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 WTO ورود به 
منطق خود را دارد

بهمن دانايي
و  میالدی   1940 دهه  دوم  نیمه  در 
پايان جنگ دوم جهاني  از  بالفاصله پس 
به  تجارت  و  تعرفه  عمومي  موافقتنامه 
 12 شامل  كشور   23 نمايندگان  امضاي 
كشور قدرتمند و 11 كشور در حال توسعه 
آن زمان رسید. اگرچه عبداهلل انتظام نیز در 
كنفرانس منتهي به تأسیس آن موافقتنامه 
داشت  حضور  شد  مشهور  »گات«  به  كه 
اما ايران احتیاط كرد و عضويت اين نهاد 
نپذيرفت.  را  میالدي   1940 دهه  نوپاي 
تا  تجارت  و  تعرفه  عمومي  موافقتنامه 
سال 1986 گام هايي براي تسهیل تجارت 
و  تثبیت  و  كاهش  محوريت  با  جهاني 
سال  در  اما  برداشت  تعرفه ها  ساماندهي 
برگزار  اروگوئه  در  مذاكرات  كه   1986
مي شد و محور آن نیز حذف تعرفه واردات 
اقالم كشاورزي و غذايي بود اعضا به نوعي 

به بن بست رسیدند. 
ادامه در صفحه3

 روزهاي روشن 
قند و شكر

فراز و فرودهاي صنعت اصیل و پربركت 
قند و شكر از زمان تولد تا امروز بخشي از 
تاريخ سیاسي ايران نیز به حساب مي آيد. 
در داس��تان قند و شكر روزهاي شیرين و 
روشن و روزهاي تلخ و تاريك قابل عنايتي 
را مي توان رواي��ت كرد. روايت تازه و تلخ 
و س��یاه صنعت قند و ش��كر بدون ترديد 
به ش��روع كار دولت نه��م و فعالیت هاي 

دولت هاي نهم و دهم مربوط می شود. 
ادامه در صفحه2

تثبيت نرخ ارز 
معني ندارد

پیش نويس اليحه برنامه شش��م توسعه 
تهیه و انتش��ار عمومي پی��دا كرد. برخي 
كژي ه��ا و كاس��تي ها در ماهی��ت اي��ن 
پیش نويس موجب شد تا ريیس سازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي اي��ران ناگزير به 
توضیح ش��ود. وي در گفت وگو با رسانه ها 
برخي اهداف برنامه ششم را در بخش هاي 
بااهمیت به ويژه موضوع بس��یار بااهمیت 

نرخ ارز را كالبدشكافي كرد. 
ادامه در صفحه2
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معماي نسبت قيمت چغندر و شکر

در صفحات ديگر می خوانید:

دولت يك سوم كشورهاي 
پيشرفته به بخش 

كشاورزي يارانه مي دهد
صفحه3

 آمريکايی ها چگونه 
 از شکر توليد داخل 

حمايت مي كنند
صفحه4

 آثار تفاهم 
 و اعتماد 

آشکار شده است
صفحه8

 حذف رانت 
از بازار شکر با تفويض 

اختيار تنظيم بازار
صفحه2

قیمت يك عدد نیست كه بر روي يك 
كاال يا خدمت نصب شود و چیز ديگري غیر 
از آن نباشد. دروراي هر عددي كه بر روي 
يك كاال برچسب مي خورد و با آن قیمت در 
بازار دادوستد مي شد كار و تالش و تجربه و 
مطلوبیت و مرغوبیت، نیاز و تقاضا و عرضه 
و مازاد نهفته است. قیمت كاالها در بازار به 
تولید و مصرف عالمت مي دهد و مهم تر از 
آن نسبت قیمت كاالها و خدمات است كه 
راه تولید يك كاال را در يك كشور مسدود 
مي كند.  باز  را  ديگري  كاالي  تولید  راه  و 
اگرچه در حال حاضر اين وظیفه بر دوش 
پول هاي معتبر جهاني قرار دارد اما ارزش و 
قیمت كاال مؤثر است. اين نسبت قیمت ها 
به ويژه در ارتباط با كاالهايي كه در امتداد 

يكديگرند بسیار اهمیت دارد.
به طور مثال اگر قیمت ورق فوالدي نسبت 
به قیمت يخچال در ايران بسیار بالنده شده 
و قیمت تمام شده تولید يخچال را با سرعت 
افزايش دهد دو اتفاق مي افتد. اتفاق نخست 
اين است كه تولیدكننده يخچال به سمت 
خريد ورق فوالدي از كشور ديگري مي رود. 
اتفاق دوم اين است كه تولید را متوقف كند. 
تصمیم  براساس  قیمت ها  كه  صورتي  در 
نهادهاي دولتي و حكومتي و بر اساس اراده 
و خواست سیاسي و اجتماعي تعیین شود 

ممكن است بازار از تعادل خارج شود.در ايران 
اين نسبت قیمت ها به ويژه در باره چغندر 
تبديل  پارادوكس  و  معما  يك  به  شكر  و 
اراده سیاسي  اين معني كه  به  شده است. 
بوده  اين  بر  همواره  گوناگون  دولت هاي 
است كه از چغندركاران به مثابه كشاورزان 
تهیدست و همچنین افزايش ضريب امنیت 
به همین دلیل در  غذايي حمايت كنند و 
تعیین قیمت تضمیني چغندر همواره جانب 
آنها را در برابر كارخانه هاي قند مي گیرند. 
وزارت جهاد كشاورزي كه مسؤولیت تولید 
كه  دارد  تمايل  و  دارد  دوش  بر  را  چغندر 
انگیزه  رشد  هدف  با  يابد  افزايش  تولید 
چغندركاران، نسبت قیمت  چغندر و شكر را 
به نفع كشاورزان رقم مي زند. از طرف ديگر 
اما قیمت قند و شكر در نهادهاي نظارتي مثل 
صنعت،  وزارت  به  وابسته  حمايت  سازمان 
معدن و تجارت تعیین مي شود كه مي خواهد 
بازار شكر را به نفع مصرف كننده رقم بزند 
و آن را در سطحي پايین تر تعیین كند. اين 
گونه شده است كه نسبت قیمت هاي اين دو 
كاال كه از سوي دو نهاد با اهداف متفاوت 
به زيان قند و شكر  تعیین مي شود عموماً 
است كه در نمودار اين صفحه به خوبي ديده 
مي شود. در يك دوره 30 ساله از 1364 تا 
1394 قیمت نسبي چغندر و شكر به ويژه 

اهداف  دولت ها  كه  زمان  از  مقاطعي  در 
بوده  شكر  زيان  به  داشته اند  توده گرايانه 
است و به همین دلیل شاهد كاهش تولید 
در اين مقاطع بوده ايم. چگونه مي توان از اين 
راه  دارد:  وجود  راه  دو  رها شد؟  پارادوكس 
نخست اين است كه چغندركاران زحمتكش 
در شرايطي قرار گیرند كه بتوانند از اراضي 
چغندر  كشت  زير  كه  خود  مالكیت  تحت 
مي برند محصول بیشتري بردارند. اين اتفاق 
در مزارع اروپايي رخ داد و درآمد كشاورزان 
چغندركار با افزايش بازدهي تا 30-40 درصد 
 افزايش يافت. اين كاري است كه مي تواند 
قیمت هاي دستوري  تحمیل  از  و  رخ دهد 
به صنعت اجتناب شود. راه دوم اين است 
زماني كه  تا   - كه مسؤولیت قیمت گذاري 
يك  اختیارات  حیطه  در   – دارد  ضرورت 

سازمان و وزارتخانه باشد.
قانون  مطابق  كشاورزي  جهاد  وزارت 
بازار شكر را با وضع تعرفه تنظیم  مي تواند 
كند و محول كردن وظايف سازمان نظارتي 
و قیمت گذاری به اين نهاد براي تعیین قیمت 
شكر و تعادل در قیمت هاي نسبي كار صوابي 
ازجمله  و  موجود  قوانین  اينكه  كما  است. 
قانون»تمركز وظايف و اختیارات مربوط به 
بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی« 

چنین اختیاری را تفويض كرده است.
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صراحت قانون و 
لجبازي در اجرا

فعالیت هاي اقتصادي در بلندمدت 
از س��ازوكارهاي قانون خود استفاده 
مي كنن��د و نیروهايي غی��ر از نیروي 
اقتص��ادي را پس مي زنن��د. يكي از 
نیروهاي مداخله گر در س��ازوكارهاي 
اقتصادي دخالت هاي دولت با اهداف 
سیاسي و اجتماعي است كه از جنس 
متغیرها و قانون هاي اقتصاد نیستند. 
تضاده��ا و تزاحم هاي��ي ك��ه اهداف 
سیاس��ي در س��ازوكار اقتصاد ايجاد 
مي كند راه را براي عادي شدن كسب 
و كارها مي بندد و فضاي تیره اي ايجاد 
مي كند و به م��رور به معضل تبديل 
مي شود كه بايد براي حل آن نیروي 
فوق العاده اي صرف كرد. بديهي است 
اين نیرو نمي تواند آسیب هاي قبلي را 
جبران كند و در سطح مي ماند و تنها 
ش��ايد براي جلوگیري از آسیب هاي 
آينده مؤثر باشد. در هفته هاي سپري 
ش��ده و پس از آنكه عباس آخوندي 
وزير راه و شهرسازي سازمان حمايت 
از مصرف كننده و تولیدكننده را يك 
نهاد مرتبط با انديشه هاي ماركسیستي 
تلقي كرد موضوع اين سازمان بار ديگر 

در كانون توجه قرار گرفت.
تجربه طوالن��ي فعالیت اين نهاد در 
س��ال هاي پی��ش از انقالب ك��ه البته 
نام ديگري داش��ت و در سال هاي پس 
از پی��روزي انق��الب اس��المي همواره 
دردسرس��از، آسیب ساز و موجب هدر 
دادن امكانات و توانايي ها بوده و برآيند 
فعالی��ت آن نیز به نفع يك عده اندك 
در بخش هاي گوناگون بوده است. اين 
ادعا را به خوبي مي توان در صنعت قند 
و شكر اثبات كرد. همه سخت گیري هاي 
سازمان هاي نظارتي بر قیمت فروش اين 
محصول در سال هاي سپري شده هرگز 
موج��ب كاهش يا حتي تثبیت قیمت 
شكر در بازارهاي مصرف نهايي نشد و 
مابه التفاوت قیمت تحمیل شده بر تولید 
به جیب يك گروه كوچك از بازرگانان 
رفت. اين ش��رايط موجب ش��د كه در 
تدوين قانون برنامه توسعه پنجم دولت 
از ه��ر گونه دخال��ت در قیمت گذاري 
منع ش��ود و به تبع آن معلوم است كه 
بايد نهادهاي مرتبط نیز حذف شوند. 
در حال��ي كه قان��ون صراحت دارد كه 
اين نهاد ديگر نمي تواند فعالیت داشته 
باش��د اصرار بر حف��ظ آن چه معنايي 
دارد. همان طور كه در پیش نويس اليحه 
برنامه ششم توسعه آمده است مي توان 
امی��دوار بود كه يك گ��ره از گره هاي 
تاريخي بر دست و پاي اقتصاد باز شود.

