
No. 178-jun 2018شماره 178 - خرداد 1397 

با آتش آب ایران را 
نسوزانیم

 بهمن دانائی

آدمی ذات آزمندی دارد و از هر پدیده ای 
بیشترین میزان را برای ابد می خواهد. ذات 
آدمی برای خواستن ناپایدار است و جنبشی 
از درون او را به سوی استیال بر هر پدیده 
مادی پیش می راند. این گونه شد که انسان از 
دیرباز تاریخ تا امروز از بهره برداری از طبیعت 
کره زمین هرگز پا پس نکشیده و هرگز از 
آزمندی او کاسته نشده است. چنین شد که 
نفس آب و خاک کره خاکی که روزی تصور 
افتاد و بشر  به شماره  ندارد  پایانی  می شد 
امروز را با شرایط سخت مواجه کرده است. 
سرزمین و طبیعت ایران حتی از میانگین 
کره زمین در دانش  آب و خاک حاصلخیز 
در  آمارهای  است.  بوده  عقب تر  سرزنده  و 
دسترس نشان می دهد در 50 سال سپری 
شده میانگین دما در ایران با شیب 4 دهم 
میزان  و  افزایش  دهه  بر  سلسیوس  درجه 
بارندگی با شیب 11 میلی متر بر دهه کاهش 

یافته است.
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كارنامه همگاني
 دالر 4200 تومانی

و یک تناقض
دقت در برنامه های توسعه از 1368 تا امروز 
نشان می دهد دستیابی به خودکفایی در تولید 
مواد غذایی عنصر ثابت برنامه ها بوده و تا امروز 
عالوه  پابرجاست.  برنامه ریزان  خواسته  این  نیز 
بر این در سند چشم انداز توسعه و در طرح در 
حال اجرای اقتصاد مقاومتی نیز موضوع و مقوله 
خوداتکایی در تولید مواد غذایی با هدف کاهش 
آسیب پذیری امنیت ملی یک خواست غیرقابل 
و  مدیران  در حالی که  است.  بوده  چشم پوشی 
برنامه ریزان ارشد در نهادهای ذیربط از جمله در 
وزارت جهادکشاورزی نیروی کاری و فکری قابل 
توجهی برای رسیدن به این راهبرد متمرکز کرده 
است اما ناگهان و در وسط راه شاهد رخدادهای 
از  یکی  هستیم.  متناقض  تصمیم های  و  تازه 
تصمیم های عجیب از سوی دولت دوازدهم پس 
از آن رخ داد که نرخ تبدیل هر دالر به ریال ایران 
کمتر  دوره  یک  در  و  مواجه شد  بلند  پرش  با 
همان از  دولت  رسید.  برابر  به 2  فصل  یک   از 

داد  نوید  واردکنندگان  به  فروردین 1397   20
برای واردات با هر دالر معادل 4200 تومان منعی 
و محدودیتی وجود ندارد و این اعالم دولت منجر 
به ثبت سفارش حدود 20 میلیارد دالر در 6 ماه 

شد که 2 برابر رقم مشابه 1396 است.
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و  مرام  هر  با  ایراني  شهروندان  اکثریت 
مکتب، اعم از کساني که به روحاني رأي دادند، 
یا کساني که به رقیب او رأي دادند یا آنهایي که 
هرگز رأي ندادند با روزگار ذهني و عیني دشوار 
و ترسناکي به لحاظ کسب و کار و به لحاظ 
اقتصاد کالن مواجه هستند. به همان نسبتي 
که زاد و رشد اقتصادي خانواده هاي ایراني در 
عینیت به وخامت گرایش پیدا مي کند ده ها 
برابر آن در ذهن و در اندیشه ایرانیان بازتاب 
دستاوردهاي  تنها  مي گذارد.  برجاي  منفي 
5 سال ریاست حسن روحاني و گروه اصلي 
یارانش در دولت و در نهاد ریاست جمهوري 
از  جلوگیري  و  تورم  نرخ  شدن  کاهنده  که 
بود  تحریم ها  دریاي  در  اقتصاد  شدن  خفه 
ایرانیان دود شده  این روزها دربرابر دیدگان 
و به هوا مي رود. با توجه به رشد نزدیک به 
صددرصد نرخ ارز در بازار آزاد و با توجه به 
سال  دو  در  که  شرکت هایي  شتابان  کوچ 
سپري شده به ایران آمدند و سرمایه گذاري 

کردند، مي توان با ناراحتي و اندوه پیش بیني 
رشد  صادرات،  مثل  کالن  شاخص هاي  کرد 
و  صنعتي  توسعه  تورم،  نرخ  سرمایه گذاري، 
رشد زیربناها مثل آب و برق و گاز و نفت به 
مسیر بدتر شدن مي افتند. از آن بدتر اما رشد 
اقتصادي، سیاسي و اجتماعي  شتابان فساد 
است که از درون، جامعه و سرزمین را تهي 
کرده و جز اسکلت لرزان چیزي از آن باقي 
نمي ماند. این روزگار ناخوشایند اما انگار براي 
برخي احزاب و گروه ها نه تنها ناراحت کننده 
در محفل هاي خود جشن  آنها  بلکه  نیست 
گرفته و این خرسندي البته در رسانه هاي این 
دولت  مخالفان  از سرسخت ترین  که  احزاب 
فعلي و اصالحات هستند نیز نمود دارد. برخي 
از افراد خرسندي خود را پنهان نمي کنند و 
چنان با خوشحالي از رفتن توتال، زیمنس، 
ایرباس و سایر شرکت ها و کشورهاي دیگر از 
ایران مي نویسند و سخن مي گویند تو گویي 
بیچارگي این مرزو بوم و اندوه شهروندان را 

نمي بینند. مخالفان اصالحات که قدرت غالب 
در ایران به حساب مي آیند و نهادهاي داراي 
اثرگذاري فوري و قوي از آنها تبعیت مي کنند، 
گویا باور ندارند ایرانیان دیگر به اینکه کدام 
ندارند  اعتقادي  جریان و فردي مقصر است 
ظرف  یک  در  را  قدرتمندان  انواع  همه  و 
مي بینند. ایرانیان سال ها است در رأي دادن 
به کاندیداها نگاهي بین کاندیداي بد و بدتر 
دارند و مي خواهند بدترین ها بر سر کار نیایند 
و به این ترتیب از بدتر شدن روزگار کسب 
و کار خود جلوگیري مي کنند. باکمال تأسف 
باید گفت حسن روحاني به مثابه انتخاب جبهه 
اصالحات آخرین شانس است که بتواند با دنیا 
نسبت  مناسبات  شهروندان  با  بزند،  حرف 
انباشت  مداراجویي برقرار کند و راه را براي 
سرمایه اجتماعي و سیاسي فراهم کند و امید 
شهروندان را تا اندازه اي به چشم انداز روشن 

آینده معطوف کند.
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 رشد 80 درصدی تولید قند و شکر نسبت به سال 1392و عبور از مرزهای وابستگی

خدا قّوت مديران، كاركنان و كشاورزان 
زحمتکش صنعت قند

برنامه ريزي چهار ساله وزارت جهاد كشاورزي و صنعت قند كشور، در سال 1396 به بار نشست

خسته نباشید آقای وزیر
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ادامه از صفحه اول
تاکنون   1384 سال  از  که  مي دهد  نشان  دسترس  در  آمارهاي 
شاخص خشکسالی، یک دهه منفی  برای ایران را رقم زده و از آن سال 
تا امروز با خشکسالی تجمعی مواجه بوده ایم. منابع آب تجدیدپذیر ایران 
نیز از 125 میلیارد مترمکعب در 15 سال اخیر به 89 میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته است. متوسط کسری مخازن آب زیرزمینی ساالنه در 10 
سال آبی اخیر حدود 5 میلیارد مترمکعب بوده است به گونه ای که 
در حال حاضر از مجموع حدود 500 میلیارد مترمکعب، حدود 120 
میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته 
است. برداشت های بی رویه و کاهش نزوالت جّوی موجب شده است 
دشت های ممنوعه از 15 دشت ممنوعه در سال 1347 به 355 دشت 

در 1395 افزایش یابد. 
آمار و ارقام ثبت شده از بارندگی های سال آبی جاری نشان می دهد 
خشکسالی در کشور همچنان با شدت بیشتری ادامه دارد. از سوی دیگر 
آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای پژوهشی و متخصصان خاک نشان 
می دهد فرسایش خاک در ایران متأسفانه 2/5 برابر متوسط جهانی است. 
با توجه به اینکه منابع خاک یک کشور برخالف منابع آب تجدیدپذیر 
نیست و برای پدیدار شدن یک سانتی متر خاک 600 تا 700 سال زمان 
می برد تا از سنگ مادر تشکیل شود شرایط دشوار را می توان به خوبی 
دید. از 165 میلیون هکتار مساحت ایران که در یک اقلیم خشک و نیمه 
خشک استقرار دارد تنها 50 میلیون هکتار آن در صورت بودن منابع 
آب به اندازه کافی قابلیت توسعه کشاورزی دارد. آمارهای در دسترس 
مؤید این است که از این 50 میلیون هکتار اراضی قابل کشت تنها 18/5 
میلیون هکتار آن در چرخه تولید قرار دارد که 8/5 میلیون هکتار آن 
اراضی آبی و 10 میلیون هکتار اراضی دیمي است. عالوه بر این خاک 
ایران برخالف خاک شماری از کشورها مواد آلی غنی ندارد و با فقر مواد 
غذایی مواجه است. آنچه در باال آمد، به طبیعت ایران برمی گردد که 
البته آزمندی ایرانیان - همانند انسان ها در هر سرزمیني و در هر عصر و 

دوره ای - در تضعیف و تخریب آن نقش داشته است.
واقعیت تلخ این است که در دهه های اخیر به دالیل گوناگون که جای 
ذکر آنها در این نوشته نیست، ابعاد هدردهی منابع آب و خاک ایران 
غم انگیز و متأسف کننده شده است. در صورتی که در شرایط استفاده از 
آب و خاک این سرزمین برنامه ای کارآمد، مبتنی بر اندیشه های دقیق 
و درست و مبتنی بر واقعیت های جامعه تدوین و اجرا نشود چشم انداز 

ترسناکی پیش روی این مرز و بوم قدیمی دیده می شود.

