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برنامهريزي چهار ساله وزارت جهاد كشاورزي و صنعت قند كشور ،در سال  1396به بار نشست
رشد  80درصدی تولید قند و شکر نسبت به سال 1392و عبور از مرزهای وابستگی

بهمن دانائی

آدمی ذات آزمندی دارد و از هر پدیدهای
بیشترین میزان را برای ابد میخواهد .ذات
آدمی برای خواستن ناپایدار است و جنبشی
از درون او را به سوی استیال بر هر پدیده
مادی پیش میراند .این گونه شد که انسان از
دیرباز تاریخ تا امروز از بهرهبرداری 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
میشد پایانی ندارد به شماره افتاد و بشر
امروز را با شرایط سخت مواجه کرده است.
سرزمین و طبیعت ایران حتی از میانگین
ش آب و خاک حاصلخیز
کره زمین در دان 
و سرزنده عقبتر بوده است .آمارهای در
دسترس نشان میدهد در  50سال سپری
شده میانگین دما در ایران با شیب  4دهم
درجه سلسیوس بر دهه افزایش و میزان
بارندگی با شیب  11میلیمتر بر دهه کاهش
یافته است.
ادامه در صفحه2

خسته نباشید آقای وزیر
قوت مديران ،كاركنان و كشاورزان
خدا ّ
زحمتكش صنعت قند

صفحه3
ته
نک

دالر  4200تومانی
و یک تناقض

No. 178-jun 2018

دقت در برنامههای توسعه از  1368تا امروز
نشان میدهد دستیابی به خودکفایی در تولید
مواد غذایی عنصر ثابت برنامهها بوده و تا امروز
نیز این خواسته برنامهریزان پابرجاست .عالوه
بر این در سند چشمانداز توسعه و در طرح در
حال اجرای اقتصاد مقاومتی نیز موضوع و مقوله
خوداتکایی در تولید مواد غذایی با هدف کاهش
آسیبپذیری امنیت ملی یک خواست غیرقابل
چشمپوشی بوده است .در حالی که مدیران و
برنامهریزان ارشد در نهادهای ذیربط از جمله در
وزارت جهادکشاورزی نیروی کاری و فکری قابل
توجهی برای رسیدن به این راهبرد متمرکز كرده
است اما ناگهان و در وسط راه شاهد رخدادهای
تازه و تصمیمهای متناقض هستیم .یکی از
تصمیمهای عجیب از سوی دولت دوازدهم پس
از آن رخ داد که نرخ تبدیل هر دالر به ریال ایران
با پرش بلند مواجه شد و در یک دوره کمتر
از یک فصل به  2برابر رسید .دولت از همان
 20فروردین  1397به واردکنندگان نوید داد
برای واردات با هر دالر معادل  4200تومان منعی
و محدودیتی وجود ندارد و این اعالم دولت منجر
به ثبت سفارش حدود  20میلیارد دالر در  6ماه
شد که  2برابر رقم مشابه  1396است.
ادامه در صفحه2

اكثريت شهروندان ايراني با هر مرام و
مكتب ،اعم از كساني كه به روحاني رأي دادند،
يا كساني كه به رقيب او رأي دادند يا آنهايي كه
هرگز رأي ندادند با روزگار ذهني و عيني دشوار
و ترسناكي به لحاظ كسب و كار و به لحاظ
اقتصاد كالن مواجه هستند .به همان نسبتي
كه زاد و رشد اقتصادي خانوادههاي ايراني در
عينيت به وخامت گرايش پيدا ميكند دهها
برابر آن در ذهن و در انديشه ايرانيان بازتاب
منفي برجاي ميگذارد .تنها دستاوردهاي
 5سال رياست حسن روحاني و گروه اصلي
يارانش در دولت و در نهاد رياستجمهوري
كه كاهنده شدن نرخ تورم و جلوگيري از
خفه شدن اقتصاد در درياي تحريمها بود
اين روزها دربرابر ديدگان ايرانيان دود شده
و به هوا ميرود .با توجه به رشد نزديك به
صددرصد نرخ ارز در بازار آزاد و با توجه به
كوچ شتابان شركتهايي كه در دو سال
سپري شده به ايران آمدند و سرمايهگذاري

كارنامه همگاني

كردند ،ميتوان با ناراحتي و اندوه پيشبيني
كرد شاخصهاي كالن مثل صادرات ،رشد
سرمايهگذاري ،نرخ تورم ،توسعه صنعتي و
رشد زيربناها مثل آب و برق و گاز و نفت به
مسير بدتر شدن ميافتند .از آن بدتر اما رشد
شتابان فساد اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
است كه از درون ،جامعه و سرزمين را تهي
كرده و جز اسكلت لرزان چيزي از آن باقي
نميماند .اين روزگار ناخوشايند اما انگار براي
برخي احزاب و گروهها نه تنها ناراحتكننده
نيست بلكه آنها در محفلهاي خود جشن
گرفته و اين خرسندي البته در رسانههاي اين
احزاب كه از سرسختترين مخالفان دولت
فعلي و اصالحات هستند نيز نمود دارد .برخي
از افراد خرسندي خود را پنهان نميكنند و
چنان با خوشحالي از رفتن توتال ،زيمنس،
ايرباس و ساير شركتها و كشورهاي ديگر از
ايران مينويسند و سخن ميگويند تو گويي
بيچارگي اين مرزو بوم و اندوه شهروندان را

نميبينند .مخالفان اصالحات كه قدرت غالب
در ايران به حساب ميآيند و نهادهاي داراي
اثرگذاري فوري و قوي از آنها تبعيت ميكنند،
گويا باور ندارند ايرانيان ديگر به اينكه كدام
جريان و فردي مقصر است اعتقادي ندارند
و همه انواع قدرتمندان را در يك ظرف
ميبينند .ايرانيان سالها است در رأي دادن
به كانديداها نگاهي بين كانديداي بد و بدتر
دارند و ميخواهند بدترينها بر سر كار نيايند
و به اين ترتيب از بدتر شدن روزگار كسب
و كار خود جلوگيري ميكنند .باكمال تأسف
بايد گفت حسن روحاني به مثابه انتخاب جبهه
اصالحات آخرين شانس است كه بتواند با دنيا
حرف بزند ،با شهروندان مناسبات نسبت
مداراجويي برقرار كند و راه را براي انباشت
سرمايه اجتماعي و سياسي فراهم كند و اميد
شهروندان را تا اندازهاي به چشمانداز روشن
آينده معطوف كند.
ادامه در صفحه 3
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صفحات4و5

در توليد شكر
خودكفا شديم
صفحه6

توليد و بازرگاني كشاورزي
تجربه موفق آمريكا و اروپا

اگر روند واردات بر روال
نیمه د ّوم دهه  80بود...

صفحه7
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با آتش آب ایران را نسوزانیم

ادامه از صفحه اول
آمارهاي در دسترس نشان ميدهد كه از سال  1384تاکنون
شاخص خشکسالی ،یک دهه منفی برای ایران را رقم زده و از آن سال
تا امروز با خشکسالی تجمعی مواجه بودهایم .منابع آب تجدیدپذیر ایران
نیز از  125میلیارد مترمکعب در  15سال اخیر به  89میلیارد مترمکعب
کاهش یافته است .متوسط کسری مخازن آب زیرزمینی ساالنه در 10
سال آبی اخیر حدود  5میلیارد مترمکعب بوده است به گونهای که
در حال حاضر از مجموع حدود  500میلیارد مترمکعب ،حدود 120
میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته
است .برداشتهای بیرویه و کاهش نزوالت ج ّوی موجب شده است
دشتهای ممنوعه از  15دشت ممنوعه در سال  1347به  355دشت
در  1395افزایش یابد.
آمار و ارقام ثبت شده از بارندگیهای سال آبی جاری نشان میدهد
خشکسالی در کشور همچنان با شدت بیشتری ادامه دارد .از سوی دیگر
آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای پژوهشی و متخصصان خاک نشان
میدهد فرسایش خاک در ایران متأسفانه  2/5برابر متوسط جهانی است.
با توجه به اینکه منابع خاک یک کشور برخالف منابع آب تجدیدپذیر
نیست و برای پدیدار شدن یک سانتیمتر خاک  600تا  700سال زمان
میبرد تا از سنگ مادر تشکیل شود شرایط دشوار را میتوان به خوبی
دید .از  165میلیون هکتار مساحت ایران که در یک اقلیم خشک و نیمه
خشک استقرار دارد تنها  50میلیون هکتار آن در صورت بودن منابع
آب به اندازه کافی قابلیت توسعه کشاورزی دارد .آمارهای در دسترس
مؤيد این است که از این  50میلیون هکتار اراضی قابل کشت تنها 18/5
میلیون هکتار آن در چرخه تولید قرار دارد که  8/5میلیون هکتار آن
اراضی آبی و  10میلیون 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 برمیگردد که
البته آزمندی ایرانیان  -همانند انسانها در هر سرزمیني و در هر عصر و
دورهای  -در تضعیف و تخریب آن نقش داشته است.
واقعیت تلخ این است که در دهههای اخیر به دالیل گوناگون که جای
ذکر آنها در این نوشته نیست ،ابعاد هدردهی منابع آب و خاک ایران
غمانگیز و متأسفکننده شده است .در صورتی که در شرایط استفاده از
آب و خاک این سرزمین برنامهای کارآمد ،مبتنی بر اندیشههای دقیق
و درست و مبتنی بر واقعیتهای جامعه تدوین و اجرا نشود چشمانداز
ترسناکی پیش روی این مرز و بوم قدیمی دیده میشود.

