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 از یک سوراخ
دو بار گزیده نشویم

 بهمن دانائی
سال  در  ایران،  در  داده  رخ  اسالمی  انقالب 
1357 بر نظام شاهی پیروز شد. انقالبیون ایرانی 
به دلیل شتاب دگرگونی ها در سپهر سیاست ایران 
در آن چند ماه منتهی به بهمن 1357 برنامه و 
راهبرد ویژه ای برای اداره اقتصاد کشور نداشتند. 
اما از دل بیانات و سخنان امام خمینی)ره( و برخی 
دیگر از مدیران انقالبی می شد فهمید که توجه به 
روستانشینان به دلیل اینکه آنها جزو مستضعفان 
به حساب می آمدند وهمچنین حمایت از تولید 
امنیت  از  با هدف صیانت  محصوالت کشاورزی 
غذایی جایگاه ویژه ای دارد. بر پایه این دو راهبرد 
انقالب  پیروزی  از  ایران پس  دولت های  که  بود 
اسالمی در حرف و سخن و حتی در برنامه های 
تدوین شده توسعه و برنامه های یک ساله موظف 
به حمایت از تولید محصوالت کشاورزی و دهقانان 
شده  اتخاذ  تصمیم های  بررسی  شدند.  خرده پا 
نشان  با همین محور  انقالب  از  دولت های پس 
می دهد که قانون سفت و سخت تهیه و تصویب 
اساسی  محصوالت  خرید  تضمین  »قانون  شده 

کشاورزی« در 21 شهریور 1368 است.
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|نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران|

تجربه  را  سختی  روزهای  ایران  اقتصاد 
می کند. همه بازیگران اصلی اقتصاد شامل 
و  خانواده ها  حکومتی،  نهادهای  و  دولت 
راهی  دنبال  این شرایط دشوار  در  بنگاه ها 
هستند که کمترین آسیب را دیده و تا جایی 
که قانون و عرف اجازه می دهد منافع خود 
را حداکثر کنند. این رفتار و اراده از سوی 
بازیگران البته بنا بر طبیعت آنها رخ می دهد 
و تا جایی که موجب آسیب  دیدن به دیگری 
قبول  قابل  موجود  در چارچوب های  نشود 
است. تعارض منافع که آن هم یک پدیده 
حتمی در مناسبات میان خانواده ها، بنگاه ها 
و دولت است نیز در همین شرایط سخت، 

دوره تازه ای را تجربه می کند. 
ادامه در صفحه2

محّمدصادق جنان صفت|
فّعالّیت کشاورزی به دلیل طبیعت این 
فّعالّیت که موجب شده است دور از مراکز 
شهری و در اطراف کالنشهرها باشد و البته 
استفاده بیشتر از ماشین آالت و تجهیزات 
در  ویژه ای  پیامدهای  موجب  کشاورزی 
این فّعالّیت شده است. یکی از این پیامدها 
تمایل کمتر جوانان برای ماندن در روستاها 
و مراکز تولید زراعی و دامپروری و جنگل و 
شیالت است. این پیامد قابل لمس است و 
در همه کشورهای جهان نمود پیدا کرده و 
هر کشوری با آن دست و پنجه نرم می کند. 
نشان  دسترس  در  آمارهای  نیز  ایران  در 
می دهد میانگین کشاورزان و زارعان ایرانی 
عارضه  یک  این  و  است  سال   50 باالی 
جرات  کهنسال  کشاورزان  است.  منفی 
ریسک کمتری دارند، با سّنت های قدیمی 
الفت دارند و به سختی حاضرند نوآوری ها 

بپذیرند  را  فّعالّیت  و  تکنولوژی  حوزه  در 
نوآوری  قدرت  نیز  خود  اینکه  سرانجام  و 

کمتری دارند. 
دولت اسکاتلند نیز با همین پدیده مواجه 
کالج  سوی  از  شده  ارایه  آمار  است.  شده 
کشاورزی اسکاتلند نشان می دهد دهقانانی 
که سن آنها بیشتر از 67 سال شده نزدیک 
به 30 درصد کل کشاورزان هستند و فقط 
25 درصد کشاورزان زیر 44 سال سن دارند. 
دولت اسکاتلند به تازگی الیحه ای ارایه داده 
است که هدف این است که کشاورزانی که 
در مزرعه های اجاره ای فّعالّیت می کنند و 
سن آنها کمتر از میانگین سّنی کشاورزان 
شاغل است را در کانون توجه قرار دهند و 
آنها را در شرایط برتر قرار دهند. حمایت 
کشاورزان  این  از  اقتصادی  و  فنی  مالی، 
جوان همانند دمیدن هوای تازه در سپهر 

کشاورزی اسکاتلند خواهد بود. 

از  باید  نیز  ایران  می رسد  نظر  به 
اسکاتلندی ها درس بگیرد و تا فضا، وقت و 
امکانات مالی و مادی جامعه اجازه می دهد 
دمیدن  برای  مدّونی  و  بلندمدت  برنامه 
هوای تازه به آسمان کشاورزی اقدام کند. 
البته این درخواست و نیاز ایران نباید منجر 
نهادهای  و  سازمان   دوباره  رشد  و  زاد  به 
دیوان ساالری  ابعاد  بر  و  شده  تازه  دولتی 
اضافه شود. درس های اسکاتلندی یکی هم 
این است که از نهادهای مدنی برای این کار 
استفاده شده و کار را به دست غیر از دولت 
انجام دهیم. نهادهای مدنی موجود و اجازه 
تأسیس نهادهای مدنی جوانان عالقمند به 
کار در مزرعه ها می تواند زمینه ساز تولید با 
ایران  کشاورزی  رقابت پذیرتر  و  کیفیت تر 
برای  را  راه  میان مدت شود.  در یک دوره 
عبور از بحران کهنسالی کشاورزان ایرانی و 

کشاورزی ایران هموار کنیم.

درس های اسکاتلندی

هشدار کارشناسان به دولت دوازدهم

 داستان تلخ سیب زمینی
سال 1388 تکرار نشود
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آثار تحریم بر تولید و صادرات محصوالت کشاورزی

آینده نگری و صنعت شکر
ادامه از صفحه اول

واقعیت ها  دنیای  این  در  اما  می رسد  نظر  به 
زودگذر  منافع  به  تنها  بازیگران  از  اگر هر کدام 
ناتوان  آینده  از دیدن  و  بپردازند  امروزی خود  و 
باشند روزگار باز هم بدتر خواهد شد و بنیان های 
بی پایه می شوند. در صورتی  و  مناسبات سست 
که همه بازیگران بخواهند با سرسختی و نادیده 
گرفتن منافع دیگران کار خود را انجام دهند به 
بر  ایران  اقتصاد  آنگاه همه  و  بن بست می رسیم 
زمین می افتد. برای اجتناب از این رخداد احتمالی 
باید هر کدام از بازیگران تالش کنند ضمن حفظ 
خود به دیگران نیز فایده برسانند. عقل و منطق 
نیز حکم می کند که بازیگران اصلی اقتصاد ایران 
بنیان  و  داده  قرار  کار  دستور  در  را  آینده نگری 
تولید آینده کشور را حفظ کنند و منافع ملی را 

در دستور کار قرار دهند. 
با این مقدمه نسبتاً بلند اکنون باید به بحث 
اصلی برسم و آن رعایت اصول و پایه های تولید 
ملّی به ویژه در موضوع کاالهایی است که همه 
ایرانیان از آن کاال استفاده می کنند. تردیدی نیست 
که شکر یکی از کاالهایی است که به ویژه برای 
فوق العاده ای  اهّمّیت  جامعه  تهیدست  گروه های 
 7-6 زمره  در  که  ایرانیانی  اکثریّت  هنوز  دارد. 
دهک پایین درآمدی قرار دارند به همراه برخی از 
کاالها و با استفاده از شکر یک وعده غذایی خود 
را تأمین می کنند. مصرف دیگر شکر نیز گونه ای 
است که کشورهای بزرگ اقتصادی مثل اتحادیه 
اروپا و حتی آمریکا نیز برای تولید آن یارانه های 
این  با  می رسد  نظر  به  می دهند.  پیدا  و  پنهان 
تفاسیر، باید بنگاه ها و دولت راه را برای افزایش 
تولید داخلی شکر که با تالش مدیران و فعاالن 
این صنعت به لحاظ کمی در وضعیت مناسبی 
ادامه  هستیم  خودکفایی  مرز  در  و  گرفته  قرار 
یابد. یکی از سازمان های با اهّمّیت برای رسیدن 
که  است  کشاورزی  جهاد  وزارت  مرحله  این  به 
تولید  برای رشد  بلندی  این سال ها گام های  در 
برداشته و در برابر هجوم واردکنندگان رانت خوار 
ایستادگی کرده است. تشکل کارفرمایی مربوط به 
کارخانه های قند و شکر نیز در همه دهه های اخیر 
نشان داده است که یک نهاد مدنی جاندار و ورزیده 
است. اکنون می ماند سایر نهادهای دولتی به ویژه 
سازمان برنامه و بودجه که در مسیر همراهی با 
تولید شکر برخی اقدام ها را اجرا و تصمیم هایی را 
اتخاذ کنند. اکنون که به هر حال قانون تصویب 
شده سال 1368مبنای تصمیم سازی برای تعیین 
قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی است، بهتر 
است اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار داده 
و با رفتارهای سلیقه ای شرایط را دشوار نکنیم. 
آینده نگری برای ایران ارجمند حکم می کند راه 
را برای توسعه صنعت قند هموار سازیم. تالش 
مدیران انجمن صنفی کارخانه های قند و مدیران 
مسیر  در  باید  نیز  را  صنعت  این  کارخانه های 
هموارتری قرار دهیم تا راه برای توسعه صنعت 
توسعه  شود.  باز  شکر  و  قند  اصیل  و  قدیمی 
رقابت پذیری صنعت قند الزام هایی دارد که دولت 
و کارخانه ها باید آنها را شناسایی کرده و در اجرای 

آن گام بردارند.