 واقعیت کشاورزی خرده پا 
کشاورزی ایران به دالیل تاریخی، سیاسی و مذهبی در پویش زمان 
از بزرگ  مالکی دور شده و به خرده مالکی تغییر شکل و ماهیت داده 
است. در کشاورزی خرده مالکی ایران به دلیل پرشمار بودن بهره برداران 
پایین نسبت به شمار کشاورزان، میانگین  و سطح زیر کشت نسبتاً 
اراضی زراعی حتی به زیر 5 هکتار و برای کشت برخی از محصوالت 
به زیر 2 هکتار تقلیل یافته است. عالوه بر این معضل که خود آثار و 
پیامدهای گوناگونی بر کشت، داشت و برداشت و اقتصاد کشاورزی و 
توسعه فعالیت های وابسته به زراعت دارد، خرد و پراکنده بودن اراضی 
زراعی نیز کار را برای بهره برداری اقتصادی از آب و خاک و زراعت 
سخت کرده است. در چنین سطحی از اراضی زراعی که میانگین آن 
برای بهره برداران ایرانی زیر 5 هکتار است و همچنین به دلیل پراکنده 

بودن همین میزان، بدیهی است که نمی توان زراعت مکانیزه داشت و 
از همه مهم تر در این اراضی از روش های مدرن آب رسانی و آب دهی به 

مزرعه استفاده کرد.

 امنیت غذایی در تهدید 
کشور و جامعه و نظام سیاسی ایران به هر حال اکنون با مخاصمه و 
دشمنی شدید آمریکا به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی جهان 
مواجه است. این خصومت که از سال 1357 و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی شروع و هر سال بر ابعاد آن اضافه می شود موجب شده است 
ایران نتواند به جهان نگاه خوش بینانه داشته باشد و به همین دلیل حتی 
بیش از سایر کشورها به فکر تأمین غذا از درون سرزمین باشد. این نگاه 
به موضوع امنیت غذایی و گره زدن آن به امنیت ایران و امنیت ملی 
موجب شده است در 4 دهه اخیر تالش و برنامه ریزی برای افزایش درجه 
امنیت غذایی و کاهش وابستگی غذایی به خارج از کشور در دستور کار 
باشد. بنابر آنچه که در قانون برنامه های توسعه و حتی برنامه توسعه 
ششم لحاظ شده است باید ایران بیش از پیش در تولید مواد غذایی از 
طریق رشد محصوالت کشاورزی به داخل متکی باشد. با این همه به 
دلیل بهره وری پایین در تولید غذا به ویژه بهره وری پایین از منابع آب و 
خاک که تبلور آن در نامناسب بودن کمیت تولید در یک هکتار زمین 

زراعی برای محصوالت مختلف است وضعیت خوبی نداریم.

 حتی خیانت 
بر  بستن  چشم  که  است  رسیده  جایی  به  ایران  شرایط  اکنون 
واقعیت ها و ناگفتن برخی مسایل با اهمیت که با آسیب ملی و نابودی 
یک سرزمین تاریخی منجر خواهد شد حتی می تواند به عنوان خیانت 
تلقي شود. امروز هر رخدادی، هر تصمیم بزرگ و کوچک در هر سطح و 
در هر زمینه ای که هدررفت منابع آب و خاک را افزایش دهد و انباشت 
سرمایه هایی که تجدیدپذیری آنها محل تردید است را مخدوش کند، 
باید محکوم شود و هر راهی برای اجتناب از رخداد غم انگیز کاهش ابدی 

منابع آب و خاک را جستجو و پیدا کرد. 
نکته آخر اینکه، تولید محصول با راندمان هاي کمتر از میانگین 
جهاني و صرفاً با تزریق قیمت، خیانت به آب و خاک کشور و جفا در 

حق نسل هاي آینده کشور است.

 یک تصمیم ناکارآمد 
در سال 1368 و پس از آنکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تمام شد، 
سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی با توجه به شرایط آن زمان برخی 
تصمیم های سرنوشت ساز را اتخاذ کردند. این تصمیم ها به دالیل گوناگون 
برای دوره فعلی زندگی اقتصادی ایران نامناسب است و زیان دارد. یکی از 
آن تصمیم ها این بود که دولت موظف شد تولیدات کشاورزی ایرانی را در 
صورت فقدان تقاضای خرید، تضمینی خریداری و برای این خرید نیز یک 
قیمت پایه اعالم کند. این تصمیم به ظاهر مناسب برای کشاورزان بود اما 
پیامدهای آن در شرایط امروز دردسرساز شده است. داستان این است که 
دولت هر سال بدون توجه به هر چیزی و تحت فشار سیاسیون و شاید 
نمایندگان شهرها و روستاهای کوچک با توجه به نرخ تورم ساالنه که 
بیشترین رشد آن از مسیر کسری بودجه حاصل شده و می شود میزانی 
بر قیمت خرید تضمینی محصوالت اضافه می کند. افزایش نرخ خرید 
تضمینی کشاورزان را از توجه به نوآوری، ابتکار و کشت مدرن بازداشته و 

آنها را مطمئن کرده است که هر سال دولت درآمد آنها را افزایش می دهد. 
نتیجه این شده است که آنها به این درآمد عادت کرده و در مسیر افزایش 
بهره وری برای درآمد بیشتر کاری نمی کنند. این تصمیم باید مورد توجه 
قرار گیرد و در صورت امکان در آن برای یک دوره میان مدت مهلتی برای 
پایان دادن به آن فراهم شود. در غیر این صورت این داستان ادامه خواهد 
داشت و با توجه به کاهش منابع آب و فرسایش و کم توانی خاک، ایران 

به یک کویر بزرگ تبدیل می شود.

 تجربه اروپا در چغندر 
با توجه به اینکه این نوشته به هر حال باید به سمت موضوع 
چغندرقند و شکر برود و برای اینکه بتوانیم به یک نقطه روشن 
در  شود.  اشاره  باره  این  در  اروپا  تجربه  به  است  خوب  برسیم 
 اوایل قرن میالدي اخیر قیمت تمام شده تولید هر تن چغندر
750 دالر بود و قیمت شکر در بازارهای جهانی حدود نیمي از 
این عدد گزارش می شد. رهبران کشورهای اروپایی یا باید تا ابد 
به کشاورزان یارانه می دادند و یا اینکه تعادلی در دخل و خرج آنها 
پدیدار می کردند. بدیهی است رهبران اقتصادی کشورهای اروپایی 
راه دوم را انتخاب کردند. آنها یک برنامه 8 ساله تدوین و با ارایه 
کمک های فنی، اقتصادی و آموزشی به کشاورزان چغندرکار 
راه افزایش بهره وری باالتر را به آنها آموختند. در پایان برنامه 8 ساله 
میزان تولید چغندر در هر هکتار زمین زراعی از حدود 50 تن به 
بیشتر از 80 تن به طور میانگین افزایش یافت. این یعنی افزایش 
60درصدي تولید. ضمن اینکه قیمت تمام شده چغندرقند نیز همه 
ساله روندي کاهشي یافته و از 48 یورو براي هر تن در ابتداي برنامه 
به 26 یورو به ازاي هر تن در پایان برنامه رسید. به این ترتیب دولت، 

کشاورزان و جامعه اروپایی همه از این برنامه سود بردند.

 راه همین است 
روند کاهنده منابع آب برای استفاده در کشاورزی یک رخداد 
از منابع آب  اتفاق حتمی است. همین االن نیز برای استفاده  و 
موجود با مجادله های پرشمار میان شهرهای یک استان و استان ها 
با هم مواجه هستیم. بنابراین دیگر جای مجامله و سهل انگاری و 
بی اعتنایی نیست و باید برای همه محصوالت زراعی برنامه افزایش 
بهره وری از منابع آب تهیه و به شکل کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. 
به نظر مي رسد دولت باید به جاي پرداخت یارانه هاي سنگین به 
محصوالت زراعي، همین مبالغ را صرف کمک هاي فني، آموزشي، 
سیستم هاي آبیاري هاي نوین و... کند تا با افزایش میزان برداشت 
محصول در هکتار از آب گران بها و کمیاب موجود حداکثر استفاده 

را نموده و سود کشاورزان را در افزایش بهره وري ببیند.
اگر این اتفاق نیفتد و یا با تأخیر مواجه شود می توان چشم اندازی 
بسیار ناامیدکننده را دید که در آن کشاورزان با تنگنا مواجه می شوند، 
قیمت تمام شده باالی محصوالت کشاورزی راه رقابت با تولیدات 
خارجی را مسدود می کند. قیمت باالی محصوالت کشاورزی-غذایی 
منجر به کاهش قدرت خرید و میزان خرید شهرنشینان می شود 
و کشاورزی به سمت رکود می رود و امنیت غذایی و امنیت ملی 
مخدوش می شود. تا دیرتر نشده و همه پل های پشت سرمان در 
مسیر بهره وری بیشتر از منابع آب خراب نشده است به فکر باشیم. 

ایران در شرایطی نیست که با آتش آب بازی کند.

با آتش آب ایران را نسوزانیم

ادامه از صفحه اول
اما نکته عجیب تر این است که دولت برای واردات کاالهای 
اساسی دالر 4200 تومانی اختصاص داده است که تقریباًً 80 
درصد از قیمت دالر در بازار آزاد است. آیا تخصیص دالر 
4200 تومانی برای واردات کاالی اساسی نقض غرض در 

مسیر اقتصاد مقاومتی نیست؟ اقتصاد مقاومتی اصرار دارد 
ایران در یک دوره معین بتواند در تولید کاالهای اساسی 
خوداتکایی  از  باالیی  درجه های  به  غذایی  مواد  ویژه  به 
دست یابد. به نظر می رسد دولت محترم برای اینکه نقض 
غرض یادشده را که می تواند روند رو به رشد تولید داخل 

در محصوالت کشاورزی را از نظم خارج کند بهتر است راه 
دیگری برای این کار انتخاب کند. تخصیص اعتبار دالری 
که نصف قیمت دالر در بازار آزاد است بار دیگر واردات مواد 
غذایی را با توجه به هیاهویی که در پشت پرده وجود دارد 

آسان کرده و زحمت دولت بر باد می رود.

