دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨـﺪ و ﺷﮑـﺮ:
ﻗﺮارداد ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺷﮑﺮ اﻣﺴﺎل  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اراﺋﻪ آﻣﺎر ﻏﻠﻂ در
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ
آﻣﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻬﻤـﻦ داﻧـﺎﯾﯽ ،دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨـﺪ و ﺷﮑـﺮ ﮐﺸـﻮر در ﮔﻔﺘﮕـﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
اراﺋﻪ آﻣﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزار را ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اراﺋﻪ آﻣﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دﻻﻻن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮد
و دﻻﻻن ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮﻧﺪ.

داﻧﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
 ۸۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﯿﺸﮑﺮ را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﻢ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ وارد ﺷﻮد و ﺑﺎزار ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد.

وی اداﻣﻪ داد :اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﮔﺰارش دادم ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺮارداد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎر
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ،ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺧﺮﺑﺰه و ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﺷﺪ.

داﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﺸﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :وزﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و آن را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.

ﻗﺮارداد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎران در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر
ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۴.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺣﺪود ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺎﻗﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل
آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻣﺴﺎل ﻃﯽ ﯾﮑﻤﺎه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹۸.۴.۱۹ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ را  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۰۰
ﻫﺰارﺗﻦ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۵۰ﻫﺰارﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹۸.۵.۲۶اﯾﻦ آﻣﺎر را اﺻﻼح و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر را ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ و ﺷﮑﺮ را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۳۷ﻫﺰارﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺪدا در ﺗﺎرﯾﺦ ۹۸.۶.۱۷اﯾﻦ آﻣﺎر را اﺻﻼح ﮐﺮده و در
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۲۰ﻫﺰارﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﯾﮑﻤﺎه آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ را  ۲۳۰ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ و
در ﺣﻮزه ﺷﮑﺮ  ۲۳۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻋﺪدی ﺑﺰرگ و ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

داﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺎ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ  ۴۵۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ آﻣﺎرﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ!

داﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ آﻣﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ آن را ﮔﺮدن
ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و … ﻣﯽ اﻧﺪازد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ آﻣﺎر ﺷﮏ

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎی آﻣﺎری در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد:اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
دارد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﺪارﯾﻢ

داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ را  ۴ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان واردات و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای آن دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد واردات را
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ارزان ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت را ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ
دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

داﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎ وارداﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  ۴۰۰ﺗﺎ ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ در واردات
دارﻧﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﻢ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺎ در
درﺟﻪ اول ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﮑﺮﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻮدآور ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ را ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎن
اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد.

داﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری ﻻزم دارد اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺮ ﺧﺎم ﺑﺎ  ۴۰ﺗﺎ ۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث اﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻧﮕﯿﺮد و ﺷﮑﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮐﻨﺪ؟

وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره را  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
رﻗﻢ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

داﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻮن آن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻓﺰود :وﻟﯽ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﺠﺎری اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ آﻣﻮزش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺰان
درآﻣﺪﺷﺎن را؟

داﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺣﺪود  ۵۰۲ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﺟﻮاﯾﺰ ﻗﻨﺪ و ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۷.۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ
ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ  ۴۵۰۰ﺗﺎ  ۴۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ راﻫﮑﺎر آن اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﻮزش و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.

داﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان آﻣﻮزش ﻧﺪاده ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اروﭘﺎ در ﻫﺮﻫﮑﺘﺎر  ۸۰ﺗﻦ و اﯾﻦ رﻗﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
 ۵۰ﺗﻦ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﯾﮏ ﻃﺮح  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﺮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎل  ۲۰۰۲اﻋﻼم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ آن زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
 ۴۸ﯾﻮرو در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻮد.

داﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻻزم را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﺳﺎﻟﯽ  ۵ﺗﺎ  ۷ﺗﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ
ﺳﻄﺢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﻪ  ۲۶ﯾﻮرو در ﻫﺮﺗﻦ رﺳﯿﺪ و اﻻن ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی  ۸۰ﺗﻦ اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻨﺎوب ﮐﺸﺖ
اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﻮازن ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد و
دوﻟﺖ و ﮐﺸﺎورزان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اواﯾﻞ
آذرﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺣﺪود  ۹درﺻﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ۹درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻫﺎی ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .دوﻟﺖ در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم در  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ را
 ۲۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻐﻨﺪر

ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺠﺪدا در  ۳ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ را
اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن آذرﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ را ۳۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ داد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  ۳۴درﺻﺪ ﻧﺮخ ﭼﻐﻨﺪر
ﺑﻬﺎره و  ۳۵درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﭘﺎﯾﯿﺰه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎزار
ﮐﺸﺶ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺪارد و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺸﺖ
ﭼﻐﻨﺪر ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻧﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﯾﻢ ﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ!

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺪم ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت و
اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﻣﺸﮑﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎﻓﯽ ِ ﮐﺎرﺑﻠﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ
اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ،۹۹ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ واردات  ۸۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واردات ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۹آرام و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ
دارﯾﻢ.

داﻧﺎﯾﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ ﻣﺰارع
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎ درﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ و دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺰارع اﺣﯿﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدد.

وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬاﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﺎ زﯾﺮ و رو
ﻣﯽ ﺷﻮد.

داﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺎﯾﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﻮن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻧﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﭘﻦ آن را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﮔﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

