزايش بهره وری می تواند تحّقق چشم انداز امنيت غذايی 

را تضمين كند.
5. استراتژی ذخيره ســازی: ذخيره سازی محصوالت غذايی 
اساسی مانند برنج، گندم، گوشــت و غيره نه تنها دولت ها را در 
پاسخگويی به نيازهای متغير مصرف كنندگان توانمند می سازد، 
بلكه می تواند امكان عرضه غذای ارزان تر به شهروندان را فراهم 

كند. زيــرا دولت ها می توانند با خريد و ذخيره ســازی ارزان تر 
محصوالت در زمان ركود بازار، قدرت خريد مصرف كنندگان را با 
عرضه محصوالت منجمد و فرآوری شده ای كه دارای تخفيف و 

قيمت پايين تری هستند، افزايش دهند.
6. اســتراتژی تحّوالت ســاختاری و نهادســازی: تحّوالت 
ســاختاری و نهادســازی به عنوان يك اســتراتژی بنيادی 
محسوب می شود كه اغلب كشورها با گذار به عصر صنعتی و 
تغييرات نيازهای مصرف كنندگان به آن روی آورده اند. برای 
نمونه می توان به استقرار انجمن ها، كميسيون ها و نهادهای 

رسمی و غيردولتی در حوزه امنيت غذايی اشاره كرد.
7. استراتژی تحقيق و توسعه: تحقيق و توسعه غالباً با هدف 
ســنجش نيازها و وضعيــت امنيت غذايــی جامعه هدف و 
وضعيت كشاورزی و توان بخش توليد برای پاسخ به تقاضای 

بخش مصرف مد نظر قرار می گيرد.

امنيت غذايی سنگاپور
 در عرصه امنيت غذايی، سنگاپور در فهرست شناخته شده ترين

 كشــورهای جهان از نظر رتبه امنيت غذايی اســت.اين كشور 
طی ســالهای ۲۰۱7 تا ۲۰۱۹ با يك جهش چشمگير از جايگاه 
چهــارم به جايــگاه اول جهانی در حوزه امنيت غذايی دســت 
يافت. در واقع، اين كشــور از نقطه نظر عوامل همچون تغييرات 
در هزينه غذا، تحقيق و توســعه عمومی در بخش كشــاورزی 
 و اســتانداردهای تغذيــه ای در جهــان حائز رتبه اول اســت.

در ســنگاپور، امنيت غذايی به طور غالب از طريق تشــكيات 
ســازمانی دنبال می شود. ســازمان صنايع غذايی و دامپزشكی 
سنگاپور مســئول ترســيم نقشــه راه و هدايتگری در زمينه 
امنيت غذايی است. Ava سازمان كشاورزی، غذا و دامپزشكی 
سنگاپوردر تاش است تا از كفايت غذای ايمن و مقرون به صرفه 
برای تمامی مردم سنگاپور اطمينان حاصل نمايد. بنابراين تمامی 
انواع غذاهای وارداتی توليد داخل، تازه و يا فرآوری شده در كانون 

توجه ava قرار دارد تا بتواند امنيت غذايی را بهبود ببخشد.
بر خاف تصويری كه شواهد جهانی از رتبه اين كشور در حوزه 
امنيت غذايی ارائه می دهد، بيش از ۹۰ درصد محصوالت غذايی 
مورد اســتفاده مردم سنگاپور وارداتی اســت. آمارهای آژانس 
امنيت غذايی سنگاپور، موضوع خودكفايی در توليد محصوالت 
اساسی را به چالش می كشد. طبق اين آمارها، كشور سنگاپور 
تنها قادر به توليد ۱۳ درصد از سبزيجات، ۹ درصد از ماهی و ۲4 
درصد از تخم مرغ مصرفی خود می باشد. با توجه به ذائقه مردم 
سنگاپور، وابستگی شديد به واردات غذا، چالش جدی در جهت 
تضمين ثبات در تأمين غذا اســت. قيمت غذا به عنوان چالش 
ديگری در تأمين امنيت غذايی سنگاپور محسوب می شود. به 
لحاظ آنكه اين كشور واردكننده عمده غذا محسوب می شود، 
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 تغييرات جهانی قيمت ها می تواند امنيت غذايی را به شــدت 
تحت تأثير قــرار دهد. به لحاظ آنكه ممكن اســت مخاطراتی 
مانند تغيير در روابط ديپلماســی، بيماری ها و تغييرات جهانی 
منجر به تعطيلی بنادر و محدوديت های وارداتی گردد، امنيت 
غذايی سنگاپور به شدت در معرض خطر قرار دارد. بر اين اساس، 
سازمان های متولی تأمين غذا نظير ava و آژانس امنيت غذايی، 
اســتراتژی ها و برنامه های مختلفی را مد نظر قرار داده اند تا بر 
بخشی از اين چالش غلبه نمايند. برخی از اين برنامه ها بدين شرح 

است.
۱- برنامه های تبليغاتی: دولت سنگاپور از طريق تبليغات وسيع 
در صدد ايجاد تغييرات فرهنگی پايدار در نوع تغذيه شهروندان 
سنگاپوری است تا بتوانند بر چالش واردات محصوالت اساسی 
پايان دهد. بدين منظور با تبليغ گزينه های غذايی مانند گوشت 
منجمد و تخم مرغ مايع يا پودر تخم مرغ )فرآوری شده( به جای 
انواع تــازه آن، تاش می كند تا انعطاف پذيری در تأمين امنيت 

غذايی را افزايش دهد.
۲- كمــك به مصرف كننــدگان برای مصــرف محصوالت 
جايگزين: دولت با اعمال مشّوق هايی تاش می كند تا مصرف 
كنندگان سنگاپوری به غذاهای جايگزين روی بياورند و بدين 
ترتيب با مشــكات مربوط به تغييرات ناگهانی در عرضه يا 
قيمــت غذاهای تازه به راحتی ســازگار شــوند. برای نمونه 
شهروندان ســنگاپوری می توانند با انتخاب و مصرف گوشت 
منجمد حداقــل ۱5 تا ۲۰ درصد در هزينه خود صرفه جويی 
كننــد. حتی در برخی مواقع، برش هايی از گوشــت منجمد 

می تواند تا 5۰ درصد تخفيف داشته باشد.
۳- آموزش عمومی: ســنگاپور با ارائه آموزش های عمومی در 
خصوص اســتفاده از محصوالت جايگزين )گوشت منجمد و 
غذاهای فرآوری شده(، نوعی حائل در برابر اختاالت بالقوه تأمين 
غذا ايجاد می كند و بدين طريق بر بازار مديريت می نمايد. برای 
مثال، در اين كشــور به طور روزانه بالغ بر سه ميليون عدد تخم 
مرغ به مصرف می رسد كه بيش از 7۰ درصد آن از كشور مالزی 
 وارد می شود. آموزش های عمومی در خصوص استفاده از پودر 
تخم مرغ و تخم مرغ مايع سبب شده تا آسيب پذيری اين كشور 

در برابر تغييرات قيمت به طور چشمگيری كاهش يابد.
4- نشســت های ميان مديران عامل انجمن ها، وارد كنندگان و 
خرده فروشان و جلســات خوشه های صنعتی: در اين نشست ها 
در خصوص چالش هــای زنجيره تأمين، منابــع جديد بالقوه، 
گرايش های مصرف كنندگان و برنامه های عملياتی برای خروج از 
هر گونه اختال احتمالی در تأمين غذا بحث و تبادل نظر می شود.