دولت نهم تأسیس شده پس از پیروزی انقالب اسالمی می خواست 
به وعده های رفاهی داده شده به شهروندان عمل کند. این دولت اما 
برای رسیدن به این هدف راهبردی خود شوربختانه به بیراهه رفت 
و تولید داخلی یکی از کاالهای استراتژیک و قدیمی ایرانیان یعنی 
قند و شکر را هدف قرار داد. دالر تثبیت شده در آن سال ها اجازه 
و  دامپینگ ها  محاسبه  بدون  و  نسبی  طور  به  شکر  واردات  می داد 
بدون لحاظ کردن نرخ تورم کشورهای صادرکننده شکر و تورم ایران، 
واردات این محصول افزایش یابد. در سال 1385 بود که واردات شکر 
رکورد شکست و به عدد 2/5 میلیون تن رسید که حتی بیشتر از کل 
مصرف شکر در آن سال بود. این اقدام اما پیامدهای زنجیره ای قابل 
اعتنایی داشت. یکی از پیامدهای واردات تاریخی شکر این بود که 
کارخانه های قند ایران توانایی پرداخت پول کشاورزان را پیدا نکردند. 
واکنش کشاورزان چغندرکار به این ناتوانی نوعی سرگردانی بود که آیا 
دوباره چغندر کشت کنند یا نه. در این نقطه بود که مدیران وزارت 
کشاورزی وقت بدون توجه به آینده و بدون لحاظ کردن مسایل بازار به 
چغندرکاران توصیه کردند که به جای کشت چغندر قند می توانند به 
کشت سیب زمینی اقدام کنند. رشد شتابان کشت سیب زمینی در سال 
زراعی 88-87 از سوی کشاورزان به یک فاجعه تبدیل شد. روزنامه 
دنیای اقتصاد در 11 آبان 1387 در این باره توضیح داد: »دهقانان 
به  عموماً  خود  حامی  نیرومند  نهادهای  غیاب  در  ایرانی  خرده پای 
رهنمودهای دولتمردان چشم دوخته اند و دل به سخاوت های حمایتی 
دولت دارند. دولت های ایران بر پایه سلیقه های سیاسی که دارند البته 
رهنمودهای متفاوتی به دهقانان و خرده مالکان می دهند و معلوم است 
که برخی سال ها این رهنمودها به زیان دهقانان است. دولت رهنمود 
داد می توان با کشت سیب زمینی درآمدی معادل کشت چغندر داشت 
و این اتفاق افتاد. در حالی که کارخانه های شکر به دلیل فقدان چغندر 
به میزان کافی، از کمترین ظرفیت های ممکن استفاده می کنند، اما 
آنها  میان  در  چغندرکاران  همان  از  بخشی  )که  سیب زمینی کاران 

هستند( نیز با مازاد تولید و بازار اشباع شده مواجه شده اند.
یک کشاورز نمونه ایرانی می گوید: چغندرکاران ایرانی که نتوانسته 
بودند طلب خود را از کارخانه های قند بگیرند، امسال سیب زمینی 
کشت کرده و این اتفاق با تشویق های پیدا و پنهان دولت انجام شده 
است. پیش از وی، بهمن دانائي دبیر انجمن کارخانه های قند و شکر 
سیب زمینی  کشت  کردن  جایگزین  بود  کرده  پیش بینی  نیز  ایران 
به جای چغندر، دردی از دردهای دهقانان دوا نخواهد کرد و مازاد 
عرضه سیب زمینی بر تقاضا حتمی خواهد بود. واقعیت این است که 
نهاد دولت در ایران نفع خویش را بر نفع هر قشر دیگری ترجیح 

می دهد و استداللش این است که این نهاد به نظام گره خورده و 
این گونه است که در یک  تلقی می شود.  نظام  ناکامی  شکست آن 
سال زراعی، کشت چغندر قند به 6 میلیون تن می رسد و 3 سال 
از مسؤوالنی که  به 1/5 میلیون تن کاهش می یابد. آن گروه  بعد 
در گفت وگوهای خود و برای واردات انبوه شکر با تعرفه های اندک، 
سخن از مصرف کنندگان تهیدست می گویند، اما یادشان نمی آید که 
این اقدام یک زنجیره است و تهیدستان روستایی را بیچاره می کند.«

 تکرار با گوجه فرنگی
محصوالت  در  داخل  تولید  به  رویکرد  لحاظ  به  دوازدهم  دولت 
جهاد  وزارت  دارد.  بنیادین  تفاوت های  نهم  دولت  با  کشاورزی 
کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم مدافع و حامی سرسخت تولید 
داخلی بوده و هست. اما واقعیت این است که در کل کابینه نقش و 
سهم وزیر جهاد کشاورزی به اندازه ای نیست که سیاست  های ارزی 
و پولی و تجاری را تعیین کند. نهادهای قدرتمندی مثل سازمان 
برنامه و بودجه نیز در کابینه وجود دارند که در فرآیند بازار و تولید 
محصوالت کشاورزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم اما به شکلی 
نیرومند مؤثرند. یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه تأیید نهایی 
قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی است. این سازمان برای سال 
زراعی آینده قیمت هر کیلو چغندر را نسبت به سال زراعی سال قبل 
فقط 9 درصد افزایش داده است که در مقایسه با نرخ تورم اعالمی 
بازار  شرایط  دیگر  طرف  از  است.  پایین  فوق العاده  رقم  انتظاری  و 
ارز گونه ای شده است که صادرات گوجه فرنگی و سیب زمینی رونق 
دارد و صادرکنندگان این محصوالت توانسته اند در میان کشاورزان 
چغندرکار وسوسه تغییر کشت را اجرایی کنند. در صورتی که دولت 
تضیمنی  قیمت  در  تغییری  می رسد  فرا  نوبت کشت  که  روزی  تا 
به  چغندر  تولید  که  دارد  وجود  احتمال  ندهد  چغندر  شده  اعالم 
محاق برود و داستان سیب زمینی سال 1388 به دلیل مازاد تولید 
دوباره تکرار شود. دولت دوازدهم که اعضای ارشد آن به ویژه آقای 
نوبخت از منتقدان دولت نهم بود که چرا سیب زمینی میان مردم 
توزیع  داستان  است  ممکن  که  باشند  داشته  توجه  می کند  توزیع 
سیب زمینی یا گوجه فرنگی مازاد بر نیاز داخل تکرار شود. با توجه به 
اینکه دولت وعده داده است نرخ ارزهای معتبر راحتی به زیر 10 هزار 
تومان می رساند و با توجه به اینکه میزان صادرات گوجه فرنگی یا 
سیب زمینی به هر حال محدودیت دارد می توان به دولت هشدار داد 
که داستان سیب زمینی سال 1388 ممکن است دوباره اتفاق بیفتد. 
اجازه ندهیم با یک تصمیم غیرمنطقی شرایط سال 1388 برگردد و 

از سوراخ سیب زمینی دوباره گزیده شویم.

»به سبب دشواری تأمین سموم و کودهای باکیفیت و بی خطر 
و نبود عزم در بدنه دولت برای تأمین به موقع آن و موانع داخلی و 
خارجی موجود بر سر راه بخش خصوصی ازیک طرف و هزینه های 
باالی تأمین سموم و کودهای بی خطر عدم پیش بینی بودجه های 
الزم برای پوشش افزایش قیمت آن ها؛ در آینده ای نه چندان دور 
سموم و کودهای پرخطر موجب تولید محصوالت باغی ناایمن و 
بی کیفیت خواهند شد. از سوی دیگر به سبب کمبود منابع مالی، 
قیمت تمام شده باالی تولیدات داخلی و مشکالت صادرات؛ نه تنها 
باغبانی کم خواهد شد  توسعه در بخش  و  رغبت سرمایه گذاری 
بلکه در بلندمدت کاهش سقف تولیدات نیز بسیار محتمل است.  
تجهیزات  تأمین  مشکالت  و  کشور  آبی  منابع   کمبود  بر  عالوه 
روزآمد  برای بخش باغبانی و  همچنین کاهش درآمدهای نفتی 
دولت در کنار رکود اقتصادی و افزایش بیکاری و  افزایش تورم در 
بخش های غیرخوراکی  موجب کاهش توان خرید خوراکی خانوار 
ازجمله محصوالت باغی که کشش ناپذیر هستند خواهد شد. بنابراین 
پیش بینی می شود روند سرانه مصرف میوه در جامعه کاهش یافته و 

درنتیجه تهدیدی بر امنیت غذایی خانوار خواهد بود. به عبارت دیگر 
کوچک شدن سفره خانوار و بی کیفیت شدن محتوای آن بسیار 