ادامه از صفحه اول
س��ناريوي پیچیده اي تهیه ش��ده بود كه براي همیشه اين صنعت 
توسعه ساز و ضروري در سرزمین ايران دفن شود اما هوشیاري، دلسوزي 
و پايداري مديران اين صنعت و همراهي گروهي از عالقمندان به اين 
مرز و بوم در نهادهاي ديگر، اين انديشه پلشت را ناكام گذاشت و اقتصاد 

قند و شكر به روزهاي آفتابي رسید و از تهديد سقوط رهايی يافت.
در حالي كه دولت يازدهم نیز نتوانسته است گره اي از كار صنعت قند 
و شكر باز كند، اما مي توان انتظار روزهاي آفتابي و روشن در اين صنعت 
را داشت.آمارها نشان مي دهد كشاورزان ايراني كه چغندر قند را كشت 
اصلي خود چغندرقند كرده اند امیدوارتراز همیشه از رفتارهاي هیجاني 
دور ش��ده و به يك ثبات رفتاري رسیده اند. تولید بیش از 5/3 میلیون 
تن چغندرقند گواهي بر اين مدعاست. اين میزان تولید چغندر قند در 
ايران يك رويداد نادر در همه سال هاي صنعت قند به حساب مي آيد و از 
سال هاي ممتاز است. امیدواري چغندركاران به اينكه صنعت قند باثبات تر 
از همیشه است انگیزه تولید بیشتر را در آنها تقويت كرده است. از سوي 
ديگر در حال حاضر مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي كه مسؤولیت 
تولید و تنظیم تعرفه براي بازرگاني خارجي قند وشكر را دراختیار دارند 
برخالف دولت هاي قبلي اعتقاد راسخ به تولید ملي دارند و ايستادگي 
آنها در برابر زياده خواهي ها نشانه هاي آشكار است. اين شرايط است كه 
نويد روزهاي خوش صنعت قند و ش��كر را پیش روي ناظران و فعاالن 
قرار مي دهد. بازار رو به رش��د مصرف ش��كر در ايران پس از سال هاي 
سخت تحريم و رسیدن به روزهاي پس از تحريم و امیدواري برخي از 
شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت قند و شكر از ديگر 
نش��انه هاي روزهاي روشن است. اما اين روزهاي روشن و آفتابي بايد با 
برنامه ريزي در بازرگاني و تجارت از طرف دولت و كارخانه ها همراه باشد. 
درك دقیق از پیچیدگي هاي دادوستد مي تواند به اين صنعت كمك كند 
تا از افتادن به تله اي كه برخي تجار س��ر راه آنها قرار مي دهند نیفتند. 
روش هاي مدرن در تجارت به تولیدكننده كمك مي كند تا بودجه هاي 

خود را چنان تنظیم كند كه يك روز هم گرفتار طمع تجار نشوند.

ادامه از صفحه اول
ريیس س��ازمان برنامه ري��زي ايران تأكید كرد كه دولت با 
محاس��به نرخ هر دالر معادل 2997 تومان نشان داد قصد 

دارد »نرخ ارز را تثبیت كند«. 
شايد اين سخن ريیس برنامه ريزي كشور در عمل به دلیل 
دشواري هاي عرضه ارزهاي معتبر در بازار با توجه به سقوط 
قیمت نفت اتفاق نیفتد، اما انديشه او جاي بحث دارد؟ چرا 
بايد نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران تثبیت شود؟ در حالي 
ك��ه دولت در بخش هاي مختلف از جمله قیمت  حامل هاي 
انرژي به سمت آزادسازي حركت مي كند و در شرايطي كه 
قرار است ساير بازارها نیز از اراده سیاسي دولت خارج شوند 
چ��را بايد نرخ ارز تثبیت ش��ود. اين ح��رف آدرس دادن به 
عالقمندان توس��عه واردات نیست كه اگر دولت به هر دلیل 
ارزي بیشتر از پیش بیني ها به دست آورد به سمت ارزان سازي 

نرخ ارز حركت خواهد كرد؟
آيا دردس��رهاي واقعي كه تا امروز از مسیر تثبیت نرخ ارز 
ب��ه تولی��د داخل بر صنعت و تولید داخل تحمیل ش��ده به 
اندازه اي نبوده است كه دست از تثبیت نرخ ارز برداريم؟ در 
حالي كه دولت محترم مي پذيرد كه نرخ تورم در سال هاي 
پیش رو دست كم تا 10 درصد خواهد بود آيا اقدام به تثبیت 
نرخ ارز به معناي دستكاري در يكي از مهم ترين متغیرهاي 
اقتصادي نیس��ت؟ كاش ريیس محترم سازمان برنامه ريزي 
كش��ور به پیامدهاي سخت و آسیب ساز تثبیت نرخ ارز كه 
به رانت و فساد و كژراهه رفتن منجر مي شد را هنگام بیان 
مطلب يادشده در مركز توجه قرار مي داد از دادن آدرس هاي 

غلط اجتناب مي كرد. 
تثبیت نرخ ارز به معناي اين است كه حاصل صادرات ثروت 
ملي را دراختیار گروهي اندك قرار دهیم و راه را براي صیانت 

از تولید داخل باريك كنیم و اين تأسف دارد.

تثبيت نرخ ارز معني نداردروزهاي روشن قند و شكر

اتفاق مهمي كه در چند ماه گذش��ته در 
حوزه تصمیم گیري مرتبط با تجارت خارجي 
و داخلي محصوالت كشاورزي رخ داد اين بود 
كه يك مدير معتقد به ايجاد توازن در وزارت 
جهاد كشاورزي جايگزين گروهي شد كه به 
اين توازن باور نداشتند. نتیجه اين انديشه 
چنین ش��د كه واردات بدون منطق شكر و 
برنج محدود شد و البته بازار داخل هم بدون 

التهاب ماند.
يك كار ديگر در همین مسیر توازن سازي 
تفويض اختیار تنظیم بازار ش��كر به انجمن 
صنفي تولیدكنندگان قند و شكر بود كه اين 

نیز به نفع جامعه شده است.
قائم مقام وزير جهاد كش��اورزي گفت: با 
واگذاري امور ب��ه بخش خصوصي با وجود 
برخي مشكالت بازار محصوالت قند، شكر 
و روغن آرام تر ش��ده و از رانت آن كاس��ته 
است. علي اكبر مهرفرد در نشست معاونین 
و مديران ارش��د وزارت جهاد كش��اورزي با 
معاون اول ريیس جمهوري اظهار كرد: يكي از 
معضالت كشاورزي ما باال بودن فاصله قیمت 
محصوالت كشاورزي از تولید تا بازار و مصرف 

اس��ت. وي افزود: به ازاي هر 25 تا 30 نفر 
در كشور يك مغازه وجود دارد در حالي كه 
نظام صنفي كشاورزي كشور منفعل است و 
میادين میوه و تره ب��ار نیز از اهداف قانوني 
دور شده اند چرا كه تولیدكنندگان دسترسي 

مناسبي به میادين میوه و تره بار ندارند. 
مهرفرد تأكید كرد: كمتر از 2 سال است 
كه بازرگاني محصوالت كش��اورزي با قانون 
انتزاع به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده 
اس��ت كه فلسفه آن ايجاد پیوند بین تولید 
و محصوالت كشاورزي است. قائم مقام وزير 

كشاورزي ادامه داد: در راستاي قانون انتزاع 
واگذاري وظايف محوله وزارت كشاورزي به 
بخش خصوصي در زمینه دو محصول قند و 
شكر، روغن و دانه هاي روغني صورت گرفت 
كه هر كدام از اين محصوالت تش��كل هاي 
بخش خصوصي محور اصل��ي تنظیم بازار 
ش��دند و وظايفي مانن��د خريد تضمیني و 
ديگر تصدي گري ها را خودشان انجام دادند. 
تجرب��ه واگ��ذاري اين وظاي��ف به بخش 
خصوصي نش��ان مي دهد كه مي توان براي 
محص��والت ديگر كش��اورزي نیز اينچنین 
مدل سازي كرد. در اين شرايط با وجود برخي 
مشكالت بازار اين محصوالت )قند، شكر و 
روغن( از محصوالت ديگر كشاورزي آرام  تر 
بوده و رانت آن كمتر ش��ده است و صنعت 
روغن كشي كشور پس از 8 سال فعال شد و 
در مجموع اين صنايع 400 میلیارد تومان 
درآمدزايي داشته اند. كارشناسان مي گويند 
ت��داوم اين وضع و افزاي��ش دامنه اعتماد و 
اطمینان بخش غیردولتي به دولت و بالعكس 
راه را براي ورود رانت خواران محدودتر خواهد 

كرد و كارها بسامان مي شود.