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

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

بودن همین میزان ،بدیهی است که نمیتوان زراعت مکانیزه داشت و
از همه مهمتر در این اراضی از روشهای مدرن آبرسانی و آبدهی به
مزرعه استفاده کرد.

امنیت غذایی در تهدید
کشور و جامعه و نظام سیاسی ایران به هر حال اکنون با مخاصمه و
دشمنی شدید آمريكا به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی جهان
مواجه است .این خصومت که از سال  1357و پس از پیروزی انقالب
اسالمی شروع و هر سال بر ابعاد آن اضافه میشود موجب شده است
ایران نتواند به جهان نگاه خوشبینانه 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  4دهه اخیر تالش و برنامهریزی برای افزایش درجه
امنیت غذایی و کاهش وابستگی غذایی به خارج از کشور در دستور کار
باشد .بنابر آنچه که در قانون برنامههای 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 بهرهوری پایین در تولید غذا به ویژه بهرهوری 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
اکنون شرایط ایران به جايی رسیده است که چشم بستن بر
واقعیتها و ناگفتن برخی مسایل با اهمیت که با آسیب ملی و نابودی
یک سرزمین تاریخی منجر خواهد شد حتی میتواند به عنوان خیانت
تلقي شود .امروز هر رخدادی ،هر تصمیم بزرگ و کوچک در هر سطح و
در هر زمینهای که هدررفت منابع آب و خاک را افزایش دهد و انباشت
سرمایههایی که تجدیدپذیری آنها محل تردید است را مخدوش کند،
باید محکوم شود و هر راهی برای اجتناب از رخداد غمانگیز کاهش ابدی
منابع آب و خاک را جستجو و پیدا کرد.
نكته آخر اينكه ،توليد محصول با راندمانهاي كمتر از ميانگين
جهاني و صرفاً با تزريق قيمت ،خيانت به آب و خاك كشور و جفا در
حق نسلهاي آينده كشور است.
یک تصمیم ناکارآمد
در سال  1368و پس از آنکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تمام شد،
سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی با توجه به شرایط آن زمان برخی
تصمیمهای سرنوشتساز را اتخاذ کردند .این تصمیمها به دالیل گوناگون
برای دوره فعلی زندگی اقتصادی ایران نامناسب است و زیان دارد .یکی از
آن تصمیمها 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 میشود میزانی
بر قیمت خرید تضمینی محصوالت اضافه میکند .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 میدهد.
نتیجه این شده است که آنها به این درآمد عادت کرده و در مسیر افزایش
بهرهوری برای درآمد بیشتر کاری نمیکنند .این تصمیم باید مورد توجه
قرار گیرد و در صورت امکان در آن برای یک دوره میانمدت 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 کمتوانی خاک ،ایران
به یک کویر بزرگ تبدیل میشود.

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
برسیم خوب است به تجربه اروپا در این باره اشاره شود .در
اوايل قرن ميالدي اخير قیمت تمام شده تولید هر تن چغندر
 750دالر بود و قیمت شکر در بازارهای جهانی حدود نيمي از
این عدد گزارش میشد .رهبران کشورهای اروپایی یا باید تا ابد
به کشاورزان یارانه میدادند و یا اینکه تعادلی در دخل و خرج آنها
پدیدار میکردند .بدیهی است رهبران اقتصادی کشورهای اروپایی
راه دوم را انتخاب کردند .آنها یک برنامه  8ساله تدوین و با ارایه
کمکهای فنی ،اقتصادی و آموزشی به کشاورزان چغندرکار
راه افزایش بهرهوری باالتر را به آنها آموختند .در پایان برنامه  8ساله
میزان تولید چغندر در هر هکتار زمین زراعی از حدود  50تن به
بيشتر از  80تن به طور میانگین افزایش یافت .این یعنی افزایش
60درصدي تولید .ضمن اينكه قیمت تمامشده چغندرقند نيز همه
ساله روندي كاهشي يافته و از  48يورو براي هر تن در ابتداي برنامه
به  26يورو به ازاي هر تن در پايان برنامه رسيد .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
و اتفاق حتمی است .همین االن نیز برای استفاده از منابع آب
موجود با مجادلههای پرشمار میان شهرهای یک استان و استانها
با هم مواجه هستیم .بنابراین دیگر جای مجامله و سهلانگاری و
بیاعتنایی نیست و باید برای همه محصوالت زراعی برنامه افزایش
بهرهوری از منابع آب تهیه و به شکل کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر ميرسد دولت بايد به جاي پرداخت يارانههاي سنگين به
محصوالت زراعي ،همين مبالغ را صرف كمكهاي فني ،آموزشي،
سيستمهاي آبياريهاي نوين و ...كند تا با افزايش ميزان برداشت
محصول در هكتار از آب گرانبها و كمياب موجود حداكثر استفاده
را نموده و سود كشاورزان را در افزايش بهرهوري ببيند.
اگر این اتفاق نیفتد و یا با تأخیر مواجه شود میتوان چشماندازی
بسیار ناامیدکننده را دید که در آن کشاورزان با تنگنا مواجه میشوند،
قیمت تمامشده باالی محصوالت کشاورزی راه رقابت با تولیدات
خارجی را مسدود میکند .قیمت باالی محصوالت کشاورزی-غذایی
منجر به کاهش قدرت خرید و میزان خرید شهرنشینان میشود
و کشاورزی به سمت رکود میرود و امنیت غذایی و امنیت ملی
مخدوش میشود .تا دیرتر نشده و همه پلهای پشت سرمان در
مسیر بهرهوری بیشتر از منابع آب خراب نشده است به فکر باشیم.
ایران در شرایطی نیست که با آتش آب بازی کند.

دالر  4200تومانی و یک تناقض
مسیر اقتصاد مقاومتی نیست؟ اقتصاد مقاومتی اصرار دارد
ایران در یک دوره معین بتواند در تولید کاالهای اساسی
به ویژه مواد غذایی به درجههای باالیی از خوداتکایی
دست یابد .به نظر میرسد دولت محترم برای اینکه نقض
غرض یادشده را که میتواند روند رو به رشد تولید داخل

شکر

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 كرده و زحمت دولت بر باد میرود.

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

خسته نباشید آقای وزیر

قوت مديران ،كاركنان و كشاورزان زحمتكش صنعت قند
خدا ّ
این روزها خبرهای خرسندکننده اندکی از اقتصاد کالن ایران و خبرهای مرتبط با حال و
روز بنگاهها و فعالیتها و خانوادههای ایرانی در رسانهها منتشر میشود .شوربختانه باید گفت
مجموعهای از سیاستگذاریهای 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 ملتها و دولتها که آمريكا
نشان میدهد روزگار ایرانیان خوش نیست .با این همه و در بخش کشاورزی که در این روزهای
داغ و حساس ارزش آن بیش از پیش آشکار ميشود ،شاهد رشد و شکوفایی تولیدات زراعی
بودهایم .در حالی که مطابق با ماده  3قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی
«وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کاالهای بند الف ماده  11این قانون
برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که ساالنه حداقل ده درصد ( 10درصد)
به میزان تولید داخلی این محصوالت اضافه شود تا کاالی مزبور به خودکفایی در تولید داخل
برسد» انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر با افتخار اعالم میکند که رشد  20درصدی به طور
میانگین از  1393تا  1396راه را برای خودکفایی هموار کرد .در تحلیل این رخداد بزرگ انجمن
صنفی نوشته است .با توجه به ارقام و آمار خیرهکنندهای که برخی از آنها را در ادامه میآوریم
یادآور میشویم این اتفاق مبارک حاصل همدلی و همراهی وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه
مدیران صنعت قند و شکر بوده است.عملكرد نهائي بهرهبرداري كارخانههاي قند كشور در سال
 1396در قياس با سال  1392به شرح زیر است:
 1ميزان چغندر توليدي در سال  96بالغ بر  8.069.844تن( 776.047تن پائيزه و
 7.293.797تن بهاره) بوده است كه نسبت به سال (1392آخرين سال ف ّعاليت دولت دهم) بيش
از  132درصد افزايش را نشان ميدهد و اين امر در حالي است كه سطح زير كشت چغندر از
 82.500هكتار در سال  92با رشدي در حدود  53درصد ،در سال  96به حدود  126.000هكتار
بالغ شده ا ّما ميزان چغندر برداشتشده نسبت به سال  92بيش از  132درصد بوده است.
 2ميزان نيشكر توليدي در سال  96با  21درصد رشد نسبت به سال  92به عدد
 7.921.404تن ارتقاء يافته در حاليكه سطح زير كشت نيشكر در سال  92به ميزان 86.588
هكتار و در سال  96به ميزان  87.352هكتار بوده است كه تفاوت چنداني را شاهد نبودهايم.
 3مجموع محصوالت كشاورزي(چغندر و نيشكر) به دست آمده از سطح 213.768
هكتار اراضي كشاورزي كشور ،بالغ بر  15.991.248تن بوده و ميانگين برداشت در حدود
 75تن در هكتار بوده است.
 4از ميزان چغندر فوقاالشاره ،بالغ بر  445.752تن تفاله خشك و  465.465تن تفاله
تر توليد شده و بعنوان خوراك دام عرضه شده است.
 5از ميزان نيشكر فوقالذكر بالغ بر  2.440.371تن باگاس توليد شده و براي توليداتي
همچون  ،MDFكاغذ ،خوراك دام و ...به واحدهاي ذيربط حمل گرديده است.
 6مجموع مالس توليدي از چغندر و نيشكر توليدي ،بالغ بر  632.376تن بوده كه
مكمل خوراك دام و ...مورد
بعنوان موا ّد ا ّوليه صنايع پائيندست از قبيل خميرمايه ،الكلّ ،
استفاده قرار گرفته است.
 7راندمان در هكتار چغندر در سال  1392به ميزان  42تن بوده كه در سال  1396به
 52تن بالغ شده است.
 8راندمان در هكتار نيشكر در سال  1392به ميزان  75/5تن بوده كه با رشدي معادل
 13/2تن در هكتار به عدد  88/7تن رسيده است.
 9ميزان برداشت قند در هكتار از چغندر در سال  1392بالغ بر  7/5تن بوده كه در سال
 1396به رقم  8/81تن رسيده است.
 10ميزان برداشت قند در هر هكتار از نيشكر در سال  1392بالغ بر  8/6تن بوده كه در
سال  1396به رقم  9/98تن رشد يافته است.