مخرب تر از دوره تحریم های قبل خواهد بود.«
آنچه در باال خواندید بخشی از گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع 
غذایی اتاق بازرگانی ایران با عنوان »شناسایی چالش های آثار تحریم 
بر تولید و صادرات محصوالت باغی« است که بر روی پایگاه خبری 
اتاق ایران منتشرشده است به ارائه پیشنهادهای ضروری در این زمینه 
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ادامه از صفحه اول
این قانون که در 22 شهریور همان سال به تأیید شورای نگهبان 
رسید شامل یک ماده واحده و 7 تبصره بود.درماده واحده آمده بود: 
»به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی و ایجاد 
از ضایعات محصوالت  تولید و جلوگیری  نظم  تعادل در 
کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه 
ساله خرید محصوالت اساسی کشاورزی )گندم، برنج، جو، ذرت، 
چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و 
حبوبات( را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعالم 
و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.« 
قانون یادشده در 3 دهه تازه سپری شده تاریخ کشاورزی ایران 
به هر حال اجرا شده و البته قّوت و نقص های آن نیز برای فّعاالن 
بخش کشاورزی آشکار است. قانون یادشده با همه ضعف هایی 
که در ذات خود داشته و دارد و به مرور زمان نیز آشکار شده 
است اما پایه کار بوده و باید تا روزی که قانون تازه ای جایگزین 
آن نشده و یا لغو نشده است با قدرت و دقت اجرا شود. متأسفانه 
در سال های اخیر و با توجه به اجرای این قانون با سلیقه های 
متفاوت از سوی مجریان و دستگاه های متفاوت شاهد کاستی های 
بیشتری بوده ایم. یکی از کاستی های اجرایی قانون تضمین خرید 
محصوالت کشاورزی این است که تصمیم گیرنده نهایی آن جایی 
است که با تولیدکنندگان اصلی یعنی کشاورزان و ذی نفعان پس 
از تولید آشنایی ناکافی دارد و در تصمیم گیری ها تنها به جیب 
دولت فکر می کند که آیا می تواند قیمتی تعیین کند که اگر دولت 

ناچار شد خریدی انجام دهد پول آن را تأمین کند یا نه.
 عدم تعادل عجیب 

فرآیند تعیین قیمت محصوالت کشاورزی بر اساس عرف و 
قانون گونه ای شده است که در آخر کار مدیران یک نهاد درباره آن 
تصمیم می گیرند. تجربه نشان داده است مدیران این نهاد بزرگ و 
برنامه ریز عموماً حاضر به پذیرش قیمت های اعالمی وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان نهاد باالدستی تولید کشاورزی نیستند. این 
فرآیند موجب می شود در برخی تصمیم ها عدم تعادل های جدی 
در کمیت و کیفیت تصمیم ها دیده شود. به طور مثال در حالی که 
قیمت تضمینی چغندر بهاره با رشدی معادل 92 درصد در سال 
زراعی 98-1397 نسبت به سال زراعی پیش از آن به 3403 ریال 
رسیده است، نرخ تضمینی سیب زمینی پاییزه با رشدی معادل 13 
درصد از 4237 ریال به 4788 ریال رسیده است. تفاوت حدود 
40 درصدی در نرخ رشد قیمت تضمینی این دو محصول با توجه 

به مشابهت های کشت عدم تعادل در تولید ایجاد می کند. رشد 
قیمت خرید تضمینی سایر محصوالت مثل پنبه، عدس، نخود 
و... نیز برای سال زراعی 98-1397 بیشتر از رشد قیمت خرید 
تضمینی چغندر قند بوده است که دالیل آن هرگز به طور آشکار 

برای ذی نفعان توضیح داده نشده است.
 پایین تر از تورم 

بر اساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
»دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی 
کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه ای تعیین 
نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعالم شده از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در همان سال کمتر نباشد.«
در حالی که معلوم است نرخ تورم انتظاری سال 1398 بسیار 
فراتر از رشد 9 درصدی نرخ خرید تضمینی چغندر قند خواهد 
بود، دالیل تثبیت نسبی قیمت خرید این محصول )در مقایسه 
با نرخ تورمی سال بعد که برخی پیش بینی ها آن را کمتر از 30 

درصد نمی دانند( نیز توضیح داده نشده است.
 صادرات و قاچاق 

پس از آنکه سیاست ارزی دولت در فروردین ماه 1397 منجر 
به فرار نرخ ارز از محدوده های رشد پایین شد و نرخ دالر به مثابه 
ارز معتبر به 300 و حتی 400 درصد رسید، اتفاق مهمی که در 
حوزه تجارت و قاچاق محصوالت کشاورزی رخ داد. صادرات و 
قاچاق سیب زمینی، گوجه فرنگی، رب گوجه و... به دلیل تفاوت 
معنادار قیمت ارزها در بازار آزاد و قیمت اعالمی بانک مرکزی 
اتفاق تازه ای بودکه رخ داد. این اتفاق منجر به خرید محصوالت 
یادشده از کشاورزان به قیمت باالتر شده است. نیک می دانیم اما 

این روند نمی تواند ادامه یابد و شرایط برمی گردد.
 انتظار چه چیزی را داریم 

به  اطالعات  توزیع  و  تولید  فقدان  نشان می دهد که  تجربه 
میلیون ها بهره بردار کشاورزی در پهنه سرزمین راه را برای تولید 
هیجان آلود محصوالت هموار می کند. سال های طوالنی است که 
شاهد عدم تعادل در تولید پیاز و سیب زمینی بوده ایم و دیده ایم 
که دهقانان خرده پای ایرانی وقتی قیمت سیب زمینی در یک سال 
زراعی به هر دلیل افزایش قابل مالحظه دارد بدون اطالع از اینکه 
در سال زراعی بعد همتایان او در سراسر کشور سیب زمینی کشت 
می کنند و وفور کشت و برداشت موجب سقوط قیمت ها خواهد 
شد این اقدام را اما انجام می دهند. به نظر اکثریت متخّصصان و 
آگاهان به مسایل تولید و بازار محصوالت کشاورزی انتظار این 

است که این اتفاق در سال زراعی آینده در باره سیب زمینی و 
گوجه فرنگی در تقابل با تولید چغندرقند رخ دهد و این مسئله 

نگران کننده شده و نشانه های آن دیده می شود.
 عدم تعادل های بعدی 

اگر مدیران ارشد سازمان برنامه ریزی کشور در کمترین وقت 
باقی مانده تا شروع کشت و تصمیم کشاورزان عدم تعادل در اعالم 
قیمت خرید تضمینی چغندر قند با محصوالت رقیب را در دستور 
کار قرار ندهند چند عدم تعادل تازه پدیدار خواهد شد. نخستین 
عدم تعادل به افزایش رشد عرضه بیشتر از تقاضای سیب زمینی و 
گوجه فرنگی در زمان برداشت محصوالت یاد شده است. این عدم 
تعادل به زیان کشاورزان است که بدون تحلیل و بدون داشتن 
اطالعات کافی اقدام به کشت کرده اند خواهد شد. عدم تعادل 
بعدی در کاشت چغندر خواهد بود. کاهش کشت چغندر قند 
منجر به بهره برداری ناقص کارخانه ها شده و سودآوری کارخانه ها 
را مخدوش خواهد کرد و زیان انباشت شده تازه ای بر دوش این 
واحدها خواهد افتاد. عدم تعادل بعدی در این صورت، افزایش 
واردات شکر به دلیل کاهش تولید داخلی است که می تواند به 
یک دور تازه از عدم تعادل های جدی در سایر بازارها شود. این 
عدم تعادل هایی که انتظار آن را باید کشید به زیان نهاد 
دولت است که باید منابع تازه ای برای خرید سیب زمینی 
و گوجه فرنگی مازاد بر مصرف بپردازد و همچنین ارز مورد 
نیاز برای واردات احتمالی شکر را بر دوش بگیرد. این اتفاق 
جدای از ایجاد نارضایتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
است. کارخانه های چغندر قند که در سال های اخیر توانسته  اند 
کمی از بی مهری های قبلی را جبران کنند نیز متضرر خواهد شد 
و در پرداخت هایشان به چغندرکاران باقی مانده با دردسر مواجه 
می شوند. مهم تر از همه اما آسیب های احتمالی است که کشاورزان 
خواهند دید. عقل و منطق و اقتصاد حکم می کند که نباید اجازه 
دهیم آسیب های قبلی دوباره و با همان سازوکار اما به بهانه های 
دیگر بازگردند، بنابراین تا دیر نشده است باید جلوی زیان بزرگ 

و تکرار تراژدی را گرفت.
ذکر این نکته اّما ضروري است که با توّجه به اینکه خرید 
تضمیني چغندر قند به عهده کارخانه هاي قند است، دولت براي 
این عمل نیازي به تخصیص و تزریق نقدینگي ندارد اّما خرید سایر 
محصوالت از جمله سیب زمیني، پیاز، گوجه فرنگي و... از وظایف 
دولت است و الزام دارد که اعتبارات سنگیني را در این خصوص 

تخصیص و پرداخت نماید.