دالر 4200 تومانی و يک تناقض
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این روزها خبرهای خرسندکننده اندکی از اقتصاد کالن ایران و خبرهای مرتبط با حال و 
روز بنگاه ها و فعالیت ها و خانواده های ایرانی در رسانه ها منتشر می شود. شوربختانه باید گفت 
مجموعه ای از سیاستگذاری های متناقض در بخش ارزی، پولی و بانکی، تجاری و صنعتی دست 
به دست داده و با رفتار خارج از عرف جهانی پذیرفته شده از سوی ملت ها و دولت ها که آمریکا 
نشان می دهد روزگار ایرانیان خوش نیست. با این همه و در بخش کشاورزی که در این روزهای 
داغ و حساس ارزش آن بیش از پیش آشکار مي شود، شاهد رشد و شکوفایی تولیدات زراعی 
بوده ایم. در حالی که مطابق با ماده 3 قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی 
»وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کاالهای بند الف ماده 11 این قانون 
برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که ساالنه حداقل ده درصد )10 درصد( 
به میزان تولید داخلی این محصوالت اضافه شود تا کاالی مزبور به خودکفایی در تولید داخل 
برسد« انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با افتخار اعالم می کند که رشد 20 درصدی به طور 
میانگین از 1393 تا 1396 راه را برای خودکفایی هموار کرد. در تحلیل این رخداد بزرگ انجمن 
صنفی نوشته است. با توجه به ارقام و آمار خیره کننده ای که برخی از آنها را در ادامه می آوریم 
یادآور می شویم این اتفاق مبارک حاصل همدلی و همراهی وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه 
مدیران صنعت قند و شکر بوده است.عملکرد نهائي بهره برداري کارخانه هاي قند کشور در سال 

1396 در قیاس با سال 1392 به شرح زیر است:
و  پائیزه  تن  تن)776.047   8.069.844 بر  بالغ   96 سال  در  تولیدي  چغندر  میزان   1
7.293.797 تن بهاره( بوده است که نسبت به سال 1392)آخرین سال فّعالیت دولت دهم( بیش 
از 132 درصد افزایش را نشان مي دهد و این امر در حالي است که سطح زیر کشت چغندر از 
82.500 هکتار در سال 92 با رشدي در حدود 53 درصد، در سال 96 به حدود 126.000 هکتار 

بالغ شده اّما میزان چغندر برداشت شده نسبت به سال 92 بیش از 132 درصد بوده است.
عدد  به   92 سال  به  نسبت  رشد  درصد   21 با   96 سال  در  تولیدي  نیشکر  میزان   2
7.921.404 تن ارتقاء یافته در حالیکه سطح زیر کشت نیشکر در سال 92 به میزان 86.588 

هکتار و در سال 96 به میزان 87.352 هکتار بوده است که تفاوت چنداني را شاهد نبوده ایم.
3 مجموع محصوالت کشاورزي)چغندر و نیشکر( به دست آمده از سطح 213.768 
هکتار اراضي کشاورزي کشور، بالغ بر 15.991.248 تن بوده و میانگین برداشت در حدود 

75 تن در هکتار بوده است.
4 از میزان چغندر فوق االشاره، بالغ بر 445.752 تن تفاله خشک و 465.465 تن تفاله 

تر تولید شده و بعنوان خوراک دام عرضه شده است.
5 از میزان نیشکر فوق الذکر بالغ بر 2.440.371 تن باگاس تولید شده و براي تولیداتي 

همچون MDF، کاغذ، خوراک دام و... به واحدهاي ذي ربط حمل گردیده است.
6 مجموع مالس تولیدي از چغندر و نیشکر تولیدي، بالغ بر 632.376 تن بوده که 
بعنوان مواّد اّولیه صنایع پائین  دست از قبیل خمیرمایه، الکل، مکّمل خوراک دام و... مورد 

استفاده قرار گرفته است.
7 راندمان در هکتار چغندر در سال 1392 به میزان 42 تن بوده که در سال 1396 به 

52 تن بالغ شده است.
8 راندمان در هکتار نیشکر در سال 1392 به میزان 75/5 تن بوده که با رشدي معادل 

13/2 تن در هکتار به عدد 88/7 تن رسیده است.
9 میزان برداشت قند در هکتار از چغندر در سال 1392 بالغ بر 7/5 تن بوده که در سال 

1396 به رقم 8/81 تن رسیده است.
10 میزان برداشت قند در هر هکتار از نیشکر در سال 1392 بالغ بر 8/6 تن بوده که در 

سال 1396 به رقم 9/98 تن رشد یافته است.

11 شکر تولیدي از چغندر در سال 1392 به میزان 506.601 تن بوده که در سال 1396 
با رشدي معادل 126 درصد به رقم 1.143.226 تن افزایش یافته است.

12 شکر تولیدي از نیشکر در سال 1392 به میزان 616.159 تن بوده و در سال 1396 
با رشدي برابر با 42 درصد به رقم 872.133 تن رشد یافته است.

13 کّل شکر تولیدي اعّم از چغندري و نیشکري در سال 1392 به میزان 1.122.760 
تن بوده که در سال 1396 با رشدي معادل 80 درصد به رقم 2.015.359 تن افزایش یافته 

و رکورد بي نظیري را در عمر 123 ساله صنعت قند کشور بجاي گذارده است.
بر  بالغ  دهم  و  نهم  دولت هاي  فّعالیت  سال  هشت  در  وارداتي  شکر  میزان   14
12.680.000 تن به ارزش 5.637.000.000 دالر بوده در حالي که میزان شکر وارداتي 
ارزش  به  تن   2.853.000 حدود  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت هاي  فّعالیت  ساله   5 در 

1.279.000.000 دالر بوده است.

خسته نباشید آقای وزیر

ادامه از صفحه اول
 اگر حسن روحاني در اقتصاد، در سیاست خارجي، درصنعت، 
در بانکداري و سیاست هاي ارزي شکست بخورد شهروندان ایراني با 
خود خواهند گفت وقتي این آدم که بهترین در میان کاندیداها بود 
با این کابینه نیرومند و داراي سابقه و کارنامه خوب نمي تواند روزگار 
ایران را به سامان برساند، اگر کساني که تجربه اي ندارند و همیشه 
تبلور شکست به حساب مي آیند، بر سر کار بودند چه مي شد. چه 
خواهند کرد. مخالفان سرسخت اصالحات باید حواسشان جمع باشد 

و تصورات بیهوده را از ذهن بیرون بیندازند که حاال حسن روحاني 
را شکست مي دهیم و خودمان به جاي او دولت تشکیل مي دهیم. 
امروز در این دیار هیچ ایراني با این داستان جور نیست و از هیچ کس 
برنمي آید با ادامه وضع موجود تعامل با دنیا و گسست ملي، اسب 
دولت را در مرتعي پر علف و خوش آب و هوا برده و اسب فرتوت 
اقتصاد را فربه کند. تردید نداشته باشید در کارنامه شکست دولت 
روحاني نام خیلي ها ثبت خواهد شد که به جاي کمک به دولت بر 
اقتصاد ایران لگد زده و کلیت آن را به سوي دره هل مي دهند تا بیفتد 

و از جایش بلند نشود. این کسان و نهادها نامشان در کارنامه شکست 
روحاني به عنوان نهادها وکساني ثبت مي شود که زیر پاي دولت را 
خالي کردند. اکنون و در شرایط روزهاي سخت ارزي است که باید 
کار بزرگ انجام شده از سوي دولت هاي یازدهم و دوازدهم که با 
همکاري و تعامل بخش خصوصي و دولت انجام شد را پاس بداریم. 
روندهاي تغییریافته در تولید و واردات شکر اتفاق مهمي است که 
سرچشمه آن به ذهنیت مدیران دولت هاي نهم و دهم از یک طرف و 

دولت هاي یازدهم و دوازدهم از سوي دیگر برمي گردد. 

كارنامه همگاني

 رشد 80 درصدی تولید قند و شکر نسبت به سال 1392و عبور از مرزهای وابستگی

خدا قّوت مديران، كاركنان و كشاورزان زحمتکش صنعت قند

برنامه ريزي چهار ساله وزارت جهاد كشاورزي و صنعت قند كشور، در سال 1396 به بار نشست
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تکلیف ایرانیان در حوزه توسعه کشاورزی با هدف رسیدن به 
مرزهای خوداتکایی در محصوالت غذایی از طرف مدیران ارشد 
سیاسی از ابتدای انقالب تا امروز روشن شده است. ایران باید 
امنیت غذایی را به مثابه جزء جدایی ناپذیر امنیت ملی دانسته و 
حتی اگر تولید غذا در داخل با قیمت تمام شده باالتر نسبت به 
واردات انجام مي شود، باید تولید داخل اولویت داشته باشد. اما 
این خواسته راهبردی موجب برخی تحوالت در حوزه زیربنایی 
شده است که باید در کانون توجه قرار گیرد. یکی از این تحوالت 
هدرروی منابع آب و فرسودن خاک کشور است که در بلندمدت 
هدف راهبردی رسیدن به امنیت غذایی را دشوار می کند. نوشته 
حاضر که در »همایش ملی سیاستگذاری عمومی ایران« از طرف 
پیمان خواجوی ارایه شده و در سایت مرکز بررسی های استراتژیک 

ریاست جمهوری درج شده است این مسأله را دنبال می کند.
قرارگرفتن موضوع آب، خاک و امنیت غذایي در کنار هم و 
تا  در یک مطالعه سیاستگذاري فرصت مناسبي فراهم مي آورد 
نگاهي دقیق و کاربردي تر به مسائل این حوزه داشته باشیم. واقعیت 
آنست که موضوعات سیاستگذاري را هنگامي که با هم و در ارتباط 
متقابل شان با دیگر موضوعات مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهیم 
جنس و ماهیت خروجي و دریافت هاي ما به مراتب کاربردي تر از 
زماني است که موضوعات به طور مجزا مورد کنکاش قرار مي گیرند. 
تالش این پژوهش این خواهد بود تا نشان دهد، سیاست هاي 
نقش  کشور  خاکي  و  آبي  سیاست هاي  بر  حاکم  باالدستي 
مستقیمي بر شیوه بهره گیري از این منابع مي گذارند. این امر 
مي تواند ما را نسبت به یک دستورکار سیاستي علمي راهنما 
باشد، دستورکاري که ما را به سمت برنامه هایي سوق مي دهد که 
مبتني بر ایجاد اشتغال، امنیت غذایي و توسعه روستایي با حداقل 

