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بهمن دانايي

در نیمه دوم دهه  1940میالدی و
بالفاصله پس از پايان جنگ دوم جهاني
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت به
امضاي نمايندگان  23كشور شامل 12
كشور قدرتمند و  11كشور در حال توسعه
آن زمان رسيد .اگرچه عبداهلل انتظام نيز در
كنفرانس منتهي به تأسيس آن موافقتنامه
كه به «گات» مشهور شد حضور داشت
اما ايران احتياط كرد و عضويت اين نهاد
نوپاي دهه  1940ميالدي را نپذيرفت.
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت تا
سال  1986گامهايي براي تسهيل تجارت
جهاني با محوريت كاهش و تثبيت و
ساماندهي تعرفهها برداشت اما در سال
 1986كه مذاكرات در اروگوئه برگزار
ميشد و محور آن نيز حذف تعرفه واردات
اقالم كشاورزي و غذايي بود اعضا به نوعي
به بنبست رسيدند.
ادامه در صفحه3
ی
ت1
اش
ادد

روزهاي روشن
قند و شكر

فراز و فرودهاي صنعت اصيل و پربركت
قند و شكر از زمان تولد تا امروز بخشي از
تاريخ سياسي ايران نيز به حساب ميآيد.
در داس��تان قند و شكر روزهاي شيرين و
روشن و روزهاي تلخ و تاريك قابل عنايتي
را ميتوان رواي��ت كرد .روايت تازه و تلخ
و س��ياه صنعت قند و ش��كر بدون ترديد
به ش��روع كار دولت نه��م و فعاليتهاي
دولتهاي نهم و دهم مربوط میشود.
ادامه در صفحه2
ت2
اش
ادد
ی

تثبيت نرخ ارز
معني ندارد

پيشنويس اليحه برنامه شش��م توسعه
تهيه و انتش��ار عمومي پي��دا كرد .برخي
كژيه��ا و كاس��تيها در ماهي��ت اي��ن
پيشنويس موجب شد تا رييس سازمان
مديري��ت و برنامهريزي اي��ران ناگزير به
توضيح ش��ود .وي در گفتوگو با رسانهها
برخي اهداف برنامه ششم را در بخشهاي
بااهميت به ويژه موضوع بس��يار بااهميت
نرخ ارز را كالبدشكافي كرد.
ادامه در صفحه2
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معماي نسبت قيمت چغندر و شکر

قيمت يك عدد نيست كه بر روي يك
كاال يا خدمت نصب شود و چيز ديگري غير
از آن نباشد .دروراي هر عددي كه بر روي
يك كاال برچسب ميخورد و با آن قيمت در
بازار دادوستد ميشد كار و تالش و تجربه و
مطلوبيت و مرغوبيت ،نياز و تقاضا و عرضه
و مازاد نهفته است .قيمت كاالها در بازار به
توليد و مصرف عالمت ميدهد و مهمتر از
آن نسبت قيمت كاالها و خدمات است كه
راه توليد يك كاال را در يك كشور مسدود
و راه توليد كاالي ديگري را باز ميكند.
اگرچه در حال حاضر اين وظيفه بر دوش
پولهاي معتبر جهاني قرار دارد اما ارزش و
قيمت كاال مؤثر است .اين نسبت قيمتها
به ويژه در ارتباط با كاالهايي كه در امتداد
يكديگرند بسيار اهميت دارد.
به طور مثال اگر قيمت ورق فوالدي نسبت
به قيمت يخچال در ايران بسيار بالنده شده
و قيمت تمام شده توليد يخچال را با سرعت
افزايش دهد دو اتفاق ميافتد .اتفاق نخست
اين است كه توليدكننده يخچال به سمت
خريد ورق فوالدي از كشور ديگري ميرود.
اتفاق دوم اين است كه توليد را متوقف كند.
در صورتي كه قیمتها براساس تصمیم
نهادهاي دولتي و حكومتي و بر اساس اراده
و خواست سياسي و اجتماعي تعيين شود

ممكن است بازار از تعادل خارج شود.در ايران
اين نسبت قيمتها به ويژه در باره چغندر
و شكر به يك معما و پارادوكس تبديل
شده است .به اين معني كه اراده سياسي
دولتهاي گوناگون همواره بر اين بوده
است كه از چغندركاران به مثابه كشاورزان
تهيدست و همچنين افزايش ضريب امنيت
غذايي حمايت كنند و به همين دليل در
تعيين قيمت تضميني چغندر همواره جانب
آنها را در برابر كارخانههاي قند ميگيرند.
وزارت جهاد كشاورزي كه مسؤوليت توليد
چغندر را بر دوش دارد و تمايل دارد كه
توليد افزايش يابد با هدف رشد انگيزه
ت چغندر و شكر را
چغندركاران ،نسبت قيم 
به نفع كشاورزان رقم ميزند .از طرف ديگر
اما قيمت قند و شكر در نهادهاي نظارتي مثل
سازمان حمايت وابسته به وزارت صنعت،
معدن و تجارت تعيين ميشود كه ميخواهد
بازار شكر را به نفع مصرفكننده رقم بزند
و آن را در سطحي پايينتر تعيين كند .اين
گونه شده است كه نسبت قيمتهاي اين دو
كاال كه از سوي دو نهاد با اهداف متفاوت
تعيين ميشود عموماً به زيان قند و شكر
است كه در نمودار اين صفحه به خوبي ديده
ميشود .در يك دوره  30ساله از  1364تا
 1394قيمت نسبي چغندر و شكر به ويژه

