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نيازهاي اساسي
امروز صنعتگران
|بهمن دانايي|

سادهبينانهترين ديدگاه درباره تغيير
دولتها اين است كه با آمدن و رفتن
يك رييسجمهور و تغييرات بنيادين
در كابينــه و مديريتهــاي ميانــي
وزارتخانههــا هيچ اتفاقــي نميافتد و
كارها بر روال سابق ادامه خواهد داشت.
امــا تجربه تغييــرات دولتها از زمان
شــادروان آيتاهلل هاشميرفسنجاني
تــا امــروز نشــان ميدهــد اين يك
فرض بســيار خوشبينانه اســت و با
واقعيتهاي زندگي اقتصادي -سياسي
اين دوره از تاريخ ايران به ويژه در امور
داخلي سازگاري ندارد .واقعيت تلخ يا
شيرين اين اســت كه دولتهايي كه
درايران بر اســاس انتخابات بر سركار
ميآينــد تصوراتي خــاص از حكومت
كــردن دارنــد و در زمــان مبارزات
انتخاباتي و نيز براي ادامه كار دردولت
بعدي و نيز در ادامه ،رســاندن پرچم
دولــت به يكــي از افــراد جناح خود
وعدههــا و برنامههايــي ميدهنــد و
ايــن وعدههــا ميتوانــد راهبردها و
روشهاي اداره كشــور و فعاليتهاي
اقتصــادي را دگرگون كنــد .ميدانيم
كه حاال چند ماهي اســت دولتي تازه
با اصــول وگرايشهايي برخالف اصول
وگرايشهــاي دولتهــاي يازدهم و
دوازدهم بر سركار آمده است.
ادامه در صفحه 2

هر دالر ارزش دارد

اين هفتهها و ماههايي كه به پايان سال
 1400نزديك ميشويم و گريبان اقتصاد
ايران همچنان در چنگ تحريم قرار دارد،
ارزش هر دالري كه بدون فكر و انديشه
و بر اساس سياستهاي ناكارآمد از دست
رفته است بيشتر نمايان مي شود .در اين
روزها كه اليحه بودجه  1401در دست
تصويب اســت و معلوم شــده است كه
دخل و خرج ارزي دولت جور درنميآيد
ميتوان با جرأت گفت كه سستي در رأي
و عمل برخي از مديران مؤثر بر سرنوشت
صنعت قند و شكر و البته ساير فعاليتها
خســارت بزرگي بر غرور و سرنوشــت
ايرانيان زده است .مطابق آمارهاي رسمي
از  1384تــا  1400رقمــي بالغ بر 8/5
ميليارد دالر براي واردات شكر اختصاص
دادهايــم كه با قيمتهاي امروز دالر رقم
هنگفتي به حساب ميآيد.
ادامه در صفحه 8
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صفحه 3

اين روزها داســتان بودجه  1401مهمترين مسأله روز اقتصاد
ايران اســت كه در كنار داستان تحريم اقتصادي امريكا عليه ايران
ذهن بنگاهداران و نيز شــهروندان ايراني را به خود مشــغول كرده
است .بودجه سال 1401بر اساس آنچه تاكنون از سوي دولت ارايه
شده است داســتانهاي عجيبي در دل خود دارد و بايد تا روشن
شدن جزييات آن و تغييرات احتمالي مجلس درآن منتظر باشيم تا
پيامدهاي آن بر برنامهريزي بنگاهها روشن شود .اما تا همين جاي
كار و بيان برخي از رئوس بودجه عمومي دولت ميتوان فهميد كه
تغييرات انجام شده در ارقام و اقالم اليحه بودجه با كسري مواجه
اســت .اين كسري بودجه اگرچه برروي كاغذ كمتر از ارقام اليحه
بودجه  1400اســت اما در عمل بايد ديد آيا منابع درآمدي اليحه
بودجه درعمل محقّق خواهند شد؟ يكي از شكافهاي اختالفي ميان
تدوينكنندگان اليحه بودجه با منتقدان درباره درآمد  26ميليارد
دالري درآمد به دست آمده از صادرات  1.2ميليون بشكه نفت خام
در روز است .بر اين عدد بايد صادرات  4ميليارد دالري فرآوردههاي
نفت و گاز را نيز اضافــه كرد كه روي هم به عدد  30ميليارد دالر
ميرسيم .قرار است اين ميزان درآمد ارزي پيشبيني شده در عدد
 23هزار تومان ضرب شود كه رقم قابل اعتنايي از كل درآمدهاي
بودجه را به خود اختصاص ميدهد .عالوه براين قرار است ماليات
دريافتي در مجموع مالياتها  62درصد افزايش را تجربه كند كه اين
نيز عدد بزرگي خواهد شد و كارشناسان باور دارند كه دستيابي به اين
عدد به معناي فشار مالياتي بيشتر است .اتفاق مهم ديگر اين است
كه براساس اراده دولت قرار است اختصاص دالر  4200توماني به جز
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هفتتپه در مسیر شکوفایی
از رضایت کارگران
تا بازگشایی کارخانه رب

صفحه 4

دارو وگندم براي بقيه كاالها حذف شود .البته در تازهترين ديدگاه
ارايه شــده از سوي دولت معلوم شده است دالر  4200توماني اين
دوكاال نيز حذف خواهد شد و دولت ميخواهد كوپن نان و يارانه دارو
اختصاص دهد .در اليحه بودجه  1401هيچ راهي براي طرح ديدگاه
و خواست بخش خصوصي بازنماند و برخالف چند سال اخير ،اتاق
ايران به ستاد تدوين بودجه دعوت نشده و نظرات بخش خصوصي
در اين فرآيند اخذ نشد.
صنعت زير فشار
با توجه به تورمي بودن بودجه  1401وافزايش شديد قيمت تمام
شدهكاالهايموردنيازتوليدصنعتيهمهبخشهايصنعتازجمله
صنعت قند و شكر زير بار تورم قيمت توليدكننده با دشواري روبهرو
خواهند شد .عالوه براين با توجه به راهبرد دستوري دولت در بخش
توزيع و اينكه بايد بنگاهها قيمت فروش را براساس اراده و خواست
دولت تعيين كنند از اين نظر نيز بنگاهها با محدوديتهاي شديد
مواجه خواهند شــد .راهبردهاي دولت نشان ميدهد بيمي ندارد
كه در جريان عمل كارخانههاي صنعتي را براي تمكين قيمتهاي
دستوري زير فشار قرار دهد .صنعت قند و شكر با توجه به نوع كااليي
كه توليد ميكند از اين نظــر زير ذرهبين خواهد رفت .با توجه به
تورمي بودن بودجه  1401و افزايش هزينه توليد بايد كارخانههاي
صنعت قند و شكر در برنامهريزيهاي خود بيشترين انعطاف را لحاظ
كنند و نبايد انتظار داشت روزهاي آساني در پيش باشد.
ادامه در صفحه 3
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واقعيت اين است كه ايران در زراعت
به داليــل گوناگون از پيشــرفتهاي
روزدنيــا به لحاظ آموزش كشــاورزان
ايراني كه بيشــترين آنها ميانســاالن
به باال هســتند و نيز ادامــه زراعت در
زمينهاي خــرد و پراكنــده و فقدان
مكانيزاســيون و نيز استفاده نابهرهور از
زمين و آب راه را براي رشــد عملكرد
در هكتــار را گرفته اســت .به همين
دليل بــراي اينكه درآمد كشــاورزان
ايراني افزايش يابد فشــار برروي قيمت
محصوالت است و همين مسأله قيمت
تمام شده را افزايش ميدهد.
وزير جهاد كشــاورزي با اشــاره به
تفاوت  10برابري توليدات كشــاورزان
معمولــي و خبــره گفــت :ســازمان
تحقيقات ميتواند اين شكاف را پر كند
و در حقيقــت بدون كارهاي تحقيقاتي
امكان تأمين امنيت غذايي در كشــور
ميسر نيست .سيد جواد ساداتينژاد در
مراسم رونمايي از  7دستاورد تحقيقاتي
در حوزههــاي مختلــف كشــاورزي و
تجليل از  11محقّق و پژوهشــگر برتر
اعالم كرد :امروزه امنيت غذايي كشــور
مرهون تالشها و مجاهدتهاي بخش
تحقيقات و پژوهشگران كشور است و به
جرأت ميتوان گفت كه اين مهم بدون
ســازمان تحقيقات وزارت كشــاورزي
ميسر نخواهد شد .وزير جهاد كشاورزي
افزود :همه كشــاورزان بايد ســازمان
تحقيقــات را به عنوان پناهگاه و محلي
براي همفكري و پيدا كردن راهكار براي
مشكالت خود بدانند و ارتباط خود را با
اين سازمان به هيچ عنوان قطع نكنند.
وي در ادامــه درباره برخي شــايعات
كه گفته ميشود ســازمان تحقيقات،
آمــوزش و ترويج كشــاورزي بايد زير
مجموعــه وزارت علــوم شــود ،گفت:
اين اص ً
ال درست نيســت ،دانشگاههاي
كشــاورزي بايد جزو زيرمجموعههاي
سازمان تات باشد زيرا نقش اين سازمان
در همافزايي علوم كشــاورزي و تبديل
آنها به محصول سر سفره غيرقابل انكار
است.ســاداتي نژاد در بخش ديگري از
صحبتهــاي خود با اشــاره به تفاوت
 10برابري توليدات كشاورزان پيشرو و
خبره با كشــاورزان معمولي گفت :اين
مسأله نشانگر اين است كه ظرفيتهاي
توليــد وجــود دارد و بايــد به كمك
محقّقان و پژوهشــگران شــكاف توليد
كمتر شــود و تمام كشاورزان به سطح
قابل قبولي از توليد برسند .وزير جهاد
ي افزود :ســازمان تحقيقات
كشــاورز 
يك برند براي بخش كشــاورزي است
كه بــدون آن اين بخــش كارايي خود
را از دســت ميدهد ،اما االن شــرايط
به گونهاي اســت كه حتي مســؤوالن
كشــور نيز اين ســازمان و ارزشهاي
واقعــي آن را به خوبي نميشناســند.
وي با بيان اينكــه آمادگي وجود دارد
كه كل دانشــگاههاي كشــاورزي جزو
زير مجموعه وزارت جهاد كشــاورزي
باشد ،گفت :همانطور كه اين اقدام در
بخش پزشكي نيز انجام شده در حوزه
كشاورزي امكانپذير است.