بهره کشي از طبیعت باشد. 
نحوه  و  زیست محیطي  تحوالت  مطالعه  مي رسد  نظر  به 
بهره برداري از آن بیش از آنکه نیازمند مطالعه در چارچوب خود 
موضوع محیط زیست باشد مي بایست با رویکرد اقتصاد سیاسي 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رویکرد اقتصاد سیاسي بر وجود 
ارتباط میان پدیده هاي سیاسي اقتصادي و تأثیر آنها بر شکل گیري 
پدیده هاي اجتماعي سخن مي گوید. بر اساس این رویکرد موضوع 
آب، خاک و امنیت غذایي مي بایست بر اساس تأثیري که از حوزه 

اقتصاد سیاسي مي بینند مورد بررسي قرار گیرند. 
از این رو در این تحلیل و گزارش دو شاخصه دیگر که مداخله 
معناداري در موضوع دارند را نیز مورد بررسي قرار داده ایم. این 
دو موضوع عبارتند از اشتغال و دیگري توسعه روستایي. واقعیت 
آن است که بحراني که امروز در حوزه آب، خاک، منابع طبیعي 
و محیط زیست با آن مواجه هستیم ریشه در سیاست هایي در 
حوزه هاي دیگر دارد و تا آن سیاست ها اصالح نشود مسائل ما 
در شیوه بهره برداري از ذخایر طبیعي مان نیز اصالح نخواهد شد. 
پس از انقالب اسالمي سیاستگذاري رسمي در کشور و نیز 
نگرش ها و استراتژی هاي توسعه که در کشور مطرح شده است 
نگاهي نامنسجم به موضوع کشاورزي و جایگاه آن در توسعه کشور 
داشته است به همین دلیل نهادها و دستگاه هاي سیاستگذار تالش 
داشتند با استفاده از جهت دهي منابع به سمت کشاورزي و ایجاد 
تسهیالت و معافیت هاي متعدد براي این بخش از یک سو بر 
بحران اشتغال فائق آیند و از سوي دیگر موضوع امنیت غذایي را 

به گونه اي پوشش دهند. 
مناطق  در  توسعه  و  اقتصاد  به  که  نگاهي  توصیف  بنابراین 
روستایي و محروم ایران وجود دارد به عنوان »کشاورزی بنیاد«  
)agricultural-based( شناخته مي شود بر این اساس سرمایه ها 
و دستورکارها به حمایت از خود کشاورزي یا صنایع باالدست و 
پایین دست آن گرایش دارد. اقتصاد کشاورزي بنیاد بهره برداري 
از منابع آبي و خاکي را مبناي تولید ثروت قرار مي دهد و رشد 

اقتصادي و اشتغال را بدان وابسته مي کند. 
نتیجه این سیاست در ایران منتهي به بهره کشي از طبیعت 
بیش از ظرفیت هاي آن شد. موضوعي که امروز کشور را در 
است.  داده  قرار  خاک  و  آب  حوزه هاي  در  بحراني  وضعیتي 

دریاچه ها و رودهایي که خشک شده اند، دشت هایي که نشست 
و  شده ا ند  تبدیل  لم یزرع  بیابان هاي  به  که  مراتعي  کرده اند، 
افزوده مي شود. در این  خاک هایي که هر روز بر شوري آنها 
پژوهش براي اثبات معنایي که به دنبال آن هستیم ابتدا یک 
نمونه سیاستي در کشور را بررسي مي کنیم و پس از آن به باز 

کردن ابعاد موضوع مي پردازیم. 

  بررسي یک نمونه  
حدود 13 سال از روزي که در ایران جشن خودکفایي گندم 
البته در سال هاي اخیر عدم مدیریت  برگزار شد مي گذرد و 
و  نشد  برگزار  جشن  آن  دیگر  هزینه ها  وجود  با  و  مطلوب 
خاطره هایي محو از آن در اذهان باقي مانده است. گندم در 
کشور ما جایگاهي بیش از یک کاالي اساسي دارد و حتي فراتر 
از امنیت غذایي بلکه با نگاهي دقیق تر مي تواند در زمره مسائل 

امنیت ملي کشور قرار بگیرد. 
دولت قیمت خرید تضمیني گندم براي سال زراعي 94-93 
را 11550 ریال اعالم کرده بود. این قیمت براي جو 9200 و 
براي  ذرت 9600، براي دانه آفتابگردان 21500، براي دانه 
بود. خرید  اعالم شده  و...  براي نخود 22000  کلزا 22000، 
تضمیني ابزاري براي تشویق کشاورزان براي کاشت محصوالت 
کشاورزي و رقابت پذیرکردن تولیدات آنهاست. هدف دولت از 
غذایي  امنیت  تضمین  یک سو  از  اغلب  ابزار  این  از  استفاده 
جامعه است و از سوي دیگر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاري 
است که البته به نظر مي رسد؛ این سیاست، داراي نادقتي ها و 

متعاقب آن ناکارآمد و داراي مشکالت فراواني است. 
حال مي خواهیم به صورت نمونه قیمت وارداتي گندم و جو 
را به کشور بر اساس ارقام واقعي و عیني و تجربه پذیر مورد 

بررسي قرار دهیم. 
هم اکنون  است.  دالر   140 گندم  تن  هر  جهاني  قیمت 
)با  خوراکي  گندم  ایراني  تجار  براي  عیني  تجربه هاي  در 
وزن  و  رطوبت  پروتئین،  گلوتن،  جهت  به  مناسب  آنالیز 
 مخصوص جهت مصارف انساني( از روسیه با قیمتي کمتر از
خزر  دریاي  در  انزلي  یا  امیرآباد  گمرک  پشت  دالر   300
براي  گندم  همین  مي شود.  ایران  تحویل  بازرگانان  توسط 
ایران  به  قزاقستان  و  از روسیه  ارزان تر  بسیار  مصارف دامي 
براي تحویل  بازرگانان  از سوي دیگر همین  حمل مي شود. 
جو در پشت گمرک امیرآباد یا انزلي رقمي حدود 250 دالر 
را در خواست مي کنند. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت ارز 
مبادله اي )2850 ریال( قیمت هر کیلو گندم وارداتي 8550 
ریال و قیمت هر کیلوگرم جو وارداتي 7125 ریال محاسبه 
مي گردد. بر این اساس گندم 3000 ریال و جو 650 ریال زیر 

قیمت خرید تضمیني قابل تأمین است. 

 مسائل آب در ایران 
بحران آب در ایران در برگیرنده شبکه اي از موضوعات و عوامل 
درهم تنیده و پیچیده است که همگي دست به دست هم داده اند 
تا بحران هاي حال حاضر و آتي را رقم بزنند که در ذیل به آنها 

مي پردازیم. 
* مسأله آب در ایران داراي ابعاد مختلفي است یک بعد آن 
به روند جهاني تغییرات اقلیمي و تغییرات منابع آبي برمي گردد 
و بعد دیگر آن عمدتاً مسائل مختص به کشور ایران و مبتني 
بر مشکالت ناشي از الگوي مصرف داخلي و سیاستگذاري ها و 

فرآیندهاي نادقیق است. 
به حساب  نیمه خشک  اقلیمي  اجماالً  ایران  اقلیم کشور   *
از  برخي  است.  شدن  خشک تر  حال  در  ساله  هر  که  مي آید 
اقلیمي  وضعیت  میان  مستقیمي  رابطه  معتقدند  نویسندگان 
ایران و عقب ماندگي وجود دارد. ایران با در اختیار داشتن 1/1 
درصد خشکی جهان تنها 0/34 درصد متوسط بارش جهان را 
دارا مي باشد. اگر بارندگي ساالنه در جهان را بین 800 تا 820 
میلیمتر در نظر بگیریم این میزان در ایران حدود 250 میلیمتر 
است. موضوعي که بر حیات مناطق مختلف کشور که داراي هویت 

اقتصادي مبتني بر کشاورزي هستند اثر مستقیمي دارد. 
منابع  از  بهره برداري  مجاز  میزان   CSD که  حالي  در   *
تجدیدپذیر آب را 20 درصد اعالم کرده اما این میزان در کشور ما 

بیش از 80 درصد است. 
نشست  موجب  زیرزمیني  منابع  از  آب  بي رویه  برداشت   *
منابع  امکان تجدید  از دشت هاي کشور شده و عمالً  بسیاري 

بسیاري از سفره هاي زیرزمیني آب از میان رفته است. 
* نقش اقلیم و تغییرات اقلیمي در امر کشاورزي در تمام جهان 
شناخته شده است و در برخي مناطق به سود کشاورزي است در 
برخي مناطق برعکس. براي مثال گرم شدن زمین و آب شدن 
باعث رونق کشاورزي در شمال اروپا و  یخ هاي قطبي مجموعاً 
آسیاي مرکزي شده است و در مناطق دیگر مانند ایران نتیجه 

منفي داشته است. 
* متوسط مصرف جهاني آب شرب 151 لیتر براي هر نفر 
است اما این عدد در ایران 250 لیتر در شبانه روز به ازاي هر 

ایراني است. 
* فرسودگي خطوط انتقال سهم مهمي در هدررفت آب دارد 

کارشناسان چیزي حدود 30 درصد را تخمین مي زنند. 
* سیستم بازیافت آب در کشور آنقدر کوچک و محدود است 

که اساساً تأثیري در محاسبات منابع آبي ندارند. 
ایران 8 درصد آب مصرفي به صورت خانگي مصرف  * در 
مي شود، 2 درصد در صنعت و 91 درصد آب مصرفي به بخش 

کشاورزي اختصاص دارد. 
* راندمان آب کشاورزي در ایران بسیار پایین است. شیوه 

آب، خاک و امنیت غذایی
پیمان خواجوی
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آبیاري و تولید در ایران به گونه اي است که به ازاي هر مترمکعب 
آب کشاورزی تنها 0/9 کیلوگرم محصول تولید مي شود و این در 
حالي است که متوسط جهاني تولید محصوالت کشاورزی 2/5 

کیلوگرم به ازاي هر مترمکعب آب است.
از اقدامات صورت گرفته مانند ساخت  ایران بسیاري  * در 
سدها و بندهاي مخزني و انحرافي بیش از آنکه به رونق اقتصادي 
و تولید بیانجامند به ضد خود تبدیل شده اند به گونه اي که امروزه 

از لزوم تخریب برخي از آنها سخن مي رود. 