از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم

پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: »محصوالت 
باغی 15 درصد از سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی کشور 
را تشکیل می دهند اما نیمی از این محصوالت صادر می شوند. از 
طرفی ایران در تولید برخی از محصوالت باغبانی در سطح دنیا از 
جایگاه و رتبه بسیار خوبی برخوردار است. به طوری که در زمینه 
برخی از محصوالت رتبه اول و به طورکلی در میان 10 کشور 
باغی در جهان قرار دارد.«بر  تولیدکننده محصوالت  عمده در 
وارداتی،  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  گزارش،  این  اساس 
کمبود نهاده های باکیفیت کشاورزی، افت صادرات، محدودیت 
نهاده های کشاورزی  افزایش هزینه های  بازارهای صادراتی،  در 
وارداتی، افت کیفیت تولیدات به دلیل عدم توفیق در واردات 
سموم باکیفیت باال، عدم توفیق در جذب سرمایه گذاری، تهدید 
امنیت غذایی جامعه، موانع تکنولوژی روز از مهم ترین پیامدهای 
اعمال تحریم ها بر حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کشور است 
که به همراه سیاست های ناکارآمد دولت به خصوص سیاست های 
ناپایدار ارزی دولت، فعاالن اقتصادی این عرصه را دچار مشکل 
کرده است.کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران تأکید 
می کند با توجه به شاخص هایی نظیر اهمیت در تأمین امنیت 

غذایی و افزایش صادرات غیرنفتی، اشتغال زایی و توسعه روستاها 
پیامدهای  کاهش  و  تحریم  آثار  بررسی  در جهت  برنامه ریزی 
مخرب آن بر تولید و تجارت محصوالت باغی، می تواند عالوه بر 
حفظ مزایای اقتصادی و تولید محصوالت باغی و حفظ اشتغال، 
مانع از کاهش صادرات می شود.گزارش کمیسیون در ادامه به 
بررسی میزان تولیدات محصوالت باغی طی سال های 87 تا 96 
پرداخته که بر اساس آن متوسط نرخ رشد محصوالت باغی در 
برنامه پنجم 12.5 درصد و عملکرد آن 5.6 درصد بوده است.در 
این گزارش آمده که بر اساس برنامه ششم، میزان تولیدات باغی 
باید به 21 میلیون و 900 هزار تن برسد و 4 هزار و 600 هزار 
هکتار گلخانه جدید احداث شود.کمیسیون کشاورزی و صنایع 
غذایی اتاق ایران پس از بررسی میزان صادرات محصوالت باغی 
ازجمله  باغی مختلف  در 10 سال گذشته و سهم محصوالت 
پسته، خرما و زعفران در سبد صادراتی کشور، تأکید می کند 
محصوالت  صادرات  و  ارزی  سیاست های  ناپایداری  و  ابهامات 
کشاورزی، وابستگی به معدود کاالهای صادراتی، نبود هماهنگی 
ازجمله  عدم حمایت  و  صادرات  در  دخیل  دستگاه های  میان 

مهم ترین دالیل افت صادرات محصوالت باغی است.

 مهم ترین دالیل کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی
بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون 
تأمین  در  مشکل  ایران،  اتاق  غذایی  صنایع  و  کشاورزی 
کاهش  منابع،  کاهش  باکیفیت،  سموم  و  کود  نهال،  بذر، 
تأمین  در  دشواری  و  باغبانی  بخش  در  سرمایه گذاری 
تکنولوژی های روز ازجمله مواردی است که منجر به کاهش 

کمی و کیفی تولیدات باغی در سال های آینده خواهد شد.
  راهکار مقابله با تحریم ها در تولیدات باغی 

پیشنهادات  و  راهکارها  ارائه  به  گزارش  این  پایانی  بخش 
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران به منظور کاهش 
تأثیرات ناشی از اعمال تحریم ها بر تولید و تجارت تولیدات 
باغی اختصاص دارد. بر همین اساس، شفاف سازی حمایت ها و 
سیاست ها، آسیب شناسی جامع اعمال تحریم ها، لغو ممنوعیت 
حمایت  ارزی،  سیاست های  پایداری  اولویت بندی،  صادراتی، 
از  بهره گیری  به منظور  سرمایه گذاری  خصوصی،  بخش  از 
فناوری های نوین و پیش بینی بسته حمایتی ازجمله راهکارهای 
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران به منظور مقابله 

با آثار تحریم ها در حوزه محصوالت باغی است.
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با توجه به نزدیک شدن شروع فصل برداشت 19-2018 )نوامبر و اکتبر(، صنعت شکر تایلند 
براي دّومین سال متوالي از وجود رژیم جدید شکر محروم خواهد بود، چراکه احتماالً مذاکرات 
در مورد اصالحات تا اواخر سال 2019 ادامه خواهد داشت. دولت در سال 2018، دستورالعمل 
اجرایي بازار را لغو کرد اما در طول سال با انجام برخي اقدامات موقتي، به تنظیم و کنترل 
سیستم ادامه داد.  آخرین حرکت در این زمینه، تصویب بسته 15 میلیارد باتي براي حمایت 

از کشاورزان نیشکرکار بود. 
این امر مي تواند باعث افزایش نارضایتي برزیل شود چراکه این کشور در سال 2017 در 
خصوص شیوه هاي پرداخت یارانه در صنعت شکر تایلند به سازمان تجارت جهاني  شکایت 
کرده بود.  احتماالً حجم فرآوري نیشکر آسیاب هاي تایلند نسبت به 135 میلیون تن سال 
گذشته با اندکي کاهش مواجه شود. منابع صنعت معتقدند که برداشت نیشکر این کشور ممکن 
است به 120 تا 130 میلیون تن برسد که همچنان در رتبه دّوم بیشترین مقدار تولید است.  
اما در عین حالي که تولید فعلي در سطح باالیي باقي خواهد ماند، چشم انداز برنامه توسعه 
بلندمدت این کشور به گونه اي است که اصالحات بازار شکر ممکن است بر سودآوري صنعت 
تأثیر بگذارد.  اگر صنعت مجدداً اعتماد خود را به دست آورد، تولید شکر به عنوان یک کسب و 
کار سودآور باقي خواهد ماند. با این حال، جاي تردید بسیار وجود دارد که کارخانه هاي تایلندي 

اقدام به سرمایه گذاري قابل توجهي در ظرفیت هاي جدید نمایند. 

 وضعیت شکر در سال 2018-19
محصور نیشکر سال 19-2018 همچنان از شرایط مطلوب آب و هوایي سود خواهد برد و 
طبق اعالن اداره هواشناسي تایلند، تجمیع بارندگي هاي ماه هاي ژانویه تا سپتامبر 2018 در 
دشت هاي مرکزي و نواحي شمال شرقي تایلند که جزو مناطق اصلي کشت نیشکر این کشور 
محسوب مي شوند، 10 تا 15 درصد باالتر از حد طبیعي بوده است. با این حال، بطور قابل 
توجهي کمتر از سال گذشته است.  نیشکر این مناطق تقریباً  70 درصد کل تولید نیشکر 

تایلند را تشکیل مي دهند. 

پایین بودن قیمت هاي نیشکر باعث شده است تا کشاورزان، کشت مجدد و احیاء مزارع 
قدیمي نیشکر را با تأخیر انجام دهند.  در نتیجه، پیش بیني مي شود تولید نیشکر به 120 تا 

130 میلیون تن برسد که 10 درصد کمتر از سال 18-2017 خواهد بود.

انتظار مي رود تولید شکر از 14/7 میلیون تن سال 19-2018 به 12/6 میلیون 
تن در سال 19-2018 کاهش  یابد. با این حال، این رقم تولید همچنان در رتبه 

دوم بیشترین حجم تولید قرار دارد. 
این  زراعت  کشاورزان  نمي رود  انتظار  نیشکر،  کشت  جذابیت  کاهش  وجود  با 

محصول را کنار بگذارند. 
به گفته رییس بزرگ ترین گروه تولیدکننده شکر کشور، هنوز کشت نیشکر در مقایسه 
با برنج، درآمد بیشتري براي کشاورزان این کشور به ارمغان میآورد. ایسارا  معتقد است 
که درآمدي یک رآي  نیشکر مي تواند تا 9600 بات تایلندي برسد در حالي که درآمد 
همین زمین براي کشت برنج معادل 3500 بات خواهد بود. وي اضافه کرد که بدلیل 
نیاز آبي بیشتر برنج، بهره وري هر رآي زمین این محصول کمتر است، به جز تعداد زیادي 

از نواحي روستایي فاقد زیرساخت هاي آبیاري. 
احتماالً روند کاهش مصرف شکر در سال 19-2018  مشابه گذشته تداوم داشته 
باشد با توجه به وضع مالیات شکر براي نوشیدني هاي غیرالکلي در سپتامبر 2017 و 

افزایش تدریجي آن تا سال 2023، یکي از عوامل موثر در این زمینه است.
به خود  را  تایلند  از کل مصرف شکر  نوشیدني هاي غیرالکلي، حدود 20 درصد 
اختصاص مي دهند. با توجه به وضع مالیات جدید، نوشیدني هاي فاقد شکر که از 
شیرین کننده هاي مصنوعي استفاده مي کنند 5 تا 10 درصد ارزان تر از نوشیدني هاي 

شیرین شده با شکر خواهند بود. 
در مجموع تولیدکنندگان مواد غذایي و آشامیدني ها، تقریباً 80 درصد کل شکر 
مصرفي غیرمستقیم را به خود اختصاص مي دهند. الزم به ذکر است که سهم مصرف 

شکر صنعتي از کل مصرف، به حدود 46 درصد مي رسد. 
در عین حال، مصرف مستقیم شکر خانوارها که 54 درصد کل مصرف شکر کشور را تشکیل 

آغاز فصل برداشت نیشکر تایلند، بدون رژیم جدید شکر
 )Folichts( نشریه بین المللي شکر و شیرین کننده ها
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مي دهد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، حدود 2 درصد افزایش یافته است. 