نيازهاي اساسي امروز صنعتگران

ادامه از صفحه اول
اين دولت در چند ماه تازه ســپري شده اگرچه راهبردها و
سياســتهاي اقتصادي ويژهاي را نشان نداده است اما بينش و
ديدگاهي متفاوت با دولت قبلي دارد .دولت ســيزدهم به نظر
ميرسد براي دستيابي به خواستهاي خود در اقتصاد بيشتر از
دولت قبلي تمركزگرا باشد و از روشهاي اقتدارگرايانه بيشتري
در اقتصاد اســتفاده خواهد كرد .برخــي از تصميمهاي همين
چند ماه نشان ميدهد دولت سيزدهم بيشترين نيروي خود را
براي مهار تورم خواهد گذاشت اما در اين اختصاص نيرو شايد
برخي راهبردها با قاعده و آموزههاي اقتصاد سازگار نباشد .در
وضعيت فعلي و با توجه به آنچه در باال نگاشته شد صنعتگران
ايراني و به ويژه خانواده صنعت خاص قند و شكرچه بايد كنند؟
رصد همهجانبه
اقتصاد وفعاليتهاي اقتصادي در هر ســرزمين مثل ايران و
البته هر جامعه انســاني ديگر يك كل واحد اســت  .اين كل
واحد درايران بيشتر از هرچيز از تصميمهاي سياسي داخلي و
نيز سياســت خارجي اثرپذيري دارد .عالوه براين اقتصاد ايران
با وجود انزواي نســبي كه از دل تحريم بيرون آمده اســت با
دنيــا تعامل دارد و از تغييرات اقتصــاد جهان اثرپذيري كامل
دارد .نكته بســيار با اهميت ديگر اثرپذيري فعاليت بنگاههاي
صنعتي از سياستهاي اقتصادي پولي ،ارزي ،تجاري و بازارهاي
كار وكاال اســت .با توجه به اين مسائل اســت كه صنعتگران
ايراني بايد با چشــمهاي باز و با استفاده از اطالعات و آمارها و
نيز نشــانههايي كه مديران تراز نخست اقتصاد آشكار ميكنند
بتوانند روند تغييرات احتمالي را در ســطح كالن دنبال كنند.
فراموشــي و غفلت از رصد همهجانبــه تح ّوالت در ابعاد بزرگ
راه را بــراي جبران خســارت احتمالي ناشــي از رويدادهاي
سخت ميبندد .بايد بتوانيم هميشه يك گام جلوتر از تح ّوالت
روندهاي قابل پيشبيني را ببينيــم و بهنگام و دقيق تصميم
بگيريم .بهطور مثال بايد بدانيم در ارقام و اقالم اليحه و سپس
قانون بودجه  1401قرار اســت چه تح ّوالتي در سياستها رخ
دهد .آنطور كه دولت پيشبيني كرده اســت در  1401انواع
مالياتها افزايش خواهــد يافت و اين ميتواند بر روي فعاليت
بنگاهها مؤثر باشد .از سوي ديگر ميدانيم كه دولت اصرار دارد
دالر  4200توماني را از دســتور اجرا حذف كند .به اين ترتيب
نرخ ارز مورد نظر دولت براي هردالر  23هزار تومان خواهد بود
كه تعرفه واردات بر همين اســاس محاسبه خواهد شد كه يك
تح ّول بزرگ است و عالوه برتورم  8درصدي كه سازمان برنامه
پيشبيني ميكند ميتوانــد واردات صنعت از جمله نيازهاي
وارداتي صنعت قند و شكر را افزايش دهد .از سوي ديگر بهطور
مثال ميتوان به توافق احتمالي در پرونده هستهاي اشاره كرد
كه ممكن است درآمد ارزي دولت را افزايش دهد و دولت براي
ارزانسازي اقدام به واردات ارزان شكر كند.

كنش داشته باشيم
خوشبختانه با وجود بيمهريهاي قابل اعتناي همه دولتها
به تشكلهاي كارفرمايي و ناديده گرفتن آنها در تصميمسازي
و تصميمگيريها مربوط به هر صنعت اما تشكلها توانستهاند
جاي خود را باز كنند .هر صنعتگر ايراني در هر رشــته صنعتي
درحال حاضر در يك يا چند تشكل عضويت دارد .عالوه براين
صنعتگــران به نفس داشــتن بنگاه صنعتي با افــراد مؤثر در
سطوح گوناگون تعامل دارند .واقعيت اين است كه دوران رفتار
منفعالنه و نشــان دادن واكنش به تصميمهاي دولت كه ديگر
دير ميشود سپري شده است و بايد عالج درد را پيش از شروع
آغاز كرد .به مصداق ضربالمثل مشــهور و كارشناسانه دنياي
پزشكان كه پيشــگيري بهتر از درمان است صنعتگران ايراني
در اين دوره ويژه بايد به جاي واكنش نشــان دادن كه معموالً

كمتر به نتيجه ميرســد بايد كنش داشــته باشند و نسبت به
سرنوشت كســب و كار بنگاه خود گامهاي پيشگيرانه داشته و
پيشگام باشند .اين فكر خوبي نيست كه بگوييم با يك گل بهار
نميشــود يا يك دست صدا ندارد .بايد در اين روزگار پرشتاب
و دگرگونشــونده بتوانيــم با اســتفاده از دانشهاي گوناگون
نســبت به آينده فعاليت صنعتي تصميم گرفتــه و آنها را در
جامعه تشــكلها به رأي و تبادلنظــر بگذاريم .صنعت قند و
شــكر در همه دهههاي تازه سپري شــده با همه مهارتهاي
مديران بنگاهها و با همه اثرگذاريهاي مهم در برخي موارد نيز
نتوانسته اســت كنش الزم را داشته باشد و ناگهان در گرداب
افتاده است .هر فعال صنعتي دراين روزگار بايد بتواند درتعامل
با همتايان خود سرچشــمه اثر باشــد و نبايد منتظر باشد كه
فعاالن ديگر مثــل بانكداران ،بازرگانان ،دولت و نهادهاي ديگر
تصميــم را گرفته و اينها واكنش نشــان دهند .اين يك مزيت
است كه با تمرين به دست ميآيد.
چند موضوع مهم
حاال در قاب زمســتان  1400و در حالي كه دردرون كشور
مقوله بســيار با اهميت تصويب قانون بودجه  1401در دستور
كار دولت و مجلس اســت بايد تا جايي كه ميشــود تح ّوالت
بودجه را با دقت بررســي و نسبت به مواردي كه ممكن است
برسرنوشــت بنگاه و صنعت اثر منفي بگذارد حساس شده و از
مسيرهاي گوناگون ،اين مســأله را به اطالع كميسيون تلفيق
برســانيم .اگر تصميم قانون شــد ديگر برگرداندن آن سخت
خواهد شد .عالوه بر اين ،در اين روزهاي زمستاني گفتوگوهاي
داغي در وين در جريان است كه شايد تكليف پرونده هستهاي
را تا اندازه قابل اعتنايي روشــن كنــد و ميدانيم كه اين يك
تح ّول بزرگ اســت .به اين معني كه اگر صلح هستهاي ممكن
شــود .تغييرات قابل توجهي درمناسبات ايران و ديگر كشورها
رخ ميدهد و دادوســتد آسان خواهد شــد و دولت ميتواند با
استفاده از داراييهاي ارزي حبس شده و نيز درآمدهاي حاصل
از صادرات نفت چهره اقتصاد را دگرگون كند .از ســوي ديگر
اگر صلح هستهاي به دست نيايد نيز شرايط پيچيده و سختتر
خواهد شد .صنعتگران بايد اين نكته را در برنامهريزيهاي سال
بعد و در معادالت توليد و بازار بگنجانند.
يك متغير بسيار بنيادين ديگر براي اينكه به سرنوشت بنگاه
تحت مديريت و مالكيت فكر كنيم و در حال حاضر چشمانداز
روشــني ندارد سياســت ارزي و در قلب سياست ارزي راهبرد
تعيين نرخ ارزهاي معتبر اســت  .مجادلهاي كه در سال 1400
براي حذف دالر ارزان درگرفته و به بودجه  1401رسيده است
يك نقطه عطف در اقتصاد 5ســال اخير است .صنعتگران بايد
پيامدهاي اين تغيير بزرگ را در برنامه سال آينده ببينند .يك
موضوع مهم ديگر افزايش ميزان رشد ارزش افزوده بر برخي از
كاالهاي وارداتي و نيز كاالهاي داخلي اســت كه پيامدهاي آن
بايد دركانون توجه قرار گيرد.
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تورم بودجه  1401بردوش صنعت

ادامه از صفحه اول
چرا بودجه  ۱۴۰۱تورمي است؟
يك دليل اين برآورد به داســتان انواع ماليات فزاينده
برميگردد ازجمله به ماليات بر ارزش افزوده و عوض شدن
مبناي محاسباتي ماليات بر ارزش افزوده در مورد كاالهاي
وارداتي .بخشي ديگر به افزايش قيمت سوخت صنعت كه
در بودجه پيشبيني شــده است .اينها موجب ميشود كه
فضاي تورمي بر بخش توليد حاكم باشد و هزينههاي توليد
در اليحه  ۱۴۰۱افزايش قابل توجهي پيدا كند .البته اينها
آثار مستقيم بر تورم است.
محمد قاســمي ،رئیس مرکز پژوهشهــای اتاق بازرگانی
ایران با بيان اينكه سياســتهاي موجود در اليحه بودجه آثار
غيرمســتقيم تورمي نيز دارد .مث ً
ال براي ترخيص همان مواد
اوليه توليد ،واردكننده هــم نيازمند پرداخت حقوق گمركي
اســت و هم ماليات بر ارزش افزوده .اگر قرار باشد كه اينها را
از منابع خود بدهد ،طبيعتاً سرمايه در گردش او كاهش پيدا
ميكند .اگر قرار است از بانك وام بگيرد ،طبيعي است كه بار
مالي سود بانكي به هزينه توليد اضافه ميشود .به اين ترتيب از
جريانهاي مختلفي ،هزينههاي توليد تحت فشار قرار ميگيرد.
منابع حاصل از نفــت و گاز در بودجه  ۱۴۰۱ادامه همان
مسير مخرب پنجاه سال گذشته است .دولت با فرمول «قيمت
نفت ضربدر مقداري صادرات ضربدر قيمت ارز» ،درآمد حاصل
از صادرات نفت يا گاز را مستقيم در رديفهاي بودجهاي وارد
ميكند .در حقيقت ،يكي از ســازوكارهاي ايجادكننده تورم
كه در بودجه ما نهادينه شده ،همين وضعيت است .دولتها
به محض اينكه ميخواهند هزينههاشــان را پوشش دهند،
ميگويند سال گذشــته ،درآمد نفتي را با چه قيمت ارزي
حساب كرده بوديم حاال آن قيمت را باال ميبريم و بخشي از
مشكل منابع را به اين ترتيب حل ميكنيم.

دالر دوبرابري
در سال جاري ميانگين نرخ ارز مبناي محاسباتي بودجه
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان بود .دولت اين عدد را براي اليحه بودجه
 ۱۴۰۱به  ۲۳هزار تومان تبديل كرده است .از اين طريق ظاهرا ً
درآمد نفتي افزايش پيدا كرده است .ولي واقعيت اين است كه
اين موضوع و شيوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه ،يكي
از پايههاي تورم است .هرچند  ۲۳هزار تومان به ازاي هر دالر،
مبناي محاسباتي بودجه است اما دولت در جاي جاي بودجه
تصميم گرفته كه با همان نرخ محاســباتي ،ارزش گمركي را
براســاس نرخ روز ارز در نظر بگيرد .بنابراين ميتواند نرخهاي
باالتري هم مورد عمل قرار گيرد.واقعيت اين است كه دولت ،به
صراحت در بودجه ،حجم انتشار اوراق را نسبت به سال جاري
و سال قبل كاهش داده است .البته در دو بخش قيد كرده اگر
ساير درآمدها محقّق نشد ،اوراق به جاي آن منتشر ميكند :يكي
راجع به درآمدهاي نفتي (اينكه نتواند يك ميليون و دويست
هزار بشكه ضربدر  ۲۳هزار تومان ضربدر شصت دالر را محقّق
كند) و ديگري هم در صورت عدم واگذاري شركتهاي دولتي.
نكته خيلي مهم در اينجا وجود دارد؛ اينكه فينفسه ،انتشار اوراق
براي رفع كسري بودجه امر بد و مذمومي نيست .بايد ديدگاه
دولت نسبت به اين موضوع تصحيح شود كه وابسته بودن رفع
كسري بودجه به انتشار اوراق ،فينفسه امر بدي نيست .اتفاقاً
ميتواند سازوكار مؤثري براي كنترل هزينهها باشد.
نحوه جبران آثار حذف ارز ترجيحي چگونه بايد باشد؟
يكي از سياستهاي صريح دولت در بودجه  ۱۴۰۱حذف
ارز  ۴۲۰۰توماني است .بايد در اين راستا مالحظات اقتصادي
و مالحظــات مربوط به نحوه جبران آثار حــذف ارز ۴۲۰۰
توماني كه طبيعتاً انتظار بر اين است كه موجب افزايش قيمت

