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حرکت الک
دولت و کشاورزان اقتصادی
بهمن دانائی

یکی از ویژگیهای ایران امروز،
فقدان احزاب نیرومند دارای شناسنامه
و کارکرد شفاف و مطابق با استاندارد
و فعالیت احزاب موفق در سایر
کشورهاست .اعضای احزاب ایرانی
عموماً تنها در زمان انتخابات مجلس
و ریاست جمهوری و شوراهای شهر و
روستا دور هم جمع میشوند و منابعی
را تهیه و هزینه تبلیغات میکنند و
پس از انتخابات نیز چراغ فعالیتها را
خاموش میکنند تا انتخابات بعدی .این
فقدان احزاب نیرومند دارای سازمان
نیرومند و عدم پرورش عضوهای ثابت
و تشکیالتی موجب شده است روسای
جمهوری منتخب ایران پس از جنگ
عراق علیه ایران هیچ کدام از مسیر
معرفی احزاب مشخص انتخاب نشوند
و تنها به صورت جناحی – سیاسی رای
مردم را به دست آورند.
ادامه در صفحه 2

عصای دست نیشکر شویم
نه اینکه پشت پا بزنیم

صفحه3
گاه
ن

انداختن توپ ناکارآمدی
به زمین بخش خصوصی

No. 188-may 2019

|حسین سالحورزی|
|نایب رییس اتاق ایران|

چرخهای کسب و کار ایرانیان خوب و
خوش نمیچرخد.
اقتصاد کالن ایران زیر توفان تحریمها
و سیاستگذاریهای ناکارآمد دولت با چم
و خمهای سرگیجهآور مواجه شده و روند
شاخصهای کالن اقتصاد ناامیدکننده
است.
روزگار بنگاهها به مثابه چارچوب و
موتور توسعه فعالیتها نیز تیره و تار شده
است .معیشت و کسب وکار شهروندان و
خانوادهها نیز در موقعیت وخیم قرار دارد
و هر روز از قدرت خرید مردم کاسته
میشود .دراین وضعیت غبارآلود اما جامعه
ایران به داستانهای تازه و ماجراهای
آفریده شده در ذهن افراد و گروههای
بانفوذ که به پراکندگی نیروی باقی مانده
منجر شود ،نیاز ندارد.
به نظر میرسد اما حاال مدیران دولتی برای
اینکه خود را از زیر بار فشار مردم رها کنند
راه آسانی را یافتهاند وآن کار برپاکردن گرد و
خاک در زمین بخش خصوصی است.
ادامه در صفحه 3

حمایت از تولید کشاورزی حتی در امریکا

آمریکا بزرگترین تولیدکننده غذا و محصوالت کشاورزی در
جهان محسوب میشود و بر اساس آمار سازمان و غذای جهانی
مقام نخست بزرگترین صادرکننده غذای اساسی در جهان به این
کشور تعلق دارد.
بر اساس گزارشی در ماه فوریه سال  2015میالدی ،صادرات
کشاورزی ایاالتمتحده آمریکا موجب ایجاد  1میلیون شغل در
داخل و خارج از مزارع این کشور شده است .صادرات محصوالت
کشاورزی شامل محصوالت باغی ،دانههای روغنی ،غالت ،محصوالت
پروتئینی و همینطور محصوالت قندی در سال  ،2018رقم 140
میلیارد دالر را به خود اختصاص داد.
آمریکا بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی از مدیریت واحد تولید و بازرگانی ذیل نهاد
متولی برای توسعه بازارهای جهانی و تنظیم بازارهای داخلی بهره
میبرد .در درون ساختار این وزارتخانه تاکنون دو معاونت متولی
مدیریت بازارهای خارجی و داخلی به شکل کام ً
ال تخصصی هستند.
معاونت خدمات خارجی کشاورزی که ذیل آن سازمانهای
خدمات خارجی ،سازمان خدمات مزرعه و سازمان مدیریت
ریسک قرار دارد وظیفه دارد شرایط را برای صادرات محصوالت

کشاورزی فراهم نماید .از تهیه اطالعات و آمار ناب و دسته
اول از بازارهای جهانی تا ارائه سیاستهای تشویقی مالی برای
ذینفعان بخش کشاورزی آمریکا ازجمله مهمترین مأموریتهای
این معاونت است .اما وزارت کشاورزی آمریکا امور بازرگانی و
تنظیم بازار محصوالت غذایی و کشاورزی داخل کشور را نیز بر
عهده دارد .از ارائه خدمات بازرگانی در زنجیره ارزش محصوالت
کشاورزی تا نظارت بر کیفیت محصوالت مطابق با استاندارهای
ارائهشده توسط این معاونت و خرید مازاد محصوالت کشاورزی
از کشاورزان داخلی ،امور مهمی است که این معاونت برای بهبود
فضای بازار داخلی استفاده میکند.
اما سال  ،2017سانی پردو وزیر کشاورزی آمریکا اعالم کرد
نهاد دیگری تحت عنوان معاونت مامورتجارت خارجی کشاورزی
در قالب یک طرح بازطراحی ذیل وزارت کشاورزی این کشور تأسیس
میکند .سانی پردو  11می 2017در روزنامه وال استریت ژورنال مقالهای
تحت عنوان «کشاورزان منافع تجارت را میدانند» منتشر کرد .وی
در این مقاله اشاره دارد که هر یک میلیارد دالر صادرات محصوالت
کشاورزی در این کشور از  8هزار شغل حمایت میکند.
ادامه در صفحه 3
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بیانصافی خارج از انتظار

روز و روزگار همواره شیرین و شادیآفرین
نیست و روزهای سخت و ناراحتکننده نیز بخشی
از زندگی فردی و اجتماعی به حساب میآید .در
روزهای سخت و دشوار است که جوهر و آدابدانی
افراد و سازمانها راستیآزمایی و عیارسنجی انجام
میشود .در این روزهاست که برخی نمره قبولی
میگیرند و گروهی نیز با نادیده گرفتن آداب،
سنت ،عرف و اخالق نمیتوانند نمره قبولی بگیرند.
این شرایط در مناسبات میان آدمیان با هم ،افراد
و گروهها با یکدیگر و افراد و نهادهای دولتی با
یکدیگر پدیدار میشوند و تجربه نشان میدهد
گریزی از این مناسبات ناخوش نیز نیست .با توجه
به اینکه در ایران نهاد دولت با هر گرایش سیاسی و
با هر میزان از تعهد ،تخصص و وفاداری به اصول از
ت باال دارد در مناسبات با بخش
طرف مدیران دس 
خصوصی روشهای مختلفی به کار می برد .به این
معنی که وقتی دولت و سازمانها و وزارتخانهها
نیاز به همکاری با بخش خصوصی دارند آنها را
تشویق کرده و همکاری آنها را به هر شکل به دست
میآورند.
دولتهای گوناگون و مدیران مختلف دولت
آنگاه که در یک فعالیت کامیابی به دست میآید
و عامل کامیابی نیز به وضوح بخش خصوصی است
آن پیروزی را به شهروندان عرضه کرده و آن را
به اسم خود مصادره میکنند .اما وقتی یک رخداد
غمانگیز و قابل انتقاد در یک حوزه رخ میدهد
دولتیها با شتاب تمام ،آن نقد و کاستی را به
زمین بخش غیردولتی انداخته و با رفتاری حق به
جانب مسوولیت و تسامح خود را نادیده میگیرند.
متاسفانه دیده شده است که برخی مدیران ارشد
در چنین موقعیتهای دشواری که قرار میگیرند
به جای مدارا ،بردباری و پذیرفتن سهم خود از
کاستیها و نارساییها ،مدیران غیردولتی را متهم
کرده و سعی میکنند آنها را نکوهش کنند .مدیرانی
نیز بودهاند که به تندخویی اشتهار داشتهاند اما
کسانی که با این مدیر نامدار ایرانی کار کردهاند
میگویند او در بدترین شرایط با همکاران وزارتخانه
خود تندخویی کرده و حرفی ناروا به بخش
خصوصی نمیزده است.
این روزها اما شاهد هستیم مدیران ارشد دولتی
در سازمانهای گوناگون با کمال تاسف صفتهای
ناروا به مدیران بخش خصوصی داده و آنها را متهم
به ناکارآمدی و عهدشکنی میکنند و با این کار
میخواهند کاسه – کوزهها را بر سر این مدیران
زحمتکش بشکنند .این اتفاق در بخش پولی و ارزی
با شفافیت دیده میشود و اکنون صادرکنندگان و
مسووالن سیاستهای ارزی بیمهابا به هم حمله
کرده و هر کدام دیگری را به پیمانشکنی و
ناکارآمدی متهم میکند ،اما در سایر بخشها
هنوز احترامها باقی مانده است .بدیهی است که
این رفتارهای خالف آداب و نکوهش مدیران
بخش خصوصی و دادن صفتهای ناپسند به آنها
نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد و روزی میرسد که
تابآوری مدیران نیز تمام میشود .تجربه سالهای
اخیر در بخش تولید محصوالت کشاورزی و صنایع
مکمل آن محصوالت با دولت نشان از احترام بخش
خصوصی به مدیران و ایستادگی و حمایت از آنها در
سختترین شرایط بوده است و هرگز انتظار برخورد
سرد و نامداراجویانه نداشتهاند .این نیز میگذرد اما
آنچه بر جای میماند پایداری بر سر اصول اخالقی و
نشان دادن بزرگی در روزهای سخت است.