در مقاطعي از زمان كه دولتها اهداف
تودهگرايانه داشتهاند به زيان شكر بوده
است و به همين دليل شاهد كاهش توليد
در اين مقاطع بودهايم .چگونه ميتوان از اين
پارادوكس رها شد؟ دو راه وجود دارد :راه
نخست اين است كه چغندركاران زحمتكش
در شرايطي قرار گيرند كه بتوانند از اراضي
تحت مالكيت خود كه زير كشت چغندر
ميبرند محصول بيشتري بردارند .اين اتفاق
در مزارع اروپايي رخ داد و درآمد كشاورزان
چغندركار با افزايش بازدهي تا  40-30درصد
افزايش يافت .اين كاري است كه ميتواند
رخ دهد و از تحميل قيمتهاي دستوري
به صنعت اجتناب شود .راه دوم اين است
كه مسؤوليت قيمتگذاري  -تا زماني كه
ضرورت دارد – در حيطه اختيارات يك
سازمان و وزارتخانه باشد.
وزارت جهاد كشاورزي مطابق قانون
ميتواند بازار شكر را با وضع تعرفه تنظيم
كند و محول كردن وظايف سازمان نظارتي
و قیمتگذاری به اين نهاد براي تعيين قيمت
شكر و تعادل در قيمتهاي نسبي كار صوابي
است .کما اینکه قوانین موجود و ازجمله
قانون«تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به
بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»
چنین اختیاری را تفویض کرده است.

در صفحات دیگر میخوانید:

دولت يكسوم كشورهاي
پيشرفته به بخش
كشاورزي يارانه ميدهد

صفحه3

آمریکاییها چگونه
از شكر توليد داخل
حمايت ميكنند

صفحه4

آثار تفاهم
و اعتماد
آشكار شده است

صفحه8

حذف رانت
از بازار شكر با تفويض
اختيار تنظيم بازار

صفحه2
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صراحت قانون و
لجبازي در اجرا

فعاليتهاي اقتصادي در بلندمدت
از س��ازوكارهاي قانون خود استفاده
ميكنن��د و نيروهايي غي��ر از نيروي
اقتص��ادي را پس ميزنن��د .يكي از
نيروهاي مداخلهگر در س��ازوكارهاي
اقتصادي دخالتهاي دولت با اهداف
سياسي و اجتماعي است كه از جنس
متغيرها و قانونهاي اقتصاد نيستند.
تضاده��ا و تزاحمهاي��ي ك��ه اهداف
سياس��ي در س��ازوكار اقتصاد ايجاد
ميكند راه را براي عادي شدن كسب
و كارها ميبندد و فضاي تيرهاي ايجاد
ميكند و به م��رور به معضل تبديل
ميشود كه بايد براي حل آن نيروي
فوقالعادهاي صرف كرد .بديهي است
اين نيرو نميتواند آسيبهاي قبلي را
جبران كند و در سطح ميماند و تنها
ش��ايد براي جلوگيري از آسيبهاي
آينده مؤثر باشد .در هفتههاي سپري
ش��ده و پس از آنكه عباس آخوندي
وزير راه و شهرسازي سازمان حمايت
از مصرفكننده و توليدكننده را يك
نهاد مرتبط با انديشههاي ماركسيستي
تلقي كرد موضوع اين سازمان بار ديگر
در كانون توجه قرار گرفت.
تجربه طوالن��ي فعاليت اين نهاد در
س��الهاي پي��ش از انقالب ك��ه البته
نام ديگري داش��ت و در سالهاي پس
از پي��روزي انق�لاب اس�لامي همواره
دردسرس��از ،آسيبساز و موجب هدر
دادن امكانات و تواناييها بوده و برآيند
فعالي��ت آن نيز به نفع يك عده اندك
در بخشهاي گوناگون بوده است .اين
ادعا را به خوبي ميتوان در صنعت قند
و شكر اثبات كرد .همه سختگيريهاي
سازمانهاي نظارتي بر قيمت فروش اين
محصول در سالهاي سپري شده هرگز
موج��ب كاهش يا حتي تثبيت قيمت
شكر در بازارهاي مصرف نهايي نشد و
مابهالتفاوت قيمت تحميل شده بر توليد
به جيب 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 قيمتگذاري
منع ش��ود و به تبع آن معلوم است كه
بايد نهادهاي مرتبط نيز حذف شوند.
در حال��ي كه قان��ون صراحت دارد كه
اين نهاد ديگر نميتواند فعاليت داشته
باش��د اصرار بر حف��ظ آن چه معنايي
دارد .همانطور كه در پيشنويس اليحه
برنامه ششم توسعه آمده است ميتوان
امي��دوار بود كه يك گ��ره از گرههاي
تاريخي بر دست و پاي اقتصاد باز شود.

قائممقام وزير جهادكشاورزي خبر داد

شکر

حذف رانت از بازار شكر با تفويض اختيار تنظيم بازار

اتفاق مهمي كه در چند ماه گذش��ته در
حوزه تصميمگيري 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 .نتيجه اين انديشه
چنين ش��د كه واردات بدون منطق شكر و
برنج محدود شد و البته بازار داخل هم بدون
التهاب ماند.
يك كار ديگر در همين مسير توازنسازي
تفويض اختيار تنظيم بازار ش��كر به انجمن
صنفي توليدكنندگان قند و شكر بود كه اين
نيز به نفع جامعه شده است.
قائممقام وزير جهاد كش��اورزي گفت :با
واگذاري امور ب��ه بخش خصوصي با وجود
برخي مشكالت بازار محصوالت قند ،شكر
و روغن آرامتر ش��ده و از رانت آن كاس��ته
است .علياكبر مهرفرد در نشست معاونين
و مديران ارش��د وزارت جهاد كش��اورزي با
معاون اول رييسجمهوري اظهار كرد :يكي از
معضالت كشاورزي ما باال بودن فاصله قيمت
محصوالت كشاورزي از توليد تا بازار و مصرف