كاالهاي اساسي همچون گندم ،نان ،دارو ،نهادههاي دامي و...
خواهد شد.راجع به كاالهايي كه در داخل قابل توليد است،
بخش خصوصي معتقد است حذف ارز  ۴۲۰۰توماني ميتواند
موجب افزايش توليد داخلي شود .مث ً
ال در مورد گندم و حتي
دارو و غيــره .اما مواردي وجود دارد كه نبايد محدوديتهاي
ديگري در افزايش توليدشان وجود داشته باشد .اين موضوع
در مورد دارو مصــداق دارد .اگر مث ً
ال ارز  ۴۲۰۰توماني راجع
به دارو حذف شــود به اين اميد كه در داخل بخواهد توليد
آن بيشتر شود ،اما مواد اوليهاش در دسترس نباشد ،عم ً
ال به
نتيجه نخواهيم رســيد .نكته آخر در اين مورد هم اين است
كه بعد از اين اصالح هم بايد فرض ما اين باشــد كه بازار به
ويژه بازار ارز ،ثباتي داشته باشد .اگر قرار باشد بازار ارز به دليل
تشديد تحريمها يا هر دليل ديگر دوباره شاهد جهشي باشد،
آن موقع آن اعدادي كه از اول به عنوان يارانه براي دهكهاي
كمبرخوردار در نظر گرفته شده است ،ديگر كفايت نكرده و
مردم در تنگنا قرار ميگيرند.
افزايش  ۳۰درصدي هزينههاي دولت
مصارف بودجه و افزايش ۳۰درصدي هزينههاي دولت در سال
آيندهنسبتبهسالجارينيزيكاتفاقمهماست.باوجودتصميم
دولت براي افزايش ده درصدي حقوق كاركنان و بازنشستگان در
بودجه ،۱۴۰۱اما هزينههاي دولت به دليل تخصيص منابعي براي
همسانسازي ،رتبهبندي معلمان ،پرداخت پاداش پايان خدمت
بازنشستگان و ...بيش از اينها افزايش يافته است.ايجاد صندوق
پيشرفت و عدالت در بودجه  ۱۴۰۱نيز جاي بحث دارد .در بحث
اعتبارهاي عمراني اتفاق مهمي افتاده است كه به نوعي براي بخش
خصوصي هم داراي اهميت است .دولت نسبت به سال جاري،
در بخش اعتبارات عمراني نســبت به رقم مصوب افزايش قابل
توجهي داده است .اما سازوكار جديدي با عنوان صندوق پيشرفت
و عدالت براي آن تعريف كرده كه در واقع تغيير نام همان صندوق
كارآفريني اميد اســت.بخش خصوصي اعتقاد دارد كه دولت در
سال  ۱۴۰۱بهتر است تمام سهم صندوق توسعه ملي از درآمد
حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق واريز كند .در حالي كه
دولت قصد دارد به جاي  ۴۰درصد ۲۰ ،درصد اين سهم را واريز
كند ۲۰.درصد ديگر قرار است از طريق صندوق پيشرفت و عدالت
صرف رشد و اشتغالزايي شود .توصيهاي كه اتاق دارد اين است كه
دولت ،هدف رشد و توسعه را از طريق همان صندوق توسعه ملي
تعقيب كند .اگر پول را از صندوق توسعه ملي يا از جيب بخش
خصوصيبرداريم و آن را در صندوقي بريزيم كه دولتيها راجع به
آن ميتوانند تصميم بگيرند و بعد انتظار داشته باشيم كه دولت،
رشد و اشتغال درست كند ،اين پديده عجيبي است كه مجدد با
آن روبرو هستيم .بههرحال تجربه اين پنج دهه اخير ميگويد اين
روش خيلي موفقي در كشور نبوده است.
نگاه حسابداري
در تدوين بودجه  ۱۴۰۱نگاه حســابداري بيشــتر از نگاه
سياستگذاري حاكم بوده است .منظور از نگاه حسابداري اين
اســت كه دولت بيشتر بر تراز بودجه متمركز بوده و اعداد و
ارقام نامانوس اســت .هر جا اعداد و ارقام قابل افزايش وجود
داشت به قابليت تحقّق آنها توجه بيشتري شده است .مث ً
ال
هم راجع به مالياتها ايــن را ميبينيد ،هم در مورد نرخ ارز
مبناي محاسباتي بودجه و هم راجع به قيمت انرژي و حتي آن
جدولي كه انواع و اقسام تعرفهها و ...از صدور كارت ملي گرفته
تا چيزهاي ديگر در آن آمده است اين وجود دارد .همه جا به
شوخي ميگوييم بودجه تبديل شده به فهرست بها .يعني پر
از ليستي است كه مدام بايد تن ملت بلرزد كه دولت در بودجه
قرار است چه چيزي را افزايش دهد؟ در حالي كه اساساً اين
مأموريتبودجهنيست.
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حاال ديگر آشــكار ميشــود که مديران تازه وزارت جهاد
كشاورزي با دولتهاي نهم و دهم تفاوت دارد و برخالف تصور
ميخواهند براي تنظيم بازار كاالهاي كشاورزي و مواد غذايي
به جاي اتكا به واردات به توليد داخلي تکیه کنند .تجربه نشان
داده است با آمادگي وزارت متولي توليد محصوالت زراعي و
نيز همكاري با تشــكلهاي مربوطه در هر محصول ميتوان
همانند اتفاقي كه در دولت قبلــي رخ داد به خوداتکايي در
توليد شكر با درجه باال رسيد و با اين راهبرد در مصرف ارزهاي
گران بهــاي موجود صرفهجويي كرد .عــاوه بر اين راهبرد
خوداتكايي و تنظيم بازار شكر با استفاده از توانايي و ظرفيت
داخلي چرخه فعاليت دراين بخش را از مزرعه تا كارخانه رونق
ميدهد .محمد قرباني معــاون برنامهريزي اقتصادي وزارت
جهاد كشاورزي گفت :با حمايت از محصول اساسي چغندرقند
و بست ه حمايتي آماده شده ،پيشبيني ميشود كه سال آينده
در توليد شــكر به خودكفايي برســيم .معاون برنامهريزي و
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اصالح قیمت چغندر قند را
نيز بسيار تأثيرگذار عنوان كرد و گفت :قيمت خريد تضميني
اين محصول اساســي با رشد  37درصد به كيلويي  17هزار
تومان افزايش يافته و نيز كمكهزينههايي براي حمل و نقل
به كشاورزان پرداخت خواهد شد و با اين حمايتها پيشبيني
ميشود در سال آينده در شكر به خودكفايي كامل برسيم.
قرباني گفته است :در گام نخست ،وزارت جهاد كشاورزي
با توجه به اهميت نهادهها تالش كرد ذخيره كاالهاي اساسي
را بيشــتر كند ،بهطــوري كه اين ذخايــر از دو ماه به چهار
مــاه افزايش يافت .نكته ديگر اين بود كه با توجه به افزايش
قيمتهاي جهاني ،اين ذخيرهسازي زودتر انجام نميگرفت،
ارز زيــادي بايد پرداخت ميشــد .در كنار اين ،آزادســازي
كاالهاي اساسي از گمرك نيز شدت بيشتري داشت.
ايــن گفته قرباني كــه «براي اولينبار با تالش شــوراي
قيمتگذاري ،قيمت تضميني محصوالت كشاورزي قبل از
سال زراعي تعيين شد» نيز واجد اهميت بااليي است .واقعيت
اين اســت در صورتي كه اين اتفاق به صــورت جدي ادامه
يابد و كشاورزان و نيز كارخانههاي صنايع تبديلي بدانند كه
سياســت دولت به لحاظ قيمتي و نيز حمايت از اين مسير
چيست برنامهريزي براي كشت بهتر و با بهرهوري بهتر انجام
خواهد شد .و البته افزايشهاي خوبي هم داشت .قيمت گندم
از  5هــزار تومان به  7هــزار و  500تومان كه تقريباً معادل
قيمتهاي جهاني است افزايش يافت .قيمت كلزا از  7هزارو
 800به  15هزار تومان رسيد كه رشد  92درصدي داشت كه
عالوه بر تشويق كشاورزان به كشت كاالهاي اساسي به عنوان
راهكاري براي اجراي الگوي كشت نيز محسوب ميشود.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشــاورزي با
بيان اينكه اولينبار به صورت عملي به اجراي الگوي كشت
در سطح كشور ورود كردهايم ،گفت :اجراي الگوي كشت را با
كشاورزي قراردادي ممزوج كرديم و در گام نخست براي دو
محصول اجرايي ميشود و سال آينده به ساير محصوالت هم
بسط داده خواهد شد .از سوي ديگر نيز بايد اين صحبتهاي
معاون وزير را كه «به دستور رييسجمهور نظارت و بازرسي
محصوالت كشــاورزي به عهده اين وزارتخانه گذارده شده
اســت ،گفت:در حال حاضر صفر تا صد توليد تا رسيدن به
دســت مصرفكننده محصوالت كشاورزي و غذايي توسط
وزارت جهاد مديريت ميشــود و اكنون وزارت جهاد تمام
زنجيرههاي توليد بخش كشاورزي را مديريت ميكند ».را
يك گام به پيش در رفع تداخل وزارتخانه هادر كار يكديگر
دانســت و آن را به فال نيك گرفت .اين مســؤول در مورد
رايزني وزارت جهاد كشاورزي با  6كشور برزيل ،روسيه ،نروژ،
گرجستان ،پاكستان و ســويس درباره دستاوردهاي علمي
بخش كشــاورزي و پروژههاي مختلــف خبر داد و گفت :با
دو كشور برزيل و روسيه در مورد كشتهاي فراسرزميني به
توافق رسيدهايم كه واردات آب مجازي كه راهكار اصلي براي
كمبود آب تلقي ميشود ،افزايش خواهد داد.وي همچنين
از سنددار شدن اراضي كشاورزي تا پايان چهار سال در كل
كشور خبر داد و گفت :در  22بهمن امسال اسناد كشاورزي
شهرستان خرمدره زنجان بهطور كامل تحويل داده ميشودو
به تدريج در اســتانهاي ديگر ادامه مييابد .قرباني از آغاز
توزيع هوشمند كاالي كشاورزي خبر داد و گفت :اين روش
عامل مهمي در حذف داللي و واسطهگري است و انقالبي در
بخش كشاورزي ايجاد خواهد كرد.
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خشكسالي حاال حاالها مهمان خاورميانه است