اطالعات وزارت صنایع نشان مي دهد که کل فروش شکر در حال کاهش است.  میزان 
فروش شکر در بازارهاي داخلي طي ماه هاي ژانویه تا اوت، حدود 60 هزار تن کمتر از دوره 

مشابه گذشته بوده است که بیانگر کاهش 3 درصدي مي باشد. 
سال در  کشور  این  یابد.  افزایش  باید  نیز  صادرات  تولید،  شدید  افزایش  به  توجه   با 
 2018-2017 توانست بیش از 10 میلیون تن شکر صادر کند که تقریباً 3 میلیون تن بیشتر از سال

2017-2016 است. بر روي کاغذ و به دلیل تصمیم این کشور براي کاهش ذخایر بزرگ شکر، 
حجم محموله هاي ارسالي در سال 19-2018 افزایش خواهد داشت. در سال 2018، صادرات 
شکر تصفیه شده به میانمار افزایش یافت. در هفت ماهه اول سال، حجم صادرات به این کشور 
به حدود 445 هزار تن رسید که در مقایسه با رقم 370 هزار تن دوره مشابه سال قبل، افزایش 
زیادي را نشان مي دهد. باال بودن عوارض ضد دامپینگي ) مه 2017 تا مه 2020( چین در مورد 
شکر براي چند کشور صادرکننده )از جمله تایلند(، این افزایش توضیح داده است. به عقیده 

بازار، بخش اندکي از شکرهاي تصفیه شده تایلندي به چین صادرشده است. 

  اصالح سیاست شکر – یك دستور کار ناتمام
در ژانویه 2018، دولت دستورالعملي موقتي را براي برداشتن محدودیت کنترل قیمت هاي 
 B براي فروش داخلي و سهمیه هاي A داخلي شکر و مدیریت فروش شکر ) معروف به سهمیه

و C براي فروش صادرات( در سال هاي 18- 2017 و 19-2018 صادر کرد.
این جایگزین بخشي از قانون شکر و نیشکر )1984( شد که کف قیمت شکر عمده 
فروشي را تنظیم و مالیات ویژه 5 باتي براي هر کیلوگرم فروش شکر داخلي را حذف 
مي کند. با این حال، دولت همچنان برنامه حمایت قیمتي نیشکر را تحت قانون شکر و 

نیشکر حفظ کرده است.
مقّررات زدایي موّقت کاهش قیمت هاي عمده فروشي شکر، باعث کاهش قیمت شکر 
داخلي شده است. در سپتامبر 2018، متوسط قیمت درب کارخانه براي شکرسفید و 
شکر تصفیه شده، 15 تا 17 بات براي هر کیلوگرم بود که 3 بات کمتر از قیمت کنترل 
شده قبلي مي باشد. با این حال، همچنان قیمت هاي داخلي به مراتب باالتر از سطح بازار 
جهاني است. با وجود حذف محدودیت قیمت عمده فروشي درب کارخانه، شکر هنوز در 
فهرست محصوالت و خدمات کنترل شده وزارت تجارت ذکر شده است. در نتیجه، سقف 
قیمت خرده فروشي هر کیلوگرم شکر، بدون تغییر در سطح 23/5 بات باقي مانده است.

سقف قیمت خرده فروشي، براي حمایت از مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمتها است. 
عالوه بر این،  حق الزحمه شکر داخلي براي شکر عمده فروشي تعریف شده است. در حال 
حاضر، حق الزحمه هر کیلوگرم شکر داخلي معادل 1 بات تعیین شده است. این حق الزحمه 
یارانه  تامین کننده  و  پرداخت شده  نیشکر  و  به صندوق دولتي شکر  کارخانجات شکر  از 
تولیدکنندگان نیشکر، در مواقع کاهش قیمت محصول آنها در بازار به کمتر از قیمت هاي 
مداخله اي  است. به عبارت دیگر، حق الزحمه شکر داخلي بطور مؤثري، جایگزین مالیات ویژه 
5 باتي شده است که قبالً توسط صندوق شکر و نیشکر تأمین مي شد و با دستورالعمل 15 ماه 
ژانویه حذف گردید.  دستورالعمل اجرایي 15 ژانویه به عنوان یک اقدام موقت تلقي مي شود. در 
عین حال، دولت تایلند در راستاي درخواست برزیل از طریق سازمان تجارت جهاني، در حال 

نهایي کردن اصالحات قانون شکر و نیشکر است.
زماني که دولت بسته حمایتي کمک به بخش کشاورزي را منتشر کرد سختي پیدا کردن 
یک راهکار براي حفظ منافع شکر داخلي و همچنین رقباي بین المللي کشور آشکار گردید  در 
ماه اکتبر، بانکوک بسته.15/6 میلیارد باتي )1 دالر = 32/74 بات( را براي حمایت از 340 هزار 
نیشکرکار ثبت شده در اداره شکر و نیشکر این کشور تصویب کرد.  منابع دولتي تأکید کردند 
 که این حرکت، قوانین سازمان تجارت جهاني را نقض نمي کند زیرا مبلغ یارانه ها، کمتر از

10 درصد ارزش صنعت شکر را تشکیل مي دهند. 
در مجموع، مستقیماً 6/5 میلیارد بات از محل صندوق اضطراري دولت براي خرید نهاده هایي 
مانند کود و سموم دفع آفات اختصاص خواهد یافت. با توجه به انتظار تولید 130 میلیون تن 
نیشکر، سهم هر تن به 50 بات میرسد. این پول توسط بانک کشاورزي و تعاوني هاي کشاورزي  
پرداخت مي شود. سقف پرداختي براي هر تولیدکننده معادل 350 هزار بات و حداکثر بابت 

تحویل 5000 تن نیشکر خواهد بود.
9/1 میلیارد بات دیگر نیز به طور مستقیم از طریق صندوق نیشکر و شکر  به کارخانه هاي 
تولیدکننده شکر )و به ازاي هر تن معادل 70 بات( پرداخت خواهد شد.  انتظار مي رود این 
صندوق در سال 2018 با کسري 7.797 میلیارد باتي در مقایسه با 9.701 میلیارد باتي ثبت 

شده در پایان ماه اوت مواجه باشد.
در نتیجه قیمت هر تن نیشکر در سال 19-2018 به 800 بات )در مقایسه با 680 بات( 
خواهد رسید که صرفاً مبتني بر قیمت بازار جهاني است.  تنها دو روز بعد، کشاورزان نیشکرکار 
اعالم کردند که این بسته حمایتي براي پوشش هزینه هاي تولید آنها کافي نخواهد بود و قیمت 
900 بات را پیشنهاد دادند.  این بدان معني است که چانه زني روي قیمت هاي نیشکر براي 

افزایش، قابل اعتراض است. 

  بخش اتانول به دنبال شفافیت بیشتر سیاست هاي دولت 
بخش اتانول در این کشور به عنوان یکي از عوامل مهم در تثبیت صنعت شکر شناخته شده 
است. در ماه مه، اداره نیشکر و شکر اعالم کرد که 500 هزار تن شکرخام براي تولید اتانول 
تخصیص خواهد یافت که بیشتر از سطح متداول 200 هزار تن است.  تخصیص اضافي با هدف 
کاهش هزینه تولید بوده است چرا که قیمت هاي مواد اولیه جایگزین )تراشه هاي کاساوا(، 
به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر هر تن از این محصول در بازار داخلي با قیمت 6750 

بات مبادله مي شود در حالي که این رقم در سال گذشته معادل 5000 بات بوده است.
این افزایش قیمت، نتیجه کاهش شدید تولید است که از 31 میلیون تن سال 2016-17 
به رقم 28 میلیون تن در سال 18-2017 رسیده است.  انتظار مي رود میزان تولید براي سال 
19-2018 به حدود 30 میلیون تن افزایش یابد.به دلیل باال بودن قیمت کاساوا، امسال بیشتر 
از مالس و شربت نیشکر براي تولید اتانول سوختي استفاده شده است. سهم ترکیبي این دو 
ماده اولیه در سال 2018 به حدود 70 درصد رسید که از 64 درصد سال گذشته بیشتر است.
هدف بلندمدت دولت، افزایش مصرف روزانه اتانول به 11/3 میلیون لیتر تا سال 2036 بوده 
است که در مقایسه با رقم 3/91 میلیون لیتري سال 2013، رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. 

با این حال، به هیچ وجه روشن نیست که این رشد قوي در مصرف، چگونه باید ایجاد گردد. 
بر اساس اطالعات سال هاي 2013 تا 2017، مصرف ساالنه بنزینE-85 از 141/57میلیون 
لیتر به 383/36 میلیون لیتر افزایش یافته است که نرخ رشد ساالنه 28 درصد را نشان مي دهد، 
در حالي که مصرف ساالنه E-20   از 962/73 میلیون لیتر به 1903/26 میلیون افزایش یافته 
است که بیانگر نرخ رشد ساالنه 19 درصدي است. فروش E-10 در این دوره ثابت مانده است.