اس��ت .وي افزود :به ازاي هر  25تا  30نفر
در كشور يك مغازه وجود دارد در حالي كه
نظام صنفي كشاورزي كشور منفعل است و
ميادين ميوه و ترهب��ار نيز از اهداف قانوني
دور شدهاند چرا كه توليدكنندگان دسترسي
مناسبي به ميادين ميوه و ترهبار ندارند.
مهرفرد تأكيد كرد :كمتر از  2سال است
كه بازرگاني محصوالت كش��اورزي با قانون
انتزاع به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده
اس��ت كه فلسفه آن ايجاد پيوند بين توليد
و محصوالت كشاورزي است .قائممقام وزير

روزهاي روشن قند و شكر

ادامه از صفحه اول
س��ناريوي پيچيدهاي تهيه ش��ده بود كه براي هميشه اين صنعت
توسعهساز و ضروري در سرزمين ايران دفن شود اما هوشياري ،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 رسيد و از تهديد سقوط رهایی یافت.
در حالي كه دولت يازدهم نيز نتوانسته است گرهاي از كار صنعت قند
و شكر باز كند ،اما ميتوان انتظار روزهاي آفتابي و روشن در اين صنعت
را داشت.آمارها نشان ميدهد كشاورزان ايراني كه چغندر قند را كشت
اصلي خود چغندرقند كردهاند اميدوارتراز هميشه از رفتارهاي هيجاني
دور ش��ده و به يك ثبات رفتاري رسيدهاند .توليد بيش از  5/3ميليون
تن چغندرقند گواهي بر اين مدعاست .اين ميزان توليد چغندر قند در
ايران يك رويداد نادر در همه سالهاي صنعت قند به حساب ميآيد و از
سالهاي ممتاز است .اميدواري چغندركاران به اينكه صنعت قند باثباتتر
از هميشه است انگيزه توليد بيشتر را در آنها تقويت كرده است .از سوي
ديگر در حال حاضر مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي كه مسؤوليت
توليد و تنظيم تعرفه براي بازرگاني خارجي قند وشكر را دراختيار دارند
برخالف دولتهاي قبلي اعتقاد راسخ به توليد ملي دارند و ايستادگي
آنها در برابر زيادهخواهيها نشانههاي آشكار است .اين شرايط است كه
نويد روزهاي خوش صنعت قند و ش��كر را پيش روي ناظران و فعاالن
قرار ميدهد .بازار رو به رش��د مصرف ش��كر در ايران پس از سالهاي
سخت تحريم و رسيدن به روزهاي پس از تحريم و اميدواري برخي از
شركتهاي خارجي براي سرمايهگذاري در صنعت قند و شكر از ديگر
نش��انههاي روزهاي روشن است .اما اين روزهاي روشن و آفتابي بايد با
برنامهريزي در بازرگاني و تجارت از طرف دولت و كارخانهها همراه باشد.
درك دقيق از پيچيدگيهاي دادوستد ميتواند به اين صنعت كمك كند
تا از افتادن به تلهاي كه برخي تجار س��ر راه آنها قرار ميدهند نيفتند.
روشهاي مدرن در تجارت به توليدكننده كمك ميكند تا بودجههاي
خود را چنان تنظيم كند كه يك روز هم گرفتار طمع تجار نشوند.

كشاورزي ادامه داد :در راستاي قانون انتزاع
واگذاري وظايف محوله وزارت كشاورزي به
بخش خصوصي در زمينه دو محصول قند و
شكر ،روغن و دانههاي روغني صورت گرفت
كه هر كدام از اين محصوالت تش��كلهاي
بخش خصوصي محور اصل��ي تنظيم بازار
ش��دند و وظايفي مانن��د خريد تضميني و
ديگر تصديگريها را خودشان انجام دادند.
تجرب��ه واگ��ذاري اين وظاي��ف به بخش
خصوصي نش��ان ميدهد كه ميتوان براي
محص��والت ديگر كش��اورزي نيز اينچنين
مدلسازي كرد .در اين شرايط با وجود برخي
مشكالت بازار اين محصوالت (قند ،شكر و
روغن) از محصوالت ديگر كشاورزي آرامتر
بوده و رانت آن كمتر ش��ده است و صنعت
روغنكشي كشور پس از  8سال فعال شد و
در مجموع اين صنايع  400ميليارد تومان
درآمدزايي داشتهاند .كارشناسان ميگويند
ت��داوم اين وضع و افزاي��ش دامنه اعتماد و
اطمينان بخش غيردولتي به دولت و بالعكس
راه را براي ورود رانتخواران محدودتر خواهد
كرد و كارها بسامان ميشود.