قائم مقام وزير جهادكشاورزي خبر داد

حذف رانت از بازار شکر با تفويض اختيار تنظيم بازار
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وزير جهادكشاورزي گفت: در كشورهاي پیشرفته با وجود داشتن منابع طبیعي مناسب 
49 درصد ارزش تولیدات به كشاورزان يارانه پرداخت مي شود اين رقم در كشور ما 10 تا 

15 درصد است كه شامل همان آب، برق و سوخت ارزان قیمت مي شود. 
محمود حجتي در نشست مديران وزارت جهاد كشاورزي با اسحاق جهانگیري معاون اول 
رياست جمهوري با اعالم اين خبر اظهار كرد: با وجود محدوديت ها، بخش كشاورزي جاري 

است و همكاران ما با وجود كمبودها فعالیت مي كنند. 
وي افزود: وقتي كه بیماري يا آفتي در بخش كش��اورزي مي آيد همكاران ما بايد حضور 
داش��ته باش��ند و نمي توانیم بگويیم كه بودجه نیست و مس��ؤوالن بخش با چنگ و دندان 
فعالیت مي كنند. وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم ادامه داد: در بحث خريد تضمیني نیز 
همین مش��كالت وجود دارد و براي انجام اين فعالیت نمي توان منتظر شويم تا ببینیم كه 
آقاي سیف چه مي گويد يا بآنكها به تعهدات خود عمل مي كنند يا خیر. وي تصريح كرد: 
براي اينكه به صنعت طیور كشور لطمه وارد نشود تعرفه ذرت را در حد صفر نگه داشته ايم 
از طرفي نیز با توجه به اينكه هزينه هاي تولید داخلي ذرت روزبه روز در حال افزايش است 
ناچاريم كه ذرت تولیدي كشاورزان را به صورت تضمیني 
جمع آوري كنیم. حجتي افزود: خريد تضمیني در يك 
يا دو استان كشور در بورس عرضه مي شود و دستان ما 
خالي است. وي خاطرنشان كرد: در بحث مرغ نیز اين 
مشكالت وجود دارد و زماني كه قیمت اين محصول 
در ب��ازار كاهش مي يابد ما مجبور به جمع آوري آن 
هستیم كه تاريخ آنها نیز در حال تمام شدن 
است. وزير جهاد كشاورزي يادآور شد: 
چارچوب ه��ا در بخش هاي مختلف 
كش��اورزي مشخص شده است اما 
تشكیل سرمايه )منابع و تسهیالت 
بانكي( از معضالت ما به حساب 
مي آي��د. حجت��ي اف��زود: تمام 
فشارها در اين ارتباط بر دوش 
قرار گرفته  بانك كش��اورزي 
است و س��اير بآنكها با وجود 
قانوني كه باي��د 25 درصد 
تسهیالت خود را به بخش 
كشاورزي اختصاص دهند 
عمل نمي كنند. وي با اشاره 
به اينكه بازده سرمايه در 
پايین تر  بخش كشاورزي 
از ساير بخش هاي اقتصادي 
در تمام دنیا است، گفت: در 
كشورهاي پیش��رفته از بخش هاي ديگر 
مي گیرن��د و به بخش كش��اورزي مي دهند، 
اما كشاورزي كشور ما با وجود اينكه به دلیل 
كمبود منابع طبیعي قیمت تمام شده بیشتري 
داريم. وزير جهاد كشاورزي افزود: در بسیاري از 
كشورها از جمله كشورهاي اروپايي 70 درصد 
محصوالت از آب س��بز )آبیاري ديم( است در 
كش��ور ما 90 درصد محصوالت كش��اورزي از 
آب پرهزينه تولید مي ش��ود اما هستند كساني 
 كه مي خواهن��د به اين هزينه ه��ا اضافه كنند. 
اين مقام مس��ؤول بخش كشاورزي خاطرنشان 
كرد: در كشورهاي توسعه يافته 49 درصد ارزش 
 تولی��دات كش��اورزي يارانه پرداخت مي ش��ود 
در حالي كه اين رقم در كشور ما 10 تا 15 درصد 
 است كه شامل همان مواردي است كه به عنوان آب، 

برق و گاز ارزان نامگذاري مي شود.

ورود به WTO منطق خود را دارد
ادامه از صفحه اول

 )WTO( جهاني  تجارت  سازمان  كه  بود  1955میالدي  سال  ابتدای  از 
تأسیس و جانشین گات شد. در سال 1373 شمسي ايران عالقمند به عضويت 
در سازمان تجارت جهاني شد اما تا امروز اين اتفاق نیفتاده است و ايران تنها 
وجود  با  و  گذشته  دهه   2 در  دارد.  حضور   WTO در  ناظر  عضو  عنوان  به 
اينكه دولت هاي ايران در حرف عالقمند به حضور در سازمان تجارت جهاني 
بودند اما در عمل گام هاي عملي برداشته نمي شد. اين فرايند تا چند روز پیش 
ادامه داشت تا اينكه محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايران 
به  پیوستن  براي  را  ايران  كارنامه  و  برنامه  و  شد  حاضر   WTO اجالس  در 
نهاد تنظیم كننده مناسبات میان كشورها در تجارت خارجي به مديران ارشد 
WTO داد از آنجايي كه مديران ارشد سازمان تجارت جهاني مراحل پیوستن 
افغانستان را تأيید و اين كشور به طور رسمي عضو WTO شد، مسؤوالن ايرانی 

جديت بیشتري براي تسريع در فرايند پیوستن به اين نهاد شده اند.
كاماًل  اقتصادي  نظام هاي  داراي  كه  معدود  در حال حاضر جز چند كشور 
در  كه  است  نمانده  باقي  ديگري  كشور  سیاسي اند  بسته  نظام هاي  و  دولتي 
در  بین المللي  دادوستد  يكپارچه شدن  مي رسد  نظر  به  نباشد.  WTO عضو 
بايد در يك دوره معین تعريف  ايران  بازارهاي به هم پیوسته پولي و تجاري 
شده و با اجراي الزام هاي پذيرش WTO و پذيرفتن پیامدهاي آن راه ورود به 
سازمان تجارت جهاني را هموار كند تا از مزيت هاي آن استفاده و از پیامد هاي 

ناشناس عدم عضويت در آن مصون بماند. 
چرا ايران تا امروز نتوانسته است به WTO ملحق شود؟ تا زماني كه دولت 
مستقر پاسخ دقیق، كارشناسانه و با نگاه به الزام هاي عضويت در سازمان تجارت 
جهاني به اين پرسش ندهد فضا همچنان مبهم می ماند و فرايند پیوستن به اين 
نهاد معتبر طوالني تر می شود. قیمت گذاري دستوري براي تعیین مزد و انواع 
كاالها در ايران، دخالت دولت در تنظیم بازار و ايجاد سهمیه بندي، تصدي گري 
دولت و وجود شركت هاي بزرگ انحصارگر در دولت و نهادهاي ديگر، شفاف 
 WTO نبودن بازارهاي پولي و تجاري و بازار سهام و... از موانع حضور ايران در
است. البته موانع سیاسي و تحريم ها و مخالفت هاي غرب به ويژه آمريكا نیز در 
مسیر ورود ايران به WTO مانع ايجاد كرده بودند. در شرايطي كه ايران در 
فضاي تازه اي براي تعريف جديد مناسبات سیاسي و اقتصادي با غرب قرار دارد 
اين مانع به زودي برطرف مي شود. عالوه بر اين خصوصي سازي قانوني و منطبق 

با نگاه اقتصادي مانع ديگر را نیز برطرف خواهد كرد.
چیزي كه در اين میان اما بايد در كانون توجه قرار گیرد اين است كه شتاب 
و تسريع در راه عضويت WTO نبايد بهانه اي به دست برخي مديران میاني 
نهادهاي تجاري براي بازي در میدان تعرفه واردات دهد. تدوين كنندگان قانون 
و مقررات سازمان تجارت جهاني نیك مي دانند كه حذف يا كاهش شديد نرخ 
تعرفه واردات و حتي سهمیه بندي واردات برای كاالهاي خاص به ويژه اقالم 
غذايي براي كشوري كه مي خواهد عضو آن شود دشوار است و به همین دلیل 
انعطاف در قانون و مقررات وجوددارد. اين انعطاف از سوي WTO مي تواند 
دستمايه مديران مرتبط باشد تا با رفتارهاي منطقي و دور از هیجان هاي آلوده 
رفتاري  كشاورزي  كاالهاي  برخي  واردات  تعرفه  تنظیم  در  ناپیدا،  مقاصد  به 

مناسب داشته و مرحله به مرحله حركت كنند.
يادمان باشد كه اقتصاد ايران با وجود تالش دولت براي مهار تورم هنوز يكي 
از باالترين نرخ هاي تورم را دارد كه به كاهش قدرت رقابت تولیدات ايراني منجر 
مي شود. توجه داشته باشیم كه به دلیل وجود انحصارها و بسته بودن فضاي 
فعالیت بآنكهاي خارجي در ايران نرخ بهره در ايران يكي از باالترين نرخ هاي بهره 
است و تأمین منابع مالي، فعالیت ها را بسیار گران مي كند و از همین نقطه به 
كاهش قدرت رقابت تولیدات ايران با كاالهاي مشابه كمك مي شود. پیش از ورود 
به WTO بايد با نگاه كارشناسي و دقت اقتصادي قیدها و بندهايي كه صنعت را 
درگیر آن كرده اند باز كنیم و از دردسرهاي دخالت هاي جزيي دولت رها شويم. 
تثبیت نرخ ارز با وجود كمبود درآمدهاي ارزي آيا كار درستي است و آيا اين 
اقدام دولت به نفع واردات و به زيان تولید داخل نیست؟ آيا در شرايطي كه قانون 
واردات  تولید و  تعیین تكلیف متغیرهاي  را ملزم مي كند كه  و مقررات، دولت 
را به وزارت جهادكشاورزي دهد دخالت در كار اين وزارتخانه سردرگمي براي 
پیوستن ايران به WTO ايجاد نمي كند؟ آيا دخالت هاي پرشمار نهادهاي نظارتي 
و قیمت گذاری به معناي ايجاد سد و راه بندان نیست؟ چرا برخي نهادها و مديران 
ايران به سازمان  از میان ده ها عامل كوچك و بزرگي كه مي تواند در پیوستن 
تجارت جهاني مؤثر باشد فقط به تعرفه چسبیده اند و آن را كار آساني مي دانند.؟