5- تاش در جهت يافتن منابع جديد غذا: آژانس امنيت غذايی 
ســنگاپور برای كاهش وابســتگی به منابع و توليدات غذايی 
كشــورهای منطقه در تاش اســت تا به منابع جديد غذايی با 
هدف معرفــی به عنوان جايگزين بــرای اقداماتی در خصوص 
تأمين امنيت غذايی انجام داده است. برای نمونه اين سازمان در 
سال ۲۰۱۳ طی سفرهايی كه به كشورهای اندونزی، فيليپين، 
لهســتان، دانمارک و چين ترتيب داده اســت، بازرگانان را در 
 جهت ايجاد شبكه همكاری برای تأمين غذا هدايت نموده است.

6- تمركز بر سرمايه گذاری و كشاورزی قراردادی: دولت سنگاپور 
در صدد است تا با تنوع بخشی به منابع غذايی، چالش های مترتب 
بر عرصه تأمين غذا را تقليل دهد. اين موضوع صرفاً بر پايه امنيت 
غذايی در منشأ محّقق خواهد شد. بدين معنا كه امنيت غذايی به 
طور بنيادی درون زا باشد. بدين منظور سنگاپور با سرمايه گذاری 
در منطقه غذايی جيلين بر محور امنيت غذايی درون زا متمركز 
شده است. Ava )سازمان كشاورزی و غذا و دامپزشكی سنگاپور( 
با ارائه مشاوره فنی تاش می كند تا منطقه عاری از بيماری برای 
تأمين منظم گوشت و ساير محصوالت فراهم باشد. همچنين 
سنگاپور با تمركز بر كشاورزی قراردادی، حق خريد محصوالت 
غذايی را در شرايط بحرانی و نوسانات عرضه از آن خود كرده است.

7- ذخيره سازی غذا: عاوه بر تمركز بر يافتن منابع غذايی جديد، 
ذخيره سازی از ديگر استراتژی های دولت سنگاپور برای ثبات 
كوتاه مدت قيمت ها در شــرايط بحرانی كمبود غذا است. اين 

استراتژی در حال حاضر در خصوص برنج اعمال می شود.
به طور كلی، نقشــه راه سنگاپور برای تأمين امنيت غذايی از دو 
اســتراتژی اصلی تشكيل شده است: اســتراتژی »حمايت« و 
استراتژی »توانمندسازی«. Ava برمبنای اين دو استراتژی در 
جهت يافتن منابع غذايی جديد و تمركز بر توليدات محلی برای 

تأمين امنيت غذايی پيش می رود. استراتژی حمايتی بر اين اصل 
بنا شده است كه در دراز مدت ضايعات مواد غذايی كاهش يابد 
و از ابزارهای مالی برای جلوگيری از نوسانات كوتاه مدت قيمت 
مــواد غذايی حداكثر بهره برداری به عمــل آيد. همچنين اين 
استراتژی بر تعامل بيشتر با آژانس های اجتماعی برای بررسی 
مقرون به صرفه بودن غذا تمركز دارد. برای نمونه، در اين زمينه 
ava با همكاری آژانس ملی محيط زيست در تاش هستند تا 
به توليد كنندگان، خرده فروشان، وارد كنندگان و ساير ذينفعان 
زنجيره تأمين در خصوص مديريت پســماندها آموزش دهند. 
تحقيق و توســعه در كاهش ضايعات و بازيافــت آنها نيز مورد 
حمايت قرار گرفته است. استراتژی توانمندسازی بر اين موضوع 
تمركز دارد كه استراتژی حمايتی به خوبی پياده سازی می شود 
يا نه. در صورت نياز برای پياده سازی بهتر استراتژی حمايتی، از 

استراتژی توانمندسازی استفاده  می شود.

امنيت غذايی در ترکيه
تركيه در ســال ۲۰۰۱ اصاحات در اقتصــاد كان خود را آغاز 
كرده اســت و بدين ترتيب برآورد می شود كه هفتمين كشور 
بزرگ كشاورزی در جهان محســوب شود. اين كشور با اقتصاد 
مبتنی بر فرهنگ دهقانی دارای بخش كشاورزی وسيعی است. 
عواملی همچون هزينه های عمومی تحقيق و توسعه كشاورزی، 
سرانه توليد ناخالص داخلی و بی ثباتی سياسی بر جايگاه امنيت 
غذايی تركيه از نظر شاخص های جهانی تأثير منفی داشته است. 
از ديگر مشــكاتی كه بر امنيت غذا در تركيه اثر دارد می توان 
به نوســانات در عرضه محصوالت كشاورزی و غذايی و بازتوزيع 
ناعادالنه درآمد اشاره كرد.كاهش مناطق كشاورزی نيز از جمله 
عوامل مؤثر بر امنيت غذايی تركيه به شــمار می رود. با كاهش 
تمايل به زيركشت بردن اراضی، اراضی حاصلخيز برای اهداف 
صنعتی و شهرنشينی مورد استفاده قرار می گيرد و بدين ترتيب 
خطر نوظهوری برای امنيت غذايی تركيه ايجاد می شود. با وجود 
چالش های فوق الذكر، يك تحّول مثبت در اواخر دهه ۲۰۰۰ در 
تركيه رخ داد كه متعلق به مقررات ايمنی مواد غذايی است. در اين 
زمان اقدامات قانونی در خصوص ايمنی غذايی به روند مذاكره با 
اتحاديه اروپا تبديل شد.در اين زمينه حكم فوريتی قانونی شماره 
56۰ در مورد توليد، مصرف و بازرسی مواد غذايی در سال ۱۹۹5 
به تصويب رسيد. اين قانون مشتمل بر تداركات برای توليد فنی و 
بهداشتی، فرآوری و نگهداری مواد غذايی است. در ۲ ژوئن سال 
۲۰۰4، عنصر نهايی اين فرآيند، يعنی قانون غذا برای اولين بار در 
تركيه به تصويب رسيد. طی اين قانون، تحليل ريسك، تشكيل 
كميته علمی، ايجاد مجمع و بانك هــای ملی ۳ مواردی مانند 
استقرار كميسيون ملی قوانين غذا و مديريت بحران نمود بيرونی 
به خود گرفتند.با وجود همه اين تاش ها، نقص در اجرای قانون و 
نظارت ناكافی، حاكی از عدم تحّقق نتايج مطلوب در برنامه ايمنی 