حرکت الکپشتی نظام اداری و رفتار اقتصادی کشاورزان

ادامه از صفحه اول
روسای دولتهایی که این چنین انتخاب شده و خود فاقد حزب و
تشکیالت هستند در زمان انتخاب مدیران اصلی دولت روش و راهبرد
مشخصی ندارند و این مدیران اصلی نیز همکاران خود را تنها بر اساس
شناخت و اعتقاد قلبی انتخاب میکنند و کار تا مدیریت میانی به همین
شکل ادامه پیدا میکند.
مدیران سیاسی
واقعیت این است که نظام اداری – دیوانساالری ایران در دهههای
اخیر متشکل از کسانی بوده است که نه بر اساس مهارتهای مدیریتی
و داشتن تجربه و تخصص کافی انتخاب شده باشند .استیالی نظام
سیاسی بر نظام اداری ایران اکنون یک واقعیت انکارناشدنی است و
متاسفانه بسیاری از مدیران در ایران با آمدن و رفتن یک رئیس دولت
جابهجا میشوند و کارشناسان نهادهای گوناگون نیز با کمی تسامح
همین حالت را دارند .یکی از مهمترین ویژگیهای مدیران سیاسی و
فاقد مهارتهای مدیریت تخصصی این است که در زمان تصمیمگیری
برای یک فعالیت به جای توجه به ضرورتهای کارشناسی و اینکه
تصمیم اتخاذ شده تا چه میزان راه را برای کارآمدی هموار میکند یا
به بیراهه کشیدن امور منجر میشود ،سیاسی نگاه میکنند .به این
ترتیب است که نظام تصمیم گیری در نهادها و سازمانهای دولتی
به جای اینکه بر محور کارشناسی و تجربه و تخصص باشد بر اساس
رفتارهای سیاسی است .عالوه بر این ،نظام تصمیمگیری در ایران به
دالیل گوناگون فاقد تحرک ،چابکی و شتاب الزم است و دیده شده
است که مدیران ارشد سازمانها و نهادها توصیههای کارشناسی را
پشت گوش انداخته و در زمان مقرر تصمیم نمیگیرند و روزی به فکر
تصمیمگیری میافتند که شرایط دشوار شده است.
یک مثال واقعی
برای اینکه بتوانیم آنچه در سطرهای باال نگاشته و داوریهایی درباره
نظام انتخاب مدیران و کارکرد غیربهرهور در نظام اداری شد را شفافتر
و عینیتر نشان دهیم به یک مثال واقعی از تجربه همین ماههای اخیر
را یادآور میشویم .واقعیت این بود که از تابستان  1397شاهد نوعی
دلسردی نسبی چغندرکاران زحمتکش به کشت چغندر نسبت به
سالهای قبل احساس میشد .مدیریت میانی کارخانههای قند با توجه
به شناخت وسیع از روحیات و حالتهای کشاورزان این نارضایتی را
میدیدند و گزارش میکردند .بستر اصلی نارضایتی کشاورزان مقایسه
افزایش قیمت چغندر با سایر محصوالت دارای قیمت تضمینی بود .به
همین دلیل بود که مدیران کارخانههای قند و انجمن صنفی کارخانههای
قند به دولت و مجموعههای مرتبط با فعالیت تولید چغندر یادآوری
کردند که باید در قیمت خرید چغندر از کشاورزان با دست باز عمل
شود و افزایش قیمت حداقل  30درصد پذیرفته و به اطالع چغندرکاران
زحمتکش برسد .این خواست کارشناسی مدیران کارخانهها و انجمن
صنفی کارخانههای قند و شکر اما در دستانداز دیوانساالری افتاد و
در زمان مقرر به آن توجه نشد .با این همه و با اصرار و پیگیری نهاد
صنفی کارفرمایی برای افزایش قیمت چغندر تولیدی در  1397/8/30به
تصویب سازمان برنامه و بودجه رسید و ریاست محترم سازمان امضایش
را پای مصوبه افزایش قیمت چغندر قند گذاشت .این مصوبه پس از یک
هفته منتشر و دراختیار انجمن صنفی و مدیران کارخانههای قند و شکر
چغندری رسید .با کمال شگفتی اما متوجه شدیم که به جای افزایش
قیمت  30درصدی پیشنهادی انجمن مدیران تصمیمگیر تنها با افزایش
 9درصدی چغندر قند موافقت کردهاند.
اطالعرسانی بدون وقفه
نهاد صنفی – مدنی انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران
پس از اینکه آگاه شدند مدیران برنامهریزی کشور به جای قبول
دیدگاه کارشناسی این نهاد و افزایش  30درصدی چغندر قند تنها با
افزایش  9درصدی موافقت کردهاند بر اساس وظیفه خود به مدیران
ارشد اجرایی در سطوح گوناگون اطالعرسانی شد .در این اطالعرسانی
و تحلیل شرایط و پیامدهای آن باالترین مقام اجرایی ،معاون اول و وزارت

محترم جهادکشاورزی هدف بودند و اگر به بایگانی این نهادها مراجعه
شود درخواستهای انجمن پیدا خواهد شد .اما متاسفانه نظام اداری فاقد
تحرک کافی برای اجرای مصوبه یادشده و پذیرش درخواست کارشناسی
انجمن تا  28اسفندماه  1397زمان برد .تازه در این زمان نیز تنها با
افزایش  20درصدی چغندر قند موافقت شده بود .کمتحرکی و فقدان
چابکی و چاالکی در نهادهای اداری مرتبط با خواست کارشناسی اما در
میان کشاورزان چغندرکار بازتاب خود را داشت.
کشاورزان و اقتصاد
یکی دیگر از پیامدهای انتخاب مدیران و کارشناسان در نظام سیاسی –
اداری فعلی این است که مدیران هر دوره باید در حین کار تجربه و تخصص
به دست آورند زیرا شناخت کافی از محیط و تحوالت و ساختارهای مربوطه
ندارند .مدیران تنها به این دلیل که در محیط کار خود گروهی را دارند که به
دالیل سازمانی تشخیص آنها را تشخیص درست میدانند و چانه نمیزنند،
این وضعیت را به کل جامعه تسری داده و تصور میکنند کشاورزان نیز
حرف آنها را حجت دانسته و همان کار را میکنند که مدیران میخواهند.
اما کشاورزان ایرانی واجد تجربه و تخصص و دارای شم اقتصادی ویژه خود
هستند و در معادالت خود به آسانی مقایسهگری را در دستور کار قرار دادند
و به سوی کشت محصوالت جایگزین رفتند .رها کردن کار کشت چغندر
و روی آوردن به کشت سیبزمینی ،پیاز ،گوجهفرنگی و ...اتفاقی است که
افتاده و امسال شاهد کاهش تولید چغندر بوده وهستیم.
نتیجه ناامیدکننده و تکرار تلخ
به نظر میرسد در سال زراعی جاری شاهد افزایش تولید برخی
محصوالت هستیم و همانند سال  1388باید منتظر رخدادهای تلخ
باشیم .در آن سال هم مدیران مرتبط با کشت چغندر و تولید شکر همین
راه را رفتند و شاهد بودیم که دو اتفاق افتاد .اتفاق نخست کاهش تولید
چغندر و در نتیجه کاهش تولید شکر بود .پیامد این اتفاق افزایش واردات
شکر و خروج ارز از کشور بود .افزایش واردات خود پیامد دیگری داشت
و آن چرخه رکود تولید داخلی چغندر و شکر بود .اتفاق دوم این بود که
سیبزمینی تولید شده مازاد بر نیاز در چهارراهها و میدانهای شهر به
شکل عجیبی توزیع و این شبهه که دولت وقت قصد دارد با سیبزمینی
رای جمع کند در میان شهروندان نفوذ کرد و مردم نیز پذیرفتند.
چه کسی تاوان بدهد
متاسفانه در ماههای گذشته به شرحی که رفت شرایط تولید قند
و شکر و چغندر در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و سیل و
کمآبی بهار  1398و تابستان  1397نیز مزید بر علت شد و تولید
قند و شکر از رونق و خودکفایی دور شد .حرکت الکپشتی و آهسته
و فاقد چابکی دولت موجب شد تا قیمت قند و شکر افزایش یابد
و شهروندان با زیان مواجه شوند و ارز قابل توجهی برای واردات
اختصاص یابد و دولت حاال ناچار است منابع ریالی کافی برای خرید
محصوالت تولید شده مازاد بر نیاز کشور را نیز تهیه کند .این وضعیت
متاسفانه در جریان تولید سایر محصوالت نیز رخ داده است و در
شرایطی که باید رونق تولید را شاهد باشیم ،میبینیم که تولید از
رونق قبلی هم دور شده است .اگر حرکت الکپشتی نبود و توجه
میشد که کشاورزان بیش از همه واجد شعور و فهم اقتصادی هستند
شاید روزهای بهتری داشتیم و کمتر همدیگر را سرزنش میکردیم.
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حمایت از تولید کشاورزی
حتی در امریکا