ادامه از صفحه اول
اگر حسن روحاني در اقتصاد ،در سياست خارجي ،درصنعت،
در بانكداري و سياستهاي ارزي شكست بخورد شهروندان ايراني با
خود خواهند گفت وقتي اين آدم كه بهترين در ميان كانديداها بود
با اين كابينه نيرومند و داراي سابقه و كارنامه خوب نميتواند روزگار
ايران را به سامان برساند ،اگر كساني كه تجربهاي ندارند و هميشه
تبلور شكست به حساب ميآيند ،بر سر كار بودند چه ميشد .چه
خواهند كرد .مخالفان سرسخت اصالحات بايد حواسشان جمع باشد

 11شكر توليدي از چغندر در سال  1392به ميزان  506.601تن بوده كه در سال 1396
با رشدي معادل  126درصد به رقم  1.143.226تن افزايش يافته است.
 12شكر توليدي از نيشكر در سال  1392به ميزان  616.159تن بوده و در سال 1396
با رشدي برابر با  42درصد به رقم  872.133تن رشد يافته است.
ّ 13
اعم از چغندري و نيشكري در سال  1392به ميزان 1.122.760
كل شكر توليدي ّ
تن بوده كه در سال  1396با رشدي معادل  80درصد به رقم  2.015.359تن افزايش يافته
و ركورد بينظيري را در عمر  123ساله صنعت قند كشور بجاي گذارده است.
 14ميزان شكر وارداتي در هشت سال ف ّعاليت دولتهاي نهم و دهم بالغ بر
 12.680.000تن به ارزش  5.637.000.000دالر بوده در حالي كه ميزان شكر وارداتي
در  5ساله ف ّعاليت دولتهاي يازدهم و دوازدهم ،حدود  2.853.000تن به ارزش
 1.279.000.000دالر بوده است.

كارنامه همگاني

و تصورات بيهوده را از ذهن بيرون بيندازند كه حاال حسن روحاني
را شكست ميدهيم و خودمان به جاي او دولت تشكيل ميدهيم.
امروز در اين ديار هيچ ايراني با اين داستان جور نيست و از هيچ كس
برنميآيد با ادامه وضع موجود تعامل با دنيا و گسست ملي ،اسب
دولت را در مرتعي پر علف و خوش آب و هوا برده و اسب فرتوت
اقتصاد را فربه كند .ترديد نداشته باشيد در كارنامه شكست دولت
روحاني نام خيليها ثبت خواهد شد كه به جاي كمك به دولت بر
اقتصاد ايران لگد زده و كليت آن را به سوي دره هل ميدهند تا بيفتد

و از جايش بلند نشود .اين كسان و نهادها نامشان در كارنامه شكست
روحاني به عنوان نهادها وكساني ثبت ميشود كه زير پاي دولت را
خالي كردند .اكنون و در شرايط روزهاي سخت ارزي است كه بايد
كار بزرگ انجام شده از سوي دولتهاي يازدهم و دوازدهم كه با
همكاري و تعامل بخش خصوصي و دولت انجام شد را پاس بداريم.
روندهاي تغييريافته در توليد و واردات شكر اتفاق مهمي است كه
سرچشمه آن به ذهنيت مديران دولتهاي نهم و دهم از يك طرف و
دولتهاي يازدهم و دوازدهم از سوي ديگر برميگردد.
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آب ،خاک و امنیت غذایی

شکر

پیمان خواجوی

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 جداییناپذیر امنیت ملی دانسته و
حتی اگر تولید غذا در داخل با قیمت تمام شده باالتر نسبت به
واردات انجام ميشود ،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 میکند .نوشته
حاضر که در «همایش ملی سیاستگذاری عمومی ایران» از طرف
پیمان خواجوی ارایه شده و در سایت مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری درج شده است این مسأله را دنبال میکند.
قرارگرفتن موضوع آب ،خاك و امنيت غذايي در كنار هم و
در يك مطالعه سياستگذاري فرصت مناسبي فراهم ميآورد تا
نگاهي دقيق و كاربرديتر به مسائل اين حوزه داشته باشيم .واقعيت
آنست كه موضوعات سياستگذاري را هنگامي كه با هم و در ارتباط
متقابلشان با ديگر موضوعات مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهيم
جنس و ماهيت خروجي و دريافتهاي ما به مراتب كاربرديتر از
زماني است كه موضوعات بهطور مجزا مورد كنكاش قرار ميگيرند.
تالش اين پژوهش اين خواهد بود تا نشان دهد ،سياستهاي
باالدستي حاكم بر سياستهاي آبي و خاكي كشور نقش
مستقيمي بر شيوه بهرهگيري از اين منابع ميگذارند .اين امر
ميتواند ما را نسبت به يك دستوركار سياستي علمي راهنما
باشد ،دستوركاري كه ما را به سمت برنامههايي سوق ميدهد كه
مبتني بر ايجاد اشتغال ،امنيت غذايي و توسعه روستايي با حداقل
بهرهكشي از طبيعت باشد.
به نظر ميرسد مطالعه تحوالت زيستمحيطي و نحوه
بهرهبرداري از آن بيش از آنكه نيازمند مطالعه در چارچوب خود
موضوع محيطزيست باشد ميبايست با رويكرد اقتصاد سياسي
مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .رويكرد اقتصاد سياسي بر وجود
ارتباط ميان پديدههاي سياسي اقتصادي و تأثير آنها بر شكلگيري
پديدههاي اجتماعي سخن ميگويد .بر اساس اين رويكرد موضوع
آب ،خاك و امنيت غذايي ميبايست بر اساس تأثيري كه از حوزه
اقتصاد سياسي ميبينند مورد بررسي قرار گيرند.
از اين رو در اين تحليل و گزارش دو شاخصه ديگر كه مداخله
معناداري در موضوع دارند را نيز مورد بررسي قرار دادهايم .اين
دو موضوع عبارتند از اشتغال و ديگري توسعه روستايي .واقعيت
آن است كه بحراني كه امروز در حوزه آب ،خاك ،منابع طبيعي
و محيطزيست با آن مواجه هستيم ريشه در سياستهايي در
حوزههاي ديگر دارد و تا آن سياستها اصالح نشود مسائل ما
در شيوه بهرهبرداري از ذخاير طبيعي مان نيز اصالح نخواهد شد.
پس از انقالب اسالمي سياستگذاري رسمي در كشور و نيز
نگرشها و استراتژیهاي توسعه كه در كشور مطرح شده است
نگاهي نامنسجم به موضوع كشاورزي و جايگاه آن در توسعه كشور
داشته است به همين دليل نهادها و دستگاههاي سياستگذار تالش
داشتند با استفاده از جهتدهي منابع به سمت كشاورزي و ايجاد
تسهيالت و معافيتهاي متعدد براي اين بخش از يك سو بر
بحران اشتغال فائق آيند و از سوي ديگر موضوع امنيت غذايي را
بهگونهاي پوشش دهند.
بنابراين توصيف نگاهي كه به اقتصاد و توسعه در مناطق
روستايي و محروم ايران وجود دارد به عنوان «کشاورزی بنیاد»
()agricultural-basedشناختهميشودبرايناساسسرمايهها
و دستوركارها به حمايت از خود كشاورزي يا صنايع باالدست و
پاييندست آن گرايش دارد .اقتصاد كشاورزي بنياد بهرهبرداري
از منابع آبي و خاكي را مبناي توليد ثروت قرار ميدهد و رشد
اقتصادي و اشتغال را بدان وابسته ميكند.
نتيجه اين سياست در ايران منتهي به بهرهكشي از طبيعت
بيش از ظرفيتهاي آن شد .موضوعي كه امروز كشور را در
وضعيتي بحراني در حوزههاي آب و خاك قرار داده است.