غذايی تركيه است.
در ســال ۲۰۰۲، يك كارگاه آموزشــی در خصوص توســعه 
برنامه های عملياتی غذا و تغذيه توســط WHO و FAO در 
كشورهای جنوب اروپا برگزار شد. اين كارگاه تركيه را وادار كرد 
تا برنامه ملی اقدام برای غذا و تغذيه تدوين نمايد. بدين منظور، 
سه كارگروه امنيت غذايی، ايمنی غذايی و تغذيه ايجاد شد. اين 
كارگروه های مسئول تدوين نقشه اقدام،هماهنگی مطالعات و 
نهايی كردن طرح بودند. مرحله اول اين طرح تا ژوئيه ۲۰۰۲ به 

پايان رسيد و هدف كلی آن به شرح زير بود:
۱ .ترسيم وضع موجود امنيت غذايی، ايمنی غذايی و تغذيه؛

۲. روشن كردن مسائل مربوط به اجرای سياست های كنونی )در 
حوزه امنيت غذايی(؛

۳. مشــاوره دادن در مورد برنامه های سياست جديد و الزامات 
مربوط به تغييرات قانونی يا اداری. در حال حاضر با گســترش 
روابط تركيه با ســازمان خواروبار كشاورزی ملل متحد، تاش 
می شود تا پايداری كشاورزی و امنيت غذايی با تمركز بر پديده 

تغيير اقليم تضمين شود.
الزم به ذكر اســت، تغييــرات روزافزون در تعــداد پناهندگان 
سوری ها ممكن است در آينده، تركيه را در دستيابی به پايه های 

اساسی امنيت ايمنی غذايی به ورطه ناكامی بكشاند.
 نتيجه گيری امنيت غذايی به عنوان يك موضوع در كانون توجه 

اغلب دولت ها قرار گرفته است.
در حال حاضر تغييرات اقليم، تغيير سطح زيركشت اراضی، درآمد 

پايين در بخش كشاورزی، تغيير در نظام ديپلماسی، نوسانات قيمت، 
كمبود منابع و هزينه هــای باال در تأمين نهاده ها به ويژه آب و انرژی، 
مسئله تأمين امنيت غذايی را بيش از پيش با چالش مواجه كرده است.

در اين راســتا، اغلب دولتها با اتخاد سياســتها، اســتراتژی ها، 
برنامه هــای اقدام و راهكارهای كوتاه مــدت و بلندمدت تاش 
می كنند تا پايداری امنيت غذايی را با تأكيد بر منابع و توليد در 

داخل تضمين نمايند.
شواهد نشان می دهد كه اين اقدامات بسته به شرايط، فرهنگ، 
تاريخ، سطح مصرف، ذائقه مصرف كنندگان، منابع توليد، منابع 
طبيعی، مزيت نســبی در فرآيند توليد و نگاه سياستگذاران و 
برنامه ريزان در كشورهای مختلف متفاوت بوده است. بر اين مبنا، 
مطالعه حاضر با بررسی برنامه ها، اسناد و تجربيات امنيت غذايی 
در چندين كشور جهان، اســتراتژی ها و سياست های مختلف 

تحّقق امنيت غذايی را در بسترهای مختلف به تصوير می كشد.
براساس اين گزارش، بررســی برنامه ها و اسناد مختلف امنيت 
غذايی در بسترهای گوناگون زاويه ديد سياستگذاران را در شرايط 
و زيرساخت های مختلف نشان می دهد و می تواند برنامه ريزان را 
در حصول به خودكفايی و تأمين امنيت غذايی در شرايط بحرانی 

مانند تحريم، ياری رساند.
همچنين بررسی روند تاريخی تحّول برنامه های امنيت غذايی 
 كشــورها در فرآيند گذار به عصر مدرنيزه و تغييــر در نيازهای 
مصرف كنندگان می تواند راهنمای مناســبی در دســتيابی به 
شاخص های امنيت غذايی باشد. بررســی برنامه ها و استراتژی 
مختلف كشورهای منتخب در حوزه امنيت غذايی می تواند ديدگاه 
جامع تری در خصوص راهكارهای عملياتی تأمين امنيت غذايی 
به دست دهد. به طور كلی، برخی از سياست هايی كه دولت ها در 
جهت بهبود امنيت غذايی اتخاذ می كنند منحصر به حمايت هايی 
است كه از بخش كشــاورزی به عمل می آورند. اين حمايت ها در 
كشورهای مختلف كاماً متفاوت بوده و بر مبنای ساختار جمعيتی 

و ويژگی های بخش كشاورزی شكل گرفته است.
برای نمونه در اياالت متحده با اختصاص بودجه كافی و تمركز بر 
بخش توليد، مقوله امنيت غذايی مد نظر قرار گرفته است. تمركز 
بر بخش توليد برای تحّقق چشــم انداز بخش كشاورزی يعنی 
»غذا دادن به همه« محّقق شــده است. اين موضوع در سومين 
هدف راهبردی بخش كشاورزی اين كشور منعكس شده است. 
افزون بر ارتقا توليد، اقدامات الزم برای توزيع مناسب غذا نيز پيش 
بينی شده است. در اين خصوص می توان به برنامه های توزيع غذا 
كه با هدف دسترسی تمامی مردم آمريكا به غذای سالم و كافی 

انجام می گيرد، اشاره نمود.
در مجموع، امنيت غذايی در آمريكا بر دو محور توليد غذای كافی و 
توزيع عادالنه آن تمركز دارد. در ساير كشور مانند ايرلند نيز تمركز 
بر توليد غذای كافی مد نظر قرار گرفته است؛ اما با ديدگاه متفاوتی 
هدايت می شــود. در واقع، توليد غذا با انجام تحقيقات كافی و 
توسعه حلقه های پيشران مانند شركت های بزرگ توليدی انجام 
می گيرد. كشور چين با تمركز بر توليد و ذخيره سازی محصوالت 
راهبردی نظير گندم و برنج از بخش كشاورزی در جهت تحّقق 

اهداف امنيت غذايی حمايت می كند.
سنگاپور به عنوان كشوری كه از نظر شاخص های جهانی امنيت 
غذايی پيشرفت چشمگيری داشته است، امنيت غذايی خود را 
با حمايت همزمان از حلقه های پايين دستی و باالدستی بخش 

كشاورزی هدايت می كند.
بدين معنا كه اين كشور از يك ســو با توسعه منطقه توليدی به 
تأمين داخلی غذا كمك می كند و از سوی ديگر با انجام برنامه های 
تبليغاتی و يافتن منابع جديد غذا در بيرون از مرزهای خود بر تغيير 
ذائقه مصرف كنندگان خود متمركز شده است تا بتواند از منابع 