بخش خصوصي به دنبال درک این موضوع است که آیا دولت اقداماتي را براي تشویق مصرف 
اتانول سوختي در وسایل نقلیه انجام مي دهد یا خیر؟. به منظور دستیابي به اهداف تعیین شده 
 دولت، بایستي دستورالعمل هاي شفاف و برنامه زماني مدّون جهت تحریک افزایش حداقل

10 درصدي مصرف ساالنه اتانول وجود داشته باشد  در حال حاضر، ظرفیت تولید روزانه اتانول 
تایلند در 26 کارخانه این کشور به 5/79 میلیون لیتر مي رسد. مالس، ماده اولیه اصلي مورد 
استفاده در تولید اتانول است. در صورت اصالح مشوق ها، تولید روزانه این ماده 3 میلیون لیتر 

در سال 2017 به 3/81 میلیون لیتر در سال 2019 افزایش یابد.

 چشم انداز 
بعید به نظر مي رسد که وضعیت صنعت شکر تایلند در طول سال 19-2018، چه از نظر تولید 
و چه از نظر  مالي به طور قاطع بهبود یابد. به احتمال زیاد میزان تولید کاهش خواهد یافت و روند 
آتي شکر نشان مي دهد که قیمت ها در دوره جاري تحت فشار باقي خواهند ماند، حتي مي تواند 
به ارقام پایین ماه سپتامبر برسد.  بنابراین تعجب آور نیست که پیدا کردن شیوهاي فراگیر براي 
اصالح رژیم دهه گذشته بازار شکر با لحاظ شرایط ذینفعان مرتبط، براي مقامات بسیار دشوار باشد.
حوادث تابستان این مسأله را روشن کرد که یک مکانیزم قیمت گذاري آزاد شناور  براي نیشکر در 
بازار پریشان، موجب تحمیل فشار قابل توجهي بر روي کشاورزان خواهد بود و دولت نمي تواند از 
عهده مخالفت این گروه برآید، زیرا این امر به سرعت مي تواند باعث ایجاد ناآرامي هاي اجتماعي 
شود. منابع محلي معتقدند که حتي اگر تایلند در نهایت بتواند سیستم شکر خود را در سال آینده 
آزاد کند،  همچنان مجبور خواهد بود تا فرایند پرداخت غیرمستقیم یارانه به کشاورزان نیشکر را 
ادامه دهد.  در غیر این صورت، بسیاري از جذابیت هاي کشاورزي نیشکر از بین رفته و مي تواند 
باعث توقف برنامه هاي توسعه کشور شود.  ضمناً بانکوک مطمئن است که برزیل با دقت بسیار، 
وضعیت رژیم جدید براي حفظ خوشحالي کشاورزان را تحلیل خواهد کرد.تایلند تاکنون توانسته 
است از تحقیقات سازمان تجارت جهاني در زمینه فعالیت هاي شکر خود جلوگیري نماید. تأخیر 
در اصالح بازار شکر، حقیقت ناخوشایند را نشان مي دهد: یا موفقیت توسعه کشور در بلندمدت 

تضمین نمي شود یا مشکالتي جدید با برزیل و سازمان تجارت جهاني به وجود خواهد آمد.
موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان
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ارائه  ویژه  به  روزها  این  در  اقتصادی  کالن  خبرهای  انبوه 
پول  ارز ،  بازار  تحوالت  درباره  مجادله ها  و   1398 بودجه  الیحه 
و بورس و رکود رو به تعمیق تولید صنعتی و بحث رشد تورم و 
تهی دست ترشدن شهروندان هرگز اجازه نمی دهد نامه انجمن قند 
و شکر ایران و مدیر عامل قند بیستون کرمانشاه به چشم بیاید. این 
انجمن و مدیر عامل به رئیس جمهوری نامه نوشته اند و به دولت و 
سازمان برنامه ریزی کشور التماس می کنند قیمت خرید تضمینی 
افزایش  رو  پیش  در  زراعی  برای سال  را  قند کشاورزان  چغندر 
دهد. انجمن قند و شکر و مدیر عامل بیستون نیک می دانند اگر 
این اتفاق نیفتد و دولت اجازه ندهد قیمت تضمینی کشاورزان به 
میزان تورم انتظاری سال بعد افزایش یابد کشاورزان چغندر کار 
به سوی کاشت محصول رقیب مثل سیب زمینی و گوجه فرنگی 
خواهند رفت و بازار چغندر قند و پس از آن شکر و پس از آن 
در  شد.  خواهد  خارج  تعادل  از  و...  کشاورزان  به  پول  پرداخت 
صورتی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی تعیین و 
تایید خرید محصوالت کشاورزی بر روی قیمت فعلی اعالم شده 
برای سال زراعی آینده که فقط 9درصد بیشتر از قیمت اعالم شده 
سال زراعی قبلی است این احتمال حتی داده می شود که داستان 
توزیع سیب زمینی ارزان و یا گوجه فرنگی در حال خراب شدن و 

بیچارگی هزاران هزار دهقان خرده پا وجود دارد.
سال  در  سیب زمینی  رایگان  توزیع  تلخ  داستان  که  آنهایی 
برنامه ریزان  ندانند  شاید  دارند،  یاد  به  را  انتخابات  به  منتهی 
نهادهایی مثل سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی وقت برای 
لج بازی با کارخانه های قند دستور واردات 2.5 میلیون تن شکر 
را دادند و چند سال بعد هزاران هزار سیب زمینی کار ایرانی در 
و  خبر  این  نخست   نگاه  در  شاید  گرفتند.  قرار  شرایط  بدترین 
اندازه آن چندان با اهمیت به نظر نرسد اما واقعیت های تلخ و 
دهشتناکی را در ژرفای نظام تصمیم گیری و ساختار اقتصادی 
ایران برمال می کند. نخستین واقعیت تلخ استناد به یک قانونی 
است که در فضای سال های بالفاصله پس از جنگ نوشته شده 
است که سه دهه از عمر آن می گذرد اما هنوز زنده و پویا است. 
اگر در میان قانون های مربوط به کسب و کار ایرانیان نگاه دقیقی 

نهاد قدیمی خواهیم دید که  قانون و سازمان و  بیندازیم ده ها 
کسی  اما  شده اند  تاسیس  و  تهیه  ضرورت  یک  براساس  روزی 
به این فکر نیست که آنها را با شرایط روز تطبیق دهد. واقعیت 
تلخ دیگر این است که نهاد دولت در ایران برای اینکه اعالم کند 
نهادی نیرومند است راه را بر بنگاه ها و خانواده ها سخت می کند و 
در هر امری که به ذهن هم نمی آید دخالت می کند. باید از رئیس 
سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا کارخانه های قند حاضرند 
بهای بیشتری برای چغندر پرداخت کنند؟ اما دولت با اعالم و 
تعیین قیمتی خارج از واقعیت ها این وسط خودنمایی می کند. 
واقعیت تلخ دیگر این است که سازمان برنامه و بودجه کشور به 
جای اینکه راهبردهای بلند مدت برای امور کالن اقتصاد تهیه و 
به تصویب نهادهای باال دستی خود برساند نیروی خود را به امور 
جزئی و البته آسیب رسان و برهم زننده تعادل طبیعی بازار کاالها 
گذاشته است. نامه های انجمن قند و شکر و مدیر عامل کارخانه 
عمل  در صحنه  مدیران حاضر  که  می دهد  نشان  بیستون  قند 
اقتصادی بهتر از مدیران سازمان برنامه ریزی می دانند یک تصمیم 
به ظاهر کارشناسانه تا چه اندازه می تواند مصیبت به بار آورد. یک 
بار دیگر داستان چغندر قند در دولت نهم و دهم را به یاد بیاوریم 

و فکری بنیادین برای به هم ریختن مناسبات موجود کنیم.

واقعیت تلخ نامه انجمن قندوشکر و یک مدیر

بهمن دانائي دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران تحلیل کرد

درباب ناروا بودن استیضاح وزیر تولیدی
قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران با استناد به عقل و شرع و 
باهدف اداره بهینه کشور با اصل تفکیک قوا موافقت کرده است و قانونگذاری 
و نظارت براجرای قانون را وظیفه و اختیارمجلس شورای اسالمی می داند. 
بر اساس اصول مربوط به وظایف و اختیارات مجلس قانون گذاری، پرسیدن 
سؤال از وزیران و حتی رییس جمهور و در مرحله ای باالتر استیضاح وزیر حق 
مجلس است. در این سال هایی که مجلس شورای اسالمی فّعالّیت می کند 
استفاده  وزیران  استیضاح  برای  این حق خود  از  نمایندگان  که  دیده ایم 
کرده اند و جامعه نخبگان و نیز شهروندان درباره اینکه استیضاح یک وزیر بر 
پایه داوری های کارشناسانه بوده یا نه دیدگاه خود را به صورت های گوناگون 
نشان داده اند. دقت در رفتار مجلس فعلی و مناسبات آن با دولت دوم آقای 
روحانی نشان می دهد این مجلس درمقایسه با دوره های پیشین و در مقایسه 
با دولتهای قبلی از حق استیضاح خود بیشتر استفاده کرده است و یا احتمال 
استفاده از این حق را به رخ کشیده است. افزایش شمار استفاده از این 
حق و به ویژه هدف قرارگرفتن برخی از وزیران کابینه یازدهم و دوازدهم 
نزد نخبگان و مردم این خدشه را پدیدار کرده است که شاید اشتباه وسهو 
یا عمدی هست که برخی از وزیران درکانون استیضاح باشند و دالیل این 
کار غیر از دالیل کارشناسانه است. در همین بستر می توان به رفتاری که 
با مهندس محمود حّجتی وزیر جهاد کشاورزی می شود اشاره و روی این 