تثبيت نرخ ارز معني ندارد

ادامه از صفحه اول
رييس س��ازمان برنامهري��زي ايران تأكيد كرد كه دولت با
محاس��به نرخ هر دالر معادل  2997تومان نشان داد قصد
دارد «نرخ ارز را تثبيت كند».
شايد اين سخن رييس برنامهريزي كشور در عمل به دليل
دشواريهاي عرضه ارزهاي معتبر در بازار با توجه به سقوط
قيمت نفت اتفاق نيفتد ،اما انديشه او جاي بحث دارد؟ چرا
بايد نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران تثبيت شود؟ در حالي
ت حاملهاي
ك��ه دولت در بخشهاي مختلف از جمله قيم 
انرژي به سمت آزادسازي حركت ميكند و در شرايطي كه
قرار است ساير بازارها نيز از اراده سياسي دولت خارج شوند
چ��را بايد نرخ ارز تثبيت ش��ود .اين ح��رف آدرس دادن به
عالقمندان توس��عه واردات نيست كه اگر دولت به هر دليل
ارزي بيشتر از پيشبينيها به دست آورد به سمت ارزانسازي
نرخ ارز حركت خواهد كرد؟
آيا دردس��رهاي واقعي كه تا امروز از مسير تثبيت نرخ ارز
ب��ه تولي��د داخل بر صنعت و توليد داخل تحميل ش��ده به
اندازهاي نبوده است كه دست از تثبيت نرخ ارز برداريم؟ در
حالي كه دولت محترم مي پذيرد كه نرخ تورم در سالهاي
پيش رو دستكم تا  10درصد خواهد بود آيا اقدام به تثبيت
نرخ ارز به معناي دستكاري در يكي از مهمترين متغيرهاي
اقتصادي نيس��ت؟ كاش رييس محترم سازمان برنامهريزي
كش��ور به پيامدهاي سخت و آسيبساز تثبيت نرخ ارز كه
به رانت و فساد و كژراهه رفتن منجر ميشد را هنگام بيان
مطلب يادشده در مركز توجه قرار ميداد از دادن آدرسهاي
غلط اجتناب ميكرد.
تثبيت نرخ ارز به معناي اين است كه حاصل صادرات ثروت
ملي را دراختيار گروهي اندك قرار دهيم و راه را براي صيانت
از توليد داخل باريك كنيم و اين تأسف دارد.
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وزير جهاد كشاورزي:

دولت ،يكسومِ كشورهاي پيشرفته
به بخش كشاورزي يارانه ميدهد
وزير جهادكشاورزي گفت :در كشورهاي پيشرفته با وجود داشتن منابع طبيعي مناسب
 ۴۹درصد ارزش توليدات به كشاورزان يارانه پرداخت ميشود اين رقم در كشور ما  ۱۰تا
 ۱۵درصد است كه شامل همان آب ،برق و سوخت ارزانقيمت ميشود.
محمود حجتي در نشست مديران وزارت جهاد كشاورزي با اسحاق جهانگيري معاون اول
رياستجمهوري با اعالم اين خبر اظهار كرد :با وجود محدوديتها ،بخش كشاورزي جاري
است و همكاران ما با وجود كمبودها فعاليت ميكنند.
وي افزود :وقتي كه بيماري يا آفتي در بخش كش��اورزي ميآيد همكاران ما بايد حضور
داش��ته باش��ند و نميتوانيم بگوييم كه بودجه نيست و مس��ؤوالن بخش با چنگ و دندان
فعاليت ميكنند .وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم ادامه داد :در بحث خريد تضميني نيز
همين مش��كالت وجود دارد و براي انجام اين فعاليت نميتوان منتظر شويم تا ببينيم كه
آقاي سيف چه ميگويد يا بآنكها به تعهدات خود عمل ميكنند يا خير .وي تصريح كرد:
براي اينكه به صنعت طيور كشور لطمه وارد نشود تعرفه ذرت را در حد صفر نگه داشتهايم
از طرفي نيز با توجه به اينكه هزينههاي توليد داخلي ذرت روزبهروز در حال افزايش است
ناچاريم كه ذرت توليدي كشاورزان را به صورت تضميني
جمعآوري كنيم .حجتي افزود :خريد تضميني در يك
يا دو استان كشور در بورس عرضه ميشود و دستان ما
خالي است .وي خاطرنشان كرد :در بحث مرغ نيز اين
مشكالت وجود دارد و زماني كه قيمت اين محصول
در ب��ازار كاهش مييابد ما مجبور به جمعآوري آن
هستيم كه تاريخ آنها نيز در حال تمام شدن
است .وزير جهاد كشاورزي يادآور شد:
چارچوبه��ا در بخشهاي مختلف
كش��اورزي مشخص شده است اما
تشكيل سرمايه (منابع و تسهيالت
بانكي) از معضالت ما به حساب
ميآي��د .حجت��ي اف��زود :تمام
فشارها در اين ارتباط بر دوش
بانك كش��اورزي قرار گرفته
است و س��اير بآنكها با وجود
قانوني كه باي��د  25درصد
تسهيالت خود را به بخش
كشاورزي اختصاص دهند
عمل نميكنند .وي با اشاره
به اينكه بازده سرمايه در
بخش كشاورزي پايينتر
از ساير بخشهاي اقتصادي
در تمام دنيا است ،گفت :در
كشورهاي پيش��رفته از بخشهاي ديگر
ميگيرن��د و به بخش كش��اورزي ميدهند،
اما كشاورزي كشور ما با وجود اينكه به دليل
كمبود منابع طبيعي قيمت تمام شده بيشتري
داريم .وزير جهاد كشاورزي افزود :در بسياري از
كشورها از جمله كشورهاي اروپايي  70درصد
محصوالت از آب س��بز (آبياري ديم) است در
كش��ور ما  90درصد محصوالت كش��اورزي از
آب پرهزينه توليد ميش��ود اما هستند كساني
كه ميخواهن��د به اين هزينهه��ا اضافه كنند.
اين مقام مس��ؤول بخش كشاورزي خاطرنشان
كرد :در كشورهاي توسعهيافته  49درصد ارزش
تولي��دات كش��اورزي يارانه پرداخت ميش��ود
در حالي كه اين رقم در كشور ما  10تا  15درصد
است كه شامل همان مواردي است كه به عنوان آب،
برق و گاز ارزان نامگذاري ميشود.
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ورود به  WTOمنطق خود را دارد