غذايی موجود در جهت تغذيه شهروندان استفاده بهينه كند.
همچنين، ذخيره ســازی غذا به عنوان يك راهبرد مهم از طريق 
توســعه زيرســاخت ها پيگيری می شــود. به طور كلی، در اغلب 
كشــورها، نيل به امنيت غذايی از طريق حمايت هايی كه از بخش 
كشــاورزی به عمل می آيد، تسهيل می شــود. اين حمايت ها به 
طور غالب معطوف به افزايش توليد اســت كــه همزمان با اصاح 
شيوه های توزيع غذا انجام می گيرد. برخی از كشورها كه در توليد 
محصوالت اساسی فاقد مزيت هستند، بر سمت تقاضا متمركز شده 
اند و بر رفتار مصرف كنندگان در جهت افزايش مصرف محصوالت 

وارداتی ارزان قيمت با درجه ماندگاری باال كار می كنند.
سايت وزارت خارجه
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رامين اميني زارع، پژوهشگر کشاورزي 
ســرمايه به عنوان يكــي از مهّمترين نهاده هــاي توليد، نقش و 
اهميت شاياني در افزايش سطح توليد فعاليت هاي اقتصادي و ارتقاي 
بهره وري ســاير عوامل توليد دارد و به لحاظ نظري، سرمايه گذاري 
يكي از شــروط الزم براي رشد و توسعه كشاورزي و تداوم توليد در 
اين بخش است. براســاس آمار بانك مركزي، ميزان سرمايه گذاري 
در بخش كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰ ازبيش از 6هزار 
ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ ميليارد تومان در سال ۱۳۹6 
كاهــش يافته بود. به منظور پايداري توليد كشــاورزي، اين بخش 
به شــدت نيازمند تزريق سرمايه جديد و جايگزيني در سرمايه هاي 

مستهلك است.
براي افزايش موجودي ســرمايه در بخش كشــاورزي الزم است 
تقاضا براي ســرمايه گذاري در اين بخش با افزايش ســطح درآمد 
كنشگران تقويت شود. افزون بر اين فراهم كردن زمينه هاي توسعه 
بازارهاي مالي كشــاورزي با كاهش ريســك هاي موجــود، بايد به 
عنــوان يك هدف عالي در جهت افزايش ســرمايه گذاري در بخش 
كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه الزام بانك هاي عامل 
غيرتخّصصي كشور به عمل به تكليف مقّرر شده در بند ذ از ماده ۳۳ 
قانون برنامه ششــم توسعه، مبني بر اختصاص حداقل پانزده درصد 

از متوسط تسهيات اعطايي به بخش كشاورزي مورد نظر است.
با وجود اين قانون، عملكرد اين بند در ســال ۱۳۹۸، 7/6 درصد 
بوده است. ازسوي ديگر، به دليل ماهيت درون زاي بخش كشاورزي، 
انتظار مي رود اين بخش در شرايط نامساعد اقتصادي يكي از پايه هاي 
مقاومت اقتصادي كشــور باشد؛ به طوري كه در يك دهه گذشته، با 
وجود اعمال شــديدترين فشارها بر اقتصاد كشور، بخش كشاورزي 
براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغ 
بر 46 درصد بزرگ تر شده است )بانك مركزي ايران، ۱۳۹۹( از اين 
روي، بخش كشاورزي، همواره پيشــران ساير بخش هاي اقتصادي 
كشور و مركز ثقل اقتصاد كان به خصوص در شرايط بحراني بوده 
و بهبود تاب آوري اقتصاد كشــور را ياري نموده است. اين در حالي 
است كه بخش كشاورزي در مقابل شرايط طبيعي و اقليمي به شدت 
آسيب پذير 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. علي رغم تاش شايســته احترام و قدرداني 
جامعه كشاورزي ايران، نتايج ارزشيابي عملكرد دولت هاي پيشين، 
درخصوص تكاليف مندرج در اســناد باال دستي نشان مي دهد كه با 
وجود فرصت هاي فراوان، ضرورت دارد به بســياري از موارد كليدي 
و پُر اهميــت پرداخت كه برخي از اين مــوارد كه درگزارش مركز 

پژوهش هاي مجلس نيز آمده، به شرح زيراست: 
- تحّقق تكليف بند »چ« از ماده )۳۳( قانون برنامه ششم توسعه 
مبني بر افزايش ســهم ســرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كل 

سرمايه گذاري ها به ميزان ساالنه حداقل ۲ درصد.
- تحّقق تكليف بند »ذ« از ماده )۳۳( قانون برنامه ششم توسعه 
مبني بر اختصاص حداقل ۱5 درصد از متوســط تسهيات اعطايي 

بانك هاي عامل غير تخّصصي كشور به بخش كشاورزي
- موضوع مهم پنج برابر شدن شكاف عملكرد محصول راهبردي 
گندم در كشــور، نســبت به متوســط جهاني در دوره ۱۹6۱ الي 
۲۰۱7كــه اين شــكاف در دانه هاي روغني و جــو نيز به ترتيب به 
ميزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزايش يافت موضوع رنج آوري اســت كه 
با كشاورزي دانش بنيان و مشاركت دولت و مردم قابل بهبود است.

مي تــوان نتيجه گرفت كه بــا وجود ظرفيت هــاي نرم افزاري و 
ســخت افزاري فراوان در بخش كشــاورزي، وجود يك اســتراتژي 
مشّخص براي توسعه كشاورزي و تعّهد همه جانبه نسبت به اجراي 
آن، مهّمترين عامل موّفقيت اين بخش در ايفاي نقش كليدي خود 
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 تســهيات كه بخش عمده آن مربوط به بخش مولّد 
كشــاورزي و توليد غذاســت، پرداخت كرد. در پايــان با توجه به 
ريســك هاي 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 دولت هاي توســعه يافته جهان، افزون برآن چه هســت، 

حمايت از بانك و بيمه كشاورزي، دركشورفزوني يابد.

سرمايه گذاري و تأمين مالي بخش کشاورزي

13 گروه کااليی از درج قيمت توليدکننده معاف شدند 

 شکر مثل مرغ نيست 
که قيمت توليد کننده بخورد 
مديــران دولت ســيزدهم با اســتفاده از 
وضعيت اضطراري اقتصاد ايران و فراموشي ها 
هركدام براي سازمان خود برنامه مي دهند و 

اقتصاد جزيره اي را شكل مي دهند. 
به طــور مثال مديركل نظــارت بر خدمات 
عمومي، شبكه هاي توزيع و اقتصادي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است: 
 درج قيمــت توليد كننده و مصرف كننده روي

4 محصول كشاورزي برنج، شكر، مرغ و تخم مرغ 
در دســتور كار قرار گرفت.طــرح درج قيمت 
توليدكننده روي كاال به منظور شفاف ســازي 
قيمــت انواع كاالهــا از اواخر آذرمــاه ۱4۰۰ 
اجرايي شد. او مي گويد: براي درج قيمت  روي 
محصوالتي مانند برنج، شــكر، مرغ و تخم مرغ 
هماهنگي هايي با وزارت جهاد كشاورزي انجام 
شده است كه در صورت فراهم شدن پيش نيازها 
در مرحله ششــم اجراي طرح خريد شــفاف 
مشّخص خواهد شــد كه اين قبيل كاالهاي 
اساسي چه زماني مشمول درج قيمت مي شود.