 مسائل خاك در ایران 
موضوع خاک در ایران آنگونه که این روزها در کشور به مسأله 
آب پرداخته مي شود مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالي 
از  بحراني تر  مراتب  به  است که وضعیت خاک کشور مي تواند 

موضوع آب باشد. 
* ایران در حوزه خاک با دو مسأله اصلي مواجه است: اول 
ارزش غذایي خاک است دوم موضوع شورشدن  و  غنا  کاهش 

تدریجي خاک کشور است
* در ایران به دلیل سرعت بهره برداري عناصر حیاتي خاک به 
سرعت در حال کاهش است بسیاري از مراتع طبیعي کشور به 

دلیل استفاده بي رویه عمالً حالت بیاباني به خود گرفته اند. 
* از بین رفتن پوشش گیاهي در مراتع کشور موجب تشدید 
فرسایش خاک و ناتواني خاک در زایش مجدد گیاهان بیاباني 

شده است. 
*در ایران از مجموع 18/5 میلیون هکتار از اراضي کشاورزي 
تقریباً 17 میلیون هکتار داراي درجات مختلف شوري هستند و 

درجات شوري آنها در حال افزایش است. 
* به دلیل تخلیه عناصر حیاتي خاک عمالً بهره وري در تولید 
محصول نهایي در واحد سطح و همچنین آب مصرفي به شدت 

در حال کاهش است. 
* آیش بندي که در کشاورزي دنیا مرسوم است در ایران رعایت 
از کودهاي شیمیایي  با استفاده  اغلب  این موضوع  نمي شود و 

جبران مي شود. 
* عدم مدیریت زباله ها و پسماندهاي کشور و دفن غیراصولي 
و غیرفني در حاشیه هاي شهري و روستایي موجب آلودگي و 

ناباروري خاک در بسیاري از مناطق شده است. 

 مسائل امنیت غذایي
موضوع امنیت غذایي در ایران و جهان داراي پیچیدگیهاي 

فراواني است که فهرست وار این موضوعات عبارتند از: 
* امنیت غذایي یکي از قلمروهاي امنیت ملي در کشور ایران 
محسوب مي شود و سیاست رسمي جمهوري اسالمي مبتني 
بر جلوگیري از تبدیل موضوع امنیت غذایي به عنوان حربه اي 

سیاسي توسط قدرت هاي خارجي است. 
* این دایره امنیتي براي ایران در برگیرنده در دسترس بودن 
مجموعه اي از کاالهاي اساسي مانند گندم، جو، برنج،  گوشت، 
شکر و سویا و ذرت است که قرار است حیات انسان و حیوان را در 

ایران ما تضمین کند. 
* بانک جهاني امنیت غذائي را به »دسترسي همه مردم در 
تمام اوقات به غذاي کافي براي داشتن یک زندگي سالم« تعریف 
مي کند. در نظر FAO امنیت غذایی زمانی وجود دارد که »همه 
مردم در همه زمان ها دسترسي طبیعي و اقتصادي داشته باشند 
به غذاي کافي، سالم و مغذي براي رفع نیازهاي غذایي خود و 

تنظیمات غذایي براي یک زندگي فعال و سالم«.
*در ایران میان تعریف رسمی و فهم مسئوالن از امنیت قضایی و 
اسناد باالدستی بویژه ) قانون برنامه( تناقض های آشکاری وجود دارد.

* گفتمان حاکم بر موضوع امنیت غذایي در کشور به شدت 
گرایش به خودکفایي دارد. خودکفایي در ادبیات سیاسي ایران 
عبارت از لزوم بي نیازي به خارج از کشور، تولید کاالها و محصوالت 
مورد نیاز در داخل و نهایتاً جلوگیري از سلطه بیگانگان در تأمین 
کلیدواژگان  از  یکي  همواره  ایده  این  است.  ضروري  مایحتاج 
مسووالن بوده و زمینه ساز استفاده حداکثري از منابع طبیعي و 
محیط زیست، نگاه شعاري به تولید و نهایتاً توسعه ناپایدار در کشور 

بوده است. 
* در قانون برنامه پنجم توسعه نگاه به امنیت غذایي بیشتر از 
منظر سالمت است نه تضمین تأمین مایحتاج اولیه یعني چندان 

موضوع شیوه و لزوم تأمین مواد غذایي براي شهروندان مورد توجه 
قرار نمي گیرد. 

* راهبرد افزایش تولید با استفاده از بهره کشي بیش از حد از 
منابع امروز کشور را با بحران جدي مواجه کرده است به طوري که 
نه تنها ایده خودکفایي را غیرممکن ساخته بلکه کشور را از بسیاري 
از دارایي هاي طبیعي که به صورت تاریخي از آنها برخوردار بوده 
نیز محروم کرده است. سدهاي ساخته شده، بیایان هاي به زمین 
کشاورزي تبدیل شده، مرتع داري هاي گسترش یافته، همه و همه 
با وجود ایده خیرخواهانه اولیه همگي به ضدخود تبدیل شده است. 
عنوان  به  دارو  و  غذا  سازمان  و  بهداشت  وزارت  نگرش   *
دستگاه مسؤول سالمت غذایي بیش از هر چیز بر کنترل مصرف 
چربي، قند و نمک متمرکز است و به عنوان یک اولویت سیاستي 

شناسایي شده است. 
و  درصد  میزان 10  به  ترانس  چرب  اسیدهاي  ایران  در   *
اسیدهاي چرب اشباع به میزان 25 درصد مصرف مي شوند که 
بنابر آمارهاي جهاني باید میزان مصرف اسیدهاي چرب ترانس به 

صفر و اسیدهاي چرب اشباع به کمتر از 10 درصد برسد. 
*سرانه مصرف قند در ایران در وضعیت خطرناکي است در حالي 
که سرانه مصرف در دنیا 13/5 کیلوگرم در سال است این میزان در 
ایران 30 کیلوگرم است. این در حالي است که اگر چین را از جامعه 
آماري حذف کنیم این میزان براي هر نفر در سال 8 کیلوگرم است. 
* سرانه مصرف نمک در ایران 11 تا 15 گرم در روز است که 
میانگین جهاني آن 5 گرم است. و این میزان به دلیل رشد بي رویه 
استفاده از قضاهاي آماده و فست فودها به صورت چشمگیري در 

حال افزایش است. 

 آب در اسناد باالدستي
مهم ترین سندي که در کشور ما در خصوص آب وجود دارد 
عبارت است از: سیاست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران در 
مورد »مدیریت منابع آب« مصوب مورخ 1377/10/23 که در 
تاریخ 1379/11/3 توسط مقام معظم رهبری تأیید و ابالغ گردیده 

که به شرح زیر است:
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول 

توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه هاي آبریز کشور. 
2- ارتقاي بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتي و 

سیاسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن. 
3-  افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات 

طبیعي و غیرطبیعي آب در کشور از هر طریق ممکن. 
دراجراي  تناسب  رعایت  منظور  به  جامع  برنامة  تدوین   -4
طرح هاي سدسازي و آبخیزداري وآبخوان داري و شبکه هاي آبیاري 
و تجهیز و تسطیح اراضي و استفاده از آب هاي غیرمتعارف و ارتقاي 

دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداري. 
5-  مهار آب هاي مرزي که از کشور خارج مي شود و اولویت 

استفاده از منابع آب هاي مشترک. 

 خاك در اسناد باالدستي
کشور ما فاقد اسناد معتبر باالدستي در خصوص مسائل خاک 
است؛ بطوري که در برگیرنده سیاست هاي کالن باشد و بتواند 
مبناي قوانین در سطوح پایین قرار گیرد. در این خصوص تنها 
مي توان به شرح وظایف مدیریت آب و خاک در وزارت جهاد 

کشاورزي اشاره کرد که در آن آمده است: 
* بررسي و اولویت بندي اراضي کشاورزي جهت انجام عملیات 
اصالح و نوسازي خاک، تسطیح اراضي، زه کشي، شوري زدایي، احیاء، 
یکپارچه سازي، آماده سازي، عملیات ضدفرسایش و جاده هاي بین 

مزارع، آبرساني، احیاء قنوات و استقرار سیستم هاي آبیاري. 

 امنیت غذایي در اسناد باالدستي 
مواضع اعالمي قانون برنامه پنجم بیشترین تأکید را بر سالمت 
بر  بیشتر  امنیت غذایي  قانون گرایش  واقع در  غذایي دارد در 
تضمین سالمت است تا تضمین تأمین و سایر وجوه امنیت غذایي: 
عالي  شوراي  »فعالیت  است:  آمده  الف  بند  ماده 32  در   *
سالمت و امنیت غذایي که برابر بند )الف( ماده )84( قانون برنامه 
چهارم توسعه با ادغام شوراي غذا و تغذیه و شوراي عالي سالمت 

تشکیل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي یابد.«
* همچنین در ماده 149 همین قانون گفته شده است که 

»دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایي اقدامات زیر را 
انجام دهد: الف- حمایت مالي از توسعه کشتارگاه هاي صنعتي 
 - بخش  توسط  نیمه صنعتي  و  سنتي  کشتارگاه هاي  بهبود  و 
غیردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام ب- 
ارتقای سطح کلي حمایت از کشاورزي به حداقل 35% ارزش 
تولید این بخش ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیواني 

حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان. 