درياچهها و رودهايي كه خشك شدهاند ،دشتهايي كه نشست
كردهاند ،مراتعي كه به بيابانهاي لميزرع تبديل شد هاند و
خاكهايي كه هر روز بر شوري آنها افزوده ميشود .در اين
پژوهش براي اثبات معنايي كه به دنبال آن هستيم ابتدا يك
نمونه سياستي در كشور را بررسي ميكنيم و پس از آن به باز
كردن ابعاد موضوع ميپردازيم.
بررسي يك نمونه
حدود  13سال از روزي كه در ايران جشن خودكفايي گندم
برگزار شد ميگذرد و البته در سالهاي اخير عدم مديريت
مطلوب و با وجود هزينهها ديگر آن جشن برگزار نشد و
خاطرههايي محو از آن در اذهان باقي مانده است .گندم در
كشور ما جايگاهي بيش از يك كاالي اساسي دارد و حتي فراتر
از امنيت غذايي بلكه با نگاهي دقيقتر ميتواند در زمره مسائل
امنيت ملي كشور قرار بگيرد.
دولت قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي 94-93
را  11550ريال اعالم كرده بود .اين قيمت براي جو  9200و
براي ذرت  ،9600براي دانه آفتابگردان  ،21500براي دانه
كلزا  ،22000براي نخود  22000و ...اعالم شده بود .خريد
تضميني ابزاري براي تشويق كشاورزان براي كاشت محصوالت
كشاورزي و رقابتپذيركردن توليدات آنهاست .هدف دولت از
استفاده از اين ابزار اغلب از يكسو تضمين امنيت غذايي
جامعه است و از سوي ديگر ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري
است كه البته به نظر ميرسد؛ اين سياست ،داراي نادقتيها و
متعاقب آن ناكارآمد و داراي مشكالت فراواني است.
حال ميخواهيم به صورت نمونه قيمت وارداتي گندم و جو
را به كشور بر اساس ارقام واقعي و عيني و تجربهپذير مورد
بررسي قرار دهيم.
قيمت جهاني هر تن گندم  140دالر است .هماكنون
در تجربههاي عيني براي تجار ايراني گندم خوراكي (با
آناليز مناسب به جهت گلوتن ،پروتئين ،رطوبت و وزن
مخصوص جهت مصارف انساني) از روسيه با قيمتي كمتر از
 300دالر پشت گمرك اميرآباد يا انزلي در درياي خزر
توسط بازرگانان تحويل ايران ميشود .همين گندم براي
مصارف دامي بسيار ارزانتر از روسيه و قزاقستان به ايران
حمل ميشود .از سوي ديگر همين بازرگانان براي تحويل
جو در پشت گمرك اميرآباد يا انزلي رقمي حدود  250دالر
را در خواست ميكنند .بنابراين با در نظر گرفتن قيمت ارز
مبادلهاي ( 2850ريال) قيمت هر كيلو گندم وارداتي 8550
ريال و قيمت هر كيلوگرم جو وارداتي  7125ريال محاسبه
ميگردد .بر اين اساس گندم  3000ريال و جو  650ريال زير
قيمت خريد تضميني قابل تأمين است.