اين طرح كه هــدف از اجراي آن جلوگيري از 
گران فروشــي 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 عاوه بر اينكه بر روي 
درج قيمت توليد كننده و مصرف كننده تأكيد 
شــده اســت و كليه توليد كنندگان مكلّف به 
درج قيمت توليد كننده و مصرف كننده هستند 
بلكه واردكنندگان نيــز مكلّف به درج قيمت 
توليدكننده و قيمت مصرف كننده 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 مي شــود با جنس تخم مرغ كه براي 
توليد آن بايد نهاده هاي طيور از خارج وارد 

شود متفاوت است.

طبق اعالم اتاق اصناف ايران اطالع رسانی قيمت گوشت قرمز، 
مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج طبق روال قبل انجام خواهد شد.

به گزارش ايســنا، اتاق اصناف ايــران در اطاعيه ای اعام كرد كه 
بر اســاس اطاعات دريافتی از ســازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در اجرای مرحله پنجم پروژه شفاف سازی قيمت از طريق 
درج قيمت توليدكننده، از اول ارديبهشت ۱4۰۱، گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، تخم مرغ، شكر از اين طرح مستثنی شده اند و اطاع رسانی قيمت 
كاالهای اشاره شــده تا اطاع ثانوی بر اساس روال معمول قبل انجام 
خواهد شد.گزارش ها از وزارت صمت نيز حاكی از اين است كه با آغاز 
مرحله پنجم اجرای طرح »خريد شــفاف« از اول ارديبهشت ماه، همه 
كاالها به جز ۱۳ گروه كااليی، مشمول درج قيمت توليدكننده می شوند.

اين ۱۳ گروه شامل موارد زير هستند:
الف - اقام دارويی و پزشكی

ب - مواد اوليه و كاالهای واســطه ای غيــر قابل عرضه به 
مصرف كننده نهايی

ج - انواع البسه، پارچه و پوشاک
د - انواع طا، جواهر و زيور آالت

ه - انواع صنايع دستی
و - محصوالت كشاورزی غير بسته بندی

ز- محصوالت بورسی و كاالهای عرضه شده در بورس

ح - انواع قطعات، ابزار و لوازم غيربسته بندی
ط - انواع مصالح ساختمانی غير قابل بسته بندی

ی - محصوالتی كه امكان بسته بندی ندارند
ک - انواع لوازم التحرير غير قابل بسته بندی

ل - گوشت، مرغ، تخم مرغ، شكر، برنج
م - كاالهای صنفی كه در محل توليد عرضه می شوند از قبيل آش، 

حليم، قنادی و …
البته هنوز مشّخص نيست اين كاالها برای هميشه از درج قيمت 

توليد كننده معاف شدند يا در آينده به اين طرح اضافه خواهند شد.
گفتنی اســت طرح خريد شفاف از دی ماه آغاز شده و تا تابستان 

۱4۰۱ ادامه خواهد داشت.بر اساس اين طرح كليه واحدهای توليدی و 
واردكننده انواع پودر لباسشويی، دستمال كاغذی، پوشك بچه، يخچال 
و فريزر، تلويزيون و ماشين لباسشويی از چهارم دی ماه، انواع لنت ترمز، 
فيلتر روغن، روغن موتور، محصوالت شوينده، محصوالت سلولزی، سس، 
رب، كنسروها، ترشيجات و ماكارونی و انواع آبميوه، ماءالشعير، نوشابه 
گازدار، غذاساز، نوشيدنی ساز، چرخ گوشت و مايكروفر نيز از ۲7 آذرماه 
مكلّف به درج قيمت توليدكننده شده بودند و واحدهای توليدكننده و 
واردكننده انواع حبوبات، ادويه جات، غات، چای، دمنوش، قهوه، آجيل 
و خشكبار به صورت بسته بندی شــده، فرآورده های پروتئينی، انواع 
غذاهای آماده و نيمه آماده، انواع كيك، كلوچه، بيســكوئيت، چيپس، 
پفك و موارد مشابه، لوازم  خانگی، صوتی و تصويری به صورت كامل، 
5۱ قلــم لوازم يدكی خودرو نيز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای اين طرح 
هستند. ساير كاالها نيز در آينده به اين طرح اضافه خواهند شد. طبق 
اعام مســئوالن اجرای طرح  اگر قيمت نهايی خريدار در كاالی تند 
مصرف بيش از ۲۰ درصد و در كاالهای كند مصرف بيش از ۳۰ درصد 

باشد، مصداق گران فروشی است.
البته اواخر سال گذشــته مقرر شد در دوره گذار و به طور موقت 
قيمت توليدكننده و مصرف كننده همزمان درج شود تا مردم با اين 
طرح آشــنا شوند. اما در نهايت بعد از رايج شدن قيمت توليدكننده، 

قيمت مصرف كننده از روی كاالها حذف خواهد شد.
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 توزيع روزانه 2هزار تن شکر از طرف شرکت توسعه نيشکر 
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: اين شركت براي تأمين 
نياز پايدار بازار، روزانه ۲ هزار تن شــكر با قيمت مصّوب هر كيلوگرم ۱۳۲هزار 
ريال با يك درصد ارزش افزوده در كشور توزيع مي كند. عبدعلي ناصري گفت: 
اينكه شكر با قيمت مصّوب به دست مصرف كننده 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 74۰هزار تن شكر در واحدهاي هشت گانه 
توليد و بخشي از محل واردات شكر خام، تصفيه و در انبارها نگهداري مي شود 
افزود: براي تنظيم بازار و تأمين بخش هاي صنف، صنعت و بخش خانگي شكر به 

صورت منظم به بازار عرضه مي شود.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در ادامه افزود: اين شركت 

ماهانه چهار تا پنج هزار تن شكر در خوزستان بين بنكداران، مغازه داران و فروشگاه هاي زنجيره اي با قيمت 
مصّوب توزيع مي كند و هر آنچه بازار نياز داشته باشد آماده تزريق اين كاالي اساسي هستيم. ناصري در 
ادامه افزود: نظارت بر بازار اين كاالي اساسي برعهده دستگاه هاي 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.
داّلالن عامل گراني شكر هستند