 بازسازي مسأله
سیاستگذاري آب، خاک و امنیت غذایي در ایران گرفتار یک 
حلقه معیوب است؛ که همه آنها در ارتباط متقابلشان به صورت 
پیوسته بازتولید مشکل کرده، منابع را به هدر مي دهند و باخود 
از:   این حلقه عبارتند  را به همراه دارند. اجزاي  ناپایدار  توسعه 

کشاورزي، اشتغال و امنیت غذایي
واقعیت موجود در اقتصاد ایران آن است که امروزه ضرورت 
اصالح و بازنگري بر نگرش ها و سیاست هاي پیشین که متکي 
بر همپوشاني این اجزاست، به طور آشکاري مسجل شده است. بر 
این اساس باید: نگرش هایي که از کشاورزي مي خواهد به اشتغال 
پایدار برسد و سهم ویژه اي براي آن قائل است را اصالح شود؛ 
همچنین نگرش هایي که مي خواهد با استفاده از کشاورزي امنیت 

غذایي بیافریند تغییر داده شود. 
بر این اساس اگر بخواهیم این تحلیل را اندکي توسعه دهیم 
باید 5 زیر مجموعه به عنوان نگرش هاي مستلزم اصالح و بازنگري 

در سیاستگذاري ایران را در نظر بگیریم: 
* نگرش به کشاورزي
* نگرش به دامپروري

* نگرش به اشتغال
* نگرش به امنیت غذایي

* نگرش به توسعه روستایي
و  تأثیرات  مدام  افزایي  هم  شبکه  یک  در  راهبرد  پنج  این 
سیاست هاي یکدیگر را بازتولید و تقویت کرده اندو چند نتیجه 

مشخص به شرح زیر داشته اند: 
1- ازمیان رفتن منابع طبیعي و زیستي ازجمله آب و خاک و 

تبدیل شدن فرصتهاي طبیعي به تهدید
در  موجود  انحراف  و  ناکارآمدي  واسطه  به  فقر  افزایش   -2

سرمایه گذاري هاي بخش اشتغال 
3- مهاجرت گسترده از مناطق روستایي و افزایش چشمگیر 

جمعیت حاشیه هاي شهري به دلیل ناتواني اقتصاد کشاورزي 
در زیر ارزیابي مختصري از این پنج راهبرد ارایه مي شود: 

 نگرش اشتباه به کشاورزي
ایده  «کشاورزی؛ محور توسعه«، یکي از شعارهایي بوده که 
همواره در فرآیند و برنامه هاي توسعه در کشور مورد کاربست،  
قرار گرفته است. امروز و در شرایط کنوني، ایده مذکور از دقت 
و درستي باالیي برخوردار نیست. کشوري با میانگین جمعیتي 
جوان، رشد اقتصادي پایین، بارش کم، داراي کویرهاي وسیع و 
مناطق کشاورزي محدود و نیازمند به ایجاد ساالنه 800 هزار تا 
یک میلیون فرصت شغلي نمي تواند کشاورزي را محور برنامه هاي 

توسعه اي خود قرار دهد. 

 نگرش به امنیت غذایي
واقعیت این است که در ایران امنیت غذایي معادل خودکفایي 
انگاشته مي شود. تقریباًً این فهم از امنیت غذایي در هیچ جاي دنیا 
معتبر نیست. بنابراین به نظر میرسد عبور از این بحران نیازمند 
بازنگري جدي نگرش ما به امنیت غذایي بر اساس واقعیت هاي 
جاري و تجارب گذشته است. در گام اول ما نیازمند تنوع بخشي 
به بازیگران فعال و مؤثر در امنیت غذایي هستیم. بطور مثال 
دستگاه دیپلماسي و روابط خارجي کشور و یا بازرگانان و فعاالن 
بخش خصوصي از سویي و از سوي دیگر به لحاظ زیرساختي 
سیستم حمل و نقل و کشتیراني، بنادر کشور، انبارها و سیلوهاي 
کشور مي توانند نقش ویژه اي در تأمین امنیت غذایي ایفا کنند و... 
اصالح رویکرد ما به شیوه دستیابي به امنیت غذایي مي تواند هم 
راه هاي مقرون به صرفه تري را پیشروي مدیران و سیاستگذاران 
دولت و بخش خصوصي بگذارد و هم آب و منابع طبیعي و زیستي 

ما را براي خودمان و نسل آینده تأمین و تضمین کند. 
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دو نماينده مجلس زنگ خطر 
 را درباره بحران آب

به صدا درآوردند
عبدالحمید خدیري نماینده مردم بوشهر 
در مجلس شوراي اسالمي در مورد وضعیت 
کم آبي در شهرها و روستاهاي این استان گفت 
استان بوشهر وارد ماه هاي کم آبي و بحران آب  
شده است و آنچه درباره جنگ آب شنیده ایم، 
حال با چشم خود مشاهده مي کنیم. در همین 
مردم شیراز  نماینده  رابطه، مسعود رضایي، 
گفته است: مسأله خشکسالي و آب به بحران 
تبدیل شده و اگر این روال ادامه یابد در برخي 
اجتماعي  چالش هاي  و  مسائل  با  قسمت ها 

مواجه خواهیم شد. 
در  کشور  جنوبي  استان هاي  در  آب  موضوع 
ایران  به بحراني گسترده تبدیل شده که  حالي 
مي تواند با ایجاد واحدهاي شیرین کننده آب دریا 
در حاشیه خلیج فارس و پمپاژ و انتقال آب به 
این  کشور  جنوبي  استان هاي  خشک  مناطق 
بحران را بر طرف کند. مسعود رضایي مي گوید که 
سرمایه گذاراني از بخش خصوصي براي اجراي این 
پروژه اعالم آمادگي کرده اند و در صورت تضمین 
خرید آب از طرف وزارت نیرو، این پروژه مي تواند 
اعتمادآنالین  به  خدیري  عبدالحمید  بگیرد.  پا 
گفت: »ما قبالً درباره جنگ آب چیزهایي شنیده 
بودیم، اما حاال کم کم داریم آن را با چشم خودمان 
مي بینیم. مردم هر منطقه براي مقدار کمي آب به 
مردم منطقه اي دیگر توهین مي کنند و کینه به 
دل مي گیرند؛ چون آب چیزي نیست که مردم 
بتوانند از آن بگذرند. هر کس به فکر شهر، روستا و 

خانواده خودش است.«
شوراي  مجلس  در  بوشهر  مردم  نماینده 
ماه هاي  وارد  بوشهر  »استان  گفت:  اسالمي 
کم آبي و بحران آب  شده است. وضع در شهرها و 
روستاهاي جنوبي به  مراتب بدتر است. مناطقي 
مانند دشستان به معناي واقعي کلمه آب ندارند. 

چطور باید بگوییم که مردم آب ندارند؟«
در همین حال، مسعود رضایي، نماینده مردم 
شیراز در مجلس در گفت وگو با خبرگزاري کار 
ایران »ایلنا« گفته است: آب بحران کلي کشور 
است باالخص در برخي استان ها از جمله فارس 
که یک استان نیمه خشک است. وي با بیان 
اینکه متأسفانه در خشکسالي هاي طوالني که 
در چند ماه اخیر گریبانگیر کشور شده، استان 
فارس آسیب بیشتري دیده است، تصریح کرده 
اسن که با وجود بارندگي هاي خوب، همچنان 
مردم  استان  روستایي  مناطق  از  بسیاري  در 
حتي آب خوردن ندارند. وي همچنین تصریح 
کرد: مسأله خشکسالي آب به بحران تبدیل شده 
که اگر این روال ادامه یابد در برخي قسمت ها 
با مسائل و چالش هاي اجتماعي مواجه خواهیم 
را  تمهیدات الزم  بود که ضرورت دارد دولت 
بیاندیشد. وي گفت: مجمع نمایندگان استان 
فارس در جلسه اي با وزیر نیرو درباره راهکارهاي 
برون رفت از این بحران جلسه خواهد داشت و 
تأکید ما بر این است که آب از خلیج فارس به 
این استان آورده شود که در مسیر انتقال، آب 

مناطق بوشهر و جنوب کشور هم تأمین شود.

براي  اینکه  بیان  با  ایران  دولتي  بازرگاني  شرکت  مدیرعامل 
صادرات کاال از بندر چابهار برنامه ریزي کرده ایم، اما ماندگاري کاال 
در این بندر زیاد است، گفت: در بحث تولید شکر به خودکفایي 

رسیده ایم. 
یزدان سیف در مراسم امضاي قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد 
معدني و تفاهم نامه احداث کارخانه تصفیه شکر در چابهار اظهار 
داشت: تقویت بندر چابهار هدف استراتژیک در حوزه   راهبردهاي 
نظام است، اما توجه چنداني به آن نشده است. در سال گذشته با 
توجه به رشد تولید شکر در کشور باید گفت، امروز در حوزه شکر 
خودکفا هستیم. در سالي که گذشت 8 میلیون و 100 هزار تن 
چغندر قند تولید شد که 10 درصد آن چغندر پاییزه بود که آب 
سبز مصرف مي کند. در سال قبل در تولید چغندر قند 35 درصد 
رشد داشتیم. وي با بیان اینکه براي مصرف کشور تولید شکر به 
اندازه کافي انجام مي شود، گفت: یک میلیون و 142 هزار تن از شکر 
مورد نیاز کشور از محل چغندر قند تأمین شده است. همچنین 
870 هزار تن شکر استحصالي از نیشکر کشت و صنعت خوزستان 

داریم و جمعاً حدود 2 میلیون تن شکر تولید کرده ایم. 
سیف با اشاره به مزایاي بندر چابهار گفت: سرمایه گذاران باید 

عمق توجه خود را به صادرات در بندر چابهار تعمیم دهند. 
وي افزود: امروز فاصله قیمتي شکر سفید و شکر خام افزایش 
یافته که 60 تا 70 دالر است و این شرایط خوبي براي سرمایه گذاران 
فراهم کرده است. مدیرعامل شرکت بازرگاني دولتي ایران ادامه 
داد: اختالف قیمت شکر خام و شکر سفید وضعیت مناسبي براي 
سرمایه گذاران است، اما سرمایه گذاران باید روي بازار خارج از کشور 
حساب کنند و صادرات را در اولویت خود بدانند. سیف با بیان اینکه 
10 الي 15 هزار نفر اشتغال در تولید شکر وجود دارد، گفت: امروز 

ما در مکاني هستیم که بازار مصرف زیادي در اطراف مان قرار دارد. 
امارات خود شکر خام وارد مي کند و شکر سفید به افغانستان صادر 
مي کند. وي افزود: به عنوان یک شرکت همکار دولت در امر تجارت 
و تأمین کاالي اساسي تالش کردیم که به بنادر چابهار فراتر از نگاه 

اقتصادي، نگاه اجتماعي، سیاسي و امنیتي هم داشته باشیم. 
مدیرعامل شرکت بازرگاني دولتي ایران افزود: اشتغال در چابهار 
مطلوب است، اما همین چابهار مأمني براي واردات برنج شده است. 
وي اضافه کرد: 24 هزار تن شکر به بخش خصوصي فروخته ایم، 
اما در تأمین کامیون در چابهار و سیستان و بلوچستان براي حمل 
گمرک  با  موضوعاتي  همچنین  افزود:  داریم.سیف  مشکل  آنها 
داشتیم که در حال برطرف کردن آن هستیم و از مسئوالن استاني 
سیستان و بلوچستان توقع داریم در کنار ما باشند، تا در توسعه 

چابهار همه با اتحاد یکدیگر موفق شویم. 
وي با بیان اینکه ما براي صادرات از بندر چابهار برنامه ریزي کرده 
بودیم، گفت: متأسفانه ماندگاري کاال در بندر چابهار طوالني است. 