مسائل آب در ايران
بحران آب در ايران در برگيرنده شبكهاي از موضوعات و عوامل
درهم تنيده و پيچيده است كه همگي دست به دست هم دادهاند
تا بحرانهاي حال حاضر و آتي را رقم بزنند كه در ذيل به آنها
ميپردازيم.
* مسأله آب در ايران داراي ابعاد مختلفي است يك بعد آن
به روند جهاني تغييرات اقليمي و تغييرات منابع آبي برميگردد
و بعد ديگر آن عمدتاً مسائل مختص به كشور ايران و مبتني
بر مشكالت ناشي از الگوي مصرف داخلي و سياستگذاريها و
فرآيندهاي نادقيق است.
* اقليم كشور ايران اجماالً اقليمي نيمهخشك به حساب
ميآيد كه هر ساله در حال خشكتر شدن است .برخي از
نويسندگان معتقدند رابطه مستقيمي ميان وضعيت اقليمي
ايران و عقبماندگي وجود دارد .ايران با در اختيار داشتن 1/1
درصد خشکی جهان تنها  0/34درصد متوسط بارش جهان را
دارا ميباشد .اگر بارندگي ساالنه در جهان را بین  800تا 820
ميليمتر در نظر بگيريم اين ميزان در ايران حدود  250ميليمتر
است .موضوعي كه بر حيات مناطق مختلف كشور كه داراي هويت
اقتصادي مبتني بر كشاورزي هستند اثر مستقيمي دارد.
* در حالي كه  CSDميزان مجاز بهرهبرداري از منابع
تجديدپذير آب را  20درصد اعالم كرده اما اين ميزان در كشور ما
بيش از  80درصد است.
* برداشت بيرويه آب از منابع زيرزميني موجب نشست
بسياري از دشتهاي كشور شده و عم ً
ال امكان تجديد منابع
بسياري از سفرههاي زيرزميني آب از ميان رفته است.
* نقش اقليم و تغييرات اقليمي در امر كشاورزي در تمام جهان
شناخته شده است و در برخي مناطق به سود كشاورزي است در
برخي مناطق برعكس .براي مثال گرمشدن زمين و آب شدن
يخهاي قطبي مجموعاً باعث رونق كشاورزي در شمال اروپا و
آسياي مركزي شده است و در مناطق ديگر مانند ايران نتيجه
منفي داشته است.
* متوسط مصرف جهاني آب شرب  151ليتر براي هر نفر
است اما اين عدد در ايران  250ليتر در شبانهروز به ازاي هر
ايراني است.
* فرسودگي خطوط انتقال سهم مهمي در هدررفت آب دارد
كارشناسان چيزي حدود  30درصد را تخمين ميزنند.
* سيستم بازيافت آب در كشور آنقدر كوچك و محدود است
كه اساساً تأثيري در محاسبات منابع آبي ندارند.
* در ايران  8درصد آب مصرفي به صورت خانگي مصرف
ميشود 2 ،درصد در صنعت و  91درصد آب مصرفي به بخش
كشاورزي اختصاص دارد.
* راندمان آب كشاورزي در ايران بسيار پايين است .شيوه
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آبياري و توليد در ايران به گونهاي است كه به ازاي هر مترمکعب
آب کشاورزی تنها  0/9كيلوگرم محصول توليد ميشود و اين در
حالي است كه متوسط جهاني توليد محصوالت کشاورزی 2/5
كيلوگرم به ازاي هر مترمكعب آب است.
* در ايران بسياري از اقدامات صورت گرفته مانند ساخت
سدها و بندهاي مخزني و انحرافي بيش از آنكه به رونق اقتصادي
و توليد بيانجامند به ضد خود تبديل شدهاند به گونهاي كه امروزه
از لزوم تخريب برخي از آنها سخن ميرود.
مسائل خاك در ايران
موضوع خاك در ايران آنگونه كه اين روزها در كشور به مسأله
آب پرداخته ميشود مورد توجه قرار نگرفته است و اين در حالي
است كه وضعيت خاك كشور ميتواند به مراتب بحرانيتر از
موضوع آب باشد.
* ايران در حوزه خاك با دو مسأله اصلي مواجه است :اول
كاهش غنا و ارزش غذايي خاك است دوم موضوع شورشدن
تدريجي خاك كشور است
* در ايران به دليل سرعت بهرهبرداري عناصر حياتي خاك به
سرعت در حال كاهش است بسياري از مراتع طبيعي كشور به
دليل استفاده بيرويه عم ً
ال حالت بياباني به خود گرفتهاند.
* از بين رفتن پوشش گياهي در مراتع كشور موجب تشديد
فرسايش خاك و ناتواني خاك در زايش مجدد گياهان بياباني
شده است.
*در ايران از مجموع  18/5ميليون هكتار از اراضي كشاورزي
تقريباً  17ميليون هكتار داراي درجات مختلف شوري هستند و
درجات شوري آنها در حال افزايش است.
ً
* به دليل تخليه عناصر حياتي خاك عمال بهره وري در توليد
محصول نهايي در واحد سطح و همچنين آب مصرفي به شدت
در حال كاهش است.
* آيشبندي كه در كشاورزي دنيا مرسوم است در ايران رعايت
نميشود و اين موضوع اغلب با استفاده از كودهاي شيميايي
جبران ميشود.
* عدم مديريت زبالهها و پسماندهاي كشور و دفن غيراصولي
و غيرفني در حاشيههاي شهري و روستايي موجب آلودگي و
ناباروري خاك در بسياري از مناطق شده است.
مسائل امنيت غذايي
موضوع امنيت غذايي در ايران و جهان داراي پيچيدگيهاي
فراواني است كه فهرستوار اين موضوعات عبارتند از:
* امنيت غذايي يكي از قلمروهاي امنيت ملي در كشور ايران
محسوب ميشود و سياست رسمي جمهوري اسالمي مبتني
بر جلوگيري از تبديل موضوع امنيت غذايي به عنوان حربهاي
سياسي توسط قدرتهاي خارجي است.
* اين دايره امنيتي براي ايران در برگيرنده در دسترس بودن
مجموعهاي از كاالهاي اساسي مانند گندم ،جو ،برنج ،گوشت،
شكر و سويا و ذرت است كه قرار است حيات انسان و حيوان را در
ايران ما تضمين كند.
* بانك جهاني امنيت غذائي را به «دسترسي همه مردم در
تمام اوقات به غذاي كافي براي داشتن يك زندگي سالم» تعريف
ميكند .در نظر  FAOامنیت غذایی زمانی وجود دارد که «همه
مردم در همه زمانها دسترسي طبيعي و اقتصادي داشته باشند
به غذاي كافي ،سالم و مغذي براي رفع نيازهاي غذايي خود و
تنظيمات غذايي براي يك زندگي فعال و سالم».
*در ایران میان تعریف رسمی و فهم مسئوالن از امنیت قضایی و
اسناد باالدستی بویژه ( قانون برنامه) تناقضهای آشکاری وجود دارد.
* گفتمان حاكم بر موضوع امنيت غذايي در كشور بهشدت
گرايش به خودكفايي دارد .خودكفايي در ادبيات سياسي ايران
عبارت از لزوم بينيازي به خارج از كشور ،توليد كاالها و محصوالت
مورد نياز در داخل و نهايتاً جلوگيري از سلطه بيگانگان در تأمين
مايحتاج ضروري است .اين ايده همواره يكي از كليدواژگان
مسووالن بوده و زمينهساز استفاده حداكثري از منابع طبيعي و
محيطزيست ،نگاه شعاري به توليد و نهايتاً توسعه ناپايدار در كشور
بوده است.
* در قانون برنامه پنجم توسعه نگاه به امنيت غذايي بيشتر از
منظر سالمت است نه تضمين تأمين مايحتاج اوليه يعني چندان
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موضوع شيوه و لزوم تأمين مواد غذايي براي شهروندان مورد توجه
قرار نميگيرد.
* راهبرد افزايش توليد با استفاده از بهرهكشي بيش از حد از
منابع امروز كشور را با بحران جدي مواجه كرده است به طوري كه
نه تنها ايده خودكفايي را غيرممكن ساخته بلكه كشور را از بسياري
از داراييهاي طبيعي كه به صورت تاريخي از آنها برخوردار بوده
نيز محروم كرده است .سدهاي ساخته شده ،بيايانهاي به زمين
كشاورزي تبديل شده ،مرتعداريهاي گسترش يافته ،همه و همه
با وجود ايده خيرخواهانه اوليه همگي به ضدخود تبديل شده است.
* نگرش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان
دستگاه مسؤول سالمت غذايي بيش از هر چيز بر كنترل مصرف
چربي ،قند و نمك متمركز است و به عنوان يك اولويت سياستي
شناسايي شده است.
* در ايران اسيدهاي چرب ترانس به ميزان  10درصد و
اسيدهاي چرب اشباع به ميزان  25درصد مصرف ميشوند كه
بنابر آمارهاي جهاني بايد ميزان مصرف اسيدهاي چرب ترانس به
صفر و اسيدهاي چرب اشباع به كمتر از  10درصد برسد.
*سرانه مصرف قند در ايران در وضعيت خطرناكي است در حالي
كه سرانه مصرف در دنيا  13/5كيلوگرم در سال است اين ميزان در
ايران  30كيلوگرم است .اين در حالي است كه اگر چين را از جامعه
آماري حذف كنيم اين ميزان براي هر نفر در سال  8كيلوگرم است.
* سرانه مصرف نمك در ايران  11تا  15گرم در روز است كه
ميانگين جهاني آن  5گرم است .و اين ميزان به دليل رشد بيرويه
استفاده از قضاهاي آماده و فست فودها به صورت چشمگيري در
حال افزايش است.
آب در اسناد باالدستي
مهمترين سندي كه در كشور ما در خصوص آب وجود دارد
عبارت است از :سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در
مورد «مدیریت منابع آب» مصوب مورخ  1377/10/23که در
تاریخ  1379/11/3توسط مقام معظم رهبری تأیید و ابالغ گردیده
که به شرح زیر است:
 -1ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب بر اساس اصول
توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضههاي آبريز كشور.
 -2ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و
سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
 -3افزايش ميزان استحصال آب ،به حداقل رساندن ضايعات
طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
 -4تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب دراجراي
طرحهاي سدسازي و آبخيزداري وآبخوانداري و شبكههاي آبياري
و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاي
دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداري.
 -5مهار آبهاي مرزي كه از كشور خارج ميشود و اولويت
استفاده از منابع آبهاي مشترك.
خاك در اسناد باالدستي
كشور ما فاقد اسناد معتبر باالدستي در خصوص مسائل خاك
است؛ بطوري كه در برگيرنده سياستهاي كالن باشد و بتواند
مبناي قوانين در سطوح پايين قرار گيرد .در اين خصوص تنها
ميتوان به شرح وظايف مديريت آب و خاك در وزارت جهاد
كشاورزي اشاره كرد كه در آن آمده است:
* بررسي و اولويتبندي اراضي كشاورزي جهت انجام عمليات
اصالح و نوسازي خاك ،تسطيح اراضي ،زهكشي ،شوريزدايي ،احياء،
يكپارچهسازي ،آمادهسازي ،عمليات ضدفرسايش و جادههاي بين
مزارع ،آبرساني ،احياء قنوات و استقرار سيستمهاي آبياري.
امنيت غذايي در اسناد باالدستي
مواضع اعالمي قانون برنامه پنجم بيشترين تأكيد را بر سالمت
غذايي دارد در واقع در قانون گرايش امنيت غذايي بيشتر بر
تضمين سالمت است تا تضمين تأمين و ساير وجوه امنيت غذايي:
* در ماده  32بند الف آمده است« :فعاليت شوراي عالي
سالمت و امنيت غذايي كه برابر بند (الف) ماده ( )84قانون برنامه
چهارم توسعه با ادغام شوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سالمت
تشكيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مييابد».
* همچنين در ماده  149همين قانون گفته شده است كه
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«دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را
انجام دهد :الف -حمايت مالي از توسعه كشتارگاههاي صنعتي
و بهبود كشتارگاههاي سنتي و نيمهصنعتي توسط بخش -
غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام ب-
ارتقای سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل  %35ارزش
توليد اين بخش ج -حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني
حاصل از انواع دام ،طيور و آبزيان.
بازسازي مسأله
سياستگذاري آب ،خاك و امنيت غذايي در ايران گرفتار يك
حلقه معيوب است؛ كه همه آنها در ارتباط متقابلشان به صورت
پيوسته بازتوليد مشكل كرده ،منابع را به هدر ميدهند و باخود
توسعه ناپايدار را به همراه دارند .اجزاي اين حلقه عبارتند از:
كشاورزي ،اشتغال و امنيت غذايي
واقعيت موجود در اقتصاد ايران آن است كه امروزه ضرورت
اصالح و بازنگري بر نگرشها و سياستهاي پيشين كه متكي
بر همپوشاني اين اجزاست ،بهطور آشكاري مسجل شده است .بر
اين اساس بايد :نگرشهايي كه از كشاورزي ميخواهد به اشتغال
پايدار برسد و سهم ويژهاي براي آن قائل است را اصالح شود؛
همچنين نگرشهايي كه ميخواهد با استفاده از كشاورزي امنيت
غذايي بيافريند تغيير داده شود.
بر اين اساس اگر بخواهيم اين تحليل را اندكي توسعه دهيم
بايد  5زير مجموعه به عنوان نگرشهاي مستلزم اصالح و بازنگري
در سياستگذاري ايران را در نظر بگيريم:
* نگرش به كشاورزي
* نگرش به دامپروري
* نگرش به اشتغال
* نگرش به امنيت غذايي
* نگرش به توسعه روستايي
اين پنج راهبرد در يك شبكه هم افزايي مدام تأثيرات و
سياستهاي يكديگر را بازتوليد و تقويت كردهاندو چند نتيجه
مشخص به شرح زير داشتهاند:
 -1ازميان رفتن منابع طبيعي و زيستي ازجمله آب و خاك و
تبديل شدن فرصتهاي طبيعي به تهديد
 -2افزايش فقر به واسطه ناكارآمدي و انحراف موجود در
سرمايهگذاريهاي بخش اشتغال
 -3مهاجرت گسترده از مناطق روستايي و افزايش چشمگير
جمعيت حاشيههاي شهري به دليل ناتواني اقتصاد كشاورزي
در زير ارزيابي مختصري از اين پنج راهبرد ارايه ميشود:
نگرش اشتباه به كشاورزي
ایده »کشاورزی؛ محور توسعه» ،يكي از شعارهايي بوده كه
همواره در فرآيند و برنامههاي توسعه در كشور مورد كاربست،
قرار گرفته است .امروز و در شرايط كنوني ،ايده مذكور از دقت
و درستي بااليي برخوردار نيست .كشوري با ميانگين جمعيتي
جوان ،رشد اقتصادي پايين ،بارش كم ،داراي كويرهاي وسيع و
مناطق كشاورزي محدود و نيازمند به ايجاد ساالنه  800هزار تا
يك ميليون فرصت شغلي نميتواند كشاورزي را محور برنامههاي
توسعهاي خود قرار دهد.
نگرش به امنيت غذايي
واقعيت اين است كه در ايران امنيت غذايي معادل خودكفايي
انگاشته ميشود .تقريباً اين فهم از امنيت غذايي در هيچ جاي دنيا
معتبر نيست .بنابراين به نظر ميرسد عبور از اين بحران نيازمند
بازنگري جدي نگرش ما به امنيت غذايي بر اساس واقعيتهاي
جاري و تجارب گذشته است .در گام اول ما نيازمند تنوع بخشي
به بازيگران فعال و مؤثر در امنيت غذايي هستيم .بطور مثال
دستگاه ديپلماسي و روابط خارجي كشور و يا بازرگانان و فعاالن
بخش خصوصي از سويي و از سوي ديگر به لحاظ زيرساختي
سيستم حمل و نقل و كشتيراني ،بنادر كشور ،انبارها و سيلوهاي
كشور ميتوانند نقش ويژهاي در تأمين امنيت غذايي ايفا كنند و...
اصالح رويكرد ما به شيوه دستيابي به امنيت غذايي ميتواند هم
راههاي مقرون به صرفهتري را پيشروي مديران و سياستگذاران
دولت و بخش خصوصي بگذارد و هم آب و منابع طبيعي و زيستي
ما را براي خودمان و نسل آينده تأمين و تضمين كند.
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دو نماينده مجلس زنگ خطر
را درباره بحران آب
به صدا درآوردند