ادامه از صفحه اول
وی با ادبیات ویژه و همزادپندارانه از اهمیت بازار برای
کشاورزان میگوید« :من در یک خانواده کشاورز در بونیر
جورجیا به دنیا آمدم .از زمانی که یک پسربچه بودم کشاورزی
در رگهای من جریان داشته است .همیشه هدف هر کشاورز
پس از تولید غذای کافی برای خانوادهاش ،پیدا کردن بهترین
بازار برای فروش محصول سال خود بوده است» .وی در ادامه
مقاله خود نقش وزارت کشاورزی آمریکا در بازار محصوالت
کشاورزی را اینگونه بیان میکند« :ما در حال ایجاد یک
معاونت جدید ذیل وزارت کشاورزی آمریکا هستیم تا روی
ارتقاء و بهبود بازارهای غذا ،فیبر و سوخت زیستی آمریکا
تمرکز نماید .ایجاد اصالحات ساختاری برای من بهعنوان وزیر
کشاورزی آمریکا ،یعنی تبدیل شدن به یک مدافع بینظیر برای
محصوالت آمریکایی .پیام من برای کشاورزان ساده است:
شما بکارید و رشد دهید ،ما آن را خواهیم فروخت».
این نگاه وزیر کشاورزی ایاالت متحده آمریکاست که
تالش میکند با اصالحات ساختاری ابزار مدیریت بازرگانی
را در اختیار تولید کشاورزی قرار دهد و به این ترتیب
مهمترین دغدغه کشاورزان ،یعنی بازار را برای آنها رفع کند.
سانی پردو در ادامه مقاله خود در روزنامه وال استریت ژورنال
از آمارهای جالبی میگویدکه نقش بی بدیل بازار در زنجیره
تولید کشاورزی را بیش از پیش آشکار میسازد.
 20درصد محصوالت کشاورزی تولید شده در آمریکا ،به
خارج از مرزهای این کشور ارسال میشود .هر دالر از این صادرات
در بخش کشاورزی 1.27 ،دالر ارزش افزوده دیگر را در زنجیره
کسب و کار آمریکا ایجاد کرده و هر یک میلیارد دالر صادرات،
از  8هزار شغل در سراسر اقتصادی این کشور حمایت میکند
(منبع :سازمان تحقیقات کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا).
اما در سال  2014کنگره آمریکا در قالب طرح مزرعه
( )Farm bill 2014دولت را مکلف به اصالحات ساختاری
نمود اما تا سال  2017و با روی کار آمدن دولت ترامپ این امر
عملیاتی نشد .پردو تصمیم گرفت با توجه اهمیت راهبردی
مدیریت واحد تولید و بازرگانی ،با تشکیل هشتمین معاونت
ذیل وزارت کشاورزی و سومین معاونت درگیر با بازرگانی
کشاورزی به این مهم جامه عمل بپوشاند .قرار است سازمان
خدمات خارجی کشاورزی ()Farm Service Agency
از این پس ذیل معاونت جدید معاونت امور تجارت خارجی
کشاورزی فعالیت نماید.
اما در آخر باید به این نکته اشاره کرد که در کشورهای کمتر
توسعهیافته مانند ایران ،سیاستگذاران در دولت و یا پارلمان به
دالیل گوناگون خود را وامدار تولید بخصوص بخش کشاورزی
نمیدانند .لذا تالشهایشان نیز در حوزه تغییر ساختارهای اجرایی
کشور در جهت تسهیل فرایند واردات محصول نهایی و اساسی
متمرکز است و نه رونق تولید .بر خالف اقدام اخیر کنگره آمریکا و
دولت این کشور در جهت تقویت مدیریت واحد تولید و بازرگانی،
در ایران مسئولین به جای اصالح فرایندها و رفع موانع تولید و
صادرات به دنبال تفکیک مسئولیتها حرکت میکنند که این
یعنی چراغ سبز به نابسامانیهای بیشتر .در آمریکا دولتمردان
خود را موظف به پاسخگویی به تولیدکنندگان میدانند و این
اصل به درستی درک شده است که بدون حمایت واقعی از تولید
بخصوص بخش کشاورزی ،امنیت غذایی پایدار بر پایه تولید
داخلی حاصل نشده و شغل و منافع در زنجیره ارزش تولید
کشاورزی نیز برای مردم آن کشور فراهم نخواهد شد.
امید پیرهادی مسئول کارگروه مطالعات
کشاورزی و امنیت غذایی

انداختن توپ ناکارآمدی
به زمین بخش خصوصی

ادامه از صفحه اول
آخرین گرد و خاک را رضا رحمانی برپا کرده و در
جلسه بررسی و ساماندهی بازار که با حضور اعضای
هیأتمدیره اتاق اصناف برگزار شده ،تاکید کرده است
کشور در جنگ اقتصادی است و هر کسی برای مقابله با
گرانی همراهی نکند با دشمن همکاری کرده است و ادامه
داده حضور اصناف در نظارت بر بازار باید جدی باشد،
اینکه تکرار کنیم اکثرا ًبازاریها انسانهای خوبی هستند،
مشکلی حل نمیشود و باید با متخلفین هر چقدر هم
تعدادشان اندک باشد ،برخورد کرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به برخی
اظهارنظرها که منجر به التهاب در بازار میشود ،افزود:
برخیازمسؤوالناتحادیههاموضعمسووالنهاینمیگیرند
و در مصاحبهها وضعیت را برخالف واقعیت جلوه
میدهند .او با بیان اینکه اتاقهای اصناف باید محکمتر
از قبل پای کار بیایند ،گفت :باید کنترل عمدهفروشیها
مورد توجه قرار گیرد و ساختار نظارت نیز در میان مدت
از حالت سنتی به نوین تغییر یابد ،در عین حال امروز
نیاز داریم که نظارت را جدیتر از گذشته داشته باشیم.
رحمانی تاکید کرد :فضاسازیها نشان میدهد که جنگ
روانی پیشاپیش جنگ اقتصادی حرکت میکند و برخی
با فضاسازی بازار را بههم میریزند.
پیش از وی رییس سازمان توسعه و تجارت نیز
آدرس داده بود که شماری از افراد تحت عنوان بخش
خصوصی کاال صادر کرده و ارز آن را برنگرداندهاند که
ادامه حرفهای وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است.
در همین روزهایی که نرخ دالر در بازار آزاد و صرافیهای
زیر نظر دولت طغیان کرده است بانک مرکزی ناگهان
یادش افتاده است که باید اسامی کسانی که ارز دولتی و
نیمایی گرفتهاند را منتشر کند و با مدد برخی رسانههای
همسو آن را به مثابه رانتخواری بخش خصوصی جلوه
دهد .آیا این افراد به زور از جایی دالر  4200تومانی یا
نیمایی گرفتهاند یا به دعوت دولت به پای این سفره فرا
خوانده شدهاند .مدیران محترم دولت توجه داشته باشند
که دادن آدرس عوضی به مردم و گرد و خاک در زمین
بخش خصوصی و مقصر نشان دادن آنها را کسی باور
نمیکند .مردم این روزها که نرخ دالر افزایش مییابد
بدون درنگ دولت را نشان میدهند و میگویند باز هم
بودجه دولت کسری آورده است و میخواهد با افزایش
قیمت دالر و سکه ،کسری بودجه خود را جبران کند .با
اعصاب شهروندان نباید بازی کرد و راه را نباید اشتباهی
رفت .فشار بر شهروندان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان
و انداختن توپ به زمین آنها راههای شکست خورده است
و دردی را دوا نمیکند.

عصای دست نیشکر شویم
نه اینکه پشت پا بزنیم
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سرمایهگذاری ملی برای توسعه صنعت نیشکر و صنایع
جانبی خوزستان حاال برای خود یک تاریخ دستکم نیم قرن
را پر کرده است .دولتهای پرشماری از اواخر دهه 1340
تا امروز برای مطالعه ،بررسی و اجرای این طرح عظیم ملی
سرمایهگذاری کردند .نتیجه سرمایهگذاری فکری و مادی
تاریخی برای این طرح بزرگ این شد که رقمی حدود  40تا
 45درصد تولید داخلی شکر از این طرح حاصل شد و ایران را
در مسیر خوداتکایی در مصرف قند و شکر به نقطه امن رساند.
در حالی که شرایط برای عبور از مرزهای خوداتکایی فراهم
میشد اما کمآبی تابستان  1397و بارندگیهای بیامان
زمستان  1397و سیل مهیب فروردین ماه شرایط را برای
برداشت نیشکر از مزرعههای این طرح به بدترین وضعیت
تبدیل کرد .محمود شمیلی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی گفت :بر اثر وقوع سیالب در خوزستان بیش
از  ۴۵هزار هکتار از مزارع نیشکر به زیر آب رفت .سیل تاکنون
به بیش از  ۴۵هزار هکتار از زمینهای  ۵کشت و صنعت
شرکت توسعه نیشکر خسارات جدی وارد کرده و در کشت
و صنعتهای سلمان فارسی و دهخدا عالوه بر مزارع ،در
تأسیسات و کارخانهها نیز خسارت جدی ایجاد کرده است.
خوشبختانه با تالش شبانهروزی نیروهای شرکت کشت و
صنعتهای تابعه توسعه نیشکر از ورود آب به تأسیسات و
انبارهای شکر جلوگیری به عمل آمد تا آب وارد این انبارها
نشود و شرایط تولید شکر به مخاطره نیفتد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در
خصوص وضعیت برداشت نیشکر و تولید شکر تصریح کرد:
علیرغم اینکه سیالب به کشت و صنعتهای نیشکر آسیب
جدی وارد کرده است اما به زودی همه واحدها وارد مدار تولید
خواهند شد و هم اکنون نیز در چند کشت و صنعت عملیات
برداشت نیشکر و استحصال شکر در حال انجام است.
در روزها و هفتههای پس از آرام شدن اقلیم و آب و هوا
و خارج کردن آب از مزرعههای این طرح بزرگ پرسش این
بوده و هست که دولت چه کمکی برای جبران خسارت عظیم
سیل به این طرح خواهد کرد؟ واقعیت این است که طرح
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به همه ایرانیان تعلق
دارد و دولت موظف است از هر منبع مشروعی خسارتهای
سیل و کمآبی را جبران و منابع دراختیار مدیران قرار دهد.
در غیر این صورت باید دوباره به سمت واردات شکر رفته و
ارز گرانبها و نایاب را به واردات شکر اختصاص دهیم که البته
گروهی کمین کردهاند این اتفاق بیفتد.
نکته تاسفبار اما این است که برخی افراد و سازمانها در
شرایطی که کارخانههای تولید شکر در طرح بزرگ توسعه
با گرفتاری سیل مواجه بودند به انبارهای شماری از این
کارخانهها رفته و قصد داشتند آنها را احتکارکننده نشان
دهند .آیا کارخانهای که زیر آب است و رفت و آمد در داخل
محوطه با قایق ممکن است ،میتواند با قایقهای کوچک
انبارهای خود را خالی کند؟ انصاف و خرد و کارشناسی حکم
میکند طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان را مثل
یک ثروت ملی صیانت کرده و راههای نفوذ برای سست کردن
این طرح ملی را مسدود کنیم .در این وضعیت تاسفبار نباید
به هر بهانهای کارخانههای شکر از جمله شکر از جمله 7
کارخانه تولید شکر خوزستان را زیر ضرب برده و تضعیف
آنها دستمایه و مایه خرسندی رانتجویان شود .باید از دولت
مطالبه کرد و پرسید که آیا عصای دست این طرح ملی خواهد
شد یا به این طرح پشت پا خواهد زد؟
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انتظار كسري جزئي در تراز جهاني شكر سال 2019-20
ترجمه و تنظيم :شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي معاونت طرح و برنامه