داستان ایستاد و دقت کرد. کارنامه آقای حّجتی در دوره فّعالّیتش در دولت 
دوم اصالحات در منصب وزیر جهاد کشاورزی و همچنین در این سال ها 
ودر دولت های اول و دوم آقای روحانی نشان می دهد وی با همه وجود از 
تولید کشاورزی حمایت کرده است. حّجتی در این سال های وزارت یک 
راهبرد روشن و مبتنی بر سیاست های کلی نظام را در دستور کار داشته 
است و به لحاظ تئوریک و به لحاظ اجرایی از آن عدول نکرده است. راهبرد 
ارایه شده از سوی این وزیر  بی حاشیه کابینه، افزایش ضریب امنیت غذایی 
با تأکید بر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی از خارج 
است. خوشبختانه تجربه و آمارها نشان می دهد کارنامه حّجتی در اجرای این 

تأمین۲۰میلیون تن کاالی اساسی

 جزئیات توزیع برنج
روغن و شکر شب عید

 معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه
20 میلیون تن کاالی اساسی در کشور تأمین 
تن  توزیع 147هزار  از  است،  شده  تدارک  و 

روغن، برنج و شکر برای شب عید خبر داد.
نشستی  در  یزدان سیف  مهر،  گزارش  به 
خبری با بیان اینکه در ابتدای امسال نزدیک به 
20 میلیون تن کاالی اساسی تأمین و تدارک 
دیده شده است، گفت: تاکنون 8.5 میلیون تن 
از این کاالها مصرف و باعث شده آرامش نسبی 
در بازار ایجاد شود و اختاللی به وجود نیاید.وی 
با اشاره به تنظیم بازار شب عید اظهارداشت: 
در این راستا حدود 50 هزار تن برنج با رصد 
کمیسیون های تنظیم بازار استانی، حدود 57 
نباتی  تولید روغن  برای  هزار تن روغن خام 
مردم و حدود 40 هزار تن شکر برای شب عید 

توزیع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در ادامه 
افزود: برنج هومالی تایلندی گرید A با قیمت 
قیمت با   B گرید  و  تومان   200 و  هزار   5 
 4 هزار و 200 تومان در اختیار استان ها قرار 
می گیرد و قیمت این کاال در خرده فروشی ها 
در شورای اقتصاد هر استان تعیین می شود.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
از  آرد  تن  هزار  گذشته 280  سال  اینکه  به 
کشور صادر کردیم، گفت: امسال نیز مقادیر 
خوبی آرد از محل واردات موقت گندم از کشور 
صادر شده و ما باید ورود موقت گندم به کشور 

را تسهیل کنیم.

فاسد شدن 20 هزار تن برنج در انبارهای 
شرکت بازرگانی دولتی صّحت ندارد

درباره  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
شدن فاسد  بر  مبنی  شده  مطرح   مباحث 

20 هزار تن برنج در انبارهای این کشور اظهار 
داشت: ما این عدد را تکذیب می کنیم و چنین 

مسئله ای صّحت ندارد.
وی گفت: در هر پروسه ای مقداری محصول 
فاسد و دورریز می شود که این اتفاق طبیعی 
است اما رقم 20 هزار تن به هیچ عنوان واقعی 
نیست. سیف افزود: در شرکت بازرگانی دولتی 
ساالنه 20 میلیون تن گندم، یک میلیون تن 
خارج  و  وارد  روغن  تن  میلیون  یک  و  برنج 
می شود بنابراین اینکه مقداری دورریز شود اتفاق 
غیرطبیعی نیست. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
تأکید کرد: ما امسال انبارهایمان را به پالت مجهز 
اینکه ضمن  شود  کم  دورریزمان  تا   می کنیم 
هزینه  انبارها  تجهیز  برای  تومان  میلیارد   35

کرده ایم تا پرت محصول به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه تا سال های ابتدایی دولت 
اندازه گیری  برای  مجازی  استاندارد  جدید 
فلزات سنگین در برنج و حتی تاریخ مصرف آن 
وجود نداشت، گفت: با تصویب حد مجاز فلزات 
برنج هایی  همه  دولت  سال 92،  در  سنگین 
انبارها  و در  بود  وارد شده  را که در گذشته 
موجود بود و همچنین برنج های وارداتی را با 
استانداردهای جدید تطبیق داد و بر این اساس 
از مصرف  را  برنج ها  از  مجبور شدیم بخشی 
انسانی خارج کنیم و آنها را به عنوان غذای دام 

مورد استفاده قرار دهیم.
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 نامه قندي ها 

 به رییس جمهور 
براي افزایش نرخ خرید 

تضمیني چغندر قند
مدیرعامل قند بیستون کرمانشاه در نامه اي 
به رییس جمهور خواسته است، شوراي اقتصاد 
جهت جلوگیري از بروز ضرر و زیان کشاورزان 
و کارخانه ها، تصمیم عاجل در مورد خرید 
تضمیني چغندر و افزایش قیمت قند و شکر 

تصمیم  بگیرد.
محسن علي حسیني مدیرعامل قند بیستون 
خواسته  رییس جمهور  به  نامه اي  در  کرمانشاه 
بروز  از  جلوگیري  جهت  اقتصاد  شوراي  است، 
ضرر و زیان کشاورزان و کارخانه ها، تصمیم عاجل 
در مورد خرید تضمیني چغندر و افزایش قیمت 

قند و شکر تصمیم بگیرد.
فرا  به  توجه  با  است:  آمده  نامه  دراین 
رسیدن تصمیم گیري کشاورزان براي انتخاب 
محصول و حفظ توازن بازار دستور فرمایید، 

این تصمیم هر چه سریعتر اتخاذ شود.
 در نامه یاد شده خطاب به روحاني رییس جمهور

آمده است، در راستاي منویات رهبري معظم 
انقالب در مورد حمایت از تولید ملّي و کاالي 
ایراني، همان گونه که مستحضرید افزایش شدید 
بودن صادرات محصوالت  به صرف  و  ارز  نرخ 
کشاورزي از یک سو و همچنین افزایش قیمت 
نهاده ها و هزینه هاي تولید از سوي دیگر موجب 
شده است تا کشاورزان براي کشت محصوالتي 
که قابلیت صادرات را دارند رو آورده که از جمله 
آن مي توان به کشت سیب زمیني، گوجه فرنگي 

اشاره نمود. 
بدیهي است کشت محصوالتي نظیر چغندر 
قند که در تولید قند و شکر که از کاالهاي 
بي مهري  با  مي شود،  محسوب  کشور  اصلي 
مواجه شده و کشاورزان به جاي کشت چغندر 
قند تمایل به کشت محصوالتي که فرآوري 
شده آنها نظیر رب گوجه فرنگي که قابلیت 
صادرات را دارند، متمایل شده اند که این امر 
خطر بر هم خوردن سبد محصول کشاورزي 
سال آتي را در پي داشته و سبب کاهش شدید 
محصولي نظیر چغندر قند به عنوان مواد اولیه 
در کارخانه هاي قند و شکر خواهد شدکه جدا 
از افزایش هزینه هاي سربار تولید باعث تعطیلي 
اینچنین کارخانه ها و بیکاري کارگران، بر هم 
خوردن عرضه و تقاضا و متعاقب آن افزایش 
بي رویه قیمت قند و شکر را به همراه خواهد 
داشت. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است 
با توجه به فرا رسیدن تصمیم گیري کشاورزان 
براي انتخاب محصول و حفظ توازن بازار دستور 
با  محترم  دولت  در  اقتصاد  شوراي   فرمایید 
بهره مندي از منطق اقتصادي جهت جلوگیري 
کارخانه ها،  و  کشاورزان  زیان  و  ضرر  بروز  از 
تصمیم عاجل در مورد خرید تضمیني چغندر 
و محصوالت تولیدي و همچنین افزایش قیمت 

قند و شکر اتخاذ نمایند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: 
انجام مسئولّیت های اجتماعی در مناطق محروم باید در طول سال 
تداوم یابد که در این خصوص یک طرح جامع برای روستاهای استان 

در حال تدوین است.
محمود شمیلی بر اهمیت مسئولّیت های اجتماعی تأکید کرد و 
گفت: این شرکت در سال های اخیر همواره سعی کرده عالوه بر بحث 
افزایش تولید و اشتغال زایی در مناطق کم برخوردار استان، نسبت به 

انجام مسئولّیت های اجتماعی خود نیز متعّهد باشد.
وی افزود: در حال حاضر بالغ  بر 140 روستا پیرامون شرکت های 
نیشکر در استان بوده که هریک از این روستاها با محرومیت هایی 
همراه است که برخود وظیفه می دانیم تا در حد توان در جهت کمک 
به این مناطق تالش کنیم. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی خوزستان ادامه داد: مسئولّیت های اجتماعی این شرکت در 
زمینه های مختلف بخصوص در بخش های عمرانی و خدمات پزشکی 
در ماه های گذشته به خوبی انجام شده و سعی می شود تا پایان سال 

نیز خدمات بهتری به این مناطق ارائه شود.
شرایط  جاری  سال  در  نیشکر  توسعه  شرکت  کرد:  بیان  وی 
خشکسالی سختی را گذرانده اما با این وجود دست از تالش برای 
افزایش میزان تولید، اشتغال زایی و همچنین حمایت از مناطق محروم 
برنداشته است.شمیلی تصریح کرد: خدمات پزشکی شاید یکی از 
نیازهای اساسی روستاهای کم برخوردار باشد؛ به همین جهت روز 
جمعه 700 نفر از بیماران روستاهای شهرستان کارون با همکاری این 
شرکت و جامعه پزشکان استان، توسط 40 پزشک متخصص ویزیت 
از آن ها به هّمت  رایگان شدند و در خصوص تداوم درمان برخی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز به بیمارستان های استان معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان درخصوص 
نقدهایی که از این شرکت مطرح است، گفت: این شرکت یک صنف 
کشاورزی بوده که نیشکر تولید می کند و اگر بنا بر این باشد که 