سرزمين وكشــور ايران يكي از كشورهاي بزرگ مستقر
در منطقه عجيب خاورميانه اســت .منطقــهاي كه عالوه بر
پيچيدگيهاي ژئو پلتيكي كه به نا آرامي ميان كشورها دامن
زده است و دولتهاي اين منطقه از جهان نميتوانند با آسايش
خيال نسبت به امنيت فرامرزي خود بينديشند و هزينههاي
قابل اعتنايي را بايد براي اين مقوله اختصاص دهند با مسأله
بزرگ خشكســالي هم روبهرو هســتند .ايران نيز سالهاي
طوالني است كه با خشكسالي روبهرو است و از دهه 1370به
اين طرف سالهاي اندكي بوده است كه ايران ترسالي را تجربه
كند .از سوي ديگر درايران به داليل گوناگون مديريت مصرف
آب با ناكارآمدي همراه بوده است .تصور مديران سياسي ايران
چنين بوده است كه آب هميشه در دسترس است و ميتوان
براي زراعت از آن بدون محدوديت استفاده كرد .رخدادهاي
تازه در ايران و چگونگي توزيع آب بين كشاورزي و صنعت در
منطقه مركزي ايران كه نسبت به بقيه مناطق با كمآبي بيشتر
روبهرو است نشان ميدهد كه كشاورزي ايران در آينده به اين
مقوله گره خورده است.
خاورميانه
بديهی است كه ايران مستقر در خاورميانه با شباهتهاي تمام
عياري با همســايهها و نيز كشورهايي كه با عنوان خاورميانه و
شمال آفريقا شناخته ميشود دارد .به همين دليل روندهايي كه
بر خاورميانه حاكم است و فرآيندهاي پيش رو در اين منطقه بر
ايران نيز تأثير ميگذارد .راشل مكدانل ،معاون مديركل مؤسسه
بينالمللي مديريت آب  ،CGIARطي يادداشتي در نشنال نيوز
نوشــت :بعيد است به اين زوديها خشكســالي از كشورهاي
خاورميانه رخت ببندد و بايد توجه داشــت كه كشــورها بايد
براي مديريت كمبود آب سه راهبرد را در پيش بگيرند.امسال
شرايط به گونهاي است كه تقريباً در همه نقاط جهان شاهد بروز
خشكساليهاي سنگين بودهايم و پرواضح است كه تمام تالشها
براي جمــعآوري حداكثري آب حاصل از نزوالت آســماني و
جلوگيري از باال رفتن دما نيز نخواهد توانست جلوي بروز كمبود
آب را بگيرد .از سوي ديگر گزارش جديد يك واحد بين دولتي
سازمان ملل متحد در موضوع تغييرات آب و هوايي به ارايه اسناد
علمي درباره تغييرات طي  50سال گذشته پرداخته و پيشبيني
كرده كه خشكســالي در بسياري از نقاط جهان تشديد خواهد

شد.در اجالس اخير تغييرات آب و هوايي گالسكوي اسكاتلند
پرداختن به خشكسالي يكي از موضوعات مهم مورد بحث ميان
سران كشورها بود.
كدام كشورها بدترين اوضاع خشكسالي را دارند؟
در حالي كه اجراي سياستها براي مقابله با تغييرات آب و
هوايي همچنان مهم است اما بايد گفت در حال حاضر مراكش،
لبنان و اردن كشــورهايي هستند كه بيشترين خشكسالي را
خواهند داشت .درواقع اين كشورها بهشدت به يك راهبرد جديد
و فناوري براي مقابله با خشكسالي و كمبود آب نياز دارند.اين
كشــورها فقط دو درصد كل آب تجديدپذير جهان را دارند و از
آنجا كه از جمله كشورهايي هستند كه با سنگينترين بحران آب
مواجه هستند ،بايد فكري به حال مديريت منابع آبي خود بكنند.
بايد گفت كه كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بايد دوباره به
سمت نظارت دقيق در موضوع مديريت آب بروند تا از مديريت
بحران به مديريت فعال در حوزه منابع آبي برســند و بتوانند با
ابزارهاي جديد جريان آب در كشورهاي خود را حفظ كنند .آب
همواره در خاورميانه و شمال آفريقا در طول تاريخ مهم بوده و
اين مسأله را ميتوان در فرهنگ و روشهاي سنتي توزيع آب

مشاهده كرد؛ به عنوان مثال سيستم توزيع آب «فلج» در العين
امارات يكي از اين نظامهاست .از اين سامانه هم براي تأمين آب،
مصارف شــرب و هم براي مصارف كشاورزي استفاده ميشود.
بايد گفت كه در اكثر كشورهاي خاورميانه ميتوان شاهد اجراي
سامانههاي براي مديريت توزيع منابع آب در طول تاريخ بودهايم.
همين قنوات در ايران نيز از جمله اين سامانهها بودند كه اجراي
آنها با هدف تضمين توزيع دقيق و كافي آب براي تأمين نيازهاي
مردم و جلوگيري از هدررفت آن انجام شده است.
سه راهبرد براي مقابله با خشكسالي و مديريت آن
با توجه به آنكه در دنياي امروز شاهد بدتر شدن وضع منابع
آبي به خصوص در كشورهاي خاورميانه و سه كشوري كه به آنها
اشــاره كرديم ،هستيم ،ساختار مديريت آب و خشكسالي بايد
با درك از محيط زيســت و نيازهاي مردم در كنار اســتفاده از
فناوريهاي پيشرفته و مديريت خوب منابع آبي آميخته شود.
در اين راســتا بايد سه محور را در موضوع مديريت خشكسالي
مدنظر قــرار داد و از محل اين اقدامات ميتوان مصرف آب در
حوزه كشاورزي را كاهش داده و منابع بيشتري به حوزه بازرگاني،
گردشگري و مصارف شهري تخصيص داد.

هفتتپه در مسیر شکوفایی /از رضایت کارگران تا بازگشایی کارخانه رب

شوش -کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از کش
و قوسهــای فراوان این روزها با شــوق ،امید و انگیزه برای بازگرداندن
شرکت به دوران اوج خود در تالش هستند.
خبرگزاری مهر؛ گروه اســتانها  -سجاد عبیدی پور :شرکت نیشکر
هفت تپه در  ۱۴کیلومتری شهر باستانی شوش و  ١٠کیلومتری معبد
زیگورات «چغازنبیل» همچنین  ۱۰۰کیلومتــری اهواز قرار دارد؛ این
شــرکت در یکی دو دهه اخیر به دلیل مشکالت مدیریتی و اعتراضات
کارگری از پرحاشیهترین و چالش برانگیزترین شرکتهای ایران بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از انقالب نیز شرکتی
دولتی محسوب میشد و در برخی سالها تولید شکر آن حتی به بیش
از  ۱۰۰هزار تن هم رســید بهعنوان مثال در سال  ۱۳۸۱رکورد تولید
 ۱۰۰هزار تن شکر سفید در هفت تپه شکسته شد.
شرکت نیشکر هفتتپه عالوه بر نقش تولید شکر در ایجاد شغل پایدار
در شهرستان شوش و استان خوزستان نیز غیرقابل انکار است به طوری
که تعداد کارگران آن به حدود پنج هزار نفر میرسید و حتی بهصورت
غیرمستقیم برای تعداد زیادی نیز شغل در کشور ایجاد کرده است.
اواسط دهه  ۸۰بحث خصوصیسازی این واحد تولیدی به دالیلی نظیر
فرسودگی خطوط تولید ،زیانده بودن و بدهیهای بسیار زیاد مطرح شد
و در سال  ۱۳۸۶این کارخانه رسماً مشمول قانون خصوصیسازی شد.
«سیدراضی نوری» نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی
در  ۲۶مرداد  ۱۳۹۳در زمینه «جلوگیری از واگذاری شــرکت کشــت
و صنعت نیشــکر هفتتپه به افراد فاقد صالحیــت» به وزرای صنعت

و اقتصاد تذکر داد.در نهایت بهمنماه ســال  ۹۴این شــرکت به بخش
خصوصی واگذار شــد؛ خریداران این شــرکت دو جوان  ۲۸و  ۳۱ساله
بودند که در این باره نماینده شــوش در مجلس نیز به «علی طیبنیا»
وزیر اقتصاد وقت تذکر داد و این پرسش را مطرح کرد که «آیا واگذاری
این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان  ۲۸و  ۳۱ســاله بدون
هماهنگی مسئوالن استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه
نیست و آیا کار درستی انجام شده است».

خبر واگذاری جنجالی این شــرکت بزرگ نیشــکری به دو جوان با
پیــش پرداخت تنها  ۶میلیارد تومانی ،تردیدها را درباره ســامت این
واگذاری بیشتر کرد؛ هیئت واگذاری برای کارخانههای  ۲۴هزار هکتاری
نیشکر خوزستان  ۲۹۱میلیارد تومان قیمت گذاشتند و برای دریافت این
پول هم شــرایط پنج درصد نقد و مابقی به صورت اقساط هشت ساله
گذاشته شد.پس از واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی وضع
این مجموعه بزرگ و همچنین کارگران این شرکت بدتر از گذشته شد
و اعتراضات کارگران این شرکت نیز افزایش یافت.
تخلفات واگذاری و صدور احکام قضائی
پس از به وجود آمدن مشکالت همچنین اعتراضات پیدرپی کارگران
شــرکت نیشکر هفتتپه نهادهای نظارتی به صورت ویژه مشکالت این
مجموعه را در دستور کار قرار دادند.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور اعالم کرده بود که در خصوص
واگذاری شرکت هفتتپه ،بررســیهای کارشناسی این سازمان نشان
میدهد که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و پس از واگذاری
(وفق ماده  ۸قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجامشده را
به موجب ماده ( )۱۱قرارداد مشمول فسخ کرده است.
باالخره پس از مدتها کش و قوس ،رأی نهایی برای پرونده شرکت
کشت و صنعت هفت تپه که بزرگترین تولیدکننده شکر در خاورمیانه
است ،صادر شد«.ذبیح اهلل خدائیان» سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده
شــرکت نیشــکر هفتتپه اعالم کرد که پرونده هفت تپه دو قســمت
دارد؛ یک قســمت بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی
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نظارت دقيق بر منابع آبي
نخستين راهبرد نظارت دقيق بر منابع آبي است كه ميتواند
دولتها و مقامات را نسبت به خطر نزديك شدن خشكسالي با
خبر كرده تا آنها بتوانند اقدامات مناسبي را در زمينه مديريت
آن در پيش بگيرند .پيشبيني دقيق اوضاع آب و هوايي بيش از
دو هفته هنوز يكي از بزرگترين چالشها حتي براي مدلهاي
هواشناسي قوي رايانهاي است اما به خصوص در حوزه كشاورزي
داشــتن اين دادههــا براي مديريت منابع آب بســيار ضروري
اســت .پيشرفتهاي اخير در حوزه فناوري باعث شده تا مراكز
مدلســازي آب و هوايي بينالمللي بتوانند شرايط پيش رو را
پيشبيني كرده و آنها را با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي با
دادههاي آب و هوايي موجود ادغام كرده و درنهايت تصوير بهتري
را نسبت به شرايط كنوني و پيش رو ارايه دهند.
ايــن راهبرد هماكنون در مراكــش ،اردن و لبنان به صورت
پايلوت در حال اجراست اما اطالعات اوليه حاكي از آن است كه
اين مسأله ميتواند به آنها در مديريت خشكسالي و كمبود آب
كمك كند .اهميت سامانههاي هشدار زودهنگام و نقشهبرداري
طي ســال جاري و در طول خشكسالي سنگين در كشور اردن
خود را نشــان داد؛ چراكه باعث شد تا دولت اين كشور بتواند
مناطق كشاورزي تحت تأثير را شناسايي كرده و به كشاورزان با
هدف جبران خسارت كمك مالي كند.
راهبرد دوم :شناسايي طرفهاي متأثر از خشكسالي
دومين راهبرد اين اســت كه شناســايي كنيم چه كسي،
چگونه و چه اندازه تحت تأثير خشكســالي قرار ميگيرد تا از
اين طريق اقدامات مقابلهاي به شكل مناسبتري هدايت شده و
بر اساس نيازهاي افراد و تبعات خشكسالي اجرا شود .به عنوان
مثال كشــاورزي همواره نخستين بخشي است كه تحت تأثير
كمبود آب قرار ميگيرد اما به گســترش كشاورزي گلخانهاي
هيدروپونيك ميتواند نياز كشــاورزي به آب را كاهش داده و
از اين مســير ميتوان حتي در زمان خشكسالي هم توليد مواد
غذايي را ادامه داد.
نقش فعالي سازمانها و نهادهاي دولتي براي
مديريتخشكسالي
راهبرد ســوم بر مبناي اســتفاده از دو راهبرد اول و دوم در
راســتاي توسعه يك طرح فعال با همكاري بخشهاي مختلف
دولتي كه در مســير مقابله با خشكسالي و اقدامات پيشگيرانه
اســت و واگذاری این شرکت ابطال شد و به مردم برگشت؛ بخش دیگر
سوءاســتفاده افراد دیگری بود که از این طریق مرتکب جرایمی شــده
بودند که ازجمله اتهامات آنها میتوان به مشارکت در اقدام عمده و کالن
در نظام ارزی کشور اشاره کرد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه
ارسال و حکم صادر شد«.امید اسدبیگی» مالک شرکت نیشکر هفتتپه
به اتهام مشارکت عمده در اخالل عمده در نظام ارزی شرکت از طریق
قاچاق ارز به  ۲۰سال حبس و رد اموال محکوم شد .مهرداد رستمی به
 ۲۰سال حبس و رد اموال محکوم شد؛ همچنین دو نفر دیگر از متهمان
هر کدام به  ۱۵ســال حبس ،سه نفر دیگر هر کدام به  ۱۰سال و بیش
از  ۱۷نفر هر کدام به  ۵ســال حبس محکوم شدند.خدائیان در تشریح
اتهامات اسدبیگی مالک شرکت هفتتپه گفت :اتهام اسد بیگی مشارکت
در قاچــاق یک میلیارد و  ۳۹۶میلیون یورو و مباشــرت در قاچاق دو
میلیون و  ۸۹۴هزار یورو بوده است؛ البته متهمان محکومیت قطعی پیدا
کردهاند.قوه قضائیه حکم قطعی پرونده شرکت نیشکر هفتتپه را صادر
و مالــکان آن را خلع ید کرد به این ترتیب مالکیت هفتتپه به دولت و
بیتالمال بازگشت.
واگذاری هفتتپه به شرکت صنایع جانبی
طی نشســتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور نسبت به تعیین
تکلیف شــرکت کشــت و صنعت هفت تپه اقدام شــد و مدیریت این
مجموعه عظیم به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با اشاره
به  ۶ســال تجربه ناموفق در مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
که ســبب وارد شدن خســارات مادی و معنوی برای کشور شد ،اظهار
کرد :اطمینان میدهم که آینده این مجموعه صنعتی کشاورزی با تغییر