وزير جهاد كشاورزي: 

دولت، يك سوِم كشورهاي پيشرفته 
به بخش كشاورزي يارانه مي دهد
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بازار جهاني شكر دامپينگي است

آمريکايی ها چگونه از شکر توليد داخل حمايت مي كنند
دكتر مارك هارتلیل نويسنده مقاله »كالبدشكافي 
متحده  اياالت  در  هیچ  برابر  هیچ  شكر  سیاست 

آمريكا« شايد قصدي براي نشان دادن اليه هاي 
را  متحده  اياالت  در  شكر  اقتصاد  پنهان 

نداشته باشد، اما نوشته او چیزي است 
همه  سیاستگذاران  براي  مي تواند  كه 
كشورها از جمله سیاستگذاران قند و 

شكر ايران نیز مفید باشد. 
مي شود  يادآور  توانا  نويسنده  اين 
»كمك هاي يارانه اي در فرآيند تولید شكر 

چنان باال رفته است كه قیمت هاي جهاني 
هزينه  متوسط  از  پايین تر  معمول  طور  به 

تولید آن شده اند« و »كارشناسان اقتصادي بازار 
جهاني شكر را بازار دامپینگي مي دانند...«

شايد همین يك نكته مهم در نوشته حاضر بتواند 
پاسخي قانع كننده به كساني در ايران دهد كه بدون 
آگاهي از پیچیدگي هاي بازار جهاني شكر و سیاست هاي 
دامپینگ اين محصول مدام مي خواهند با مقايسه هاي 

غیرمنطقي، واردات شكر را توجیه كنند.
نوشته حاضر يادآور مي شود كه قیمت شكر در بازار 
داخلي آمريكا طي سال هاي 2010 تا 2015 حدود 50 
درصد رشد قیمت را تجربه كرده است و تولیدكنندگان 
مواد غذايي به دولت فشار مي آورند كه واردات شكر را 
آسان كند اما اين اتفاق نیفتاد... گزارش حاضر را بخوانید:
اياالت  جايگاه  در  توجهي  قابل  تغییرات  قرن 21 
تقابل  به عنوان قدرت جهاني و همین طور  متحده 
اين كشور با رقباي خود در بازار جهاني را به ارمغان 
آورد. تعداد 12 میلیون آمريكايي بیكار و بیش از 16 
میلیارد دالر بدهي دولت جايگاه آمريكا در بازار جهاني 
را در منگنه قرار دادند. تاجران كوچك امركايي خود را 
درگیر بازارهاي خارجي كرده اند و شركت هاي بزرگ 
چندملیتي، هزاران فرصت كاري ايجاد كرده اند. همه 
اينها باعث شدند قیمت محصوالت و كاالهاي پايه اي 
قیمت هاي  از  باالتر  آمريكا،  داخل  در  شكر(  )مثل 
بین المللي شده و كشاورزان آمريكايي نتواند با قیمت 
محصوالت خارجي بهره مند شده از يارانه ها رقابت كنند.

اين واقعیت در مورد شكر تشديد هم مي شود چرا كه 
حجم بااليي از شكر تولیدشده در كشورهاي در حال 
توسعه با مالیات كمتر، دستمزدهاي پايین تر و مقررات 
نظارتي كمتري راهي بازار شده اند. به عالوه، كمك هاي 
يارانه اي چنان در فرآيند تولید شكر باال رفته است كه 
قیمت هاي جهاني شكر به طور معمول بسیار پايین تر 
از متوسط هزينه تولید آن شده اند. در حقیقت برخي 
از كارشناسان اقتصادي، بازار جهاني شكر را يك »بازار 
دامپینگي« قلمداد مي كنند، چرا كه پرداخت يارانه هاي 
از  كمتر  قیمت هايي  با  شكر  تجارت  امكان  سنگین، 

هزينه هاي تولیدشان را مهیا ساخته است.
شكر  تولید  هزينه  مي دهند  نشان  اخیر  مطالعات 
توسط تولیدكنندگان آمريكايي، كمتر از متوسط قیمت 
شكر در بازار جهاني است، اما میزان يارانه هاي جهاني 
پرداخت شده در بازار شكر چنان باال هستند كه لزوم 

اعمال سیاستگذاري هاي شكر در اياالت متحده را ضروري 
ساخته است. اطالعات رسمي كنگره آمريكا نشان مي دهند 
مالیات دهندگان آمريكايي طي سال هاي 2002- 2012 
و در  پرداخته اند  تولید شكر داخلي  براي  »صفر دالر« 
چنین قابي، قیمت شكر آمريكايي در واقع بدون تغییر 
باقي مانده است. در حقیقت گزارش هاي وزارت كشاورزي 
اياالت متحده نشان مي دهند هزينه شكر تصفیه شده، 
معادل قیمت شكر تصفیه شده دهه 1980 است. با اين 
وصف هر چند قیمت شكر آمريكايي در سال هاي اخیر 
باالتر از قیمت جهاني بوده است لیكن طي اين دوران به 

قیمت شكر در بازار جهاني نزديك شده است.
با توجه به مطالعه اخیر پروفسور الكساندر تريانتس از 
دانشگاه مريلند، قیمت هاي محصوالتي مانند شكالت ها، 
استفاده  شیرين كننده ها  از  كه  كیك ها  و  كلوچه ها 
مي كنند برخالف قیمت شكر در آمريكا، نه تنها ثابت 
نمانده اند بلكه به سرعت در حال افزايش هستند، از اين 
رو سودآوري »محصوالت شكرمحور« بسیار باال هستند. 
اين حقیقت كه قیمت مواد غذايي نزديك به قیمت شكر 
حركت نكرده، غیرمنتظره نیست چرا كه شكر درصد 
كمي از قیمت تمام شده اين گونه محصوالت را شامل 

مي شود.
درصد   22 مي كنند  تصور  اشتباه  به  آمريكايی ها 
هزينه شكالت ها را شكر تشكیل مي دهد. حقیقت اين 
است شكر فقط حدود 2 درصد قیمت اين فرآورده را 
دربر مي گیرد. اتحاديه شكر آمريكا اعالم كرد كه از سال 
2010 تاكنون، قیمت شكالت ها حدود 5 درصد، قیمت 
 شیريني ها و كیك ها معادل 9 درصد و قیمت بستني

12درصد افزايش يافته اند، در حالي كه در همین مدت 
قیم شكر تا حدود 50 درصد هم كاهش يافته است.

تولیدكنندگان مواد غذايي براي جلوگیري از افزايش 

قیمت ها در اياالت متحده  تغییر روند كنوني، در حال 
هزينه كردن میلیون ها دالر هستند. اين شركت ها سال ها 
است از لغو كامل سیاست شكر آمريكا و روي آوردن به 
محصوالت خارجي حمايت مي كنند. مسائل پیش آمده 
پس از طوفان هاي كاترينا و ريتا كه به ورود شكر خارجي 
با كیفیت باال به آمريكا انجامید، روند تقاضا براي شكر را 
تغییر داد.در سال 2006، تولیدكنندگان مواد غذايي در 
آمريكا، پیشنهاد بازنگري سیاست پرداخت يارانه و حذف 
آن براي تولیدكنندگان شكر را مطرح كردند. ولي از آن 
جا كه تخمین زده شد اين امر براي مالیات دهندگان، 
ساالنه هزينه اي بالغ بر 1/3 میلیارد دالر خواهد داشت، 
مورد توجه قرار نگرفت. به همین دلیل تولیدكنندگان 
قرار  فشار  تحت  درصدد  سال 2013،  در  غذايي  مواد 
دادن وزارت كشاورزي اياالت متحده برآمدند تا با عرضه 
شده  تمام  قیمت  بازار،  در  خارجي  شكر  حد  از  بیش 

محصوالت شان را پايین نگاه دارد.
چنین  كه  مي كنند  استدالل  شكر  تولیدكنندگان 
شكر  سیاست  رفتن  بین  از  به  نهايت  در  پیشنهادي، 
اياالت متحده خواهد انجامید، آنها را از قلمرو فعالیت هاي 
تجاري و بازرگاني بیرون رانده و بازار آمريكا را تقديم 
آن دسته از تولیدكنندگان خارجي قرار خواهد داد كه 
از يارانه هاي فراواني بهره مي برند. تولید شكر در اياالت 
متحده به ايجاد 142000 شغل مستقیم و غیرمستقیم 
انجامیده و اين مشاغل بدون اعمال سیاست حمايت از 
شكر داخلي به مخاطره خواهند افتاد. از آنجا كه شكر 
برزيل از حمايت يارانه اي بااليي برخوردار است لذا شكر 
اين كشور و ساير كشورهاي مشابه، همانند سیل بازار 
بلعید و تولیدكنندگان شكر  اياالت متحده را خواهند 

داخلي را نابود خواهند كرد.
مقابل  نقطه  كه  غذايي  مواد  تولیدكنندگان  موضع 
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تولیدكنندگان شكر هستند، به مثابه خلع سالح يكجانبه 
قلمداد مي شود و با توجه به اينكه تولیدكنندگان خارجي 
از حمايت فراواني برخوردارند اين امر به نابودي صنعت 

داخلي شكر آمريكا مي انجامد.