بگوییم نیشکر باعث آلودگی محیط زیست می شود، پس باید بگوییم 
تمامی کشت ها برای محیط زیست مضر هستند.وی ادامه داد: هر نوع 
کشت و برداشت ضمن اینکه محاسنی دارد، شاید آالیندگی هایی را 
نیز به همراه داشته باشد؛ گندم و چغندر نیز مانند نیشکر مسائلی را 
به دنبال دارند که شاید نقد بر آن ها وارد باشد اما  بحث زهاب ها یکی 
از مواردی است که باعث می شد انگشت اتهام همواره به سمت نیشکر 
دراز شود. شمیلی بیان کرد: امسال برای نخستین بار با استفاده از 
زهاب نیشکر طرح پرورش ماهی را  اجرا کردیم که در نوع خود 
مثال زدنی بود؛ همچنین با برنامه های صورت گرفته قرار است آبی را 
که برای تولید نیشکر استفاده شده، بار دیگر استخراج کرده و برای 
تولید گیاه های زراعی نظیر پنبه، جو، گندم و برنج از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این طرح مورد استقبال نهاد ریاست جمهوری و وزارت 
جهاد کشاورزی قرار گرفته و به زودی اقدامات الزم برای اجرایی 
کردن آن آغاز می شود. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
دارد،  وجود  که  تصّوراتی  برخالف  نیشکر  گفت:  جانبی خوزستان 
گیاهی دوستدار محیط زیست است و بر اساس نظرات کارشناسان 

بین المللی نیشکر می تواند برای تصفیه هوا نیز مؤثّر باشد.

مدیرعامل توسعه نیشکر خوزستان:

تدوین طرح هاي جامع مسئولّیت هاي اجتماعي
در روستاها در دستور کار است

راهبرد روشن و منطبق با نیازهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی با کامیابی 
همراه بوده است. آمارها و اطالعات در دسترس نشان می دهد ایران در این 
سال ها از واردات گندم به مثابه یک کاالی استراتژیک رها شده است و کلّّیت 
مدیریت سیاسی و اقتصادی ایران  اکنون با خیال راحت می داند که در هر 
شرایط دشوار بین المللی ایران نیاز به واردات گندم ندارد. آنهایی که داستان 
تولید شکر را در نیمه دوم دهه 1380 به یاد دارند نیک می دانند که ایران از 
یک واردکننده بزرگ شکر اکنون به یک تولیدکننده خوداتکا در این حوزه 
رسیده است. برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خوداتکایی 
در کاالهایی مثل دانه های روغنی نیز با کامیابی در دست اجراست. وزیر جهاد 
کشاورزی درهمه سال های فّعالّیت خود بیشترین حضور در هر شهر و روستا 
را نسبت به همتایانش داشته و یکی از پرکارترین وزیران در این باره است. 
مناسبات شفاف و مبتنی بر انصاف و کارشناسی با همه تشکل های کشاورزی 
به نظر کارشناسانه  آنچه که  اجرای  و  تولیدکنندگان  و شنیدن سخنان 
می آمده است از ویژگی های این وزیر است. شواهد و نشانه هایی وجود دارد 
که محمود حّجتی در منش و در روش،  تأیید مقام های باالی نظام را داشته 
و دارد و هرگز هیچ نهاد و جریان سیاسی و اقتصادی در پاکدستی وی تردید 
نکرده است. به نظر می رسد منتقدان اصلی حّجتی بیشتر به دلیل سهو 
و خطای دید و در حالت بدبینانه که امید است چنین نباشد تحت تأثیر 
مباشرانی که در همه سال های دولتهای نهم و دهم هزاران میلیاردتومان 
رانت واردات را به جیب زدند قرار گرفته اند. واقعیت این است که این خطای 
تحلیل بیشتر به فضای عمومی اداره کشور برمی گردد که سیاستگذاری هایی 
در سطح کالن به عدم تعادل منجر شده است. وزیر جهاد کشاورزی در 

امروز  نامساعد  شرایط  که سرچشمه  بانکی  و  ارزی  سیاست های  تعیین 
هستند نقشی ندارد و سازمان های نظارتی و حمایتی مثل سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز زیر مجموعه وزارت جهاد نیستند . این 
یک برداشت اشتباه و غریب است که برخی کاستی ها درحوزه های ارزی که 
به رشد شدید همه قیمت ها منجر شده است و مواد غذایی نیز بخشی از آنها 
است را یکسره به وزیری نسبت دهیم که سهمی در این سیاستگذاری ها 
پرکار  و  بی حاشیه  وزیر  استیضاح کننده  نمایندگان  است  امید   ندارد. 
وزارت جهاد کشاورزی با بررسی کارنامه و برنامه این عنصر دلسوز به تولید 
ملّی که در مسیر اقتصاد مقاومتی به لحاظ روش و بینش سازگاری باالیی 
دارد تجدیدنظر کرده و راه را برای تولید ملی سخت و ناهموار نکنند. هر 
لرزش درتحلیل و تنگ کردن راه برای اجرای برنامه های خوداتکایی وزیر 
تنها رانت خواران و مباشران فسادساز را خرسند  جهاد کشاورزی تنها و 
می کند. نگارنده به تحقیق دریافته است که مهندس حّجتی اگر امروز وزیر 
جهاد کشاورزی است بر اساس تکلیفی است که به او شده است و از اینکه 
از مسیر استیضاح این تکلیف از دوش او برداشته شود شادمان خواهد شد. 
مصلحت عمومی و منفعت کشاورزی و کشاورزان اما حکم می کند که در این 
شرایط دشوار اجازه ندهیم یک نیروی ورزیده و دلسوز از بخش کشاورزی 

برود و ما بمانیم و یک خسران تاریخی .
در  ایران  تولیدی  وزیر  عجیب  داستان  خوشبختانه 
آخرین ساعت هایی که قرار بود استیضاح انجام شود منتفی 
شده است. کاش تا پایان کار این وزیر پرتالش فّعالّیت های 

وی با اخالل مواجه نشود.
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آمارهای ارایه شده از سوی گمرک ایران نشان می دهد در سال 
1391 و در شرایطی که تشدید تحریم ها در دستور کار بود ایران 
1680 هزار تن شکر به ارزش 1072 میلیون دالر وارد کرده است. 
ترتیب  به  تا 1396  این در حالی است که در سال های 1393 
هر سال 377 میلیون دالر، 172 میلیون دالر، 320 میلیون دالر 
وارد  دالر شکر  میلیون  مجموع 1284  در  و  دالر  میلیون  و 414 
سال   4 واردات  ارزش  می دهد  نشان  ساده  محاسبه  یک  کرده ایم. 
اگر  دارد.  فاصله  درصد   20 فقط  ساله  یک  واردات  ارزش  با  شکر 
دولت یازدهم می خواست بر روال دولت دهم و نهم عمل کند به 
نظر می رسد دست کم باید دو میلیارد دالر دیگر شکر وارد می شد و 
این به معنای نابودی صنعت قند و شکر و افزایش ضریب وابستگی 
این همین میزان صرفه جویی در  بر  به واردات تمام عیار بود.عالوه 
واردات فقط یک قلم کاالی کشاورزی نشان می دهد می شد کاری 
کرد که مصارف ارزی کشور روندی کاهنده داشته باشد و در این 
روزهای سخت تحریم با چالش های کمتری مواجه می شدیم. حاال 
باید  را  تصمیم ها  بهترین  رسیده ایم  خوداتکایی  قدمی  یک  به  که 

گرفت تا به واپس ماندگی دچار نشویم.

4 سال خروج دالر به اندازه یک سال
نمودار تولید  و واردات شکر از سال 80 تا پایان آذر ماه سال 1397

)ارقام به تن(

619

واردات شکر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا سال 1397 )ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

1138515494111205307192187223194298240276
2481

1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2138623622811254111133615565275038
1170

2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

313872829888914917324686512616993
1101

285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273
877

119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5138969107132234312330161112806373132
1805

691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

61390024126830138431181718114256
1234

02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7139150691215515419619037228151307123
1681

501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8139288158811461159207115146134225227
1579

88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000
823

165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521
05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668016667
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

121396019522912913816055014080856
0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف
1313970384910000088

03887888888888888جمع هر ماه + ماه هاي قبل

آمار واردات شکر از سال 1380  تا پایان آذر ماه سال 1397 
به تفکیك واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

 وارداتسال
بخش خصوصي

 واردات
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139788088

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران  

 واردات شکر از سال 84 تا پایان آذر ماه سال97 به تفکیك خام و سفید
 بها جمع واردات

)دالر(
 جمع واردات

)هزار تن( بها )دالر( خام)هزارتن( بها )دالر(  سفید
)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385
407,770,710 1,170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386
325,013,345 1,101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805 0 0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510 6 1390
1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579 0 0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394
320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
41,176,794 88 41,176,794 88 0 0 1397

6,962,653,737 15,635 6,127,501,755 14,387 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران 