ادامه از صفحه اول
از ابتدای سال 1955ميالدي بود كه سازمان تجارت جهاني ()WTO
تأسيس و جانشين گات شد .در سال  1373شمسي ايران عالقمند به عضويت
در سازمان تجارت جهاني شد اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و ايران تنها
به عنوان عضو ناظر در  WTOحضور دارد .در  2دهه گذشته و با وجود
اينكه دولتهاي ايران در حرف عالقمند به حضور در سازمان تجارت جهاني
بودند اما در عمل گامهاي عملي برداشته نميشد .اين فرايند تا چند روز پيش
ادامه داشت تا اينكه محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت ،معدن و تجارت ايران
در اجالس  WTOحاضر شد و برنامه و كارنامه ايران را براي پيوستن به
نهاد تنظيمكننده مناسبات ميان كشورها در تجارت خارجي به مديران ارشد
 WTOداد از آنجايي كه مديران ارشد سازمان تجارت جهاني مراحل پيوستن
افغانستان را تأييد و اين كشور به طور رسمي عضو  WTOشد ،مسؤوالن ايرانی
جديت بيشتري براي تسريع در فرايند پيوستن به اين نهاد شدهاند.
در حال حاضر جز چند كشور معدود كه داراي نظامهاي اقتصادي كام ً
ال
دولتي و نظامهاي بسته سياسياند كشور ديگري باقي نمانده است كه در
 WTOعضو نباشد .به نظر ميرسد يكپارچه شدن دادوستد بينالمللي در
بازارهاي به هم پيوسته پولي و تجاري ايران بايد در يك دوره معين تعريف
شده و با اجراي الزامهاي پذيرش  WTOو پذيرفتن پيامدهاي آن راه ورود به
سازمان تجارت جهاني را هموار كند تا از مزيتهاي آن استفاده و از پيامدهاي
ناشناس عدم عضويت در آن مصون بماند.
چرا ايران تا امروز نتوانسته است به  WTOملحق شود؟ تا زماني كه دولت
مستقر پاسخ دقيق ،كارشناسانه و با نگاه به الزامهاي عضويت در سازمان تجارت
جهاني به اين پرسش ندهد فضا همچنان مبهم میماند و فرايند پيوستن به اين
نهاد معتبر طوالنيتر میشود .قيمتگذاري دستوري براي تعيين مزد و انواع
كاالها در ايران ،دخالت دولت در تنظيم بازار و ايجاد سهميهبندي ،تصديگري
دولت و وجود شركتهاي بزرگ انحصارگر در دولت و نهادهاي ديگر ،شفاف
نبودن بازارهاي پولي و تجاري و بازار سهام و ...از موانع حضور ايران در WTO
است .البته موانع سياسي و تحريمها و مخالفتهاي غرب به ويژه آمريكا نيز در
مسير ورود ايران به  WTOمانع ايجاد كرده بودند .در شرايطي كه ايران در
فضاي تازهاي براي تعريف جديد مناسبات سياسي و اقتصادي با غرب قرار دارد
اين مانع به زودي برطرف ميشود .عالوه بر اين خصوصيسازي قانوني و منطبق
با نگاه اقتصادي مانع ديگر را نيز برطرف خواهد كرد.
چيزي كه در اين ميان اما بايد در كانون توجه قرار گيرد اين است كه شتاب
و تسريع در راه عضويت  WTOنبايد بهانهاي به دست برخي مديران مياني
نهادهاي تجاري براي بازي در ميدان تعرفه واردات دهد .تدوينكنندگان قانون
و مقررات سازمان تجارت جهاني نيك ميدانند كه حذف يا كاهش شديد نرخ
تعرفه واردات و حتي سهميهبندي واردات برای كاالهاي خاص به ويژه اقالم
غذايي براي كشوري كه ميخواهد عضو آن شود دشوار است و به همين دليل
انعطاف در قانون و مقررات وجوددارد .اين انعطاف از سوي  WTOميتواند
دستمايه مديران مرتبط باشد تا با رفتارهاي منطقي و دور از هيجانهاي آلوده
به مقاصد ناپيدا ،در تنظيم تعرفه واردات برخي كاالهاي كشاورزي رفتاري
مناسب داشته و مرحله به مرحله حركت كنند.
يادمان باشد كه اقتصاد ايران با وجود تالش دولت براي مهار تورم هنوز يكي
از باالترين نرخهاي تورم را دارد كه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايراني منجر
ميشود .توجه داشته باشيم كه به دليل وجود انحصارها و بسته بودن فضاي
فعاليت بآنكهاي خارجي در ايران نرخ بهره در ايران يكي از باالترين نرخهاي بهره
است و تأمين منابع مالي ،فعاليتها را بسيار گران ميكند و از همين نقطه به
كاهش قدرت رقابت توليدات ايران با كاالهاي مشابه كمك ميشود .پیش از ورود
به  WTOبايد با نگاه كارشناسي و دقت اقتصادي قيدها و بندهايي كه صنعت را
درگير آن كردهاند باز كنيم و از دردسرهاي دخالتهاي جزيي دولت رها شويم.
تثبيت نرخ ارز با وجود كمبود درآمدهاي ارزي آيا كار درستي است و آيا اين
اقدام دولت به نفع واردات و به زيان توليد داخل نيست؟ آيا در شرايطي كه قانون
و مقررات ،دولت را ملزم ميكند كه تعيين تكليف متغيرهاي تولید و واردات
را به وزارت جهادكشاورزي دهد دخالت در كار اين وزارتخانه سردرگمي براي
پيوستن ايران به  WTOايجاد نميكند؟ آيا دخالتهاي پرشمار نهادهاي نظارتي
و قیمتگذاری به معناي ايجاد سد و راهبندان نيست؟ چرا برخي نهادها و مديران
از ميان دهها عامل كوچك و بزرگي كه ميتواند در پيوستن ايران به سازمان
تجارت جهاني مؤثر باشد فقط به تعرفه چسبيدهاند و آن را كار آساني ميدانند.؟
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شکر