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي عامل نوسان قيمتي شــكر را داّلالن بيان كرد و 
ابراز اميدواري كرد با شكر بسته بندي يك كيلويي كه قيمت آن بين ۱56 تا ۱6۰هزار ريال است شكر 
با قيمت مناسب به دست مصرف كننده برسد. ناصري گفت: اگر نظارت قوي و هوشمند صورت گيرد 
امكان تأثيرداّلالن بر بازار شكر كم خواهد شد و شكر با قيمت مناسب و مصّوب به دست مصرف كننده 
خواهد رسيد. به گزارش ايرنا در هفته هاي اخير قميت خرده فروشي و فله اي شكر در بازار برخي شهرهاي 
خوزســتان تا ۲۲۰هزار ريال نيز رســيد كه با قيمت مصّوب آن فاصله زيادي دارد. واحدهاي هشتگانه 
نيشــكري سلمان فارسي، حكيم فارابي، امام خميني)ره(، دهخدا، اميركبير، ميرزاكوچك خان و دعبل 
خزاعي و هفت تپه وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به تنهايي 4۰درصد شكر كشور را 
تأمين مي كنند. نياز ساالنه كشور به شكر ۲.۲ ميليون تن است كه از اين ميزان ۱.5ميليون تن در داخل 
توليد مي شود و حدود 7۰۰هزار تن شكر خام از خارج وارد مي شود كه بخش مهمي از شكر خام )زرد( 
وارداتي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان به شكر سفيد تبديل مي شود. براساس برنامه 
چشم انداز ۱4۰4، حدود 7۰درصد شكر مورد نياز كشور درخوزستان از توليد ۲ محصول راهبردي نيشكر 

و چغندرقند تأمين خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي، دكتر عبدعلي ناصري در مراسم 
گراميداشت روز كارگر )۱۱ ارديبهشت( كه در كشت و صنعت نيشكر دهخدا برگزار شد، با بيان اين مطلب، 
گفت: اگر صنعت نيشكر در سال گذشته توانست به سامت از خشكسالي بي سابقه عبور كند، مرهون و 
مديون تاش و هّمت كارگران است كه شبانه روز در سنگر توليد، جان فشاني كردند.مديرعامل شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي، كارگران را سرمايه باارزش انساني دانست كه با هّمت و غيرت خود، شركت را از 
بحران ها عبور داده و به توليد پايدار رسانده اند.به گزارش روابط عمومي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، 
دكتر عبدعلي ناصري در مراسم گراميداشت روز كارگر كه امروز يكشنبه )۱۱ ارديبهشت( در كشت و صنعت 
نيشكر دهخدا برگزار شد، با بيان اين مطلب، گفت: اگر صنعت نيشكر در سال گذشته توانست به سامت از 
خشكسالي بي سابقه عبور كند، مرهون و مديون تاش و هّمت كارگران است كه شبانه روز در سنگر توليد، 
جان فشاني كردند.وي با بيان اينكه هر بحراني در سايه سختكوشي اين كارگران به فرصت شكوفايي تبديل 

شده، گفت: دستيابي به رتبه هاي 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 تحّقق شعار سال 
را در گرو نقش آفريني كارگران دانست و بيان داشت، در سال گذشته طرح هاي 
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 ۲6 هزار نفر، يكي از بزرگ ترين شركت هاي كارگري خوزستان است.اين 
شركت در سطح استاني و ملي توانسته به رتبه هاي برتر دست يابد. اخيراً نيز 

عنوان كارگر نمونه كشوري به پژوهشگر نيشكري اختصاص يافت.
راندمان آبياري نيشکر در خوزستان 

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در بازديد از طرح آبياري 
قطره اي زير سطحي نيشكر فارابي نيز گفت، راندمان آبياري در اين صنعت را ۲۰ درصد باالتر از ميانگين 
راندمان آبياري سطح كشور بيان كرد و گفت: طرح هاي مختلفي نيز براي افزايش بهره وري آب در اين صنعت 
در حال انجام است. به گفته وي با روش نوين آبياري قطره اي زيرسطحي، هم ميزان مصرف آب در مزارع 
نيشكر كاهش مي يابد 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، دانش بنيان و اشتغال آفرين« اشاره كرد 
و گفت: شركت توسعه نيشكر يك شركت دانش بنيان به مقياس بزرگ است كه در زمينه هاي كشاورزي، 

صنعت و آبياري به صورت مستمر فعاليت هاي گوناگوني دارد.
گام صنعت توسعه نيشکر در کشاورزي دانش بنيان

ناصري مديريت مصرف آب و استفاده بهينه از منابع آبي را اقدامي دانش بنيان در صنعت توسعه نيشكر 
عنوان كرد و افزود: اين صنعت با داشتن يكي از مهّمترين دپارتمان هاي علمي و تحقيقاتي كشور و مجموعه 
مديريت مطالعات كاربردي مستقر در واحدهاي نيشكري با بهره گيري از صدها محّقق و پژوهش گر، تاش هاي 
مستمري براي مصرف بهينه آب انجام داده است.مديرعامل توسعه نيشكر و صنايع جانبي در ادامه از شيوه آبياري 
»هيدروفلوم« مزارع نيشكر به عنوان پيشرفته ترين شيوه آبياري دنيا ياد نمود و تأكيد كرد كه استفاده از اين روش 
موجب افزايش بهره وري آب در صنعت نيشكر شده است. وي گفت: در كنار روش آبياري هيدروفلوم، سامانه 
آبياري زيرسطحي قطره اي به صورت پايلوت نيز در اين صنعت، در دست اجراست تا پس از پشِت سر گذاشتن 

آزمايش هاي اوليه، در سطحي وسيع به كار گرفته شود.
اجراي آبياري قطره اي زيرسطحي در کشت و صنعت هاي نيشکري

ناصري به اين شيوه نوين آبياري قطره اي زيرسطحي اشاره كرد و بيان داشت: به منظور مديريت هرچه 
بيشتر منابع آبي، طرح آبياري قطره اي زيرسطحي در كشت و صنعت نيشكر فارابي در سطح ۲6 هكتار به 
اجرا در آمده است.به گفته مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، شيوه آبياري قطره اي زيرسطحي 
قرار است از امسال در ساير كشت و صنعت هاي 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 روش هاي آبياري، از روش آبياري جويچه اي، 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، طرح هاي تحقيقاتي 
متعددي براي توليد واريته هاي 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، دانش بنيان، اشتغال آفرين« نام گذاري 
شده، صنعت نيشكر همچنان براي تحّقق شعار سال، نهايت تاش خود را به كار خواهد بست و براي نيل به 

سر منزل مقصود، با تمامي ظرفيت ها، به پيش خواهد رفت.

مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي: 

نيشکر به هّمت کارگرانش از بحران خشکسالي گذر کرد

توليد هفت رقم بذر چغندر قند در البرز
مديرعامل شرکت تعاوني دانش بنيان پيشگامان توسعه گياهان زراعي گفت که محّققان 
تنها شرکت دانش بنيان توليد کننده بذر چغندر قند کشور که در کرج مستقر است، موّفق 
به توليد هفت رقم بذر چغندر قند شده اند. جواد گوهري افزود: توليد بذر داخلي چغندر قند 
از 80 سال پيش و همزمان با تأسيس مؤسسه تحقيقات بذر چغندر قند آغاز شد ولي اراضي 

کشاورزي با بذرهاي خارجي وارداتي انجام شد که ديگر بذر داخلي جوابگوي توليد نبود.
وي افزود: به منظور معرفي ارقام داخلي به كارخانجات و مديران كشاورزي بذر داخلي مي داديم تا 
در كنار بذر خارجي كشت كنند و همراه با آن تيم هاي كنترلي در مزارع حضور يافتند تا عملكرد بذرها 
را پايش كنند و مشكات بذر داخلي در مقابل خارجي سنجش شود كه اين اطاعات جمع آوري و به 

بخش تحقيقات اين شركت فرستاده مي شد. 
جايگاه توليد داخلي بذر چغندر قند رو به توسعه است

مديرعامل شركت تعاوني دانش بنيان پيشگامان توسعه گياهان زراعي با بيان اينكه جايگاه توليدات 
داخلي بذر چغندر قند با هّمت محّققان دانش بنيان رو به توسعه است، افزود: در سبد بذري كشور بايد 
تنوعي از بذرهاي داخلي و خارجي داشته باشيم تا همديگر را پوشش دهند به طوري كه 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 ۹۰ يورو ۳۰ يورو به فروش برسانيم. 
وي با بيان اينكه براي رسيدن به اين هدف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كمك هاي زيادي 
بــه ما كردند، افزود: براي اين محصول توليدي، وزارت اقتصاد و دارايي ۳5 درصد ماليات تعيين كرد 
كه بعد از پيگيري هاي زياد و براي حمايت از توليد داخل به ۱۰ درصد رسيد.گوهري گفت: هم اكنون 
بذرهاي توليدي اين شركت در اراضي تحت پوشش چغندر قند كشت شده به طوري كه در بعضي از 
اراضي حدود ۲4 رقم 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.

گردش مالي 15 هزار ميليارد توماني چغندر قند در آذربايجان غربي 
رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: پيش بيني مي شود 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 اعام اين خبر اظهار كرد: ساالنه بيش از ۱5 هزار ميليارد تومان گردش مالي 
چغندر قند در استان است.كرامتي افزود: ما بايد تمام روش هاي علمي از جمله برنامه هاي علمي و ترويجي 
كه مصرف آب را كاهش مي دهد، از قبيل آبياري با نوار تيپ و نشــاكاري را در سطح مزارع چغندرقند 
توسعه دهيم تا ميزان بهره وري آب در مزارع را افزايش دهيم. كرامتي تصريح كرد: در كشت سال زراعي 
پيش رو با توجه به تغييرات اقليمي و خشكسالي هاي پيش رو، 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 ســريع تر تأمين ســوخت ادوات و دستگاه هاي مورد نياز براي برداشت 
محصول تأمين و در اختيار كشاورزان قرار داده شود. كرامتي از كارخانجات قند استان درخواست كرد تا در مورد 
رويه افت زني 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 كم آبي درياچه اروميه در سال زراعي جديد، از هم اكنون برنامه ريزي الزم 
براي اســتفاده بهينه از آب در مزارع براي جلوگيري از دسترس خارج شدن محصول و پاک سازي آفت سن از 
مزارع انجام گيرد. رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: امسال بر اساس قرارداد هاي منعقد شده 
با چغندركاران، بيش از۳6هزار هكتار از اراضي زراعي استان زير كشت محصول چغندر قند رفته بود كه به دليل 
مشكل كم آبي در حدود ۳4 هزار و ۸۰۰ هكتار 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 مي شود. وي با بيان اينكه آذربايجان غربي يكي از قطب هاي 
مهم توليد چغندر قند در كشــور است، گفت: اســتان به علت برخورداري از آب و خاک مناسب و دارا بودن 5 
كارخانه قند در شهرستان هاي اروميه، خوي، پيرانشهر، مياندوآب و نقده همواره در توليد چغندر قند و شكر در 

كشور در جايگاه برتري قرار داشته و يكي از قطب هاي مهم توليد چغند قند در كشور است.
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 واردات شکر از سال 84 تا پايان سال1400 به تفکيک خام و سفيد

بها جمع وارد  ات )د  الر(جمع وارد  ات)هزار تن(بها )د  الر(خام)هزارتن(بها )د  الر(سفيد  )هزارتن(سال
۱۳۸47۸۲۰,۱۲4,۰۰۰6۲۹۱77,۲56,۰۰۰7۰7۱۹7,۳۸۰,۰۰۰
۱۳۸56۳7۲۹۱,۲7۱,۹۱۰۱,۸۹۰7۲6,۱۸۲,55۹۲,5۲7۱,۰۱7,454,46۹
۱۳۸6۳4۸۱۳۳,۳۰۹,۳44۸۲۲۲74,46۱,۳67۱,۱7۰4۰7,77۰,7۱۰
۱۳۸7۱۰۳۳7,۲۱۳,۳۳۲۹۹۸۲۸7,۸۰۰,۰۱۳۱,۱۰۱۳۲5,۰۱۳,۳45
۱۳۸۸۲7۸,۸۱۹,۹۰6۸5۰۳۱5,۸۲6,۱۱4۸77۳۲4,646,۰۲۰
۱۳۸۹۰۰۱,۸۰57۰4,5۲۰,4۰7۱,۸۰57۰4,5۲۰,4۰7
۱۳۹۰6۳,7۹۹,5۱۰۱,۲۲۸75۲,۱۰5,۳۳4۱,۲۳4755,۹۰4,۸44
۱۳۹۱۰۰۱,6۸۰۱,۰7۲,4۱۳,6۰۸۱,6۸۰۱,۰7۲,4۱۳,6۰۸
۱۳۹۲۰۰۱,57۹۸۳۲,۱۸7,۹5۸۱,57۹۸۳۲,۱۸7,۹5۸
۱۳۹۳۰۰۸۲۳۳77,47۰,44۰۸۲۳۳77,47۰,44۰
۱۳۹44۹۲۰,47۹,۰۰۳47۲۱5۱,۳5۸,5۲45۲۱۱7۱,۸۳7,5۲7
۱۳۹5۰۰667۰667۳۲۰,۱۳4,۹7۸
۱۳۹6۰۰۸564۱4,74۲,6۳7۸564۱4,74۲,6۳7
۱۳۹7۰۰۲۸۱۱۰۲,654,۳۰5۲۸۱۱۰۲,654,۳۰5
۱۳۹۸۰۰۱,۸۳۰64۲,۳46,۲۳7۱,۸۳۰64۲,۳46,۲۳7
۱۳۹۹۰۰۱,۰۱۸۳7۰,66۰,۰۰۰۱,۰۱۸۳7۰,66۰,۰۰۰
۱4۰۰۰۰۱,۲۰۳545,۰6۰,۰۰۰۱,۲۰۳545,۰6۰,۰۰۰
۱,۲4۸5۱5,۰۱7,۰۰5۱۸,6۳۱7,747,۰45,5۰۳۱۹,۸7۹۸,5۸۲,۱۹7,4۸5جمع