در اين زمينه نقش دارند شكل ميگيرند.در بسياري از كشورها
هيچ تعريف مشخصي براي تشخيص و اعالم رسمي خشكسالي
يا نقش سازمانهاي مختلف در اين زمينه وجود ندارد .اين بدان
معناست كه سندي در راستاي مقابله با خشكسالي و اقدامات
كمكي در طول آن ايجاد نشده است .بنابراين جوامعي كه تحت
تأثير خشكسالي قرار گرفتهاند با خطر تخصيص اشتباه منابع يا
حتي ناديده گرفته شدن خطر خشكسالي قرار ميگيرند.
در عمل دولتها و ســازمانهاي مســؤول حوزه آب نياز به
آمارهاي بهتر و كانالهاي ارتباطي براي فهميدن نزديك شدن
خطر خشكســالي و تبعات احتمالي آن بر كل اكوسيستم نياز
دارند.
ً
طرحهاي مقابله با خشكسالي بهطور مداوم و متعاقبا بر مبناي
تحقيقات جديدتر درباره آزمايشات و توسعه فناوريهاي سازگار
با خشكسالي و راهحلهاي مرتبط با كاهش تبعات خشكسالي
امكان بهروزرساني دارند.
در حوزه كشاورزي ،اهميت آنكه كشاورزان بتوانند اوضاع آب
و هوا براي ســه ماه آينده را به عنوان پيشبيني داشته باشند
بسيار با اهميت است .در حال حاضر طرحهاي مختلف بينالمللي
نظير پروژه خشكسالي خاورميانه كه از سوي مؤسسه مديريت
آب به جريان افتاده در حال اســتفاده از روشهاي پيشرفته و
ابزارهاي توسعهيافته در راستاي پيشبيني فصلي و همگام كردن
آنهــا با دادههاي بينالمللي براي پيشبيني اوضاع آب و هوايي
مناطقمختلفهستند.
اينگونهمدلسازيهاميتوانندبهراهبردهايمديريتيشامل
ذخيره كردن آب در زمان سيل براي پر كردن ذخيرهگاههاي
آب و ســدها كمك كند .در حال حاضر اين اســتراتژيك در
منطقه خاورميانه بســيار متداول شــده كه ميتواند مشكل
كمبود روانآبها در كنار پيچيدگيهاي مديريت حقوق آب
متعدد
بين كشــورهاي هممرز را حل كند .خشكساليهاي ّ
و شــديد در حال حاضر در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
بــه صورت مكرر در حال رخ دادن اســت و به اين زوديها از
اين منطقه نخواهند رفت .اين مســأله باعث بحران جدي در
امنيت غذايي ،امنيت اقتصادي و امنيت ملي به خصوص براي
كشورهاي خاورميانه كه از قضا در حوزه آب از قديم آسيبپذير
بوده و هستند ،شده است.
سياستمداران بايد با روي آوردن به تحقيقات و مباني علمي
تصميمات الزم براي به حداكثر رساندن كيفيت زندگي در زمان
خشكسالي در شرايط كنوني و در آينده را اتخاذ كنند.
مدیریت ،درخشــان و برای کشور و منطقه مفید خواهد بود.مدیرعامل
شرکت توســعه نیشکر و صنایع جانبی گفت :طبق برنامهریزی صورت
گرفته و در راستای عمل به تعهدات و با تالشهای شبانهروزی و پیگیری
مســتمر ،حقوق معوق کارکنان شرکت نیشکر هفتتپه پرداخت شده
است.یکی از کارگران شرکت نیشکر هفتتپه به خبرنگار مهر اظهار کرد:
پس از کش و قوسهای فراوان به یکی از مطالبات اصلی خودمان یعنی
خلع ید بخش خصوصی رســیدیم و اکنون با شوق ،امید و انگیزه برای
بازگرداندن شرکت به دوران اوج خود در تالش هستیم.
وی گفت :واگذاری شرکت به توسعه نیشکر کار بسیار خوبی از سوی
دولــت بود که این روزها با مدیریت خوبشــان باعث ایجاد امید در دل
کارگران شده است.کارگر هفتتپه بیان کرد :این روزها با پرداخت کامل
حقوقهای معوق ،بازگشــت به کار کارگران اخراجی ،اورهال کارخانه،
پوشــش بیمه تکمیلی کارگران ،توزیع شکر بین کارگران و همچنین
رسیدگی به مشــکالت کارگران و راه اندازی صنایع جانبی باعث ایجاد
آرامش و روحیه امید ،نشاط و سرزندگی کارگران شده که امید است با
تداوم این روحیه شاهد بالندگی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
باشیم.فعالیت جایگاه سوخترسانی دو منظوره کشت و صنعت نیشکر
هفتتپه پس از پنج سال تعطیلی از سر گرفته شد؛ جایگاه سوخترسانی
هفتتپه با هدف سوخترسانی به ماشینآالت صنعت نیشکر با ظرفیت
 ۴۷هزار لیتر بنزین و  ۹۴هزار لیتر گازوئیل بر اســاس اســتانداردهای
روز بازســازی و ارتقا سازی شده است.جایگاه سوخت رسانی بنزین در
دوره مدیریت گذشته به مدت پنج سال تعطیل و قطعات و سیستمهای
آن از کار افتاده بود که پس از بازســازی و تعمیرات اساســی به عرصه
خدماترسانی بازگشت.
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افزايش قيمت مواد غذايي در جهان
ركورد  ۱۰ساله زد

ايسنا -شاخص قيمت غذاي سازمان خواربار و كشاورزي
ملل متحد (فائو) كه قيمت عمده كاالهاي غذايي مبادله
شده در سطح جهاني را دنبال ميكند ،در سال  ۲۰۲۱به
 ۱۲۵.۷واحد رسيد كه باالترين سطح از زمان ثبت ركورد
 ۱۳۱.۹واحد در سال  ۲۰۱۱بود .اين شاخص ماهانه در ماه
دسامبر اندكي كاهش پيدا كرد اما در چهار ماه پيش از آن
رشد متوالي داشت كه منعكسكننده مشكالت برداشت
محصوالت كشــاورزي و تقاضاي مصرفي باال طي ســال
ميالدي گذشته بود.
قيمتهاي باالتر مواد غذايي به رشــد تورم همزمان با
احياي اقتصادهاي جهاني از ركود ناشي از بحران ويروس
كرونا دامن زده است .فائو هشدار داده است كه هزينههاي
باالتر جمعيت فقير را در كشــورهاي وابسته به واردات،
در معرض خطر قرار ميدهد .فائو در جديدترين گزارش
خود درباره اينكه آيا فشارهاي قيمت ممكن است امسال
فروكش كند ،محتاط بود .عبدالرضا عباسيان  -اقتصاددان
ارشــد فائو در بيانيهاي اعالم كــرد :اگرچه انتظار ميرود
قيمتهاي باال با افزايش توليد ريزش كنند اما هزينه باالي
توليد ،ادامه پاندمي جهاني و شرايط اقليمي نامعلوم ،فضاي
اندكي براي خوشبيني نسبت به بازگشت به شرايط بازار
باثباتتر در سال  ۲۰۲۲باقي ميگذارند.
افزايش قيمت كود كه به نوبه خود ناشــي از افزايش
قيمتهاي انرژي است ،هزينه توليد را براي كشاورزان باال
برده و ترديدهايي را نســبت به چشمانداز محصول براي
برداشت سال آينده ايجاد كرده است.
در ماه دسامبر قيمت همه شاخهها در شاخص قيمت
غذاي فائو به جز محصوالت لبني كاهش پيدا كرد و كاهش
قيمت روغنهاي گياهي و شــكر قابل توجه بود .فائو اين
كاهش قيمت را به كاهش تقاضا در ماه دسامبر به دليل
نگرانيها نســبت به تأثير شيوع واريانت اُميكرون و عرضه
گندم برداشــت شده در نيمكره جنوبي نسبت داد .با اين
حال همه شــاخهها در اين شاخص در طول سال ۲۰۲۱
رشــد چشمگيري را بهطور كلي نشــان دادند و شاخص
قيمت روغن گياهي فائــو به ركورد بااليي صعود كرد .بر
اساس گزارش رويترز ،معامالت محصوالت كشاورزي در
ابتداي سال  ۲۰۲۲شاهد نوســان بودند و بازارهاي دانه
روغني تحت تأثير خشكسالي در آمريكاي جنوبي و سيل
در مالزي قرار گرفتند .قيمت لبنيات مانند دســامبر باال
مانده كه ناشــي از توليد پايينتر شير در اروپاي غربي و
اقيانوسيه است.
بازگشایی کارخانه تولید رب گوجه
هفتاد و ســه روز پس از واگذاری شرکت هفتتپه به شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی ،کارخانه تولید رب گوجه در این شرکت بازگشایی
و گامی دیگر در راســتای بازگشت رونق تولید به قدیمیترین کشت و
صنعت نیشکری ایران برداشته شد.
«محمد فتحی مکوند» مدیرعامل شرکت نیشکر هفتتپه در آئین
افتتاحیــه ،راهاندازی کارخانه رب گوجه را گامی بزرگ برای رســیدن
نیشــکر هفت تپه به ظرفیت و جایگاه واقعــی خود عنوان کرد و افزود:
این کارخانه از سه خط معلق و تخلیه فله  ۲۰تنی تشکیل شده است.
وی ادامه داد :ظرفیت تخلیه گوجه در هر شیفت  ۵۰۰تن بوده که در
سه شیفت به یک هزار و  ۵۰۰تن خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت هفتتپه با اشاره به اینکه تمام پروسه تولید رب
گوجه با دقت و کیفیت باال در کارخانه انجام میشــود ،اظهار کرد :رب
گوجه تولیدی هفتتپه مورد تأیید آزمایشــگاههای سازمان غذا و دارو
قرار گرفته و رب تولید شــده از بهترین انواع نمونههای مشابه در کشور
محسوب میشــود.فتحی مکوند تصریح کرد :در فاز اول ،رب گوجه به
صورت فله تولید شــده که با راه اندازی خط اسپتیک ،رب گوجه تولید
شــده در این کارخانه با کیفیت باال اســتریل شده به صورتی که حتی
برای نگهداری این محصول دیگر نیازی به نگهداری در سردخانه نیست.
مدیرعامل نیشــکر هفتتپــه افزود :با راهانــدازی این خط میتوان
محصول تولیدی را به کشورهای دیگر بدون نیاز به سردخانه صادر کرد.
وی یادآور شــد :کارخانه رب گوجه در زمینی به مساحت  ۲۴هزار
متر مربع با سه سوله تولید به متراژ یک هزار و  ۳۰۰متر مربع راهاندازی
شده است.
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چالشهاي زراعت درايران