آمریکاییها چگونه از شكر توليد داخل حمايت ميكنند

دكتر مارك هارتليل نويسنده مقاله «كالبدشكافي
سياست شكر هيچ برابر هيچ در اياالت متحده
آمريكا» شايد قصدي براي نشان دادن اليههاي
پنهان اقتصاد شكر در اياالت متحده را
نداشته باشد ،اما نوشته او چيزي است
كه ميتواند براي سياستگذاران همه
كشورها از جمله سياستگذاران قند و
شكر ايران نيز مفيد باشد.
اين نويسنده توانا يادآور ميشود
«كمكهاي يارانهاي در فرآيند توليد شكر
چنان باال رفته است كه قيمتهاي جهاني
به طور معمول پايينتر از متوسط هزينه
توليد آن شدهاند» و «كارشناسان اقتصادي بازار
جهاني شكر را بازار دامپينگي ميدانند»...
شايد همين يك نكته مهم در نوشته حاضر بتواند
پاسخي قانعكننده به كساني در ايران دهد كه بدون
آگاهي از پيچيدگيهاي بازار جهاني شكر و سياستهاي
دامپينگ اين محصول مدام ميخواهند با مقايسههاي
غيرمنطقي ،واردات شكر را توجيه كنند.
نوشته حاضر يادآور ميشود كه قيمت شكر در بازار
داخلي آمريكا طي سالهاي  2010تا  2015حدود 50
درصد رشد قيمت را تجربه كرده است و توليدكنندگان
مواد غذايي به دولت فشار ميآورند كه واردات شكر را
آسان كند اما اين اتفاق نيفتاد ...گزارش حاضر را بخوانيد:
قرن  21تغييرات قابل توجهي در جايگاه اياالت
متحده به عنوان قدرت جهاني و همين طور تقابل
اين كشور با رقباي خود در بازار جهاني را به ارمغان
آورد .تعداد  12ميليون آمريكايي بيكار و بيش از 16
ميليارد دالر بدهي دولت جايگاه آمريكا در بازار جهاني
را در منگنه قرار دادند .تاجران كوچك امركايي خود را
درگير بازارهاي خارجي كردهاند و شركتهاي بزرگ
چندمليتي ،هزاران فرصت كاري ايجاد كردهاند .همه
اينها باعث شدند قيمت محصوالت و كاالهاي پايهاي
(مثل شكر) در داخل آمريكا ،باالتر از قيمتهاي
بينالمللي شده و كشاورزان آمريكايي نتواند با قيمت
محصوالت خارجي بهرهمند شده از يارانهها رقابت كنند.
اين واقعيت در مورد شكر تشديد هم ميشود چرا كه
حجم بااليي از شكر توليدشده در كشورهاي در حال
توسعه با ماليات كمتر ،دستمزدهاي پايينتر و مقررات
نظارتي كمتري راهي بازار شدهاند .بهعالوه ،كمكهاي
يارانهاي چنان در فرآيند توليد شكر باال رفته است كه
قيمتهاي جهاني شكر به طور معمول بسيار پايينتر
از متوسط هزينه توليد آن شدهاند .در حقيقت برخي
از كارشناسان اقتصادي ،بازار جهاني شكر را يك «بازار
دامپينگي» قلمداد ميكنند ،چرا كه پرداخت يارانههاي
سنگين ،امكان تجارت شكر با قيمتهايي كمتر از
هزينههاي توليدشان را مهيا ساخته است.
مطالعات اخير نشان ميدهند هزينه توليد شكر
توسط توليدكنندگان آمريكايي ،كمتر از متوسط قيمت
شكر در بازار جهاني است ،اما ميزان يارانههاي جهاني
پرداخت شده در بازار شكر چنان باال هستند كه لزوم

اعمال سياستگذاريهاي شكر در اياالت متحده را ضروري
ساخته است .اطالعات رسمي كنگره آمريكا نشان ميدهند
مالياتدهندگان آمريكايي طي سالهاي 2012 -2002
«صفر دالر» براي توليد شكر داخلي پرداختهاند و در
چنين قابي ،قيمت شكر آمريكايي در واقع بدون تغيير
باقي مانده است .در حقيقت گزارشهاي وزارت كشاورزي
اياالت متحده نشان ميدهند هزينه شكر تصفيه شده،
معادل قيمت شكر تصفيه شده دهه  1980است .با اين
وصف هر چند قيمت شكر آمريكايي در سالهاي اخير
باالتر از قيمت جهاني بوده است ليكن طي اين دوران به
قيمت شكر در بازار جهاني نزديك شده است.
با توجه به مطالعه اخير پروفسور الكساندر تريانتس از
دانشگاه مريلند ،قيمتهاي محصوالتي مانند شكالتها،
كلوچهها و كيكها كه از شيرينكنندهها استفاده
ميكنند برخالف قيمت شكر در آمريكا ،نه تنها ثابت
نماندهاند بلكه به سرعت در حال افزايش هستند ،از اين
رو سودآوري «محصوالت شكرمحور» بسيار باال هستند.
اين حقيقت كه قيمت مواد غذايي نزديك به قيمت شكر
حركت نكرده ،غيرمنتظره نيست چرا كه شكر درصد
كمي از قيمت تمام شده اين گونه محصوالت را شامل
ميشود.
آمریکاییها به اشتباه تصور ميكنند  22درصد
هزينه شكالتها را شكر تشكيل ميدهد .حقيقت اين
است شكر فقط حدود  2درصد قيمت اين فرآورده را
دربر ميگيرد .اتحاديه شكر آمريكا اعالم كرد كه از سال
 2010تاكنون ،قيمت شكالتها حدود  5درصد ،قيمت
شيرينيها و كيكها معادل  9درصد و قيمت بستني
12درصد افزايش يافتهاند ،در حالي كه در همين مدت
قيم شكر تا حدود  50درصد هم كاهش يافته است.
توليدكنندگان مواد غذايي براي جلوگيري از افزايش