معاون وزير جهاد كشاورزي:

در تولید شكر خودكفا شدیم

از کاهش40 درصدي  مدیریت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي 
مصرف آب در مزارع نیشکر نسبت به سال هاي قبل خبر داد. 

دکتر محمود شمیلي با بیان اینکه شرکت توسعه نیشکر براي 
افزایش بهره وري و حفظ منابع آبي گام هاي مؤثري برداشته است، 
گفت: در شرایط کنوني که با بحران آب در استان مواجهیم مدیریت 
چند جانبه مزارع با محوریت پارامتر آب و مهندسي مصرف آب در 
سطحي علمي و عملي بطور جدی پیگیري مي شود. وي با اشاره 
به ضرورت هوشمندسازي و بهینه سازي فرآیندهاي کشاورزي در 
مزارع نیشکر از کاشت تا برداشت، گفت: شرکت توسعه نیشکر 
از جمله  کشاورزي  مکانیزاسیون  و  فناوري  در  جانبي  و صنایع 
برداشت،  سیستم  همچنین  و  زهکشي  آبیاري،  سیستم هاي 
بهره برداري و… در کشور پیشرو است و از این منظر مي توان به 

خوبي در بحث مانیتورینگ و پایش آنالین ورود کنند. 
 مدیریت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي گفت: به منظور 
افزایش بهره وري و کاهش مصرف آب در مزارع، اقداماتي همچون 
تعمیر پمپ هاي آبیاري، تهیه اقالم و لوله هاي جدید آبیاري، اجراي 
 روش آبیاري یک فارو در میان، افزایش نظارت ها بر آبیاري مزارع و …
در دستور کار قرار گرفته است و با یک مدیریت تلفیقي و علمي 

تالش مي کنیم تا بحران کمبود آب تا حد امکان کنترل شود. 
آبیاري  براي  نیشکر  زهاب  از  مجدد  استفاده  شمیلي  دکتر 
»شورورزي«  پروژه  در  آن  از  استفاده  همچنین  و  مزارع  مجدد 
را از دیگر دستاوردهاي مدیریت مصرف آب در شرکت خواند و 
گفت: در مورد طرح ها و روش هاي نوین مدیریت زهاب و پسماند 
و قابلیت هاي استفاده از پسماندهاي نیشکر و کمک به طرح هاي 
توسعه اي، برنامه ریزي هاي متعددي صورت گرفته و با دعوت از 
محققین و کارشناسان خبره در حوزه نیشکر، گام هاي علمي و 
اجرایي در زمینه استفاده از زهاب ها و پسماندهاي نیشکر و تبدیل 

آن به فرصتي براي سرمایه گذاري رونق اقتصادي و ایجاد اشتغال 
برداشته شده است. در پروژه شورورزي »شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبي با بهره گیري از زهاب نیشکر براي کشاورزي« فرصت 
جدیدي براي استان ایجاد کرده است. با استفاده مجدد از زهاب، 
اراضي کانون  از  برنامه ریزي براي مهار 35 هزار هکتار  بر  عالوه 
شماره 2 مولد ریزگرد در منطقه»مي توان بیش از یک میلیون تن 

به میزان تولیدات کشاورزي استان اضافه کنیم«. 
مدیریت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي در پایان با اشاره 
به اهمیت استراتژیک طرح هاي نیشکر در استان و کشور، گفت: 
نفر و معیشت 100 هزار خوزستاني،  از 19 هزار  اشتغال بیش 
وابسته به توسعه نیشکر و همچنین تولید محصول استراتژیک شکر 
است. کاهش ضریب امنیت تولید براي شرکت توسعه نیشکر به 
عنوان بزرگ ترین قطب متمرکز کشاورزي – صنعتي کشور، تبعات 
ناگواري در پي خواهد داشت و اشتغال و رونق اقتصادي در دو 

بخش کشاورزي و صنعت آسیب جدي خواهد دید. 

مديريت شركت توسعه نیشکر و صنايع جانبي خبر داد: 

معیشت 100 هزار خوزستاني وابسته به توسعه نیشکر است
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قیمت خريد 
چغندرقند پايیزه و 
جايزه آن تعیین شد

مصوبه شوراي اقتصاد درباره اصالح قیمت خرید 
چغندر قند و تعیین جایزه در قبال تحویل هر تن 
چغندر قند براي سال 1397 از سوي محمدباقر 
نوبخت دبیر شوراي اقتصاد و رییس سازمان برنامه 

و بودجه به وزارت جهاد کشاورزي ابالغ شد. 
در این مصوبه آمده است: شوراي اقتصاد در 
شماره  درخواست هاي   1397/3/7 مورخ  جلسه 
و 2013/020  مورخ 1396/7/19   17883/020
مورخ 1397/2/8 وزارت جهاد کشاورزي در مورد 
اصالح مصوبه شماره 45523 مورخ 1397/2/5 
تضمیني  خرید  قیمت  موضوع  اقتصاد  شوراي 
محصوالت زراعي، برگ سبز چاي و پیله تر ابریشم 
براي سال  باغي  براي سال 1397 و محصوالت 
1396 را به استناد ماده )26( قانون الحاق موادي 
به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )2( 

بررسي و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد. 
1- در توضیحات ردیف 6 جدول شماره 
)1( مصوبه مذکور درصد عیار براي چغندر قند 
پاییزه از 16 درصد به 15 درصد تغییر مي یابد. 
نحوه محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه 
براي عیارهاي مختلف، بر اساس فرمول مورد 
توافق وزارت جهاد کشاورزي و انجمن صنفي 
کارخانه هاي قند و شکر ایران تعیین مي شود. 

2- متن ذیل در انتهاي جدول شماره یک 
مصوبه فوق الذکر اضافه مي شود. 

»در قبال تحویل هر تن چغندر قند 20 کیلوگرم 
تفاله خشک )به نرخ هر کیلوگرم 1200 ریال براي 
چغندر قند بهاره و 1000 ریال براي چغندر قند 
پاییزه( و 2 کیلوگرم قند یا شکر )به نرخ هر کیلوگرم 
7500 ریال براي چغندر قند بهاره و 6500 ریال 
تحویل  عنوان جایزه  به  پاییزه(  قند  براي چغندر 
مبلغ  قند  چغندر  کیلوگرم  هر  ازاي  به  مي شود. 
ابالغي  قیمت  سقف  در  حمل  هزینه  ریال   410
منظور شده است. »اصالحات فوق از طریق بهبود 
قیمت  افزایش  نباید سبب  کارخانجات،  بهره وري 
مصرف کنندگان و ایجاد بار مالي براي دولت شود.« 
- سایر مفاد مصوبه قبلي به قوت خود باقي است. 

برداشت چغندر قند 
در رامیان آغاز شد

برداشت  آغاز  از  رامیان  جهادکشاورزي  مدیر 
این  اراضي کشاورزي  چغندر قند در 315 هکتار 
شهرستان خبر داد. حسین گلچین اظهار داشت: در 
سال زراعي جاري 315 هکتار از اراضي کشاورزي 
اختصاص  قند  چغندر  محصول  کشت  به  رامیان 
یافته و برداشت آن از روز گذشته آغاز شده است. 
در  قند  تولید چغندر  افزود:  مدیرجهاد کشاورزي 
استان گلستان در سال هاي گذشته بطور متوسط 
60 تن در هکتار بوده و طبق برآورد کارشناسان 
این سازمان، برداشت چغندرکاران رامیاني در سال 
جاري، 80 تن در هکتار پیش بیني مي شود. وي 
کشاورزان  چغندرقند  محصول  خرید  کرد:  عنوان 
رامیاني به صورت تضمیني از سوي کارخانجات قند 

و شکر استان خراسان رضوي انجام مي پذیرد. 

دولت در حالي بر احیاي وزارت بازرگاني و لغو قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات بخش کشاورزي اصرار دارد که در کشورهاي 
موفق قاره هاي آمریکا و اروپا، اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف 
و حلقه هاي پسین تولید درون ساختار وزارت کشاورزي قرار دارد. 