زراعت درايران پس از اصالحات ارضي دهه  1340و انقالب
ارضي كه پس از پيروزي انقالب اســامي رخ داد و همچنين
نگاه ويژه رهبران نظام جمهوري اسالمي به زارعان ونيز خود
اتكايي در توليد مواد غذايي شــكل وماهيت تازهاي را تجربه
كرده اســت .دراين  60سال تازه سپري شــده دولت و دهها
سازمان و مؤسسه و شركتهاي دولتي و راهبردهاي گوناگون
سازماندهي زراعي ونيز توزيع گسترده نهادههاي زراعي از سوي
دولت و خريد تضميني شرايط بخش زراعت را با وجود مالكيت
فردي بر اراضي زراعي به ناكارامديهاي دولت آلوده كرده است.
در حال حاضر نيز دست دولت را در پشت سياستهاي زراعي
با هدفهاي صرفاً سياسي و نيز خريد محبوبيت بين زارعان و
شهروندان تهيدست ميبينيم و نيز سياستهاي كالن دربخش
پولي وارزي كار را براي توسعه متوازن كشاورزي ناهموار كرده
است .برخي از محصوالت زراعي ك بهطور مستقيم مواد اوليه
برخي كارخانهها در بخش صنعت هستند در اين ميان شرايط
ويژهاي داشته و دارند .با اين حال اگر چالشهاي كشاورزي در
سطح كالن حل شود به نظر ميرسد زير بخش زراعت نيز در
وضعيت بهتري قرار گيرد .نوشته زير ديدگاه يكي از كارشناسان
ارشد و از مديران با ســابقه زراعت درايران درباره چالشهاي
كشاورزي است كه به نقل از ايرنا نقل ميشود.
دكتر «سيدمحمدحسين شريعتمدار» سرپرست مركز ملي
مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران نيز در گفتوگو
با پژوهشــگر ايرنا تأكيد دارد :اگر بگوييم كه ســند و راهبرد
توســعهاي براي بخش كشــاورزي نداريم و نداشتيم سخني
نادرست است اما اگر بگوييم داشتهايم و مطابق آن عمل كرديم
كه اين هم نبوده اســت .نميتوان گفت بهطوركلي نقشه راه
نداشــتهايم چون هر دولتي كه آمده يك نقشــه راه هم براي
خود ترسيم كرده اســت ،اين عالوه بر اسناد باالدستي مثل
سند چشمانداز  ۱۴۰۴يا نقشههاي كالن اقتصادي كشور ،طرح
آمايش و نقشههاي زيرمجموعه آن است.وي معتقد است :اينكه
چرا دستاورد مورد انتظار و مناسبي از اين اسناد حاصل نشده
فقط به نقشه راه مربوط نميشود .وزيري اعالم كرد در ظرف
مدت  ۲سال در توليد برنج ،گندم و روغن تا  ۸۰درصد خودكفا
ميشويم حال آنكه بيشترين واردات كشور در زمان همين وزير
انجام شد ،ضمن آنكه در بسياري از دورهها ،وزيران كشاورزي
خيلــي دغدغهمن ِد برنامهريزي و اجرا براي حوزه كشــاورزي
نبودند .چنانكه در حوزه آب كشــور خيلي سهلانگاري شده
اســت و در اين ميان با توجه به اينكه عمده مصرف در بخش
كشاورزي است در اين زمينه و ارتقاي بازدهي و مصرف بهينه
آب در بخش هم كمتوجهيها قابل توجه اســت .شريعتمدار
متخصصان امر
ميگويد :سالهاســت همه دستاندركاران و
ّ
هشدار داده و ميدهند كه وضعيت آب در كشور بحراني است
كه در اين راستا وزارت نيرو بايد برنامه داشته باشد .وزارت آب
و برق كه سال  ۱۳۴۳ايجاد شد براي حفظ آب كشور بود ،اين
مجموعه ،وزارت جهاد كشاورزي و همه بخشهاي مؤثر بايد
در اين زمينه تالش كنند .در واقع براي بخش كشــاورزي هم
برنامه داشتيم و هم نداشتيم و هر جا هم برنامه ،هدفگذاري
و سياستگذاريها مشخص شده بود نيز در اجرا به آن وفادار
نبودهايم.در واقع براي بخش كشاورزي هم برنامه داشتيم و هم
نداشتيم و هر جا هم برنامه ،هدفگذاري و سياستگذاريها
مشــخص شــده بود نيز در اجرا به آن وفادار نبودهايم.به نظر
دكتر شريعتمدار« ،خيلي از موارد از جمله آب و الگوي كشت
و يكپارچهسازي اراضي و غيره ،نقشه راه و سياستگذاريهاي
كالن داشــتيم و چه بســيار كه اجرايي نشد و بخشي از آنها
هم در دورهاي عملي شــده اما در دولــت يا وزير بعدي كنار
گذاشــته شده است و كسي هم نبوده كه چرايي آن را پيگير
شود .در واقع بخشــي از مواردي هم كه منطقهاي و محدود
اجرايي شده نتيجه توانمندي ذهني ،فكري و اجرايي مسؤوالن
حوزه كشاورزي بوده است.
سرپرست مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق
ايران ادامه ميدهد :گفته ميشود ،سند نداشتيم پس جاهايي
كه برنامهها اجرايي و انجام شــده و موفق هم بوده چيست؟
چنانكه بخشي از كشت گندم را به بهار منتقل كرديم يا آنكه
در كنار كشت پاييزه براي بهروري بيشتر آب و خاك كشت كلزا
را تعريف كرديم؛ در واقع هرجا به اين اسناد و قوانين باالدستي
عمل شد ،موفق عمل كرديم.
شــريعتمدار تصريح ميكند :مشكل اصلي ما آن است
كه برنامه مشــخصي كه همه موظف به اجرا و پيگيري آن
باشند ،نداشتهايم و بخش زيادي از مشكل امروز ما نتيجه
فردگرايي اســت كه نه فقط بخش كشــاورزي بلكه همه
حوزهها گرفتار آن هستند و مشخص نيست چه مجموعهاي
حاكميــت و توليگري اصلي بخش را عهدهدار اســت .ما
سند چشمانداز داشتيم اما مطابق آن عمل نكرديم و البته
كارهايي هم توسط بخشهاي مختلف به صورت پراكنده و
حتي در مواردي موازي انجام شــد كه اين امر هم در كالن
قضيه و هم در مباحث خرد مصداق دارد.

ادامه مصيبتهاي دالر  4200توماني
از فروردين  ۱۳۹۷كــه دالر ترجيحي  ۴۲۰۰توماني پا به عرصه اقتصاد
ايران گذاشت ،بيش از سه سال ميگذرد؛ ارزي كه تشكلهاي رسمي بخش
خصوصي آن را «امالفساد» اقتصاد ايران توصيف كردهاند .مروري بر تجربه بيش
از سه سال برقراري اين ارز در جريان تجارت خارجي و بازار داخلي كشور نشان
متعددي
ميدهد اين ارز ،به دليل اختالف قيمت و رانتخيز بودن ،مشكالت ّ
را نهتنها براي فعاالن اقتصادي درگير در جريان تجارت خارجي و توليد داخلي
بلكه حتي براي مردمي كه هدف حمايتي اين ارز بودند ،ايجاد كرده اســت.
ســفره مردم به مراتب كوچكتر شده و فعاالن اقتصادي به دليل بهرهمندي
عدهاي از اين رانت و غيررقابتي شدن فضاي فعاليت ،دچار مشكل شده و بعضاً
از فعاليت بازماندند .اينك تمام متوليان و سياســتگذاران به اين جمعبندي
رسيدهاند كه تداوم مسير امكانپذير نيست و الزم است دولت يارانهاي را كه به
نرخ ارز اختصاص ميداد و اين يارانه موجب ميشد دالر به قيمت  ۴۲۰۰براي
واردات برخي كاالهاي اساسي اختصاص يابد ،به صورت مستقيم به خود مردم
پرداخت كند .درباره نحوه پرداخت اين يارانه به صورت مستقيم به مردم هنوز
الگويي نهايي نشده است .اما اين تصميم و اجماع سياستگذاران و متوليان امر
بهانهاي شد تا در يك سلسله گزارش به بازخواني ماجراي دالر  ۴۲۰۰توماني،
از لحظه تولد تاكنون بپردازيم.

مصيبتهاي شكر

بازار شــكر نيز در زمان تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني براي واردات آن دچار
چالــش و مصائب گوناگوني شــد و در دورهاي مردم براي تأمين اين كاال نيز
بهشــدت دچار مشــكل شــدند .همان زمان بهمن دانايي ،دبير كارخانجات
توليدكننده قند و شكر در مصاحبهاي با خبرنگار مهر از حذف ارز  ۴۲۰۰توماني
استقبال كرد و با اشاره به مباحث مطرح شده مبني بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰
توماني از شــكر ،گفت :ما از اين مســأله استقبال ميكنيم چرا كه اختصاص
ارز  ۴۲۰۰توماني براي واردات شــكر منجر به ايجاد رانت براي عدهاي معدود
شــده است .وي اضافه كرد :عمده شكر وارداتي با ارز  ۴۲۰۰توماني تبديل به
محصوالت ديگر و از كشور صادر ميشود .بنابراين مصرفكننده نفع چنداني از
اين مسأله نميبرد ضمن اينكه به دليل ارزان بودن شكر وارداتي با ارز دولتي،
انگيزه قاچاق اين محصول به كشــورهاي همسايه زياد ميشود .دبير انجمن
قند و شكر كشور گفت :بر اساس آمار بانك مركزي ميزان شكر مصرفي يك
خانواده  ۴نفره  ۸كيلوگرم و انواع قند  ۱۵كيلوگرم است ضمن اينكه اين آمار
مربوط به سال  ۹۶است و ما اطمينان داريم كه در حال حاضر ميزان مصرف
كمتر شده است .قيمت هر كيلوگرم شكر داخلي هماكنون درب كارخانه بين
 ۱۲هزار و  ۴۰۰تا  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان است در حالي كه با توجه به افزايش
قيمتهاي جهاني قيمت هر كيلوگرم شكر وارداتي درب كارخانه بين  ۱۶هزار
تا  ۱۶,۵۰۰تومان تمام ميشــود .دانايي توضيح داد :حتي اگر مجموع قند و
شكر مصرفي خانوار را  ۲۴كيلوگرم در نظر بگيريم سهم هر نفر شش كيلوگرم
ميشود بنابراين نياز كشور به مصرف مستقيم شكر بين  ۴۸۰تا  ۵۰۰هزار تن
اســت .وي ادامه داد :به عبارتي از مجموع  ۲.۲ميليون تن شكر وارداتي۱.۷ ،
ميليون تن آن در صنوف و صنايع مصرف ميشــود كه عمده آن نيز از كشور
صادر ميشــود .بنابراين در اين ميان  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفر از رانت ايجاد شده نفع
ميبرند نه مردم و مصرفكنندگان نهايي.
بعد از حذف ارز  ۴۲۰۰توماني از واردات اين كاال ،توليد داخل نســبت به
محصول وارداتي مزيت يافت و در حال حاضر كشور تا تابستان  ۱۴۰۱نيازي
بــه واردات اين محصول ندارد ضمن اينكه قيمت هر كيلوگرم شــكر داخلي
هماكنون درب كارخانه بين  ۱۲هزار و  ۴۰۰تا  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان است در
حالي كه با توجه به افزايش قيمتهاي جهاني قيمت هر كيلوگرم شكر وارداتي
درب كارخانه بين  ۱۶هزار تا  ۱۶,۵۰۰تومان تمام ميشود ضمن اينكه شكر
از جمله معدود كاالهايي بوده كه در ماههاي اخير بازار باثباتي را تجربه كرده
است .زماني كه گوشت قرمز با ارز  ۴۲۰۰توماني وارد ميشد ،مردم براي تأمين
اين كاال مجبور به تشــكيل صفهاي طوالني بودند و با كمبود شديد گوشت
قرمز در بازار مواجه بوديم و مدتي بعد نيز پاي خيلي از مسؤوالن وقت به دادگاه
كشيده شد تا در اين زمينه پاسخگو باشند.
اگرچــه بعد از حذف ارز  ۴۲۰۰توماني از واردات اين كاالها ،قيمت آنها در
بازار افزايش پيدا كرد امــا در دوران تخصيص ارز ترجيحي براي واردات اين
كاالها ،در دورههايي شاهد كمبود شديد و حتي نبود اين كاالها در بازار بوديم
ضمن اينكه بخشي از گراني كنوني اين كاالها نيز ناشي از سياستگذاريهاي
نادرست و دخالت دولت در بازار است.