قيمتها در اياالت متحده تغيير روند كنوني ،در حال
هزينه كردن ميليونها دالر هستند .اين شركتها سالها
است از لغو كامل سياست شكر آمريكا و روي آوردن به
محصوالت خارجي حمايت ميكنند .مسائل پيش آمده
پس از طوفانهاي كاترينا و ريتا كه به ورود شكر خارجي
با كيفيت باال به آمريكا انجاميد ،روند تقاضا براي شكر را
تغيير داد.در سال  ،2006توليدكنندگان مواد غذايي در
آمريكا ،پيشنهاد بازنگري سياست پرداخت يارانه و حذف
آن براي توليدكنندگان شكر را مطرح كردند .ولي از آن
جا كه تخمين زده شد اين امر براي مالياتدهندگان،
ساالنه هزينهاي بالغ بر  1/3ميليارد دالر خواهد داشت،
مورد توجه قرار نگرفت .به همين دليل توليدكنندگان
مواد غذايي در سال  ،2013درصدد تحت فشار قرار
دادن وزارت كشاورزي اياالت متحده برآمدند تا با عرضه
بيش از حد شكر خارجي در بازار ،قيمت تمام شده
محصوالتشان را پايين نگاه دارد.
توليدكنندگان شكر استدالل ميكنند كه چنين
پيشنهادي ،در نهايت به از بين رفتن سياست شكر
اياالت متحده خواهد انجاميد ،آنها را از قلمرو فعاليتهاي
تجاري و بازرگاني بيرون رانده و بازار آمريكا را تقديم
آن دسته از توليدكنندگان خارجي قرار خواهد داد كه
از يارانههاي فراواني بهره ميبرند .توليد شكر در اياالت
متحده به ايجاد  142000شغل مستقيم و غيرمستقيم
انجاميده و اين مشاغل بدون اعمال سياست حمايت از
شكر داخلي به مخاطره خواهند افتاد .از آنجا كه شكر
برزيل از حمايت يارانهاي بااليي برخوردار است لذا شكر
اين كشور و ساير كشورهاي مشابه ،همانند سيل بازار
اياالت متحده را خواهند بلعيد و توليدكنندگان شكر
داخلي را نابود خواهند كرد.
موضع توليدكنندگان مواد غذايي كه نقطه مقابل
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توليدكنندگان شكر هستند ،به مثابه خلع سالح يكجانبه
قلمداد ميشود و با توجه به اينكه توليدكنندگان خارجي
از حمايت فراواني برخوردارند اين امر به نابودي صنعت
داخلي شكر آمريكا ميانجامد.
موضع مخالفان سياست كنوني شكر در آمريكا
مخالفان سياست كنوني شكر در اياالت متحده ،عمدتاً
توليدكنندگان محصوالتي هستند كه از شيرينكنندهها
بهره ميبرند .آنها استدالل ميكنند سياست حمايت
از شكر داخلي به گذشته تعلق دارد و متناسب با
واقعيتهاي بازار كنوني نيست و بايد اصالح شود .آنها به
دادههاي وزارت كشاورزي اياالت متحده اشاره ميكنند.
همان آمار و ارقامي كه نشان ميدهند قيمتها در آمريكا
متأثر از اليحه كشاورزي سال  ،2008چنان افزايش
يافتهاند كه وزارت كشاورزي نتوانسته مساله كمبود
بسياري از محصوالت را حل كند .آنها ميگويند اين امر
به بنگاههاي اقتصادي كوچك آسيبزده و به فروشندگان
خردهپاي آمريكايي هم ضربه ميزند .آنها معتقدند كه
اعمال سياست شكر برخالف ظاهر ،در نهايت مالياتي را
بر دوش شهروندان آمريكايي ميگذارد ،اساساً مالياتها
بايد به عنوان نوعي قوه محركه اقتصادي عمل كند كه در
حال حاضر چنين چيزي اعمال نميشود.
مخالفان سياست شكر به گزارش  GAOاشاره ميكنند
كه نشان ميدهد اين سياست در يك قاب كلي ،قيمتها
را باالتر از قيمتهاي شكر در سراسر جهان نگاه ميدارد.
آنها در اشاره به مطالعات وزارت بازرگاني ميگويند كه اين
امر خواهناخواه ،توليدكنندگان مواد غذايي اياالت متحده را
به جستجوي شكر ارزانتر سوق داده و در نهايت به زيان
مشاغل داخلي اين كشور تمام خواهد شد .به هر حال
شكر طي جدلهاي كنگره آمريكا ،يگانه محصولي بود كه
از اصالحات اليحه كشاورزي سال  2013در امان ماند.
مخالفان سياست حمايت دولت از شكر معتقدند
كه اصالح اين سياست ،به همسوسازي قيمت شكر در
اياالت متحده با ميانگين جهاني كمك خواهد كرد و
توليدكنندگان اين كشور مجبور به رقابت در بازاري كمتر
محافظت شده خواهند شد ،چنان كه توليدكنندگان مواد