از  بخشي  »اصالح  الیحه   یازدهم،  دولت  ماه هاي  آخرین  در 
ساختار دولت« که در آن بر تفکیک 3 وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازي و نهایتاً ورزش و جوانان تأکید شده بوده 
با قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراي اسالمي شد. کلیات این 
الیحه در برخي از کمیسیون هاي تخصصي مجلس در تابستان 96 
و همچنین کمیسیون مشترک مجلس در بهار امسال مورد بررسي 
قرار گرفت و رد شد. با این وجود و با توجه به تداوم اصرار دولت، 

بررسي این الیحه در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. 
از  اصالح بخشي  و جنجالي ترین بخش هاي الیحه  مهم ترین 
ساختار دولت، ماده 1 این الیحه مبني بر تفکیک مجدد وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگاني 
و همچنین تبصره 1 این ماده از الیحه مذکور مبني بر لغو قانون 
جهاد  وزارت  در  کشاورزي  بخش  اختیارات  و  وظایف  تمرکز 
کشاورزي بود. قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزي 
در وزارت جهاد کشاورزي در اواخر سال 91 به تصویب مجلس 
رسیده بود. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به 
سیاست گذاري، برنامه ریزي، نظارت و انجام اقدامات الزم در مواردي 
همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلي محصوالت و کاالهاي 
اساسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد 
کشاورزي واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزي با توجه به اختیاراتي 
که براساس قانون تمرکز داشت، کارنامه قابل قبولي طي سال هاي 
92 تا 96 را به نمایش گذاشت به گونه اي که توانست با ممانعت 
از واردات بي رویه محصوالتي نظیر گندم، برنج، شکر و…، واردات 
محصوالت کشاورزي را حدود 5 میلیارد دالر در مقایسه با سال 

91 کاهش دهد. 
درحالي اصرار دولت بر احیاي وزارت بازرگاني و انتقال اختیارات 
بازرگاني حوزه کشاورزي از وزارت جهاد کشاورزي به این وزارتخانه 
ادامه دارد که تجربیات کشورهاي موفق در بخش  تولید و تجارت 
کشاورزي، خالف این موضوع را نشان مي دهد. در ادامه این گزارش، 
نگاهي کوتاه به ساختارهاي دولتي بخش کشاورزي در کشورهاي 
موفق قاره هاي آمریکا و اروپا که داراي درصد قابل توجهي از تولید 
کشاورزي  محصوالت  تجارت  از  باالیي  و حجم  داخلي  ناخالص 

هستند، مي اندازیم: 
1- آمریكا: ایاالت متحده آمریکا یکي از کشورهاي پیشرو در 
حوزه تولید غذا و محصوالت کشاورزي در جهان محسوب مي شود 
و براساس آمارهاي وزارت کشاورزي آمریکا، تراز تجاري مثبت این 
کشور در سال 2017 بیش از 480 میلیارد دالر اعالم شده است. 
بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهاني )فائو(، سرانه تولید غذاي 
اساسي این کشور 2.2 تن محاسبه شده است. با توجه به سرانه 
تولید 0.6 تن در ایران، آمریکا 3.9 برابر ایران غذاي اساسي تولید 
مي کند. مدیریت و ساماندهي تولید و بازرگاني در کشور آمریکا 
به  کشاورزي  وزارت  یعني  مي گیرد؛  صورت  یکپارچه  شکل  به 
عنوان تنظیم گر و تسهیل گر در حوزه تولید و بازار عمل مي کند و 
مسؤولیت سیاست گذاري تنظیمي در سطح خرد و کالن بازارهاي 
مصرف و همچنین برنامه ریزي براي صادرات و تعیین استانداردهاي 

تولید و واردات بر عهده این وزارت است. 
نکته قابل توجه در وزارت کشاورزي آمریکا آنجاست که حوزه 
تجارت محصوالت کشاورزي نیز کامالً ذیل این وزارتخانه مدیریت 
مي شود و این امر توسط آنان چنان مهم و حساس تلقي شده است 
که دو معاونت مستقل ذیل وزارت کشاورزي آمریکا هرکدام قسمتي 

از وظایف این بخش را انجام مي دهند. 
2- نروژ: نروژ کشوري با حدود 5 میلیون نفر جمعیت، دومین 

صادرکننده شیالت و محصوالت آبزي در دنیا پس از چین است. 

این کشور در عرض جغرافیایي 60 درجه شمالي و شبه جزیره 
اسکاندیناوي واقع است و به علت سرماي هوا، تولیدات کشاورزي 
خاصي ندارد. اما با به کارگیري فناوري پرورش ماهي در قفس، از 
ظرفیت نوار ساحلي 25 هزار کیلومتري خود به بهترین وجه در 
خدمت تولید و تجارت محصوالت دریایي بهره گرفته است. نروژ از 
سال 2014 اقدام به ادغام وزارت »شیالت و امور سواحل« خود با 
»وزارت صنایع و تجارت« نمود و اکنون وزارت »تجارت، صنایع و 
شیالت« در نروژ متولي تولید و بازرگاني صنعت شیالت است. امور 
مربوط به بازرگاني شیالت در وزارت شیالت و امور سواحل این کشور 
به معاونت، ماهي در قفس، غذاي دریایي و بازارها واگذار شده است. 
3- کانادا: کانادا در تولید گندم ساالنه دو برابر بیشترین رکورد 
تولید گندم ایران، گندم تولید مي کند و با اتخاذ سیاست هاي صحیح 
تولید و بازرگاني، محصولي رقابتي در بازارهاي جهاني عرضه مي کند 
و به هیچ وجه با مشکالتي که مازاد تولید گندم سال 95 در ایران 
به خاطر تفاوت قیمت تمام شده داخلي و قیمت بازارهاي جهاني 
ایجاد کرد، مواجه نشده اند. مسؤولیت خدمات بازرگاني در وزارت 
کشاورزي کانادا بر عهده شاخه اجرایي »خدمات بازار و تجارت 
اداره  کشاورزي« است که توسط دستیار معاون وزیر کشاورزي 
مي شود. »اجراي لوایح و مقررات ابالغ شده از سوي مجلس کانادا در 
حوزه تنظیم بازار، اجراي برنامه هاي حمایتي و توسعه بازار، ایجاد 
زیرساخت اطالعاتي و تسهیل گري براي حضور بهتر تولیدکنندگان 

در تجارت بین المللي« از مسؤولیت هاي این بخش است. 
4- آلمان: آلمان یکي از کشورهاي پیشرفته در حوزه کشاورزي 
و تولیدات محصوالت غذایي است. مسؤولیت هاي حوزه بازار در این 
کشور در حوزه کشاورزي ذیل وظایف متولي تولید تعریف شده 
است. یک معاونت در حوزه مصرف و بازار وظیفه سیاست گذاري 

را بر عهده دارد. 
5- استرالیا: بخش کشاورزي استرالیا یکي از ارکان اقتصادي 
این کشور محسوب مي شود. تولید سرانه غذاي اساسي در استرالیا، 
3. 7 تن است. با احتساب سرانه 600 کیلوگرمي ایران، سرانه تولید 
غذاي اساسي استرالیا 6. 5 برابر ایران است. نام وزارتخانه مرتبط 
با امور تولیدات کشاورزي این کشور »وزارت کشاورزي، شیالت، 
جنگلداري و امور آب« است که چهار حوزه »تأمین بازار«، »تجارت 
و بازرگاني«، »صنایع تبدیلي« و »سالمت و ایمني« انواع محصوالت 
مرتبط با بخش کشاورزي همگي به صورت معاونت هاي ذیل این 

وزارتخانه مشغول فعالیت هستند. 
مدیریتي  تجارب  و  دولتي  ساختارهاي  مطالعه  مجموع،  در 
کشورهاي فوق نشان مي دهد اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف، 
حلقه هاي پسین تولید )صنایع تبدیلي( و حتي بعضاً اختیارات مربوط 
به تأمین امنیت و سالمت غذا درون ساختار وزارت کشاورزي این 
کشورها قرار دارد. با توجه به این تجربیات موفق جهاني و با توجه 
به مشکالت متعدد و قابل توجه ناشي از احیاي وزارت بازرگاني و 
انتقال وظایف مربوط به تنظیم بازار، عرضه  و تقاضا، تراز صادرات و 
واردات کشور در حوزه محصوالت کشاورزي به این وزارتخانه، انتظار 
مي رود نمایندگان محترم مجلس با تصویب الیحه اصالح بخشي از 
ساختار دولت به خصوص ماده 1 و تبصره 1 این ماده مخالفت کنند. 

تولید و بازرگاني كشاورزي تجربه موفق آمریكا و اروپا
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انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریانشکر

نشریه نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود جمعیت ایران در 
سال 1385 را معادل 70/5 میلیون نفر ذکر کرده است. همین نشریه آمار جمعیت ایران 
را برای سال 95 رقمی برابر با 79/9 میلیون نفر اعالم کرده است. یک محاسبه ساده نشان 
می دهد طی سال های یادشده جمعیت ایران رشدی برابر با 13 درصد بوده است. از طرف 
دیگر مطابق با آمارهای اعالم شده از سوی منابع معتبر واردات شکر به ایران در سال 1385 
معادل 2527 هزار تن و در سال 1395 برابر با 667 هزار تن گزارش شده است. یک 
محاسبه ساده نشان می دهد در حالی که جمعیت ایران در دهه یادشده 13 درصد رشد 
داشته است واردات شکر نزدیک به 74 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب می توان 
گفت سرانه واردات شکر، میزان ارزی که برای واردات شکر در دو مقطع یادشده داده و از 
کشور خارج شده است و میزان وابستگی ایران به شکر داخل همه به نفع تولید داخل شده 
است. اگر قرار بود همان روند واردات شکر در اواسط دهه 1380 را ادامه می دادیم با توجه 
به اینکه دست کم 10 میلیون نفر بر جمعیت ایران اضافه شده است اکنون باید میلیاردها 

دالر از منابع ارزی گرانبهای ایران را به واردات این محصول اختصاص می دادیم. 
اکنون و در شرایط روزهای سخت ارزی است که باید کار بزرگ انجام شده از 
سوی دولت های یازدهم و دوازدهم که با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولت 
انجام شد را پاس بداریم. روندهای تغییریافته در تولید و واردات شکر اتفاق مهمی 
است که سرچشمه آن به ذهنیت مدیران دولت های نهم و دهم از یک طرف و 

دولت های یازدهم و دوازدهم از سوی دیگر برمی گردد.

اگر روند واردات بر روال نیمه دوم دهه 80 بود...
نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان خرداد ماه سال 1397

)ارقام به تن(

آمار واردات شکر از سال 1380  تا پايان خرداد ماه سال 1397 
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

 واردات سال
بخش خصوصي

 واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396706136842
139787087

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران  

واردات شکر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا  سال 1397

ّ

2481

1170

1101

877

1805

1234

1681

1579

823

521

667

842

87

15,6206,956,999,817

بها جمع واردات)دالر(