برنج

تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني بــراي واردات برنج نيز چالشهاي زيادي را
هــم براي مصرفكنندگان و هم براي تجار ايجــاد كرده بود و عدم توانايي
بانك مركزي در تأمين ارز مورد نياز واردكنندگان منجر به رسوب كاالهاي
وارداتــي در گمركات و ايجاد كمبود و چالش در بازار داخل شــده بود .در
همين راستا بســياري از واردكنندگان خواستار حذف ارز ترجيحي شده و
عنوان كرده بودند كه اين مســأله منجر به ايجاد شفافيت در حوزه واردات
برنج و تعادل قيمتها خواهد شد.همچنين بعد از حذف ارز برنج و گوشت
قرمز ،محمدرضا كالمي ،دبير وقت ستاد تنظيم بازار كشور اعالم كرده بود:
پيشبيني ميشــد تغيير نرخ ارز مرجع براي واردات برنج از برنج دولتي به

ارز نيمايي ،قيمت اين كاال را در سبد معيشتي مردم به صورت غيرمتعارف
باال ببرد كه خوشــبختانه اين اتفاق نيفتاد .به گفته وي اقتصاددانان زيادي
اعتقاد داشتند كه بايد ارز تكنرخي ايجاد شود و ارز يارانهاي حذف شود كه
مشابه اين سياست در كاالهايي نظير شكر و گوشت قرمز نيز جواب خوبي
داده اســت .زماني كه گوشت قرمز با ارز  ۴۲۰۰توماني عرضه ميشد صف
خريد ايجاد ميشد و بخش زيادي از مردم هم دستشان به گوشت يارانهاي
نميرسيد ،چون واردات پاسخگوي نياز يارانهاي گوشت نبود ،اما حذف اين
كاال منجر به افزايش توليد داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگيري از
رشد شتابان قيمت اين كاال شد .پيشبيني ميشد تغيير نرخ ارز مرجع براي
واردات برنج از برنج دولتي به ارز نيمايي ،قيمت اين كاال را در سبد معيشتي
مردم به صورت غيرمتعارف باال ببرد كه خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد .كالمي
ادامه داده بود :وقتي كااليي از گروه يك به گروه دو منتقل ميشود يعني بايد
ارز نيما مالك واردات آن قرار گيرد و اگر ارز نيما دچار نوسان باشد بهاي تمام
شده در نوسان خواهد بود و دولت نميتواند هر روز نرخ آن كاال را بر مبناي
قيمتهاي متغير اعالم كند چراكه اين امر منجر به بروز مشكالتي در عرضه
و كاالي موجود در شبكه توزيع خواهد شد .وي افزوده بود :اين قيمت نشان
ميدهد كه اوالً واردكنندگان براي حفظ بازار از سود خود كاستهاند و از طرف
ديگر كشورهاي توليدكننده برنج كه ميدانند افزايش قيمت منجر به كاهش
تقاضا ميگردد براي حفظ بازار ايران كاالي خود را پايينتر از قيمت جهاني
عرضه ميكنند .كالمي گفته بود :مصرفكنندگان ميتوانند با توجه به قيمت
برنجهاي موجود در بازار كه نسبت به قيمت ارز نيمايي قيمتهاي مناسبي
است ،هم برنج داخلي و هم برنج خارجي استفاده كنند.

صنعت روغن نباتي

روغن نباتي از جمله كاالهاي مهمي اســت كه درگير رانت و فســاد ارز
ترجيحي شده بهطوري كه سال گذشته بازار آن با نوسانات چشمگيري همراه
بود و مردم را به صفهاي طوالني كشــاند .نابســاماني بازار روغن تا اندازهاي
بود كه فعاالن اين بخش عنوان ميكنند حتي با عرضه  ۳برابر بيشــتر از نياز
كشور قادر به مديريت بازار نبودند امسال نيز واردكنندگان از رسوب روغنهاي
وارداتي در گمركات و احتمال نابساماني در ماههاي آخر سال خبر ميدهند.
در همين زمينه دبير انجمن صنايع روغن نباتي گفته است :بالتكليفي دولت
در خصوص نرخ ارز و نحوه تخصيص آن در شش ماهه دوم براي صنعت روغن
نباتي مشكلساز ميشود.
اميرهوشنگ بيرشــك با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از
 ۲۶۰هــزار تن روغنهاي بخش خصوصي در بنادر رســوب كرده و دولت ارز
مورد نياز واردكنندگان بخش خصوصي را تأمين نميكند ،گفته است :دولت به
بهانههاي مختلف از جمله تغيير دولت ،انتصاب وزيران ،تغيير اولويتهاي ارزي،
كمبود ارز و… از تخصيص ارز به روغنهاي رسوبي بخش خصوصي در بنادر
سر باز ميزند.بيش از  ۲۶۰هزار تن روغنهاي بخش خصوصي در بنادر رسوب
كرده و دولت ارز مورد نياز واردكنندگان بخش خصوصي را تأمين نميكند.
وي افزوده اســت :سياست ارزي دولت در شــش ماه دوم سال جاري نيز
مشــخص نيست و هر روز شايعاتي در زمينه تغيير نرخ ارز به گوش ميرسد
و بيــم آن ميرود ادامه وضعيت كنوني باعث برهــم خوردن نظم كنوني در
بازار روغن نباتي شود.در همين حال اخيرا ً مهرداد جمال ارونقي ،معاون فني
گمرك از كشــف تخلف  ۱۶ميليون يورويي در واردات روغن خام خبر داده و
گفته است :تخلف يك شركت واردكننده كه براي واردات روغن خام حدود ۱۶
ميليون يورو ارز ترجيحي گرفته بود اما در ازاي آن كااليي وارد نكرده ،توسط
يك نهاد امنيتي كشف شد .ضمن اينكه در روزهاي اخير خبر دستگيري معاون
سابق وزارت صمت و شبكه دالالن مرتبط سر و صداي زيادي را به راه انداخته
است.اين مسؤول وقت دولتي متهم است كه با دريافت رشوه ،ارز  ۴۲۰۰توماني
مربوط به واردات روغن را به شــركتي خصوصي تخصيص داده كه نه تنها از
اين ارز براي واردات روغن استفاده نكرده ،بلكه بخشي از ذخاير راهبردي روغن
كشور را نيز به صورت غيرقانوني به فروش رسانده است.
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نقش نيشكر در احياي زمينهاي شور

با كشت نيشكر و به زير كشت بردن حدود  70هزار هكتار
از اين زمينهاي شــور و لميزرع ،گستره سبزي (سطح ساقه
و برگ) ،معادل  6تا  8برابر ســطح زير كشت نيشكر (حدود
پانصد هزار هكتار) به وجود آمد كه اين ســطح قابليت جذب
يك ميليون و هشــتاد هزار تن دياكســيد كربن و توليد و
انتشــار  786هزار تن اكسيژن را داشــته و نقش بسزايي در
تلطيــف هواي منطقه دارد كه البته آمــار حداقل و حداكثر
درجه حرارت ميتواند مؤيد اين موضوع باشد.دكتر عبدعلي
ناصري مديرعامل شــركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي
همزمان با روز جهاني خاك ،اقدامات اين صنعت در راستاي
جلوگيري از شوري و افزايش بهرهوري خاك را تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي ،دكتر ناصري اظهار كرد :شــركت توســعه نيشكر در
محدوده زمينهايي فعاليت كرده كه با فاصله تقريبي 3-17
كيلومتر از رودخانه كارون قرار داشته و به دليل چندين قرن
فرســايش خاكهاي ســطحي و تبخير و تعرق شديد آنها و
توشــوي زمين و عدم توان
ميزان پايين بارندگي جهت شس 
زهكشي طبيعي اراضي ،خاك منطقه بسيار شور شده كه در
اثر باالبودن سطح آبهاي زيرزميني ،اين شوري سير تصاعدي
داشــته است ،بهطوري كه  90درصد خاكهاي محدوده اين
شــركت را در كالسهاي  4تا  6قرار داده كه جزو خاكهاي
غيرقابل اســتفاده جهت كشــت و زرع بودند .وي ادامه داد:
محدويت شديد شــوري و قليايي و  ECحدود  60-70هزار
ميكروموس بر سانتيمتر از شــاخصههاي اراضي طرح بوده
و هيچگونه فعاليت كشــاورزي در آنها صورت نميگرفت كه
پس از انجام  18هزار كيلومتر لترالگذاري (لولههاي مشبك
 PVCبه قطر  100-160ميليمتر) و  800كيلومتر لولههاي
ســيماني (كلكتور) به قطر  300-1000ميليمتر در اعماق
دونيم يا پنج متري زمين ،باعث شــد سطح آب زيرزميني تا
عمق حدود  2متري پايين رفته و ضمن انجام عمل آبشويي
با ايجاد تهويه مناســب اراضي را جهت هر نوع كشتي آماده
كند .مديرعامل شــركت توسعه نيشكر توضيح داد :با كشت
نيشــكر و به زير كشــت بردن حدود  70هزار هكتار از اين
زمينهاي شور و لميزرع ،گستره سبزي (سطح ساقه و برگ)،
معادل  6تا  8برابر سطح زير كشت نيشكر (حدود پانصد هزار
هكتار) به وجود آمد كه اين سطح قابليت جذب يك ميليون
و هشتاد هزار تن دياكسيد كربن و توليد و انتشار  786هزار
تن اكسيژن را داشته و نقش بسزايي در تلطيف هواي منطقه
دارد كه البته آمار حداقــل و حداكثر درجه حرارت ميتواند
مؤيد اين موضوع باشد.
گفتني اســت ،به دليل اهميت خاك در زندگي موجودات
متعددي اجرا
زنده ،دولتهــا براي نگهداري آن طرحهــاي
ّ
ميكنند و هر ساله ســازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد
( )FAOدر روز  ۵دســامبر ( ۱۴آذر) بزرگداشت روز جهاني