عبدالحميد خديري نماينده مردم بوشهر
در مجلس شوراي اسالمي در مورد وضعيت
كمآبي در شهرها و روستاهاي اين استان گفت
استان بوشهر وارد ماههاي كمآبي و بحران آب
شده است و آنچه درباره جنگ آب شنيدهايم،
حال با چشم خود مشاهده ميكنيم .در همين
رابطه ،مسعود رضايي ،نماينده مردم شيراز
گفته است :مسأله خشكسالي و آب به بحران
تبديل شده و اگر اين روال ادامه يابد در برخي
قسمتها با مسائل و چالشهاي اجتماعي
مواجه خواهيم شد.
موضوع آب در استانهاي جنوبي كشور در
حالي به بحراني گسترده تبديل شده كه ايران
ميتواند با ايجاد واحدهاي شيرينكننده آب دريا
در حاشيه خليج فارس و پمپاژ و انتقال آب به
مناطق خشك استانهاي جنوبي كشور اين
بحران را بر طرف كند .مسعود رضايي ميگويد كه
سرمايهگذاراني از بخش خصوصي براي اجراي اين
پروژه اعالم آمادگي كردهاند و در صورت تضمين
خريد آب از طرف وزارت نيرو ،اين پروژه ميتواند
پا بگيرد .عبدالحميد خديري به اعتمادآنالين
گفت« :ما قب ًال درباره جنگ آب چيزهايي شنيده
بوديم ،اما حاال كمكم داريم آن را با چشم خودمان
ميبينيم .مردم هر منطقه براي مقدار كمي آب به
مردم منطقهاي ديگر توهين ميكنند و كينه به
دل ميگيرند؛ چون آب چيزي نيست كه مردم
بتوانند از آن بگذرند .هر كس به فكر شهر ،روستا و
خانواده خودش است».
نماينده مردم بوشهر در مجلس شوراي
اسالمي گفت« :استان بوشهر وارد ماههاي
ب شده است .وضع در شهرها و
كمآبي و بحران آ 
روستاهاي جنوبي ب ه مراتب بدتر است .مناطقي
مانند دشستان به معناي واقعي كلمه آب ندارند.
چطور بايد بگوييم كه مردم آب ندارند؟»
در همين حال ،مسعود رضايي ،نماينده مردم
شيراز در مجلس در گفتوگو با خبرگزاري كار
ايران «ايلنا» گفته است :آب بحران كلي كشور
است باالخص در برخي استانها از جمله فارس
كه يك استان نيمه خشك است .وي با بيان
اينكه متأسفانه در خشكساليهاي طوالني كه
در چند ماه اخير گريبانگير كشور شده ،استان
فارس آسيب بيشتري ديده است ،تصريح كرده
اسن كه با وجود بارندگيهاي خوب ،همچنان
در بسياري از مناطق روستايي استان مردم
حتي آب خوردن ندارند .وي همچنين تصريح
كرد :مسأله خشكسالي آب به بحران تبديل شده
كه اگر اين روال ادامه يابد در برخي قسمتها
با مسائل و چالشهاي اجتماعي مواجه خواهيم
بود كه ضرورت دارد دولت تمهيدات الزم را
بيانديشد .وي گفت :مجمع نمايندگان استان
فارس در جلسهاي با وزير نيرو درباره راهكارهاي
برونرفت از اين بحران جلسه خواهد داشت و
تأكيد ما بر اين است كه آب از خليج فارس به
اين استان آورده شود كه در مسير انتقال ،آب
مناطق بوشهر و جنوب كشور هم تأمين شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي:

در توليد شكر خودكفا شديم

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه براي
صادرات كاال از بندر چابهار برنامهريزي كردهايم ،اما ماندگاري كاال
در اين بندر زياد است ،گفت :در بحث توليد شكر به خودكفايي
رسيدهايم.
يزدان سيف در مراسم امضاي قرارداد ترمينال تمام مكانيزه مواد
معدني و تفاهمنامه احداث كارخانه تصفيه شكر در چابهار اظهار
حوزه راهبردهاي
داشت :تقويت بندر چابهار هدف استراتژيك در 
نظام است ،اما توجه چنداني به آن نشده است .در سال گذشته با
توجه به رشد توليد شكر در كشور بايد گفت ،امروز در حوزه شكر
خودكفا هستيم .در سالي كه گذشت  8ميليون و  100هزار تن
چغندر قند توليد شد كه  10درصد آن چغندر پاييزه بود كه آب
سبز مصرف ميكند .در سال قبل در توليد چغندر قند  35درصد
رشد داشتيم .وي با بيان اينكه براي مصرف كشور توليد شكر به
اندازه كافي انجام ميشود ،گفت :يك ميليون و  142هزار تن از شكر
مورد نياز كشور از محل چغندر قند تأمين شده است .همچنين
 870هزار تن شكر استحصالي از نيشكر كشت و صنعت خوزستان
داريم و جمعاً حدود  2ميليون تن شكر توليد كردهايم.
سيف با اشاره به مزاياي بندر چابهار گفت :سرمايهگذاران بايد
عمق توجه خود را به صادرات در بندر چابهار تعميم دهند.
وي افزود :امروز فاصله قيمتي شكر سفيد و شكر خام افزايش
يافته كه  60تا  70دالر است و اين شرايط خوبي براي سرمايهگذاران
فراهم كرده است .مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران ادامه
داد :اختالف قيمت شكر خام و شكر سفيد وضعيت مناسبي براي
سرمايهگذاران است ،اما سرمايهگذاران بايد روي بازار خارج از كشور
حساب كنند و صادرات را در اولويت خود بدانند .سيف با بيان اينكه
 10الي  15هزار نفر اشتغال در توليد شكر وجود دارد ،گفت :امروز

شکر

ما در مكاني هستيم كه بازار مصرف زيادي در اطرافمان قرار دارد.
امارات خود شكر خام وارد ميكند و شكر سفيد به افغانستان صادر
ميكند .وي افزود :به عنوان يك شركت همكار دولت در امر تجارت
و تأمين كاالي اساسي تالش كرديم كه به بنادر چابهار فراتر از نگاه
اقتصادي ،نگاه اجتماعي ،سياسي و امنيتي هم داشته باشيم.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران افزود :اشتغال در چابهار
مطلوب است ،اما همين چابهار مأمني براي واردات برنج شده است.
وي اضافه كرد 24 :هزار تن شكر به بخش خصوصي فروختهايم،
اما در تأمين كاميون در چابهار و سيستان و بلوچستان براي حمل
آنها مشكل داريم.سيف افزود :همچنين موضوعاتي با گمرك
داشتيم كه در حال برطرف كردن آن هستيم و از مسئوالن استاني
سيستان و بلوچستان توقع داريم در كنار ما باشند ،تا در توسعه
چابهار همه با اتحاد يكديگر موفق شويم.
وي با بيان اينكه ما براي صادرات از بندر چابهار برنامهريزي كرده
بوديم ،گفت :متأسفانه ماندگاري كاال در بندر چابهار طوالني است.