 موضع مخالفان سیاست كنوني شكر در آمريكا
مخالفان سیاست كنوني شكر در اياالت متحده، عمدتاً 
تولیدكنندگان محصوالتي هستند كه از شیرين كننده ها 
استدالل مي كنند سیاست حمايت  آنها  بهره مي برند. 
با  متناسب  و  دارد  تعلق  گذشته  به  داخلي  شكر  از 
واقعیت هاي بازار كنوني نیست و بايد اصالح شود. آنها به 
داده هاي وزارت كشاورزي اياالت متحده اشاره مي كنند. 
همان آمار و ارقامي كه نشان مي دهند قیمت ها در آمريكا 
افزايش  چنان  سال 2008،  كشاورزي  اليحه  از  متأثر 
كمبود  مساله  نتوانسته  كشاورزي  وزارت  كه  يافته اند 
بسیاري از محصوالت را حل كند. آنها مي گويند اين امر 
به بنگاه هاي اقتصادي كوچك آسیب زده و به فروشندگان 
خرده پاي آمريكايي هم ضربه مي زند. آنها معتقدند كه 
اعمال سیاست شكر برخالف ظاهر، در نهايت مالیاتي را 
بر دوش شهروندان آمريكايي مي گذارد، اساساً مالیات ها 
بايد به عنوان نوعي قوه محركه اقتصادي عمل كند كه در 

حال حاضر چنین چیزي اعمال نمي شود.
مخالفان سیاست شكر به گزارش GAO اشاره مي كنند 
كه نشان مي دهد اين سیاست در يك قاب كلي، قیمت ها 
را باالتر از قیمت هاي شكر در سراسر جهان نگاه مي دارد. 
آنها در اشاره به مطالعات وزارت بازرگاني مي گويند كه اين 
امر خواه ناخواه، تولیدكنندگان مواد غذايي اياالت متحده را 
به جستجوي شكر ارزان تر سوق داده و در نهايت به زيان 
مشاغل داخلي اين كشور تمام خواهد شد. به هر حال 
شكر طي جدل هاي كنگره آمريكا، يگانه محصولي بود كه 

از اصالحات اليحه كشاورزي سال 2013 در امان ماند.
معتقدند  شكر  از  دولت  حمايت  سیاست  مخالفان 
كه اصالح اين سیاست، به همسوسازي قیمت شكر در 
اياالت متحده با میانگین جهاني كمك خواهد كرد و 
تولیدكنندگان اين كشور مجبور به رقابت در بازاري كمتر 
محافظت شده خواهند شد، چنان كه تولیدكنندگان مواد 
غذايي در بازاري آزاد رقابت مي كنند. اين مخالفان اعتقاد 
دارند رويكرد به بازاري آزادتر، ولو با افت قیمت شكر، به 
حذف گسترده مشاغل مربوط به صنعت شكر در اياالت 
متحده منجر نخواهد شد. اطالعات رسمي دولت نشان 
میدهند صنعت شكر داراي حدود 142000 شغل است 
و مخالفان اعمال سیاست حمايت از شكر معتقدند با 
توجه به ماهیت فصلي صنعت شكر، از دست دادن شغل 
در آينده با انجام اصالحات، به حداقل خواهد رسید، در 
مقابل، به ايجاد مشاغلي در بخش تولید مواد غذايي منجر 
خواهد شد كه در حال حاضر بسیار پررونق تر از بخش 
شكر بوده و از نظر جغرافیايي هم تنوع بیشتري دارد 

و مناطق گسترده تري از اياالت متحده را دربرمي گیرد.
استدالل  شكر  از  حمايت  قانون  اصالحات  حامیان 
مي رسد  نظر  به  آنچه  برخالف  شكر  صنعت  مي كنند 
صنعت كوچكي است و بر اساس نقطه نظرات وزارت 
فعلي، هزينه هاي  متحده، در وضعیت  اياالت  بازرگاني 
براي  اقتصادي آن  ارزش  از  سربار صنعت شكر بیشتر 
حمايت از اشتغالزايي اش است. آنها به مطالعه دانشگاه 
حذف  مي دهد  نشان  كه  مي كنند  اشاره  آيووا  ايالتي 

كارهاي  و  كسب  گسترش  و  رونق  به  شكر،  سیاست 
كوچك در آمريكا كمك خواهد كرد و به ايجاد مشاغل 
بیشتري خواهد انجامید.منتقدان سیاست شكر اعتقاد 
دارند با اين كه اياالت متحده يكي از واردكنندگان عمده 
شكر به شمار مي رود، ولي با اعمال محدوديت هاي تجاري 
و همین طور باال نگه داشتن قیمت هاي داخلي، به بازار 

آزاد آسیب زده است.

اتحاديه  در  شكر  سیاست  اصالحات  نتايج   
اروپا، هشداري براي اياالت متحده

اعمال اين سیاست در آمريكا بدون انجام اصالحات 
مشابه در ساير كشورها، به تضعیف جايگاه آمريكا خواهد 
انجامید و داراي عواقب جدي است، چنان كه اين امر 
براي اتحاديه اروپا پس از اصالحات سیاست شكر اتفاق 
افتاد. در مقاله اي كه توسط چاتني از انگلستان در ماه 
اوت سال 2012 باعنوان »درس هايي از اصالحات رژيم 
شكر اتحاديه اروپا در سال 2006« منتشر شد، نويسنده 
واقعیت هاي پس از اصالح سیاست هاي شكر در اروپا و 

انگلستان را عیان ساخت.
بیش از سال 2006، اصالح طلبان بازار آزاد در اتحاديه 
اروپا دقیقاً همان استدالل هايي را مطرح مي كردند كه 
امروزه در اياالت متحده به عنوان دغدغه هاي كنگره در 
خصوص اليحه كشاورزي مطرح مي شود. اين حامیان 
روي  به  آمريكا  شكر  بازار  بازگشايي  كه  باورند  اين  بر 
تولیدكنندگان خارجي، بهترين كار است. بدين ترتیب 
به »بازار« اجازه تصمیم گیري در خصوص زمان كاهش 
قیمت ها و محل تأمین منابع را مي دهد. هدف از روي 
تولیدكنندگان شكر خارجي،  به  متحده  اياالت  آوردن 
همانند اتحاديه اروپا در سال 2006، كاهش قابل توجه 
قیمت هاي داخلي، بهبود رقابت پذيري صنايع فرآوري 
مواد غذايي، ارايه قیمت مناسب به مصرف كننده نهايي و 
همین طور دستیابي به امنیت عرضه و پايدار اين كاالي 
ضروري است. با اين حال نتايج حاصل از اصالحات سال 
2006 در اتحاديه اروپا مي توانند در جدال سیاست شكر 

2013 اياالت متحده تكرار شوند.
شكر  بازار  آزادسازي  كه  داد  نشان  اروپايي  تجربه 
مي تواند به ناپايداري عرضه و بي ثباتي قیمت ها منجر 
شود. چنان كه قیمت شكر تصفیه شده فله در اروپا پس 
از سقوط 22 درصدي، در حال حاضر 10 درصدي باالتر 
از قیمت آن پیش از اعمال اصالحات شده اند و از سال 
2010 تاكنون، بازار شكر اروپا هم با قیمت هاي بااليي 
روبه رو بوده و كاهش عرضه هم نمايانگر بازتابنده بازار 

بي ثبات جهاني شده است.
جهاني،  ناپايدار  بازار  كه  دريافته اند  اروپايي ها  اكنون 
قالب نامناسبي براي اعمال سیاست هاي مناسب و ثابت به 
شمار مي رود. خصوصاً آن كه اين بازار همیشه، روزنه هاي 
يارانه اي  شدت  به  تولیدات  هجوم  براي  را  پرشماري 
كشورهايي مثل برزيل )كه نیمي از نیشكر آن به بازارهاي 
تحت كنترل دولت برزيل فروخته مي شود( مهیا مي كند.

مطرح  اجتماعي«  »هزينه هاي  مقوله  كه  آن  دوم 
تولید،  واسطه  به  تولیدي  واحدهاي  يعني  شوند.  مي 
و خود  مي كند  تحمیل  جامعه  افراد  به  را  هزينه هايي 
بابت آن پولي پرداخت نمي كنند. براي مثال صنايعي كه 
در كنار رودخانه قرار دارند و باعث آلودگي آب رودخانه 
مي شوند و يا كشاورزاني كه آب را آلوده به سموم مي كنند، 

باعث مرگ ماهي ها و بیماري افراد پايین دست رودخانه 
مي شوند. اين موارد، آثار جانبي منفي اين فعالیت هاي 
اقتصادي را بیان مي دارد كه در هزينه هاي خصوصي آنها 
منظور نشده است. بنابراين، اين هزينه هاي غیرمشخص 
به هزينه هاي خصوصي افزوده مي شود و هزينه اجتماعي 
تولید هر جامعه را به وجود مي آورد. تجربه اروپا نشان 
داده است كه اين هزينه ها با كاهش سود تولیدكننده و 
همین طور كاهش تولید داخلي، ارتباط مستقیمي دارد.