استقبال كشاورزان
از اصالح قيمت چغندر قند

خاك را برگزار ميكند .در همين راســتا ،مراسم گراميداشت
روز جهاني خاك با شــعار «تأكيد بر جلوگيري از شــوري و
افزايش بهرهوري خاك» با حضور مقامات كشــوري  ۱۴آذر
ماه سال جاري در نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار ميشود.
چالشها به فرصت رشد و توسعه در صنعت نيشكر
دكتــر حســين مــؤذن در حاشــيه افتتاح نمايشــگاه
دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان خوزستان گسترش،
پيشبرد و ارتقاي علمي توليد نيشكر و استحصال شكر ،توسعه
متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و
كيفي نيروهاي
ّ
پژوهشــي در زمينه نيشكر و صنايع جانبي را از ديگر وظايف
جمعيت علمي فناوري نيشكر ايران برشمرد.
دبير جمعيت علمي فناوري نيشكر ايران گفت :اين انجمن
متخصص با ديد علمي و تحقيقي
با هماهنگي بين نيروهاي
ّ
چالشها را به فرصتي براي رشد و بالندگي در صنعت نيشكر
تبديل كرده اســت .به گزارش روابط عمومي شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي ،دكتر حسين مؤذن در حاشيه افتتاح
نمايشگاه دســتاوردهاي پژوهشي و فناوري استان خوزستان
گســترش ،پيشبرد و ارتقاي علمي توليد نيشكر و استحصال
متخصص و بهبود بخشيدن به
شــكر ،توسعه كيفي نيروهاي
ّ
امور آموزشــي و پژوهشي در زمينه نيشكر و صنايع جانبي را
از ديگر وظايف جمعيت علمي فناوري نيشكر ايران برشمرد.
اين انجمن فعاليت خود را  ۱۵سال پيش زيرنظر وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري در دســتهبندي كشاورزي آغاز كرد و در
حال حاضر بيش از هزار عضو حقيقي دارد .وي جمعيت علمي
فناوري نيشكر را گامي مهم در راستاي فعاليتهاي علمي در
صنعت نيشكر دانست و بر حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي و
اختراعات در بخش كشاورزي و صنعت تأكيد كرد.
مــؤذن در پايــان گفت :نتيجــه كليه مقــاالت علمي و
فعاليتهاي تحقيقاتي در كنار سمينارهاي ملي و بينالمللي
در قالب همايش در اختيار همكاران قرار ميگيرد.

واردات  466ميليون دالري شكر
سرپرســت گمرك گفت :در  ۹ماهه امسال  ۲۳ميليون تن
كاالي اساســي به ارزش  ۱۴.۱ميليارد دالر از گمرك ترخيص
شــده كه  ۲۰ميليون تن آن بــه ارزش  ۱۱.۱ميليارد دالر با ارز
ترجيحي بوده است.
وي در خصوص ميزان واردات  ۹ماهه كاالهاي اساسي غير ارز
ترجيحي (نيمايي) گفت :برنج با  ۹۵۸هزار و  ۹۰۴تن به ارزش
 ۸۱۸ميليون و  ۸۱۸هزار و  ۱۰۲دالر و رشد  ۲۳درصدي در وزن
و  ۱۵درصدي در ارزش ،شــكر خام با يك ميليون و  ۴۸هزار و
 ۳۵۰تن به ارزش  ۴۶۶ميليون و  ۹۰۹هزار و  ۳۵۹دالر و رشــد
 ۶درصدي در وزن و  ۳۱درصدي در ارزش ،ماشــين آالت براي
توليد كاالي اساسي با  ۳۲هزار و  ۴۰۲تن به ارزش  ۳۱۴ميليون و

7

دبير انجمن كارخانجــات توليدكنندگان قند
و شكر با اشــاره به اصالح قيمت خريد تضميني
چغندر قند گفت :پيش بيني ميشــود اگر سال
آينده مشــكل آب نداشته باشــيم گام بزرگي به
سمت خودكفاييبرداريم.
بهمن دانايي درباره اصالح نرخ خريد تضميني
چغندر قند و افزايش قيمت چغندر بهاره به ١٧٠٠
تومان گفت :ديروز جلسه شوراي قيمتگذاري و
اتخاذ سياســتهاي حمايتي محصوالت اساسي
كشــاورزي تشــكيل شد و با مســاعدت شخص
وزير و همراهي قابل تقدير اعضاي شــورا ،قيمت
چغندر براي ســال زراعي  ۱۴۰۱-۱۴۰۰اصالح و
تصويب شــد.وي اضافه كرد :براين اساس قيمت
چغندر بهاره بر مبناي عيــار  ۱۶هر تن ۱۷۰۰۰
ريال و قيمت چغندر پاييزه بر مبناي عيار  ۱۵هر
تن  ۱۶,۴۱۰ريال تصويب شد ضمن اينكه كمك
كرايه براي چغندر بهاره بــه ازاي هر تن ۱,۰۰۰
ريــال و كمك كرايه براي چغنــدر پاييزه به ازاي
هر تن  ۱,۳۰۰ريال تعيين و تصويب شــد .دانايي
گفت :همچنين به ازاي هــر تن چغندر تحويلي
به ميــزان  ۲كيلوگرم قند يا شــكر به قيمت هر
كيلوگــرم  ۲۲,۰۰۰ريال و به ميزان  ۲۰كيلوگرم
تفاله خشــك به قيمت هر كيلوگرم  ۸,۰۰۰ريال
به عنوان جايزه به كشاورزان تحويل خواهد شد.
وي با بيــان اينكه به اعتقاد بنــده اين قيمت
مناسب است و بر همين اساس پيشبيني ميكنيم
كه اســتقبال خوبي از كشــت اين محصول شود،
ادامه داد :امسال اصالح قيمت سه ماه زودتر از سال
گذشته انجام شد و همين مسأله يكي از مهمترين
داليل ترغيب كشاورزان به كشت چغندر است .اين
فعال بخش خصوصي تأكيد كــرد :هر چند براي
پيشبيني ميزان توليد سال آينده زود است اما به
نظرم اگر مشكل آب نداشته باشيم ،قدم بزرگي به
ســمت خودكفايي بر ميداريم .دانايي اضافه كرد:
اگر اصالح قيمت انجام نميشد سال آينده ميزان
توليد چغندر به  ۴ميليون تن هم نميرســيد .وي
با اشاره به افزايش شديد قيمت جهاني شكر گفت:
هماكنون قيمت شــكر توليد داخل نسبت به شكر
وارداتي داراي مزيت است و همين مسأله ميتواند
به توليد پايدار اين محصول و خودكفايي واقعي در
اين حوزه كمك كند.

 ۳۰۴هزار و  ۲۲۱دالر و كاهش  ۴درصدي وزن و ارزش ،الستيك
سنگين با  ۶۳هزار و  ۸۴۹تن به ارزش  ۲۲۹ميليون و  ۶۳۴هزار
و  ۸۰۲دالر و رشــد ۱۲و  ۱۱درصدي در وزن و ارزش ،كودهاي
شــيميايي با  ۱۵۲هزار و  ۷۸۵تن به ارزش  ۱۰۷ميليون و ۶۶۰
هزار و  ۴۱۷دالر و كاهش ۲۷و  ۱۳درصدي وزن و ارزش ،سموم
تكنيكال شــيميايي با  ۸هزار و  ۱۲۷تن به ارزش  ۷۱ميليون و
 ۳۹۷هزار و  ۵۸۲دالر و رشــد ۴۱و  ۲۲درصدي وزن و ارزش و
داروهــاي دامي ضروري با  ۳۷۵تن به ارزش  ۳۸ميليون و ۳۳۹
هزار و  ۸۱۰دالر و رشد  ۵درصدي در وزن و كاهش  ۱۸درصدي
در ارزش ،به ترتيب عمده كاالهاي اساسي با ارز نيمايي هستند
كه در  ۹ماه امسال از گمركات اجرايي ترخيص شدند.
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هر دالر ارزش دارد

ادامه از صفحه اول
واقعيت اين است كه در همه اين سالها ميشد با دقت و وسواس كارشناسي و نيز با استناد به توصيههاي
كارشناســانه مديران صنعت قند و شــكر عالوه بر اينكه صدها ميليون دالر صرفهجويي ارزي داشت ،گريبان
ايرانيان را از وابســتگي به واردات شكر خالص كرد .آمارهاي موجود در این صفحه نشان ميدهد كه ميشد
همانند ســالهاي طاليي اواسط دهه  1390كه خوداتكايي سياست غالب دولت در مسأله شكر بود به درجه
بااليي از خوداتكايي رســيد .به طور مثال اگر ســال  1397را در كانون توجه قرار دهيم خواهيم ديد ارزش
واردات شــكر به  281ميليون دالر رسيده است .در سالهاي  1393تا  1397نيز ارزش واردات شكر روندي
مناســب بوده است .حاال در اين شرايط دشــواري كه از نظر كسب درآمد ارزي داريم آيا رواست كه ارزهاي
گرانبها را براي واردات كااليي اختصاص داد كه ميشــود در داخل توليد كرد .دولت ســيزدهم توجه داشته
باشــد كه اگر سياستگذاري درستي صورت پذيرد ميتوان واردات شكر را تا اندازه زيادي كاهش داد يا اينكه
همانند سال  1385رقمي معادل يك ميليارد دالر به واردات شكر اختصاص داد.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سال

1385
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1397
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1398
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1399
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1400
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1400ارقام هزار تن)
فروردين
154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
0
0
82
82
97
97
13
0

ارديبهشت
94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
38
38
213
295
131
228
279
292

سال

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
جمع

خرداد

تير

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
49
87
280
575
201
429
95
387

205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
1
88
220
795
112
541
135
522

مرداد
307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
0
88
80
875
2
543
0
522

شهريور
192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
0
88
143
1018
173
717
244
766

مهر

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
0
88
210
1228
142
859
123
889

آبان

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
0
88
98
1326
63
922
2
891

آذر

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
66
154
150
1476
63
985

دي

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
0
154
171
1647
17
1002

واردات شکر از سال  84تا پايان آبان ماه سال 1400به تفکیک خام و سفید
جمع واردات(هزار تن) بها جمع واردات (دالر)
بها (دالر)
خام(هزارتن)
بها (دالر)
سفید(هزارتن)
707
197,380,000
177,256,000
629
20,124,000
78
2,527
1,017,454,469
1,890 291,271,910
637
726,182,559
1,170
407,770,710
822
133,309,344
348
274,461,367
1,101
325,013,345
998
37,213,332
103
287,800,013
877
324,646,020
850
8,819,906
27
315,826,114
1,805
704,520,407
1,805
0
0
704,520,407
1,234
755,904,844
1,228
3,799,510
6
752,105,334
1,680
1,072,413,608
0
0
1,072,413,608 1,680
1,579
832,187,958
1,579
0
0
832,187,958
823
377,470,440
823
0
0
377,470,440
521
171,837,527
472
20,479,003
49
151,358,524
667
320,134,978
667
0
0
0
856
414,742,637
856
0
0
414,742,637
281
102,654,305
281
0
0
102,654,305
1,830
642,346,237
1,830
0
0
642,346,237
1,018
370,660,000
1,018
0
0
370,660,000
891
385,530,000
891
0
0
385,530,000
19,567
8,422,667,485
1,248
7,587,515,503 18,319 515,017,005
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بهمن

اسفند

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
66
220
105
1752
16
1018

جمع

276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
61
281
78
1830
0
1018

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
281
1830
1018
891
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان آبان ماه سال 1400
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي(ارقام به هزارتن)
سال

واردات بخش خصوصي

واردات بخش دولتي

جمع واردات

1380

0

937

937

1381

0

820

820

1382

56

160

216

1383

42

161

203

1384

80

627

707

1385

1485

1042

2527

1386

962

208

1170

1387

1101

0

1101

1388

877

0

877

1389

1805

0

1805

1390

1234

0

1234

1391

1175

505

1680

1392

992

587

1579

1393

562

261

823

1394

364

157

521

1395

358

309

667

1396

718

138

856

1397

86

195

281

1398

655

1175

1830

1399

650

368

1018

1400

190

701

891
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