مديريت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خبر داد:

معيشت  ۱۰۰هزار خوزستاني وابسته به توسعه نيشكر است

مديريت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از كاهش ۴۰درصدي
مصرف آب در مزارع نيشكر نسبت به سالهاي قبل خبر داد.
دكتر محمود شميلي با بيان اينكه شركت توسعه نيشكر براي
افزايش بهره وري و حفظ منابع آبي گامهاي مؤثري برداشته است،
گفت :در شرايط كنوني كه با بحران آب در استان مواجهيم مديريت
چند جانبه مزارع با محوريت پارامتر آب و مهندسي مصرف آب در
سطحي علمي و عملي بطور جدی پيگيري ميشود .وي با اشاره
به ضرورت هوشمندسازي و بهينهسازي فرآيندهاي كشاورزي در
مزارع نيشكر از كاشت تا برداشت ،گفت :شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي در فناوري و مكانيزاسيون كشاورزي از جمله
سيستمهاي آبياري ،زهكشي و همچنين سيستم برداشت،
بهرهبرداري و… در كشور پيشرو است و از اين منظر ميتوان به
خوبي در بحث مانيتورينگ و پايش آنالين ورود كنند.
مديريت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت :به منظور
افزايش بهره وري و كاهش مصرف آب در مزارع ،اقداماتي همچون
تعمير پمپهاي آبياري ،تهيه اقالم و لولههاي جديد آبياري ،اجراي
روش آبياري يك فارو در ميان ،افزايش نظارتها بر آبياري مزارع و …
در دستور كار قرار گرفته است و با يك مديريت تلفيقي و علمي
تالش ميكنيم تا بحران كمبود آب تا حد امكان كنترل شود.
دكتر شميلي استفاده مجدد از زهاب نيشكر براي آبياري
مجدد مزارع و همچنين استفاده از آن در پروژه «شورورزي»
را از ديگر دستاوردهاي مديريت مصرف آب در شركت خواند و
گفت :در مورد طرحها و روشهاي نوين مديريت زهاب و پسماند
و قابليتهاي استفاده از پسماندهاي نيشكر و كمك به طرحهاي
توسعهاي ،برنامهريزيهاي متعددي صورت گرفته و با دعوت از
محققين و كارشناسان خبره در حوزه نيشكر ،گامهاي علمي و
اجرايي در زمينه استفاده از زهابها و پسماندهاي نيشكر و تبديل

آن به فرصتي براي سرمايهگذاري رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال
برداشته شده است .در پروژه شورورزي «شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي با بهرهگيري از زهاب نيشكر براي كشاورزي» فرصت
جديدي براي استان ايجاد كرده است .با استفاده مجدد از زهاب،
عالوه بر برنامهريزي براي مهار  ۳۵هزار هكتار از اراضي كانون
شماره  ۲مولد ريزگرد در منطقه«ميتوان بيش از يك ميليون تن
به ميزان توليدات كشاورزي استان اضافه كنيم».
مديريت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در پايان با اشاره
به اهميت استراتژيك طرحهاي نيشكر در استان و كشور ،گفت:
اشتغال بيش از  ۱۹هزار نفر و معيشت  ۱۰۰هزار خوزستاني،
وابسته به توسعه نيشكر و همچنين توليد محصول استراتژيك شكر
است .كاهش ضريب امنيت توليد براي شركت توسعه نيشكر به
عنوان بزرگترين قطب متمركز كشاورزي – صنعتي كشور ،تبعات
ناگواري در پي خواهد داشت و اشتغال و رونق اقتصادي در دو
بخش كشاورزي و صنعت آسيب جدي خواهد ديد.

شکر
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توليد و بازرگاني كشاورزي تجربه موفق آمريكا و اروپا

دولت در حالي بر احياي وزارت بازرگاني و لغو قانون تمركز
وظايف و اختيارات بخش كشاورزي اصرار دارد كه در كشورهاي
موفق قارههاي آمريكا و اروپا ،اختيارات تجارت و تنظيم بازار مصرف
و حلقههاي پسين توليد درون ساختار وزارت كشاورزي قرار دارد.
در آخرين ماههاي دولت يازدهم ،اليح ه «اصالح بخشي از
ساختار دولت» كه در آن بر تفكيك  3وزارتخانه صنعت ،معدن و
تجارت ،راه و شهرسازي و نهايتاً ورزش و جوانان تأكيد شده بوده
با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسالمي شد .كليات اين
اليحه در برخي از كميسيونهاي تخصصي مجلس در تابستان 96
و همچنين كميسيون مشترك مجلس در بهار امسال مورد بررسي
قرار گرفت و رد شد .با اين وجود و با توجه به تداوم اصرار دولت،
بررسي اين اليحه در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد.
مهمترين و جنجاليترين بخشهاي اليحه اصالح بخشي از
ساختار دولت ،ماده  1اين اليحه مبني بر تفكيك مجدد وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت به وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني
و همچنين تبصره  1اين ماده از اليحه مذكور مبني بر لغو قانون
تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد
كشاورزي بود .قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي
در وزارت جهاد كشاورزي در اواخر سال  ۹۱به تصويب مجلس
رسيده بود .طبق اين قانون ،كليه اختيارات ،وظايف و امور مربوط به
سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و انجام اقدامات الزم در مواردي
همچون صادرات ،واردات و تنظيم بازار داخلي محصوالت و كاالهاي
اساسي از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد
كشاورزي واگذار شد .وزارت جهاد كشاورزي با توجه به اختياراتي
كه براساس قانون تمركز داشت ،كارنامه قابل قبولي طي سالهاي
 ۹۲تا  96را به نمايش گذاشت به گونهاي كه توانست با ممانعت
از واردات بيرويه محصوالتي نظير گندم ،برنج ،شكر و… ،واردات
محصوالت كشاورزي را حدود  ۵ميليارد دالر در مقايسه با سال
 91كاهش دهد.
درحالي اصرار دولت بر احياي وزارت بازرگاني و انتقال اختيارات
بازرگاني حوزه كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي به اين وزارتخانه
ش توليد و تجارت
ادامه دارد كه تجربيات كشورهاي موفق در بخ 
كشاورزي ،خالف اين موضوع را نشان ميدهد .در ادامه اين گزارش،
نگاهي كوتاه به ساختارهاي دولتي بخش كشاورزي در كشورهاي
موفق قارههاي آمريكا و اروپا كه داراي درصد قابل توجهي از توليد
ناخالص داخلي و حجم بااليي از تجارت محصوالت كشاورزي
هستند،مياندازيم:
 -1آمريكا :اياالت متحده آمريكا يكي از كشورهاي پيشرو در
حوزه توليد غذا و محصوالت كشاورزي در جهان محسوب ميشود
و براساس آمارهاي وزارت كشاورزي آمريكا ،تراز تجاري مثبت اين
كشور در سال  2017بيش از  480ميليارد دالر اعالم شده است.
بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهاني (فائو) ،سرانه توليد غذاي
اساسي اين كشور  2.2تن محاسبه شده است .با توجه به سرانه
توليد  0.6تن در ايران ،آمريكا  3.9برابر ايران غذاي اساسي توليد
ميكند .مديريت و ساماندهي توليد و بازرگاني در كشور آمريكا
به شكل يكپارچه صورت ميگيرد؛ يعني وزارت كشاورزي به
عنوان تنظيمگر و تسهيلگر در حوزه توليد و بازار عمل ميكند و
مسؤوليت سياستگذاري تنظيمي در سطح خرد و كالن بازارهاي
مصرف و همچنين برنامهريزي براي صادرات و تعيين استانداردهاي
توليد و واردات بر عهده اين وزارت است.
نكته قابلتوجه در وزارت كشاورزي آمريكا آنجاست كه حوزه
تجارت محصوالت كشاورزي نيز كام ً
ال ذيل اين وزارتخانه مديريت
ميشود و اين امر توسط آنان چنان مهم و حساس تلقي شده است
كه دو معاونت مستقل ذيل وزارت كشاورزي آمريكا هركدام قسمتي
از وظايف اين بخش را انجام ميدهند.
 -2نروژ :نروژ كشوري با حدود  5ميليون نفر جمعيت ،دومين
صادركننده شيالت و محصوالت آبزي در دنيا پس از چين است.