در روند پس از اصالحات سال 2006 اروپا، بیش از 80 
كارخانه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تعطیل شدند 
كه به حذف 120 هزار شغل انجامیدند و در عین حال، 
آسیب  غیرقابل جبراني به بخش كشاورزي زدند. پنج 
كشور عضو اتحاديه اروپا، تولید شكر خود را به طور كامل 
متوقف كردند و سطح تولید فعلي شكر پنج كشور ديگر 

نیز به كمتر از نصف سطح قبل رسیده است.
سومین نكته به سیاست هاي مالي مربوط مي شود در 
حالي كه سیاست پیشین شكر در اتحاديه اروپا كمترين 
هزينه را براي مالیات دهندگان دربر داشت، سیاست شكر 
پس از اصالحات، ساالنه هزينه اي در حدد 1/6 میلیارد 
كه  آورد، چرا  ارمغان  به  مالیات دهندگان  براي  را  دالر 
دولت ها مجبور به حمايت از بخش كشاورزي شدند و 

مبالغ هنگفتي از بودجه را صرف اين امر كردند.
آمار و ارقام مطالعه چاتني، به وضوح نشان دهنده اين 
است كه فرض »كاهش قیمت شكر به سود مصرف كننده 
صنايع  اين  و  نیست  درستي  فرض  است«  نهايي 
هستند  خرده فروشان  و  شیرين كننده ها  مصرف كننده 
كه از كاهش قیمت شكر بهره مي برند. حتي بازرسان 
حسابرسان اروپا نیز پس از بررسي مطالعات انجام شده 

توسط اتحاديه اروپا، اين نتیجه را تأيید كردند.
برنامه اصالحات سال 2006 شكر اتحاديه اروپا، بسیاري از 
انگاره هاي كنوني مطرح شده توسط مخالفان فعلي سیاست 
شكر در اياالت متحده را اجرا كرده و نتايج آن را هم ديده 
است. تجربه اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه اروپايي ها، هم 
تولید شكر خود را به مخاطره انداختند و هم سود قابل 
در  نیاوردند.  ارمغان  به  براي مصرف كنندگان  را  توجهي 
حقیقت آنها با فراهم نمودن زمینه واردات شكر، كنترل 
خود بر تأمین اين ماده غذايي ضروري را از دست دادند و 
اكنون در معرض عواقب ناپايدار بازار جهاني قرار گرفته اند. 
در حال حاضر بازار مواد غذايي اروپا به بازار جهاني وابسته 
شد كه ويژگي  اصلي اش ناپايداري قیمت و عرضه شكر بود. 
شكري كه هزينه چندان زيادي براي مصرف كننده اروپايي 
نداشت به محصولي تبديل شد كه میلیون ها يورو هزينه به 
آنها تحمیل كرد. درآمد تولیدكنندگان شكر داخلي كاهش 
پیدا كرد بي آنكه قیمت به سود مصرف كننده كاهش و يا 

میزان اشتغال و صدور مواد غذايي افزايش يابد.
هر چند بهره وري صنعت شكر در اتحاديه اروپا افزايش 
يافته است ولي اين امر »هزينه هاي اجتماعي« بااليي 
دربر داشته و رنج فراواني را به صنعت شكر كشورهاي 
در حال توسعه را به دلیل عدم قطعیت در بازار غیرقابل 
پیش بیني اروپا، تحمل كرد. مطالعه چاتني به صورت 
روشني نشان داد كه تغییر سیاست هاي شكر اتحاديه 
بوده اندو  هشداردهنده  چقدر   ،2006 سال  در  اروپا 
سیاستگذاران شكر آمريكا بايستي براي ارايه بهترين 

الگوي اصالح سیاست شكر خود، به آنها توجه كنند.
منبع: سايت نیشكر نیوز
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توليد یك ميليون 
و 550 هزار تن 

 چغندر قند 
در آذربایجان غربي 
مدي��ر زراع��ت جه��اد كش��اورزي 
آذربايجان غربي گفت: امس��ال افزون 
بر يك میلیون و 500 هزار تن چغندر 
قند در اس��تان تولید ش��ده كه حدود 
يك میلیون و 300 هزار تن آن تحويل 
كارخانه هاي قند استان و 250 هزار تن 
نیز تحويل كارخانه هاي خارج از استان 

شده است. 
جمشید دارا افزود: پیش بیني جهاد 
كشاورزي استان درباره تولید محصول 
چغن��در قند محقق ش��ده و با وجود 
كاهش س��طح زير كش��ت، نسبت به 
پارسال افزايش تولید نیز اتفاق افتاده 
است. وي با بیان اينكه متوسط عملكرد 
كشوري تولید چغندر قند در هر هكتار 
44 تن اس��ت، اظهار كرد: عملكرد در 
واحد سطح در استان پارسال 52 تن و 
امسال 59 تن در هكتار بوده و اين آمار 
بیانگر توجه كشاورزان به توصیه هاي 

ناظران و مهندسان كشاورزي است. 
دارا درباره جايگزيني كش��ت چغندر 
قند با گندم نیز اضافه كرد: امس��ال با 
هدف كمك ب��ه كاهش میزان مصرف 
آب در حوض��ه درياچه ارومیه، س��طح 
زير كش��ت چغندر قند به مقدار س��ه 
ه��زار هكت��ار كاهش يافت��ه و در اين 
اراضي كشت گندم جايگزين شد. وي 
میزان سطح زير كشت چغندر قند در 
اس��تان آذربايجان غرب��ي را 28 هزار و 
600 هكتار اعالم كرد. وي با بیان اينكه 
كشت هاي خارج از برنامه و پیمان كشت 
موجب بروز برخي از مش��كالت ش��ده 
اس��ت، اظهار كرد: در كمیته پیگیري 
چغندر قند مصوب ش��ده تا مبلغ 50 
درصد از محصول چغندر قند تحويلي 
به كارخانه ه��ا 15 روز بعد از تحويل و 
بقیه پس از زم��ان تحويل و به تدريج 
به كشاورزان پرداخت شود كه به علت 
پايین بودن قیمت شكر و نیز نبود بازار 
فروش، پرداخت بهاي محصول خريداري 
شده مطابق مصوبه پرداخت نشده است. 
مدير زراعت جهاد كشاورزي آذربايجان 
غرب��ي گفت: قیمت خري��د تضمیني 
چغندر قند امسال 2 هزار و 700 ريال 
به ازاي هر كیلو چغندر قند با احتساب 
هزينه حمل و نقل تعیین شده است. دارا 
افزود: مشوق هاي مصوب براي كشاورزان 
نیز مطابق پارسال 20 كیلوگرم تفاله به 
قیم��ت 20 ري��ال و 2 كیلوگرم قند به 
قیمت 500 ريال در ازاي هر تن چغندر 
قند تحويلي به كارخانه ها اعمال مي شود. 

دبیر انجمن صنفي صنايع قند و شكر گفت: 
بالغ بر 750 میلیارد تومان به كشاورزان بابت 
خريد چغندر قند بدهكاريم اما به دلیل بازار 
نامناسب و پرداخت نشدن مطالبات به صنايع 
از س��وي دولت، تواناي��ي پرداخت مطالبات 

كشاورزان را به نحو مطلوب نداريم. 
بهمن دانايي اظهار كرد: امس��ال وضعیت 
تولید مناسبي در زمینه شكر داشته ايم؛ سه 
میلیون و 600 هزار تن از كشاورز خريداري 
كرده ايم و تاكنون بالغ بر 500 هزار تن شكر 
تولید كرده ايم كه پیش بیني مي شود میزان 
تولید ش��كر تا پايان س��ال به يك میلیون 
و 400 ه��زار تن برس��د. وي افزود: تاكنون 
1023 میلیارد تومان چغندر قند از كشاورزان 
خريده ايم كه تنها 30 درصد آن را توانسته ايم 
پرداخت كنیم و بالغ بر 750 میلیارد تومان از 
صنايع مطالبه دارند اما از سويي صنايع بازار 
مناسبي براي فروش محصولشان ندارند و از 
سوي ديگر بالغ بر 200 میلیارد تومان بابت 
مابه التفاوت قیمت شكر از دولت مطالبه دارند. 
دبیر انجمن صنفي صنايع قند و ش��كر با 
بیان اينكه اگر دولت هرچه سريع تر مطالبات 
صنايع را پرداخت كند در اسرع وقت انبوهي 
از مطالبات كشاورزان را پرداخت مي كنیم، 
چراك��ه رضايت آنها ضمان��ت ادامه فعالیت 

صنايع اس��ت، گفت: به دلیل شرايط ركود 
اقتصادي حاكم بر كشور صنايع پايین دستي 
و بازار تقاضاي مناس��بي براي خريد ش��كر 
ندارند و اين همان عاملي اس��ت كه س��بب 
شده صنايع قند و شكر محصول تولیديشان 
روي دستشان بماند و نقدينگي كامل براي 
پرداخت مطالبات كشاورزان را نداشته باشند. 
دانايي اعالم كرد: ممكن است پس از پايان 
يافتن ماه صفر بازار براي تقاضاي شكر قدري 
تكان بخورد و بهبود يابد اما تا شرايط ركود 
اقتصادي حل نش��ود و صنايع پايین دستي 
تولیداتشان بهبود پیدا نكند نمي توان امیدوار 
بود تعادل عرضه و تقاضا در بازار شكر برقرار 
ش��ود، چراكه در اين شرايط صنايعي كه از 

س��ال گذش��ته به دلیل بدهي هاي زياد به 
بانك ديگر اعتبار براي دريافت تسهیالت از 
بانك ندارند نمي توانند از طريق اس��تقراض 
بانكي هم مطالبات چغندركاران را پرداخت 
كنند؛ بنابراين دولت بايد به كمك صنايع و 
كشاورزان بشتابد. دبیر انجمن صنفي صنايع 
قند و ش��كر با اش��اره به اينكه دولت براي 
محاس��به مابه التفاوت بايد ن��رخ اجرايي را 
مالك قرار دهد نه نرخ مصوب گفت: دولت 
براي اينكه بخشي از مطالبات خود را بتواند 
جبران كند به برخي از آنها براساس تولیدات 
و میزان فروشش��ان مجوز واردات شكر داد 
كه حدود 300 ه��زار تن بین كارخانه هاي 
تولیدي تقسیم شد اما جالب اينجاست كه 
دولت براي محاسبه مابه التفاوت واردات كه 
آن را به جاي بدهي اش به صنايع ببخش��د 
نرخ مصوب س��ال گذشته را مالك قرار داد 
در حالي كه سال گذشته نرخ مصوب شكر 
كیلويي 2100 تومان بود و صنايع كمتر از 
2000 تومان محصوالتشان را فروختند ودر 
اين شرايط دولت اينگونه با صنايع حساب و 
كتاب مي كند كارخانه هاي قند و شكر باز هم 
زي��ان مي بینند و در واقع مطالباتي دريافت 
نكرده اند چراكه همواره نرخ فروش محصول 

صنايع پايین تر از نرخ مصوب بوده است.