افت شدید قیمتها در بازار شکرسفید ،پرمیوم شکر سفید
مه  -مه را تحت فشار قرار داد ،بهطوری که ارزش آن در هفته
گذشته به حداقل  48/56دالر به ازای هر تن رسید .این رقم،
پایینترین سطح پس از سپتامبر  2017است ،زمانی که
انتظارات افزایش قابل مالحظه تولید شکر در اتحادیه اروپا به
واسطه لغو سیستم سهمیهبندی تولید شکر ،پرمیوم شکر سفید
را تحت فشار قرار داد .عرضه بیش از اندازه آسیا به دلیل افزایش
تولید شکر در هند و تایلند طی فصل  2018-19و همچنین
تقاضای واردات ضعیف از چین ،موجب کاهش ارزش قرارداد
شکر سفید ماه مه به رقم  320/70دالر در تاریخ  1آوریل
شد ،این موضوع یک پیام واضح برای تصفیهکنندگان مستقل،
مبنی بر محدود شدن نیازهای شکر سفید اضافی به همراه
دارد .ضمناً ،قراردادهای آتی شکرخام در نیویورک ،همچنان
در گستره  12تا  13/5سنت/پاوند مورد داد و ستد قرار دارند و
تقریباً در تمام طول امسال اینگونه بوده است.
تضعیف رئال برزیل (که اخیرا ً به  8دالر در برابر هر دالر
آمریکا سقوط کرده است) ،نیز باعث اعمال فشار بر قیمتهای
شکر شد .تضعیف رئال به دلیل نگرانی در مورد چشمانداز
اصالح قانون بازنشستگی دولت تشدید شد .این موضوع به عدم
موافقت آرای اکثریت نمایندگان قانونگذار نسبت به مفاد الیحه
بودجه ریاست جمهوری مربوط ميشود که نشانه اعتراض علیه
اصالحات اقتصادی رئیس جمهور است .عالوه بر این ،رهبران
 11حزب سیاسی برزیل اعالم کردند که نسبت به حذف
اصالح تغییرات موثر بر بازنشستگی روستایی و پرداختها به
افراد مسن و معلول ،بر اساس الیحه اصالح حقوق بازنشستگی
(به عنوان اساس برنامه کار اقتصادی بلسنارو) ،تالش خواهند
کرد .آمارها نشان میدهد که بدهیهاي عمومی فدرال برزیل
در ماه فوریه به  81/84تريليون رئال برزیل ( 987میلیارد
دالر) افزایش یافت که بیانگر  1/17درصد افزایش نسبت به
ماه قبل است.
این گزارش ،نخستین چشمانداز کلی ارائه شده ما برای تراز
شکر جهانی در سال ( 2019/20اكتبر -سپتامبر) است .مطمئناً
این پیشبینی هنوز هم از عدم اطمینان نسبتا باالیی برخوردار
خواهد بود ،به ویژه برای کشورهای تولیدکننده شکر نیشکری
نیمکره شمالی که عملیات برداشت محصول سال 2018-19
در برخی از این کشورها ،تا حدود دو ماه آینده ادامه دارد.
این گزارش ،بهروز رسانی سه ماهه نخست ما از تراز جهانی
شکر برای سال زراعی ( 2019-20اكتبر  -سپتامبر) است.
یادآور میشود که  ، F.O.Lichtمعادل شکر چغندرهایی که
به محصول نهایی شکر کریستالی تبدیل نشده (مث ً
ال مقادیر
استفاده شده برای تولید اتانول سوختی) را در برآوردهای
تولید شکر خود به حساب نمیآورد .لذا این مسئله میتواند
دلیلی برای اختالف گزارشات این نشریه با آمارهای برخی از
انجمنهای شکر و ارقام رسمی اتحادیه اروپا باشد .بهعالوه تمام
آمارهای تولید برحسب ارزش خام ارائه شدهاند و برای تبدیل به
ارزش سفید میتوان از ضریب  0/92استفاده نمود.
زمان انتشار هر پیشبینی جدید ،به صراحت اشاره میکنیم
که پیشبینیهای ما از تولید جهانی شکر بر اساس یک سال
واحد است ،ممکن است عنوان شود که این پیشبینیها براساس
سال زراعی هر کشور ارائه شده است در حالیکه اطالعات برای
هر کشور بر مبنای یک دوره زمانی یکسان (اکتبر -سپتامبر)
میباشد چراکه این نکته ،پیششرط پیشبینیهای مربوط به
تغییر موجودی (یعنی مازاد  -کسری) در طول یکسال است.
علیرغم اینکه ممکن است بیان این مسئله برای خوانندگان

متخصص خستهکننده باشد ،با این حال یادآوری این نکته
ضروری است زیرا شواهد زیادی نشان میدهد که گاهی اوقات
مبنای آمارها در زمانهای مختلف تغییر میکند.
در حال حاضر شواهد حاکی از آن است که تولید شکر
جهانی در سال ( 2019-20اكتبر  -سپتامبر) ،تقريباً بدون
تغییر نسبت به سال قبل ،از  186/9ميليون تن به  187میلیون
تن برسد .با این حال ،پیشبینی میشود مصرف آشکار با 1/1
درصد افزايش نسبت به سال گذشته ،به  187/7ميليون تن
افزايش شابد .اين بدان معني است که بازار شکر پس از کسری
 1 1/5میلیون تنی فصل گذشته ،در این فصل تا حد زیادی به
توازن رسیده و تراز ،کسری  0/3میلیون تن مصارف در سال
 2019-20را تجربه کند .این رقم در برگیرنده  0/9میلیون تن
مصارف پنهان (تفاوت بین صادرات و واردات جهانی) شکر سال
 2019-20نيز ميشود.
در مجموع به نظر میرسد که بیشترین افزایش تولید شکر
برای سال  2019/20را در اروپا شاهد باشیم .انتظار ميرود
تولید شکر این منطقه با  0/6میلیون تن رشد در مقایسه با سال
گذشته ،به رقم  31/1ميليون تن برسد .این افزایش به بهبود
روند بازدهی محصول نسبت به نتایج بسیار ضعیف دوره زراعی
گذشته مربوط میشود ،چرا که بهنظر میرسد سطح زیرکشت
با اندکی کاهش روبرو باشد.