 آمار وارد  ات شکر از سال 1380  تا پايان سال 1400 
به تفکيک وارد  ات د  ولتي و خصوصي)ارقام به هزارتن(

جمع وارد  اتوارد  ات بخش د  ولتيوارد  ات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830
13996503681018
14002949091203

يک عدد درس آموز    
ارقام و اعدادی كه درجدول ها و نمودار اين صفحه مشاهده می كنيد برآيند چانه زنی های سياستی 

ونيز مجادله های دامنه دار ونيز تغييرات اقليم و راهبردهای اقتصادی در جامعه ايرانی است .
هر عدد به يك رشته از فعاليت ها و منفعت ها بسته شده است و دقت در آنها می تواند بسيار درس 
آموز باشد. به طور مثال در حالی واردات شكر از سوی دولت  در سال ۱4۰۰كمی بيشتر از سه برابر 
بخش خصوصی شده است كه در سال ۱۳۹۹  واردات شكر از سوی بخش خصوصی ۲ برابر واردات 
دولتی بوده است. چرا چنين تغيير چشمگيری رخ داده است ؟ دليل اصلی اين بود كه دولت وقت 
تصميم به حذف دالر 4۲۰۰ تومانی از واردات شكر گرفت. اين تصميم رانت خواری را كاهش و تا 
اندازه ای حذف كرد. دليل ديگر در جدول ديگر اشكار است. به اين ترتيب معلوم می شود بخش 
خصوصی وارد كننده شكر بيشتر از اينكه به فكرتوليد و تجارت باشد به فكر استفاده از رانت دالر 

4۲۰۰ تومانی بوده است. اميد است اين فضای پديدار شده در سال ۱4۰۰ همچنان پابرجا بماند.

وارد  ات شکر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا  سال 1400)ارقام هزار تن(
جمعاسفند  بهمند  يآذرآبانمهرشهريورمرد  اد  ارد  يبهشتفرورد  ينسالرد  يف

۱۱۳۸5۱54۹4۱۱۱۲۰5۳۰7۱۹۲۱۸7۲۲۳۱۹4۲۹۸۲4۰۲76
۲4۸۱ ۱54۲4۸۳5۹564۸7۱۱۰6۳۱۲5۰۱47۳۱66۸۱۹65۲۲۰5۲4۸۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۲
۱۳۸6۲۳6۲۲۸۱۱۲54۱۱۱۱۳۳6۱5565۲75۰۳۸

۱۱7۰ ۲۳64645766۳۰74۱۸74۹۳5۹۹۰۱۰55۱۰۸۲۱۱۳۲۱۱7۰جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۳
۱۳۸7۲۸۲۹۸۸۸۹۱4۹۱7۳۲46۸65۱۲6۱6۹۹۳

۱۱۰۱ ۲۸57۱45۲۳4۳۸۳5565۸۰64۸7۱۳۸۳۹۱۰۰۸۱۱۰۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
۱۳۸۸۱۱۹۱۰۸57644۲۳۳۹4464574۱۲۲7۳

۸77 ۱۱۹۲۲7۲۸4۳4۸۳۹۰4۲۳5۱756۳6۰۸6۸۲۸۰4۸77جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
۱۳۸۹6۹۱۰7۱۳۲۲۳4۳۱۲۳۳۰۱6۱۱۱۲۸۰6۳7۳۱۳۲

۱۸۰5 6۹۱76۳۰۸54۲۸54۱۱۸4۱۳45۱457۱5۳7۱6۰۰۱67۳۱۸۰5جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6۱۳۹۰۰۲4۱۲6۸۳۰۱۳۸4۳۱۱۸۱7۱۸۱۱4۲56۱۲۳4 ۰۲4۳6۱۰44۰57۸۹۸۲۰۸۳۸۸55۱۰۳6۱۱7۸۱۲۳4جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
۱۳۹۱5۰6۹۱۲۱55۱54۱۹6۱۹۰۳7۲۲۸۱5۱۳۰7۱۲۳

۱6۸۱ 5۰۱۱۹۲4۰۲۹544۹645۸۳5۸7۲۱۱۰۰۱۲5۱۱55۸۱6۸۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۸
۱۳۹۲۸۸۱5۸۸۱۱46۱۱5۹۲۰7۱۱5۱46۱۳4۲۲5۲۲7

۱57۹ ۸۸۱۰۳۱۹۱۳۰5۳665۲57۳۲۸47۹۹۳۱۱۲7۱۳5۲۱57۹جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۹
۱۳۹۳۱65۱۳7۲۱۱574۰6747۱۹۸۰۰۰۰

۸۲۳ ۱65۳۰۲5۱۳57۰6۱۰6777۲474۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۰
۱۳۹4۰5,5۱۱,۸۹,۲۱۲7۰۱۰7۱75۱۰5۲5۲4

5۲۱ ۰5,5۱7,۳۲۱۳۳۱۰۳۲۱۰۳۸54۹۰4۹۲4۹75۲۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۱
۱۳۹5۰۰۰۲5۲۲۱۱7۰765۰666۸۰۱6

667 ۰۰۰۲5۲46۳۹۱4675۱75۸۳65۱65۱667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۲
۱۳۹6۰۱۹5۲۲۹۱۲۹۱۳۸۱6۰55۰۱4۰۸۰

۸56 ۰۱۹54۲455۳6۹۱7۰77۰776۲76۲776776۸56جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۳۱۳۹7۰۳۸4۹۱۰۰۰۰66۰666۱
۰۳۸۸7۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱54۱54۲۲۰۲۸۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱4
۱۳۹۸۸۲۲۱۳۲۸۰۲۲۰۸۰۱4۳۲۱۰۹۸۱5۰۱7۱۱۰57۸

۸۲۲۹55757۹5۸75۱۰۱۸۱۲۲۸۱۳۲6۱476۱647۱75۲۱۸۳۰جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱5
۱۳۹۹۹7۱۳۱۲۰۱۱۱۲۲۱7۳۱4۲6۳6۳۱7۱6۰

۹7۲۲۸4۲۹54۱54۳7۱7۸5۹۹۲۲۹۸5۱۰۰۲۱۰۱۸۱۰۱۸جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱6
۱4۰۰۱۳۲7۹۹5۱۳5۰۲44۱۲۳۲۱4۹۳۹745۰

۰۲۹۲۳۸75۲۲5۲۲766۸۸۹۸۹۱۱۰4۰۱۰7۹۱۱5۳۱۲۰۳جمع هر ماه + ماه هاي قبل

تير خرد  اد  

۱۸۳۰

۱۰۱۸

۱۲۰۳

۲۸۱
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