دبير انجمن صنايع قند و شكر اعالم كرد

بدهي 750 ميلياردي به چغندركاران
 دولت مطالبات صنايع را بپردازد

نشست مشترك اعضاي پارك علم و فناوري 
خوزستان با مجموعه شركت توسعه نیشكر و 
صنايع جانبي برگزار شد كه در اين نشست دو 
طرف بر ضرورت همكاري میان ش��ركت هاي 
دانش بنیان و مجموعه شركت توسعه نیشكر 

تأكید كردند. 
نسیم صادقي مديرعامل شركت توسعه نیشكر 
و صنايع جانبي در اين نشس��ت گفت: من از 
ش��ركت در اين قبیل جلسات واقعاً خوشحال 
هستم و اين نشست ها را بسیار مفید مي دانم 
چرا كه براي استقالل كشور در همه زمینه ها 
باي��د از تمامي توان نخبگان و جوانان خالق و 
شركت هاي دانش بنیان بهره گرفت. تصور من 
اين است كه بايد خود را بیش از گذشته تقويت 
كنیم و وظیفه ما در زمینه استقالل اقتصادي 
اين اس��ت كه بايد تالش كنیم به يك س��ري 
خودكفايي ها دست پیدا كنیم. ما نبايد در زمینه 
علم از ديگران گدايي كنیم. با زمینه هايي كه 
در استان خوزستان وجود دارد، با بهره گیري 
از نیروهاي جوان و نخبه رسیدن به خودكفايي 

و استقالل بیش از همیشه مهیاست. 
وي افزود: رسیدن به اهداف میسر نمي شود 
مگر اينكه همه كس��اني كه به اين س��رزمین 
عالقه مند هستند دست در دست هم بدهند 
و يك حركت و موجي ايجاد كنند. متأس��فانه 

ما جزيره هاي مس��تقلي هس��تیم و هر كدام 
داريم كار خود را انجام مي دهیم، كاري هم به 
هم ديگر نداريم اما جالب اس��ت كه بدانیم ما 
به شدت به هم وابسته ايم و به همديگر بسیار 
نیاز داريم، لذا بايد از واگرايي به سمت هم گرايي 

و هم افزايي حركت كنیم. 
مديرعامل شركت توسعه نیشكر خاطرنشان 
ك��رد: اگر در حوزه تحقیق��ات ما بخواهیم به 
ص��ورت ارتجاعي عمل كنیم م��رگ خود را 
تس��ريع كرده ايم و بدانید در ش��ركت توسعه 
نیشكر روزي را كه ما يك حركت نويي در آن 
انجام نداده باش��یم برايمان پايان كار است لذا 
ما به حركت هاي علمي و خالقانه اعتقاد داريم. 
ما مي خواهیم از ش��ركت هاي دانش بنیان در 

زمینه هاي مختلف كمك بگیريم. 
در ادامه دكتر مخت��اري مدير پارك علم و 
فناوري خوزستان نیز گفت: پارك علم و فناوري 
خوزستان 27 خرداد ماه سال 1388 به عنوان 
پارك دانشگاه شهید چمران تأسیس شد و سال 
1390 از دانشگاه شهید چمران جدا شد و در 
حال حاضر ما س��ه مركز در اهواز، خرمشهر و 
دزف��ول داريم. وي افزود: تعداد ش��ركت هاي 
مستقر در پارك علم و فناوري خوزستان 142 
ش��ركت هس��تند. پارك علم و فناوري اهواز 
از جمله 18 پارك علم و فناوري برتر كش��ور 

است كه ثبت اختراعات در آن انجام مي شود. 
ما از لحاظ تعداد ش��ركت هاي دانش بنیان در 
حال حاضر رتبه 9 كشور را داريم و با توجه به 
اينكه ما از لحاظ امكانات جزو چند پارك آخر 
كشور هستیم كس��ب رتبه 9 كشوري بسیار 
قابل توجه اس��ت. دكتر مختاري اظهار كرد: 
مجموعه توسعه نیشكر، مجموعه بزرگي است. 
خوزستان ويژگي هاي مختلفي دارد اما متأسفانه 
ما فقط بر قس��مت هاي خاصي تأكید داريم و 
مابقي مجموعه ها را رها كرديم. مجموعه توسعه 
نیش��كر اگر در اس��تان ديگري بود شايد كل 
دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنیان و مراكز 
علمي مي توانس��تند خوراك الزم مانند بازار و 
فناوري ه��اي علمي را ب��راي آن فراهم آورند، 
لذا صنعت نیشكر مزيت هايي دارد كه ايجاب 
مي كند يك همكاري جدي و برنامه ريزي شده 
براي آن تدارك ديده شود. وي بیان كرد: يكي 
از ويژگي هايي كه نیشكر دارد بحث تولیداتي 
است كه مي توان در صنايع پايین دستي از آنها 
اس��تفاده كرد، تولیداتي كه در حال حاضر از 
صنايع پتروشیمي به دست مي آيند. الزم به ذكر 
است اين نشست جهت شناسايي زمینه هاي 
همكاري میان مجموعه شركت توسعه نیشكر 
و صنايع جانبي با شركت هاي دانش بنیان در 

محل هتل نیشكر برگزار شد. 

صنايع پايين دستی نيشكر پتانسيلی به اندازه صنعت پتروشيمی دارد
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در گفت وگو با ایرنا: 

امسال یك ميليون 
و 400 هزار تن 
شكر در كشور 
توليد مي شود

مديرعامل ش��ركت توسعه نیشكر و 
صنايع جانبي كشور، بازار داخلي شكر 
را متعادل دانس��ت و گفت: پیش بیني 
مي ش��ود امس��ال يك میلیون و 400 

هزارتن شكر در كشور تولید شود. 
نس��یم صادقي افزود: براي حمايت از 
تولیدكنندگان داخل��ي و جلوگیري از 
واردات بي رويه، تنظیم بازار شكر حدود 
يك س��ال اس��ت كه به انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و ش��كر واگذار ش��ده 
اس��ت اما با س��تاد تنظیم بازار و وزارت 
جهاد كشاورزي همكاري خوبي داريم. 

وي اظهار كرد: تنظیم بازار شكر توسط 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
در بحث قیمت گ��ذاري تولید داخل و 
میزان واردات و همچنین درنظر گرفتن 
حقوق مصرف كنندگان است تا هیچ يك 

متضرر نشوند. 
وي تصريح ك��رد: همچنین تاكنون 
قیمت شكر از قیمت گذاري كه با كمك 
ستاد تنظیم بازار انجام شده فراتر نرفته 
است و مشكلي در بازار نداريم. صادقي، 
نیاز ساالنه كشور به شكر را 2میلیون و 
200 ه��زار تن بیان ك��رد و گفت: يك 
میلی��ون و 400 هزار تن آن از تولیدات 
داخلي و ح��دود 800 هزارتن از محل 
واردات تأمین مي شود؛ همچنین طبق 
برنامه ري��زي، واردات ب��ه گونه اي انجام 
مي ش��ود كه با كمبودي مواجه نشويم 
و در فصول مختلف ش��كر م��ورد نیاز 

عرضه شود. 
مديرعامل ش��ركت توسعه نیشكر و 
صنايع جانبي كش��ور افزود: همچنین 
ساالنه حدود 300 هزار تن شكر توسط 
دولت براي حفظ ذخاير استراتژيك وارد 
مي ش��ود تا هر زمان كه قیمت تغییري 
ك��رد، دولت به موقع وارد عمل ش��ود. 
وي، قیمت كنوني هر كیلوگرم ش��كر 
ب��راي مصرف كنندگان را 2300 تومان 
بی��ان كرد و افزود: حتي بازار نیز از اين 
قیمت استقبال نكرده و هركیلوگرم شكر 
با قیمت 2250 تا 2260 تومان به فروش 
مي رس��د. وي با يادآوري اينكه شركت 
توسعه نیشكر سال گذشته 506 هزار تن 
شكر تولید كرد، ادامه داد: اكنون فصل 
برداشت شركت هاي چغندري و نیشكري 
شروع شده و پیش بیني مي شود تولید 
شركت توسعه نیشكر امسال به حدود 

560 تا 580 هزار تن برسد. 

در شرايطي كه برخي سیاستگذاران ايراني 
مرتب��ط با تجارت خارج��ي بي مهابا و بدون 
اينكه هم��ه ابعاد و زاويه ه��اي واردات مواد 
غذايي و كش��اورزي را ترازوي كارشناس��ي 
قرار داده و پس از آن داوري كرده و تصمیم 
بگیرند مي خواهند تنور واردات را داغ كنند، 
مديران تولید خوشبختانه با هوشمندي اين 
كار را انج��ام مي دهند. مديران فعلي وزارت 
جهاد كشاورزي برخالف مديران دولت قبلي 
كه با مديران تجارت خارجي مداراي عجیب 
داشتند همه نكات را مي بینند و اجازه واردات 
بي منطق را نمي دهن��د و تا امروز نیز از اين 
سیاس��ت منتفع شده اند و جامعه و دولت را 

نیز در شرايط مناسب قرار داده اند.
عبدالمهدي بخش��نده به تازگي در يك 
نشست مهم كه با معاون اول ريیس جمهور 
برگزار شد و با هدف اينكه ترفند برخي از 
مديران قبلي كه ش��ايد در نهاد رياس��ت 
جمهوري بخواهند همان رفتارهاي قبلي 
را ادامه دهند با اس��تحكام از اينكه تولید 
داخل بايد حمايت ش��ود سخن گفت و از 
پرداخت يارانه بزرگ 400 میلیارد دالري 