اين كشور در عرض جغرافيايي  60درجه شمالي و شبه جزيره
اسكانديناوي واقع است و به علت سرماي هوا ،توليدات كشاورزي
خاصي ندارد .اما با به كارگيري فناوري پرورش ماهي در قفس ،از
ظرفيت نوار ساحلي  25هزار كيلومتري خود به بهترين وجه در
خدمت توليد و تجارت محصوالت دريايي بهره گرفته است .نروژ از
سال  2014اقدام به ادغام وزارت «شيالت و امور سواحل» خود با
«وزارت صنايع و تجارت» نمود و اكنون وزارت «تجارت ،صنايع و
شيالت» در نروژ متولي توليد و بازرگاني صنعت شيالت است .امور
مربوط به بازرگاني شيالت در وزارت شيالت و امور سواحل اين كشور
به معاونت ،ماهي در قفس ،غذاي دريايي و بازارها واگذار شده است.
 -3كانادا :كانادا در توليد گندم ساالنه دو برابر بيشترين ركورد
توليد گندم ايران ،گندم توليد ميكند و با اتخاذ سياستهاي صحيح
توليد و بازرگاني ،محصولي رقابتي در بازارهاي جهاني عرضه ميكند
و به هيچوجه با مشكالتي كه مازاد توليد گندم سال  95در ايران
به خاطر تفاوت قيمت تمام شده داخلي و قيمت بازارهاي جهاني
ايجاد كرد ،مواجه نشدهاند .مسؤوليت خدمات بازرگاني در وزارت
كشاورزي كانادا بر عهده شاخه اجرايي «خدمات بازار و تجارت
كشاورزي» است كه توسط دستيار معاون وزير كشاورزي اداره
ميشود« .اجراي لوايح و مقررات ابالغشده از سوي مجلس كانادا در
حوزه تنظيم بازار ،اجراي برنامههاي حمايتي و توسعه بازار ،ايجاد
زيرساخت اطالعاتي و تسهيلگري براي حضور بهتر توليدكنندگان
در تجارت بينالمللي» از مسؤوليتهاي اين بخش است.
 -4آلمان :آلمان يكي از كشورهاي پيشرفته در حوزه كشاورزي
و توليدات محصوالت غذايي است .مسؤوليتهاي حوزه بازار در اين
كشور در حوزه كشاورزي ذيل وظايف متولي توليد تعريف شده
است .يك معاونت در حوزه مصرف و بازار وظيفه سياستگذاري
را بر عهده دارد.
 -5استراليا :بخش كشاورزي استراليا يكي از اركان اقتصادي
اين كشور محسوب ميشود .توليد سرانه غذاي اساسي در استراليا،
 7 .3تن است .با احتساب سرانه  600كيلوگرمي ايران ،سرانه توليد
غذاي اساسي استراليا  5 .6برابر ايران است .نام وزارتخانه مرتبط
با امور توليدات كشاورزي اين كشور «وزارت كشاورزي ،شيالت،
جنگلداري و امور آب» است كه چهار حوزه «تأمين بازار»« ،تجارت
و بازرگاني»« ،صنايع تبديلي» و «سالمت و ايمني» انواع محصوالت
مرتبط با بخش كشاورزي همگي بهصورت معاونتهاي ذيل اين
وزارتخانه مشغول فعاليت هستند.
در مجموع ،مطالعه ساختارهاي دولتي و تجارب مديريتي
كشورهاي فوق نشان ميدهد اختيارات تجارت و تنظيم بازار مصرف،
حلقههاي پسين توليد (صنايع تبديلي) و حتي بعضاً اختيارات مربوط
به تأمين امنيت و سالمت غذا درون ساختار وزارت كشاورزي اين
كشورها قرار دارد .با توجه به اين تجربيات موفق جهاني و با توجه
به مشكالت متعدد و قابل توجه ناشي از احياي وزارت بازرگاني و
انتقال وظايف مربوط به تنظيم بازار ،عرض ه و تقاضا ،تراز صادرات و
واردات كشور در حوزه محصوالت كشاورزي به اين وزارتخانه ،انتظار
ميرود نمايندگان محترم مجلس با تصويب اليحه اصالح بخشي از
ساختار دولت به خصوص ماده  1و تبصره  1اين ماده مخالفت كنند.
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قيمت خريد
چغندرقند پاييزه و
جايزه آن تعيين شد

مصوبه شوراي اقتصاد درباره اصالح قيمت خريد
چغندر قند و تعيين جايزه در قبال تحويل هر تن
چغندر قند براي سال  1397از سوي محمدباقر
نوبخت دبير شوراي اقتصاد و رييس سازمان برنامه
و بودجه به وزارت جهاد كشاورزي ابالغ شد.
در اين مصوبه آمده است :شوراي اقتصاد در
جلسه مورخ  1397/3/7درخواستهاي شماره
 17883/020مورخ  1396/7/19و 2013/020
مورخ  1397/2/8وزارت جهاد كشاورزي در مورد
اصالح مصوبه شماره  45523مورخ 1397/2/5
شوراي اقتصاد موضوع قيمت خريد تضميني
محصوالت زراعي ،برگ سبز چاي و پيلهتر ابريشم
براي سال  1397و محصوالت باغي براي سال
 1396را به استناد ماده ( )26قانون الحاق موادي
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()2
بررسي و به شرح ذيل مورد تصويب قرار داد.
 -1در توضيحات رديف  6جدول شماره
( )1مصوبه مذكور درصد عيار براي چغندر قند
پاييزه از  16درصد به  15درصد تغيير مييابد.
نحوه محاسبه قيمت خريد چغندر قند پاييزه
براي عيارهاي مختلف ،بر اساس فرمول مورد
توافق وزارت جهاد كشاورزي و انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر ايران تعيين ميشود.
 -2متن ذيل در انتهاي جدول شماره يك
مصوبه فوقالذكر اضافه ميشود.
«در قبال تحويل هر تن چغندر قند  20كيلوگرم
تفاله خشك (به نرخ هر كيلوگرم  1200ريال براي
چغندر قند بهاره و  1000ريال براي چغندر قند
پاييزه) و  2كيلوگرم قند يا شكر (به نرخ هر كيلوگرم
 7500ريال براي چغندر قند بهاره و  6500ريال
براي چغندر قند پاييزه) به عنوان جايزه تحويل
ميشود .به ازاي هر كيلوگرم چغندر قند مبلغ
 410ريال هزينه حمل در سقف قيمت ابالغي
منظور شده است« .اصالحات فوق از طريق بهبود
بهرهوري كارخانجات ،نبايد سبب افزايش قيمت
مصرفكنندگان و ايجاد بار مالي براي دولت شود».
 -ساير مفاد مصوبه قبلي به قوت خود باقي است.

برداشت چغندر قند
در راميان آغاز شد

مدير جهادكشاورزي راميان از آغاز برداشت
چغندر قند در  315هكتار اراضي كشاورزي اين
شهرستان خبر داد .حسين گلچين اظهار داشت :در
سال زراعي جاري  315هكتار از اراضي كشاورزي
راميان به كشت محصول چغندر قند اختصاص
يافته و برداشت آن از روز گذشته آغاز شده است.
مديرجهاد كشاورزي افزود :توليد چغندر قند در
استان گلستان در سالهاي گذشته بطور متوسط
 60تن در هكتار بوده و طبق برآورد كارشناسان
اين سازمان ،برداشت چغندركاران رامياني در سال
جاري 80 ،تن در هكتار پيش بيني ميشود .وي
عنوان كرد :خريد محصول چغندرقند كشاورزان
رامياني به صورت تضميني از سوي كارخانجات قند
و شكر استان خراسان رضوي انجام ميپذيرد.
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شکر

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
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دوم دهه  80بود...
اگر روند واردات بر روال نیمه ّ

نشریه نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر میشود جمعیت ایران در
سال  1385را معادل  70/5میلیون نفر ذکر کرده است .همین نشریه آمار جمعیت ایران
را برای سال  95رقمی برابر با  79/9میلیون نفر اعالم کرده است .یک محاسبه ساده نشان
میدهد طی سالهای یادشده جمعیت ایران رشدی برابر با  13درصد بوده است .از طرف
دیگر مطابق با آمارهای اعالم شده از سوی منابع معتبر واردات شکر به ایران در سال 1385
معادل  2527هزار تن و در سال  1395برابر با  667هزار تن گزارش شده است .یک
محاسبه ساده نشان میدهد در حالی که جمعیت ایران در دهه یادشده  13درصد رشد
داشته است واردات شکر نزدیک به  74درصد کاهش داشته است .به این ترتیب میتوان
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  1380را ادامه میدادیم با توجه
به اینکه دستکم  10میلیون نفر بر جمعیت ایران اضافه شده است اکنون باید میلیاردها
دالر از منابع ارزی گرانبهای ایران را به واردات این محصول اختصاص میدادیم.
اکنون و در شرایط روزهای سخت ارزی است که باید کار بزرگ انجام شده از
سوی دولتهای 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 دولتهای نهم و دهم از یک طرف و
دولتهای یازدهم و دوازدهم از سوی دیگر برمیگردد.

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان خرداد ماه سال 1397

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1397
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
842

شکر

87
آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان خرداد ماه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن

بها جمع واردات(دالر)

نج
ا منصنفیکارخا هناهیقندوشکراریان

زیر نظر شورای نویسندگان

صفحهآرا :علی صائمی

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی

خیابان شهید گمنام -شماره 14

15,620

6.956.999.817

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

واردات
بخش خصوصي
0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
706
87

واردات
بخش دولتي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
136
0

جمع
واردات
937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
842
87

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