انتظار ميرود تولید شکر آسیا در سال  2019-20با كاهش
قابل مالحظه ،از  78/1ميليون تن به  73/1میلیون تن برسد که
عمدتاً به دلیل کاهش مورد انتظار در هند و تایلند است .بر روی
کاغذ میتوان تولید  41/9میلیون تن شکر را برای آمریکای
جنوبی در سال ( 2019/20اکتبر -سپتامبر) پیشبینی کرد
که یک افزایش  4میلیون تنی را نشان ميدهد .پتانسیل بهبود
قیمتهای شکر در اواخر امسال میتواند منجر به افزایش
نسبت تولید شکر برزیل در دوره زراعی  2020شود .الزم به
ذکر است که این نسبت طی ماههاي مارس تا سپتامبر سال
گذشته با کاهش شدیدی مواجه بوده است .تولید شکر آفریقا
ممکن است از  12/5ميليون تن سال جاري به  12/8ميليون
تن افزايش يابد .در حالي كه توليد شکر آمریکای شمالی و
مرکزی با اندکی افزایش ،به  22/9میلیون تن خواهد رسید.
نهایتاً ،تولید شکر اقیانوسیه در فصل آتی به  5/1میلیون تن
میرسد که با اندکی افزایش نسبت به قبل روبرو خواهد بود.
اروپا
پیشبینی میشود تولید شکر اروپا در سال 2019-20
به  31/1ميليون تن برسد كه در مقايسه با  30/5ميليون تن
سال  ،2018-19افزایش مختصری را نشان میدهد .به نظر
میرسد بهبود عملکرد تولید در مقایسه با سطوح ضعیف
فصل  2018-19كه ناشی از شرایط آب و هوایی گرم و
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خشک بوده است ،بتواند کاهش مورد انتظار سطح زیرکشت
را جبران نماید.
تولید شکر اتحادیه اروپا در سال  2018-19با  3/4ميليون
تن كاهش به رقم  18ميليون تن رسيد و شرايط آب و هوایی
گرم و خشک در بسیاری از کشورهای این اتحادیه ،عاملی
بازدارنده برای عملکرد چغندر بود .در حال حاضر برای سال
 ،2019-20فرض میکنیم که سطح زیرکشت چغندر بهدلیل
پایین بودن قیمتها و به تبع آن ،عدم تمایل کشاورزان به
کشت محصول ،کاهش خواهد یافت .در این شرایط ،قیمت
محصوالت جایگزین مانند گندم و کلزا افزایش داشته و این
امر منجر به کاهش  7تا  8درصدی سطح زیرکشت چغندرقند
در فرانسه و آلمان میشود .از سوی دیگر ،در مناطقی مانند
لهستان و اتریش ،سطح زیرکشت ،نسبتاً پایدار و حتی کمی
افزایش خواهد داشت .در مجموع ،در حال حاضر فرض
میکنیم که تولید با  0/8ميليون تن افزايش به  18/8میلیون
تن برسد.
پیشبینی میشود سطح زیرکشت چغندرقند روسیه در
سال  2019به سختی تغییر کند زیرا این محصول برای
کشاورزان چغندرکار در سال  2018سودآور بوده است.
به دلیل افت تولید چغندرقند ،تولید شکر چغندری نیز
در سال  2018-19با  0/5ميليون تن كاهش به 6/5
ميليون تن رسيد ليكن در آن سال ،ضريب استحصال
شکر به باالترین سطح خود افزایش یافت .در حال حاضر،
به جهت انتظار کاهش ضریب استحصال شکر به سطوح
طبیعی ،پیشبینی میشود تولید شکر چغندری در سال
 2019-20با اندكي كاهش به حدود  6/4ميليون تن
برسد ،این در حالی است که افتتاح کارخانه بیشتر برای
استحصال شکر از مالس ،به افزایش تولید کمک خواهد
کرد .احتماالً کشاورزان چغندرکار اوکراینی بدلیل افت
قیمتهای شکر ،سطح زیرکشت خود در سال  2019را
در حدود  20درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند.
بنابراین به نظر میرسد تولید شکر سال زراعی آینده اين
كشور  0/2ميليون تن كاهش به  1/7ميليون تن برسد.
آفریقا
انتظار میرود تولید شکر آفریقا در سال  2019=20به 12/8
ميليون تن افزايش يابد كه از  12/5ميليون تن توليدي سال
 2018-19بيشتر است .اين افزايش عمدتاً ناشي از افزايش
توليد شكر مصر از ( 2/7ميليون تن به  2/9میلیون تن) است
که به دلیل افزایش تولید چغندرقند این کشور حادث شده
است .انتظار میرود تولید شکر اتیوپی نیز با افزایش اندکی
روبرو باشد و از  0/55ميليون تن به  0/6ميليون تن برسد.
با وجود تاخيرهاي مكرر ،نهایتاً آسیابهای جدید تولید شکر
در قالب برنامه توسعه بزرگ مقیاس این کشور راه اندازی شد
لیکن توسعه کشت نیشکر با تاخیر مواجه است .در حال حاضر
پیشبینی میشود که تولید شکر در آفریقای جنوبی ،به عنوان
دومین تولیدکننده بزرگ این قاره ،نسبت به سال گذشته
تغییری نداشته باشد.
آمریکای شمالی و مرکزی
برآوردها برای تولید شکر در آمریکای شمالی و مرکزی با
اندکی افزایش ،از  22/8میلیون تن سال قبل به  22/9میلیون
تن میرسد .ایاالت متحده ،مکزیک و گواتماال ،به ترتیب
بزرگترین تولیدکنندگان شکر این منطقه مطرح میباشند.
پیشبینی میشود تولید شکر ایاالت متحده در سال
 2019/20با اندكي كاهش،از حدود  8/3ميليون تن امسال
به  8/2ميليون تن برسد .در حال حاضر به نظر ميرسد كه
مكزيك با توليد  6/3ميليون تن و گواتماال با تولید  2/9میلیون
تن افزایش شكر ،تقريباً مشابه به مقادير توليدي امسال عمل
نمايند؛ در حالي كه توليد شكر كوبا از رقم  1/5ميليون تن
امسال به حدود  1/7ميليون تن افزايش مييابد.

آمریکای جنوبی
برآورد میشود تولید شکر آمریکای جنوبی در سال -20
 2019به  41/9ميليون تن برسد كه از  37/9ميليون تن امسال
بيشتر است.
تولید سال تراز  2019-20برزيل در منطقه جنوب مرکزی
به دو بخش تقسیم میشود که شامل یک دوره در انتهای
فصل برداشت ( 2019کل محصول تولیدی از اول اکتبر 2018
تا پایان فصل برداشت در این منطقه) و بخش دوم ،از شروع
برداشت ( 2020کل تولید اول سال  2019تا  30سپتامبر)
میباشد .بنابراین تولید سال تراز  ،2019-20وابستگی بسیار
زیادی به تولید نیمه نخست دوره برداشت بومی  2020دارد
که در حال حاضر  /پیشبینی آن مشکل است .با توجه به
اینکه قیمتهای شکر بایستی تا زمان برداشت  2020حرکت
صعودی داشته باشند در پیشبینی ما فرض شده است که
کل تولید شکر برزیل (در مناطق جنوب مرکزی و شمال و
شمال شرقی) در سال بومی  2020از  33/03ميليون تن
مفروض براي سال زراعي محلي ( 2019-20آوریل -مارس)،
به  35میلیون تن بهبود یابد .از جمله فرضیههای اصلی این
است که حجم نیشکر خردشده منطقه جنوب مرکزی در سال
 2019به حدود  585میلیون تن برسد که با در نظر گرفتن
سطح  ATRمعادل  138کیلوگرم در هر تن و تخصیص
 38درصدی نیشکر به تولید شکر ،انتظار میرود میزان تولید به
 29/2میلیون تن شکر برسد.
براساس الگوهای تاریخی پیشبینی میشود تولید برزیل
در سالهای تولید  2019و  2020از 30/65ميليون تن به
 34/5ميليون تن افزايش يابد.
تولید شکر کلمبیا نیز در سال  2019-20با اندكي افزايش
به حدود  2/5ميليون تن خواهد رسيد در حالي كه برآوردها
برای تولید شکر آرژانتین ،تقریباً مشابه امسال باقی مانده است.
آسیا
به نظر میرسد تولید شکر آسیا از  87/1ميليون تن
امسال به  73/1ميليون تن در سال  2019-20تنزل كند.
انتظار ميرود تولید شکر فصل آینده هند به دلیل تاثیر
شرایط خشکسالی بر کاهش سطح زیرکشت نیشکر در
استانهاي ماهاراشترا و کارناتاکا ،کاهش یابد .در سال
 ،2018بارندگیهای موسمی هندوستان برای دومین سال
متوالی کمتر از حد نرمال بود و سهم آن به  91درصد
متوسط  50ساله بارشهای چهار ماه فصل موسمی
از (ژوئن تا سپتامبر) رسید .به گفته مدیر موسسه شکر
واسانتادا ،این موضوع میتواند منجر به کاهش  600تا 650
هزار هکتار از مزارع نیشکر در ایالت ماهاراشترا شود که
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نشاندهنده افت بیش از  40درصدی سطح زیرکشت این
محصول نسبت به سال قبل است .عالوه براین ،اسکایمت به
عنوان یک پیشبینی کننده خصوصی ،در اوایل ماه آوریل
اظهار داشت که احتماالً بارندگیهاي موسمی سال 2019
کمتر از حد نرمال باشد ،چرا که الگوی آب و هوایی النینو
ممکن است بر میزان بارشها تاثیر بگذارد .این نشاندهنده
چشمانداز بدتر نسبت به پیشبینی قبلی برای بارشهای
معمول بوده و میتواند بر عملکرد محصول نیشکر تأثیر
منفی داشته باشد .از سوی دیگر ،نیشکر همچنان برای
کشاورزان بعنوان یک محصول بسیار پرسود مطرح است و
معتقدند که بایستی از کاهش سطح کشت آن خودداری
شود .در حال حاضر انتظار داریم تولید شکر این کشور در
سال  2019-20با  3/4ميليون تن كاهش ،به  32ميليون
تن ( 29ميليون تن ارزش سفيد) برسد.
در حال حاضر برآورد میشود که تولید شکر تایلند در
سال  2018-19به  14/7ميليون تن برسد كه اندكي کمتر
از  16میلیون تن سال قبل است .براي سال ،2018-19
فرض کردیم که تولید با کاهش قابل توجه  1/7میلیون
تنی ،به حدود  13میلیون تن برسد .دلیل اصلی آن را به
پیشبینی کاهش قیمت نیشکر در مقایسه با افزایش قیمت
کاساوا (رقیب اصلی برای کشت نیشکر) و ترغیب کشاورزان
به تغییر الگوی کشت بین این دو محصول ارتباط دادیم.تولید
شکر چین ممکن است با اندکی کاهش ،از  11/7ميليون تن
به  11/5ميليون تن برسد زيرا عقيده آن است که آزادسازی
سیستم پرداخت نیشکر در گوانجی به عنوان بزرگترین
استان تولیدکننده نیشکر ،تأثیری منفی بر سطح زیرکشت
این استان خواهد داشت .پیشبینی میشود تولید پاکستان
پس از کاهش شدید در فصل جاری ،در سال آینده در سطح
 6میلیون تن باقی بماند.
اقیانوسیه
تولید شکر اقیانوسیه برای سال  2019-20معادل 5/1
ميليون تن تخمين زده شده است كه اندكي بيش از توليد
سال گذشته ميباشد.
پیشبینی میشود تولید شکر استرالیا در سال 2019-20
(اكتبر  -سپتامبر) به حدود  4/9ميليون تن برسد که اندکی
بیش از تولید  4/8میلیون تنی سال قبل است .عملیات
برداشت در استرالیا ،معموالً در اواسط ماه مه -ژوئن آغاز
و از ماه ژوئیه تا اکتبر در اوج خود قرار داشته و پس از آن،
حجم تولید بهطور قابل مالحظهای کاهش مییابد .بنابراین،
آمار برای سال  ،2019-20شامل برداشت بخش پایانی سال
 2019و بخش بهتر دوره برداشت سال  2020میشود.