اروپايي ها پرده برداشت.
عبدالمهدی بخشنده در نشست معاونان و 
مديران وزارت جهاد كشاورزی با معاون اول 
ريیس جمهور اظهار كرد: متوسط رشد بخش 
كشاورزی در سال 93 و در برنامه سوم ساالنه 
4 درصد و در برنامه چهارم در س��ال به 1/9 
درصد رس��ید. وی افزود: در برنامه پنجم تا 
پايان س��ال 93 متوس��ط اين رشد 4 درصد  
امس��ال در نیمه نخست سال جاری به 5/7 
درصد رسیده است كه تالش می كنیم تا اين 
میزان رشد را ارتقا دهیم. معاون برنامه ريزی 
و امور اقتصادی وزير جهاد كشاورزی  ادامه 
داد: میزان واردات محصوالت كش��اورزی در 
هفت ماهه س��ال جاری حدود 5/1 میلیارد 

دالر و ص��ادرات در اين بازده زمانی حدود 3 
میلیارد دالر بوده است. بخشنده تأكید كرد: 
40 میلیارد دالر تولیدات بخش كش��اورزی 
ساالنه در كش��ور تولید می شود و سهم اين 
بخش در تولید ناخالص ملی 9/5 درصد است.  
وی گفت: براساس گزارش بانك مركزی سهم 
ارزش افزوده كسب و كار كشاورزی از تولید 
ناخالص ملی 23/1 درصد و سهم اين بخش 
در فضای كس��ب و كار 32/5 درصد اس��ت. 
مع��اون برنامه ري��زی و امور اقتص��ادی وزير 
جهاد كشاورزی ادامه داد: مجموعه تولیدات 
بخش كشاورزی از سال 92 همزمان با آغاز 
كار دولت يازدهم 96 میلیون تن بود كه اين 
رقم به 103 میلیون تن در سال گذشته رسید 
و اكنون در س��ال جاری به 110 میلیون تن 

افزايش يافته است.
بخشنده گفت: با وجود اينكه سال گذشته 
18 درص��د از می��زان بارش ها كمتر ش��د و 
براس��اس اعالم وزارت نی��رو مصرف آب در 
بخش كشاورزی نیز به دنبال كاهش بارش ها 
كمتر شد. وی تصريح كرد: كشورهای عضو 
OECD در س��ال 2013 بیش��تر از 407 
میلی��ارد دالر ب��ه طور مس��تقیم به بخش 
كشاورزی و زيرساخت های آن يارانه داده اند 
ك��ه اين ام��ر مع��ادل 49/5 درص��د ارزش 

تولی��دات آنها در بخش كش��اورزی اس��ت. 
معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير جهاد 
كشاورزی خاطرنشان كرد: كل يارانه ای كه در 
ايران به بخش كش��اورزی اختصاص می يابد 
حدود 18/5 درصد است.بخشنده يادآور شد: 
مجموعه استفاده بخش كشاورزی از تسهیالت 
بانكها به طور متوسط ساالنه 7 درصد است 
كه در 4 س��ال اخیر اين رقم افزايش يافته و 

به 8/5 درصد رسیده است. 
وی ب��ا بی��ان اينكه س��هم اس��تفاده از 
تس��هیالت بانكی در دولت گذشته ساالنه 
2 ت��ا 4 درصد بوده اس��ت، گفت: س��هم 
بخش كشاورزی از صندوق توسعه ملی در 
4 سال پیش 4800 میلیارد تومان معادل 
3 میلیارد دالر بوده كه در سال جاری 650 
میلیارد تومان ازاين صندوق به كشاورزی 

اختصاص داده شده است. 
معاون برنامه ريزی و ام��ور اقتصادی وزير 
جهاد كشاورزی با اشاره به تراز تجاری بخش 
كش��اورزی و صنايع غذايی به عنوان يكی از 
ش��اخص های مهم اقتص��اد كالن گفت: در 
سال آخر دولت اصالحات تراز تجاری بخش 
كشاورزی به منفی 1.1 میلیارد دالر رسیده 
بود اما در سال 91 به منفی 9/2 میلیارد دالر 

رسید يعنی 9 برابر افزايش يافت. 
وی خاطرنش��ان كرد: ت��راز تجاری بخش 
كشاورزی در س��ال 92 به منفی 8 میلیارد 
دالر و در سال گذشته به منفی 5/5 میلیارد 
دالر رس��ید و در تالش هستیم تا پايان سال 
آن را به منفی 4 میلیارد دالر كاهش دهیم. 
بخش��نده با بیان اينك��ه كاهش 4 میلیارد 
دالری تراز تجاری منفی بخش كشاورزی از 
دستاوردهای دولت يازدهم است گفت: با توجه 
به محدوديت منابع آبی كش��ور هدف گذاری 
برای توس��عه تولیدات و كش��ت عمودی در 

بخش كشاورزی خواهیم داشت. 

معاون وزير جهاد كشاورزي ايران خبر داد:

يارانه 400 ميليارد دالري اروپايي ها به كشاورزي

زمین هاي خرد و پراكنده و كشاورزان كهنسال و آموزش نديده دو 
تنگناي اصلي در كاهش بهره وري از اراضي زراعي به حساب مي آيند. 
كاهش بهره وري و اصوالً كم بودن بازدهي اراضي زراعي در روستاها در 
ايران موجب خروج نیروهاي جوان از كار كشاورزي شده و شرايط بدتر 
شده است.نتیجه چنین فرآيندي اين بوده و هست كه قیمت محصوالت 
كشاورزي براي كمك به زارعات به ويژه كاالهايي كه مشتري خاص 
دارند در س��طحي باال تعیین مي شود تا جبران درآمد باشد و همین 
مس��أله به افزايش قیمت تمام شده منجر مي شود.مشاور وزير جهاد 
كشاورزي در همین باره گفت: درحال حاضر 80 درصد اراضي كشاورزي 
موجود دركشور خردو پراكنده هستند. عباس زارع در افتتاح هشتمین 
نمايش��گاه ملي تخصصي تكنولوژي زيرساخت هاي كشاورزي كه در 
مجتمع گلستان گلشهر برگزار شد، اظهار كرد: با اجراي سامانه هوشمند 
آبیاري، تولید بخش كشاورزي 30 درصد افزايش مي يابد. اين اراضي 
خرد عالوه براين كه راندمان رضايت بخشي ندارند، موجب هدر رفت 
بخش زيادي ازمنابع آبي نیز مي شوند. دركنار موارد مذكور، مديريت 

زمین هاي كش��اورزي خرد و پراكنده نیز آسان نیست و دردسرهاي 
زيادي دارد. وزارت كش��اورزي تمهیداتي انديش��یده تا در طرحي با 
عنوان مديريت يكپارچه بخشي از مشكالت موجودرا حل كند. عباس 
زارع درادامه به آمار اراضي آبي كشوراشاره كرد و گفت: براساس آمار 
به دست آمده درحال حاضر 38. 7 میلیون هكتار اراضي آبي دركشور 
وجود دارد كه 460 هزار هكتار ازاين اراضي به سامانه نوين آبیاري مجهز 
شده اند. مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت: 2. 3 میلیون هكتار اراضي 
آبي پاياب سدها و شبكه هاي بزرگ و 5. 5 میلیون هكتار اين اراضي 
نیز پاياب منابع آبي كوچك است. وي درادامه صحبت هايش بااشاره به 
اهمیت استفاده از سیستم هاي نوين آبیاري در بخش كشاورزي گفت: 
استفاده ازاين سیس��تم ها عالوه بر صرفه جويي در منابع آبي موجب 
افزايش 30 درصدي تولید مي شودوي گفت: سال گذشته هزار و 300 
میلیارد تومان براي سامانه هاي نوين آبیاري مصوب شده بود كه تنها 
47 درصد آن تخصیص يافت. امسال نیز همین اعتبار براي اين امر در 

نظر گرفته شده كه امید است به طور كامل تخصیص يابد.

اراضي خرد و پراكنده و افزايش قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي
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شکر
انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

نه��اد دولت هنوز قدرتمندتري��ن عنصر در میان نهادهاي مؤثر در جامعه 
است و تصمیم ها و رفتارهاي آن مي تواند بخش خصوصي را در شرايط امید 
و نشاط قرار دهد يا اينكه آنها را در وسط دشواري ها قرار دهد. دولتي هاي 
مس��تقر در وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم با شجاعت مثال زدني در 
برابر وسوس��ه هاي دروغین كه مدام تكرار مي كرد بخش خصوصي فقط به 
جیب خود فكر مي كند و نبايد بازار محصوالت اساسي مثل قند و شكر را 
به آنها واگذار كرد ايس��تادند و عالوه بر اعتماد به آمارهاي انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر، در يك تفاهم و تعامل سازنده تنظیم بازار قند و 

شكر را به بخش خصوصي دادند.
آمارهاي ارايه شده نشان مي دهد بازار شكر در داخل همچنان بدون التهاب 
است و از طرف ديگر منابع گران قیمت ارزهاي حاصل از صادرات نیز در جیب 
دولت مانده و به واردات كاالهاي ديگر اختصاص يافته است. بازار شكر نیز با 
هدف افزودن بر ذخاير استراتژيك در مسیري باثبات گام برمي دارد و رانت هاي 
اضافه نیز حذف شده اند. ادامه تفاهم و اعتماد متقابل بخش خصوصي و دولت 

مي تواند مشكالت باقي مانده را نیز برطرف كند.

آثار تفاهم و اعتماد آشکار شده است

واردات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 1385   تا سال 1394

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتیرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126830138431181718114256

1234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.89.21270107175

385 05.517.32133103210385جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پايان آبان ماه سال 1394
)ارقام به تن(

مصرف بهینه انرژي در شرايط فعلي 
يك هدف استراتژيك دولت و اقتصاد 
كالن ايران است. كارخانه قند نیشابور 
در مس��یر اي��ن هدف اس��تراتژيك 
توانسته است معیار مصرف انرژي بر 
اساس استانداردهاي مرتبط را كسب 
كرده و از طرف اس��تاندار خراس��ان 
رضوي لوح تقدي��ر »مصرف بهینه 
انرژي« را به دست آورد. نشريه شكر 
اين موفقیت را به مديريت و كاركنان 

قند نیشابور تبريك مي گويد.

تبريك به قند نيشابور
619