6

شماره  - 188اردیبهشت 1398

واردات  ۶۰هزار تن شکر
طی  ۴روز اخیر

دبیر انجمن صنفی قند و شکر با بیان اینکه
بخش خصوصی طی  ۴روز اخیر حدود  ۶۰هزار
تن شکر از هند وارد کرده ،از مسئوالن خواست
برای حل مشکل حملونقل چغندر کشاورزان
خوزستانی تدابیر فوری اتخاذ کنند.
بهمن دانایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با
اشاره به پهلوگیری کشتی حامل  ٣٣هزارتن
شکر در بندر امام در روز گذشته و اینکه آیا
وارداتی که در حال انجام است منجر به کاهش
نرخ این کاال خواهد شد؟ ،گفت :حتماً همینطور
خواهد بود و در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ
این کاال در بازار خواهیم بود.
وی اضافه کرد :در حال حاضر حدود  ٣تا ۴
کشتی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ،در حال
تخلیه است و دو کشتی نیز متعلق به ما است
ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی چند کشتی
نیز در راه دارد .دبیر انجمن صنفی قند و شکر با
بیان اینکه هفته آینده نیز  ٢الی  ٣کشتی حامل
شکر وارد کشور خواهد شد ،افزود :کارخانجات
قند حدود  ٨٠٠هزار تن ثبت سفارش انجام داده
اند که به تدریج وارد کشور میشود.
دانایی افزود :روز سه شنبه گذشته نیز یک
کشتی متعلق به بخش خصوصی وارد کشور
شده ،شب چهارشنبه نیز یک کشتی پهلو
گرفته که هر دوی این کشتیها متعلق به بخش
خصوصی و از هند وارد شده است.
وی با بیان اینکه کشتیهایی که از هند می
آیند نسبت به کشتیهایی که از برزیل می آیند
کوچکتر هستند ،اضافه کرد :دو محمولهای که
اخیرا ً وارد کشور شده اند حامل  ۶۰هزار تن شکر
هستند.این فعال بخش خصوصی با اشاره به
اینکه در حال حاضر نیز هیجانات بازار مقداری
فروکش کرده است ،گفت :قیمت شکر با بسته
بندی  ٩٠٠گرمی هنوز باالست اما نرخ شکر فله
فروکش کرده و در برخی مراکز شهر ،مغازهها
این شکر را کیلویی تا  ٣٥٠٠تومان هم میدهند
که توزیع مویرگی دولت نیز در این زمینه
بسیار مؤثر بوده است .دانایی اضافه کرد :عالوه
بر وارداتی که درحال انجام است ،کارخانجات
نیشکر نیز در حال تولید هستند و چغندر
پاییزه نیز در حال برداشت است.وی با اشاره
به مشکالت بوجود آمده برای حمل چغندر
کشاورزان خوزستانی ،تصریح کرد :متأسفانه این
مساله گرفتاریهای زیادی برای ما ایجاد کرده
و مکاتبات بسیاری برای رفع آن انجام داده ایم.
دانایی توضیح داد :در بنادر بار بسیار زیاد است
از طرفی برداشت گندم نیز در حال انجام است
بنابراین کامیونها در آنجا مشغول هستند و در
خوزستان کامیون به شدت کم است.وی گفت:
در حالی که چغندر یک موجود زنده است و اگر
مقداری دیر شود از بین میرود ما از وزارت جهاد
کشاورزی ،وزارت راه و شهرسازی و استانداری
خوزستان درخواست کرده ایم فورا ً به این مساله
رسیدگی کنند .دانایی درباره اینکه گفته میشود
قیمت حمل نیز در خوزستان به شدت افزایش
یافته است ،افزود :معموالً وقتی تعداد کم باشد،
تعدادی هم که هستند نرخهای حمل را باال
میبرند که مسئوالن باید به این مساله هرچه
سریعتر رسیدگی کنند.

 5دلیل کارشناسی برای رد تشکیل وزارت بازرگانی
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی 5 ،دلیل کارشناسی که تشکیل
وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات الزم میکند بر شمرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ برای چهارمین بار پیاپی
طی  2سال اخیر ،درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
شورای اسالمی در حال بررسی است .طی  3مرتبه گذشته،
نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت
کردند و این اقدام را غیرکارشناسی ،فاقد دالیل توجیهی ،در
تناقض با اسناد باالدستی ،متضاد با تجربیات گذشته کشور و
برخالف رویه کشورهای پیشرفته دانستند.
با این وجود ،مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت
در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن ،تشکیل
مجدد وزارت بازرگانی است .این طرح با پیگیری دولت محترم
تهیه شده و دلیل ارائه آن ،حل مشکالت تنظیم بازار محصوالت
اساسی است .به عقیده دولت ،مشکالت موجود در تنظیم بازار
محصوالت اساسی و قیمت نوسانی این محصوالت ،ریشه در نبود
وزارت بازرگانی دارد .این درحالیست که تجربه تاریخی کشور،
شواهد و بررسیهای کارشناسی و مطالعات تطبیقی ،خالف این
مسئله را نشان می دهد.
در این راستا موارد ذیل به اطالع جنابعالی می رسد تا تصمیمی
بر اساس منافع کشور اتخاذ گردد:
یک  -در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانههای صمت
و کشاورزی ،مسئولیت تنظیم بازار محصوالت اساسی را
نمیپذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول ،باید
در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد .به همین دلیل ،دولت
به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را بر
عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط
به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» ،مسئولیت تنظیم
بازار محصوالت اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و
این وزارتخانه باید پاسخگویی الزم را در خصوص تنظیم بازار
محصوالت اساسی داشته باشد .قبول مسئولیت توسط وزارت
جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر
وظایف متناسب با آن ،زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار
محصوالت اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
یکند.
فراهم م 
دو -دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصوالت اساسی ،رشد
شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده ،تخصیص
ارز دولتی برای واردات این محصوالت است .تخصیص ارز 4200
تومانی به واردات محصوالت اساسی ،باعث شکل گیری رانت و
بازار قاچاق برای این محصوالت شد و به افزایش بیش از حد
قیمت آنها انجامید .به عنوان نمونه در مورد گوشت ،بخشی از
محمولههای وارداتی با ارز دولتی ،به دلیل صرفه باال ،مجددا به
صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و اّ
دلالن در این
میان ،از اختالف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول،
سودهای کالن به دست آوردند؛ همزمان ،بخشی از دام مولّد
کشور نیز به صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد ،به کشورهای
همسایه صادر گردید که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه
داشت .در نتیجه ،وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان
شد و افزایش بی رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر
محصوالت اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص
نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص ،بهم ریختگی این بازارها را به
همراه داشت .بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی
کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
سه  -برخالف آنچه دولت تصور می کند ،حتی اگر در کوتاه
مدت ،وزارت بازرگانی بتواند بازار محصوالت اساسی را مدیریت

نماید ،با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می کند ،توان
تولیدی کشور به ویژه در محصوالت اساسی تضعیف خواهد
شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در
محصوالت اساسی که یک بخش راهبردی محسوب میشود،
آن هم در شرایط تحریم ،نتیجه این وضعیت خواهد بود .حال
آنکه در سالهای گذشته ،دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام
بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد  23درصدی تولید
محصوالت کشاورزی ،خودکفایی در تولید محصوالت اساسی
نظیر گندم و شکر ،کاهش  5میلیارد دالری تراز منفی بازرگانی
بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی،
حاصل شده است .با این وجود ،با توجه به عمر کوتاه باقیمانده
دولت و اینکه اصالحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکساله
برای تثبیت و اثرگذاری است ،این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز
نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصوالت اساسی شود.
لذا تشکیل وزارت بازرگانی نمیتواند تنظیم بازار را بهبود بخشد
و عمال در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و
فوری است ،تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می گیرد که
این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
چهار  -بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای
پیشرفته ،کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به
این معنا که برای چابک سازی بخشهای مختلف اقتصادی از
جمله کشاورزی ،صنایع مختلف ،معادن و  ،...این بخشها باید
از هم تفکیک گردد .در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای
مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت ،تنها منجر به تضعیف
بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته ،به ظهور
و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصوالت مختلف که از
آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»« ،سلطان شکر» و ...
یاد میشود ،می انجامد .بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت
بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد.
پنج  -طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی،
طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل  75قانون اساسی،
ماده  28قانون برنامه ششم توسعه ،ماده  16سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی و ماده  10سیاستهای کلی نظام اداری است؛
لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر ،غیرقانونی بوده و در تضاد با
اسناد باالدستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد ،برای تصویب
به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.
با توجه به این موارد ،تشکیل وزارت بازرگانی نمیتواند به بهبود
وضعیت تنظیم بازار محصوالت اساسی که دلیل اصلی از این
تغییر ساختاری است ،منجر شود؛ همچنین که در شرایط تحریم،
این اقدام بیش از زمانهای عادی به زیان کشور است و مجلس
شورای اسالمی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد
کشور پاسخگو باشد .شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است
«راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصوالت اساسی» که
در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد را خدمت جنابعالی
ارائه نماید.
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دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر

تعادل به بازار شکر برمیگردد

تجربه  6سال تازه سپری شده نشان میدهد بازار قند و شکر
ایران نسبت به کاالهایی با ویژگیهای شکر که بخشی از آن از
بازارهای بینالمللی و بخشی هم از تولید داخل تامین میشود
با التهاب کمتری مواجه بوده است .درجه خوداتکایی شکر به
تولید داخل روند فزایندهای داشت تا اینکه در تابستان پارسال
کمآبی در خوزستان راه نفس تولید شکر از نیشکر را گرفت و
باقیمانده شکر تولیدی  7واحد تولیدی شکر در فروردینماه زیر
آب رفت .کمبود شکر در بازار و التهابآفرینی بیش از اندازه از
سوی دیگر روزهای پرکاری را برای دبیر انجمن صنفی کارفرمایان
قند و شکر در  3ماهه اخیر رقم زد .بهمن دانایی در گفتوگوهای
خود با رسانهها با نگاه کارشناسانه مسایل را توضیح داد .گزارشی
از سخنان وی با رسانهها در زیر آمده است:
اردیبهشت ماه تعادل
دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران با بیان اینکه در مجموع
یک میلیون و  120هزار تن شکر وارداتی و تولید داخل وارد
بازار خواهد شد ،اظهار کرد :پیشبینی میشود با ورود اولین
کشتیهای حامل  800هزار تن شکر وارداتی ،بازار این کاال تا
پایان اردیبهشت ماه جاری به تعادل برسد .بهمن دانایی در
گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت :عالوه بر ورود  800هزار تن شکر
وارداتی به بازار 120 ،هزار تن شکر چغندری و  200هزار تن شکر
نیشکری در حال تولید است که بر کاهش نرخ این کاال بسیار
موثر خواهد بود .وی ادامه داد :عالوه بر آن شرکت بازرگانی
دولتی ایران نیز بیش از  500هزارتن شکر برای ذخایر استراتژیک
خریداری کرده که کشتیهای حامل آن در راه ایران هستند .این
حجم از واردات و تولید شکر بیش از نیاز کشور است چرا که بر
اساس آمار مصرف ماهانه ما به طور متوسط  180هزار تن است.
دانایی دالیل کمبود ایجاد شده در بازار شکر و در پی آن گرانی
این کاال را اینگونه توضیح داد :در ماههای ابتدای سال گذشته به
دلیل خشکسالی حقابه بخشی از مزارع نیشکر قطع شد که در پی
آن شاهد خشک شدن حداقل  30درصد از مزارع این محصول
بودیم ،همچنین به دلیل بارندگی در ماههای پایانی سال برداشت
نیشکر به تاخیر افتاد ،عالوه بر این موارد سیلهای اخیر بخشی از
مزارع نیشکر را زیر آب برده است .در مجموع این عوامل موجب
خالء بزرگ عرضه شکر در بازار شد و در پی آن گرانی این کاال
اتفاق افتاد .دانایی با تاکید بر اینکه پیشبینی ما تولید حدود یک
میلیون و  800هزارتن شکر در سالجاری بود ،گفت :متاسفانه
به دلیل بالیای طبیعی میزان تولید شکر در کشور به حدود یک
میلیون و  350تا یک میلیون و  400هزار تن کاهش مییابد.
دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران واگذاری واردات  800هزار
تن شکر به کارخانههای قند و شکر را راهکار دولت برای حل
مشکل کمبود بازار این کاال دانست .دولت با سپردن واردات شکر
به کارخانههای قند و شکر عالوه بر حذف واسطهها امکان کنترل
قیمت این کاال را فراهم کرده است.
وی با یادآوری اینکه شکر با ارز دولتی  4200تومانی وارد
میشود ،افزود :انجمن از کارخانهها تعهد محضری گرفته است
شکر با قیمت مصوب دولتی (هر کیلوگرم  3هزار تومان) عرضه
شود و در صورت تخطی با آنها برخورد قانونی میشود.
دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران همچنین از احتمال
افزایش  35درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر قند نسبت
به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد :دولت در ابتدا قیمت خرید
تضمینی چغندر قند را  9درصد نسبت به سال گذشته افزایش
داد ،چندی بعد با اعتراض و پیگیریهای انجام شده این رقم به
 20درصد افزایش یافت ،با این حال همچنان ما معتقد هستیم
برای تامین منافع کشاورزان و تدام تولید و تعادل بازار نرخ خرید
این محصول باید تا  35درصد افزایش یابد .نتایج عدم توجه

به افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند از کشاورزان میتواند
بسیار زیانبار باشد .وی کاهش تمایل کشاورزان به کشت چغندر
قند و روی آوردن آنها به کشت محصوالت جایگزین مانند پیاز
و گوجه ،خروج ارز بیشتر برای واردات شکر و گرانی چند برابری
این کاال را از نتایج بیتوجهی به تعیین نرخ مناسب برای خرید
تضمینی چغندر قند از کشاورزان برشمرد .دبیر انجمن صنفی
قند و شکر ایران با اشاره به آنچه برای سیب زمینی در سالهای
گذشته اتفاق افتاد ،گفت :در مقطعی تعداد زیادی از کشاورزان
به خیال فروش سیب زمینی با قیمت باال ،کشت این محصول را
جایگزین محصوالت دیگر کردند که نتیجه آن دور ریختن حجم
باالیی از این محصول بود .سازمان برنامه و بودجه کشور میتواند
با پذیرفتن افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند از بروز مشکل
مشابه ،خروج ارز و گرانی شکر پیشگیری کند.
سود شکر در جیب رانتخواران
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعالم کرد فاصله دو
برابری بین قیمت مصوب و نرخ شکر در بازار مصرف به جیب
عدهای رانتخوار و برخی واحدهای بستهبندی میرود.
در حالیکه نرخ مصوب شکر در کارخانه کیلویی  3هزار تومان
و در بازار مصرف کیلویی  3هزار و  400تومان تعیین شده است،
قیمت این محصول در بازار به بیش از  9هزار تومان رسیده و این
فاصله حدودا ً دو برابری قیمت مصوب تا نرخ بازار مصرف به گفته
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ،به جیب عدهای دالل،
واسطه و برخی واحدهای بستهبندی میرود که دستگاههای
نظارتی باید به آن توجه کنند.
بهمن دانایی میگوید :هماکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه
و در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس آخرین مصوبه
سوم شهریورماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم
شکر سفید درب کارخانه برای مصرفکننده  ۳۰۰۰تومان ،شکر
فله برای مصرفکننده  ۳۴۰۰تومان ،شکر بستهبندی  ۹۰۰گرمی
 4000تومان و شکر بستهبندی یک کیلوگرمی  4400تومان
تعیین شده است و براساس همین مصوبه عرضه این محصول
با قیمت بیشتر مصداق گرانفروشی بوده و در صورت مشاهده
براساس مقررات باید با آن برخورد شود.دبیر انجمن صنفی صنایع
قند و شکر تصریح کرد :این در حالی است که هماکنون در بازار
مصرف هر کیلوگرم شکر بستهبندی بیش از  9000تومان فروخته
میشود که باید گفت هیچ ارتباطی به کارخانههای تولیدکننده
این محصول نداشته و این سود غیرقانونی به جیب عدهای واسطه
و دالل و برخی از واحدهای بستهبندی میرود.
قیمتها کاهش مییابد
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از آغاز واردات  ۸۰۰هزار
تن شکر ثبت سفارش شده و روند ارزانی این محصول در آینده
نزدیک خبر داد .در ماههای گذشته روند افزایش قیمت شکر
برخالف آنچه ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود ،بازار را با مشکالتی
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مواجه کرد و در این میان در مقاطعی شایعاتی نیز مبنی بر کمبود
این محصول در بازار شنیده شد .البته در این باره مسئوالن دولتی
و بخش خصوصی شفافسازی و اعالم کردند که هیچ کمبودی
از نظر موجودی شکر در بازار و همچنین ذخایر استراتژیک این
محصول وجود ندارد.
در همین رابطه درباره جدیدترین وضعیت قیمتها و ذخایر
شکر بهمن دانایی  -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر -
به ایسنا گفت :نهتنها هیچ کمبودی در زمینه شکر نداریم ،بلکه
بخش خصوصی اسفند ماه سال گذشته  ۸۰۰هزار تن شکر ثبت
سفارش کرده بود که واردات آن آغاز شده است .دانایی با بیان
اینکه واردات و توزیع شکر به زودی اثر مثبتی روی آرامش و
کاهش قیمتها در بازار خواهد گذاشت ،افزود :از سوی دیگر
برداشت چغندرقند پاییزه و تولید شکر از این محل نیز آغاز
شده است اما نگرانی که در این زمینه داریم این است که اکثر
کامیونها به سمت گمرک امام خمینی هجوم بردهاند و تقریباً در
استان خوزستان ماشینی برای حمل چغندرقند و تبدیل آن به
شکر نداریم ،بنابراین از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت
راه و دولت میخواهیم هر چه سریعتر نسبت به حل این مشکل
اقدام کنند تا محصول روی دست کشاورزان نماند.
شکر وارداتی در بندرها
دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر کشور با بیان اینکه
مجوز واردات  800هزار تن شکرداده شده است ،گفت :بخشی از
این شکر توسط بخش خصوصی و دولتی با ارز  4200تومان در
راه رسیدن به بنادر کشور است.
ی در مورد وضعیت ثبت سفارش و واردات
بهمن دانای 
شکر گفت :با توجه به صدور مجوز واردات شکر از اسفندماه
سال گذشته و اقدامات انجام شده برای واردات شکر توسط
بخشخصوصی ،این محموله تا هفته آینده وارد بنادر کشور
میشود .دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر کشور با
بیان اینکه در کنار واردات شکر توسط بخش خصوصی شرکت
بازرگانی دولتی اقدام به واردات کرده است ،گفت :با توجه به
اینکه بخشی از ذخایر شکر شرکت بازرگانی دولتی صرف تنظیم
بازار شکر شده است ،این واردات در راستای جبران ذخایر صورت
گرفته است .مجوز واردات  800هزار تن شکر صادر شده و ثبت
سفارش برای واردات انجام شده و با توجه به تخیص ارز برای
واردات این شکرها بخشی از شک ر وارداتی در راه است .تولیدات
داخلی هر سال نیاز شکر را تا خرداد ماه تامین میکرد ،بنابراین با
توجه به روال هر ساله شکر وارداتی از خرداد ماه وارد بازار میشد،
اما با توجه به وقوع سیل غیرقابل پیشبینی و از بین رفتن
 30تا  35هزار هکتار از مزارع نیشکر این اتفاق در مورد شکر
افتاد و بخش زیادی از نابسامانیها در بازار شکر حاصل از بروز این
ی سال گذشته تا حدودی
حادثه غیرمترقبه بود .همچنین بارندگ 
برداشت محصول را به تعویق انداخت ،بنابراین اگر شرایط به
حالت عادی پیش میرفت با چنین مشکالتی مواجه نبودیم.
دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر کشور با اشاره به
رسیدن کشتیهای حامل بار شکر به ایران گفت :در صورتی که
گمرکات همکاری الزم برای ترخیص را انجام دهند ،این شکر
به زودی در کارخانهها تصفیه و سپس وارد بازار خواهد شد و با
رسیدن این شکر به بازار قطعا تعادل به بازار شکر برخواهد گشت.
ی در پاسخ به این سوال که برخی مسائل در مورد احتکار
دانای 
شکر وارداتی توسط بخش خصوصی مطرح میشود آیا این قضیه
میتواند صحت داشته باشد ،گفت :هیچ وقت در بخش تولید
اجازه احتکار داده نمیشود ،ضمن اینکه اغلب واردکنندگان شکر
کارخانههای قند و شکر هستند که هیچگاه حاضر به از دست
دادن اعتبار خود برای منافع مالی نیستند.
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توزیع  ۱۲۰هزار تن شکر با نرخ
مصوب برای مصارف صنوف

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت
جهاد کشاورزی گفت ۱۲۰ :هزار تن شکر برای
مصرف صنوف و  ۲۰هزار تن برای مصرف خانوار
با نرخ هر کیلوگرم  ۳۴۰۰تومانی و برای تنظیم
بازار در نظر گرفته شده است و در صورت لزوم
این میزان افزایش مییابد.
مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامهریزی
تأمین ،توزیع ،تنظیم بازار و ذخایر راهبردی
وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد120 :
هزارتن شکر برای صنوف و  20هزار تن برای
مصرف خانوار با نرخ مصوب و برای تنظیم بازار
در نظر گرفته شده است و در صورت لزوم این
میزان افزایش مییابد .قیمت مصوب شکر برای
مصرف خانوار  3400تومان تعیین شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین ،توزیع ،تنظیم
بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در
واکنش به فروش شکر  10هزار تومانی در بازار
مصرف گفت :ورود دولت به بازار شکر و توزیع
شکر به نرخ مصوب به خاطر همین اخباری
است که دریافت میکند؛ در صورتی که قیمتها
متعادل بود ورود نداشت.
وی با بیان اینکه مشکلی بابت تامین شکر
در کشور نداریم و حتی بیشتر از نیاز شکر در
کشور وجود دارد تصریح کرد :آمادگی داریم که
سهمیههای شکری که با نرخ دولتی برای توزیع
در استان در نظر گرفته شده ،در صورت تقاضا
افزایش دهیم اما به حدی به بازار ورود نمیکنیم
تا نظم آن به هم بخورد؛ ورود دولت به بازار برای
جلوگیری از افزایش افسار گسیخته است.
بصیری گفت :در تمام کاالهای اساسی به
حدی برنامه ریزی صحیح صورت گرفته است
که مشکلی برای تامین و توزیع آنها در کشور
وجود ندارد و در صورت لزوم هر کاالهایی را
مانند شکر برای تنظیم بازار توزیع خواهیم کرد.
وی یادآور شد :باران رحمت الهی در سال
جاری با وجود خسارتهایی که بر جا گذاشت
تولیدات را در بخش کشاورزی از حد مطلوب
باالتر برد ،از طرفی ذخایر راهبری کاالهای اساسی
کشور بیشتر از نیاز تدارک دیده شده است.

هزینه حمل چغندرقند نصف قیمت محصول

درحالی که نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم چغندر قند در سال
زراعی جاری با  ۲۰درصد افزایش به  ۳۷۰۰تومان رسیده است که
هزینه کرایه حمل این محصول  ۳۰۰درصد افزایش داشته است.
در حالی که این روزها قیمت شکر در بازار افزایش یافته و بر اساس
گزارشهای میدانی تا کیلویی  10هزار تومان به فروش می رسد و
شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار این محصول اقدام به توزیع
نامحدود شکر در مراکز منتخب خود مانند میادین میوه و ترهبار به نرخ
مصوب  3400تومانی میکند که چغندرقند برداشت شده کشاورزان
در جنوب کشور صرفه اقتصادی زیادی ندارد .ماجرا به این صورت
است که از نیمه سال گذشته کرایه حمل و نقل به صورت رسمی 2
برابر شد اما با این وجود ،اظهارات فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان
نشان میدهد که این افزایش قیمت در مقام عمل سه برابری بوده
است و شبکه حمل و نقل برای گریز از جریمه شدن این افزایش کرایه
را به صورت به اصطالح پشت برنامه از صاحبان کاال دریافت میکند.
این شرایط باعث شده است قیمت برخی از محصوالت کشاورزی
افزایش غیرمتعارف پیدا کند و در محصوالتی که قیمت مشخصی
دارند و به صورت تضمینی و توافقی از کشاورزان خریداری میشود،
صرفه اقتصادی برای آنها وجود نداشته باشد یا این صرفه کم شود.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در این ارتباط اظهار
کرد :باال رفتن هزینههای حمل و نقل مشکالتی را برای تولیدکنندکان
چغندرقند ایجاد کرده است .وی افزود :کرایه حمل و نقل در مقایسه
با سال گذشته سه برابر شده است اما قیمت چغندر قند تنها 20
درصد افزایش یافته است به همین دلیل هزینه کرایه حمل نصف
خود محصول شده است .عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه
داد :قیمت هرکیلوگرم چغندر قند  370تومان است اما برای حمل
و نقل این محصول در مسیرهای  700کیلومتری  150تا  170تومان
کرایه حمل در خواست میشود .هزینه کرایه حمل مسیرهای 700
کیلومتری در حالی که در سال گذشته  50تا  60تومان بود که امسال

سه برابر شده است.اسدی یاد آور شد که بر اساس رایزنیهایی که
انجام شده است این مشکل کشاورزان در حال حل شدن است.
راهکار وزارت راه برای حل مشکل کارخانههای قند
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای
حل مشکل کارخانههای قند در خصوص عدم انتقال چغندر تولیدی
کشاورزان توسط ناوگان حملونقل خبر داد و گفت :بلیت قطار بعد از
ماه رمضان به طور متوسط  ۲۲درصد گران میشود.
شهرام آدمنژاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیرا ناوگان
حملونقل بار (کامیون) از انتقال چغندرقند به کارخانههای تولیدی
قند و شکر خودداری میکنند ،وزارت راه و شهرسازی آیا برنامهای
برای حل این مشکل دارد ،اظهار کرد :ناوگان حملونقل بار از جابجایی
چغندرقند خودداری نمیکنند ،با قیمتهایی اعالمی برای حمل
موافق نیستند .وی ادامه داد :باید بتوانیم مقداری عرضه حملونقل را
در این زمینه افزایش دهیم .به عنوان مثال در برخی از شهرهای استن
کرمان از حمل چغندر به کارخانههای تولید قند و شکر خودداری
ت مورد نظر تولیدکنندگان
می کنند که این بدان معناست با قیم 
حاضر به انجام این کار نیستند.وی بیان کرد :هزینههای حمل ونقل
جادهای به خصوص در بخش قطعات بسیار باالست .هماکنون یک
جفت الستیک میشلن  16میلیون تومان است و با این قیمتها نمی
توان در حوزه جابجایی بار فعالیت زیادی داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که باید برای حل این مشکل
فکرهای اساسی اندیشیده شود،گفت :در حال پیگیری چارچوبی
برای پیدا کردن راهحلهایی جهت برطرف این مشکل هستیم .وی
همچنین گفت :بلیت قطار بعد از ماه رمضان به طور متوسط 22
درصد گران میشود .چند روز پیش مدیرعامل یکی از کارخانجات
تولید قند در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری خواستار چاره
اندیشی برای حل مشکل عدم انتقال چغندرقند تولید کشاورزان به
کارخانههای تولید قند و شکر شده بود.

برداشت مزارع نیشکر در خوزستان
نایبرئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع
جانبی گفت :خوشخبتانه با فروکش آب در خوزستان برداشت
مزارع نیشکر آغاز و همینطور دو کارخانه تصفیه شکر نیز آماده
تصفیه شکر خام است بنابراین امروز یا فردا محصول تازه وارد
بازار مصرف میشود .زمان برداشت نیشکر قبل از سال بود که
به دلیل بارندگیها واحدهای نیشکری موفق به برداشت محصول
خود نشدند چرا که برای برداشت نیشکر باید زمین خشک باشد
تا دستگاهها بتوانند محصول را برداشت کنند .وی همچنین اظهار
داشت :پس از عید نیز باوقوع سیل در خوزستان از مجموع هفت
واحد نیشکری پنج واحد بطور کامل به زیر آب رفت.
نایبرئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع
جانبی گفت :پیش بینی میشد امسال کشور با کمبودشکر مواجه
شودچرا که میزان تولید شکر به دلیل خشکسالی سال گذشته کمی
دچار کاهش شده بود .وی افزود :بهطورکلی با توجه به کمبودهای

که بود شرکت بازرگانی دولتی وارد عمل شد و مقداری شکر وارد
کرد .راسخ اظهارداشت :جدا از بازرگانی دولتی به شرکتهای
خصوصی هم برای واردات شکر مجوز صادر شده و این شرکتها
در حال واردات شکر هستند ،بنابراین مردم نگران کمبود شکر
نباشند و به مقدار نیاز واقعی خود خرید کنند .وی گفت :تصمیم
شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز معطوف به اینکه
عمده شکر استحصالی کارخانجات نیشکری از طریق فروشگاههای
زنجیره ای ،شرکتهای تعاونی مصرف و اتحادیههای صنفی با
قیمت مصوب در سطح کشور توزیع شود تا در ماه رمضان مردم
بابت شکر مشکل خاصی نداشته باشند .نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی افزود :خوشبختانه
با فروکش شدن آب در خوزستان برداشت مزارع نیشکر آغاز و
همینطور دو کارخانه تصفیه شکر نیز آماده تصفیه شکر خام است
بنابراین امروز یا فردا محصول تازه وارد بازار مصرف میشود.