غذايي در بازاري آزاد رقابت ميكنند .اين مخالفان اعتقاد
دارند رويكرد به بازاري آزادتر ،ولو با افت قيمت شكر ،به
حذف گسترده مشاغل مربوط به صنعت شكر در اياالت
متحده منجر نخواهد شد .اطالعات رسمي دولت نشان
ميدهند صنعت شكر داراي حدود  142000شغل است
و مخالفان اعمال سياست حمايت از شكر معتقدند با
توجه به ماهيت فصلي صنعت شكر ،از دست دادن شغل
در آينده با انجام اصالحات ،به حداقل خواهد رسيد ،در
مقابل ،به ايجاد مشاغلي در بخش توليد مواد غذايي منجر
خواهد شد كه در حال حاضر بسيار پررونقتر از بخش
شكر بوده و از نظر جغرافيايي هم تنوع بيشتري دارد
و مناطق گستردهتري از اياالت متحده را دربرميگيرد.
حاميان اصالحات قانون حمايت از شكر استدالل
ميكنند صنعت شكر برخالف آنچه به نظر ميرسد
صنعت كوچكي است و بر اساس نقطه نظرات وزارت
بازرگاني اياالت متحده ،در وضعيت فعلي ،هزينههاي
سربار صنعت شكر بيشتر از ارزش اقتصادي آن براي
حمايت از اشتغالزايياش است .آنها به مطالعه دانشگاه
ايالتي آيووا اشاره ميكنند كه نشان ميدهد حذف
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سياست شكر ،به رونق و گسترش كسب و كارهاي
كوچك در آمريكا كمك خواهد كرد و به ايجاد مشاغل
بيشتري خواهد انجاميد.منتقدان سياست شكر اعتقاد
دارند با اين كه اياالت متحده يكي از واردكنندگان عمده
شكر به شمار ميرود ،ولي با اعمال محدوديتهاي تجاري
و همين طور باال نگه داشتن قيمتهاي داخلي ،به بازار
آزاد آسيب زده است.
نتايج اصالحات سياست شكر در اتحاديه
اروپا ،هشداري براي اياالت متحده
اعمال اين سياست در آمريكا بدون انجام اصالحات
مشابه در ساير كشورها ،به تضعيف جايگاه آمريكا خواهد
انجاميد و داراي عواقب جدي است ،چنان كه اين امر
براي اتحاديه اروپا پس از اصالحات سياست شكر اتفاق
افتاد .در مقالهاي كه توسط چاتني از انگلستان در ماه
اوت سال  2012باعنوان «درسهايي از اصالحات رژيم
شكر اتحاديه اروپا در سال  »2006منتشر شد ،نويسنده
واقعيتهاي پس از اصالح سياستهاي شكر در اروپا و
انگلستان را عيان ساخت.
بيش از سال  ،2006اصالحطلبان بازار آزاد در اتحاديه
اروپا دقيقاً همان استداللهايي را مطرح ميكردند كه
امروزه در اياالت متحده به عنوان دغدغههاي كنگره در
خصوص اليحه كشاورزي مطرح ميشود .اين حاميان
بر اين باورند كه بازگشايي بازار شكر آمريكا به روي
توليدكنندگان خارجي ،بهترين كار است .بدين ترتيب
به «بازار» اجازه تصميمگيري در خصوص زمان كاهش
قيمتها و محل تأمين منابع را ميدهد .هدف از روي
آوردن اياالت متحده به توليدكنندگان شكر خارجي،
همانند اتحاديه اروپا در سال  ،2006كاهش قابل توجه
قيمتهاي داخلي ،بهبود رقابتپذيري صنايع فرآوري
مواد غذايي ،ارايه قيمت مناسب به مصرفكننده نهايي و
همين طور دستيابي به امنيت عرضه و پايدار اين كاالي
ضروري است .با اين حال نتايج حاصل از اصالحات سال
 2006در اتحاديه اروپا ميتوانند در جدال سياست شكر
 2013اياالت متحده تكرار شوند.
تجربه اروپايي نشان داد كه آزادسازي بازار شكر
ميتواند به ناپايداري عرضه و بيثباتي قيمتها منجر
شود .چنان كه قيمت شكر تصفيه شده فله در اروپا پس
از سقوط  22درصدي ،در حال حاضر  10درصدي باالتر
از قيمت آن پيش از اعمال اصالحات شدهاند و از سال
 2010تاكنون ،بازار شكر اروپا هم با قيمتهاي بااليي
روبهرو بوده و كاهش عرضه هم نمايانگر بازتابنده بازار
بيثبات جهاني شده است.
اكنون اروپاييها دريافتهاند كه بازار ناپايدار جهاني،
قالب نامناسبي براي اعمال سياستهاي مناسب و ثابت به
شمار ميرود .خصوصاً آن كه اين بازار هميشه ،روزنههاي
پرشماري را براي هجوم توليدات به شدت يارانهاي
كشورهايي مثل برزيل (كه نيمي از نيشكر آن به بازارهاي
تحت كنترل دولت برزيل فروخته ميشود) مهيا ميكند.
دوم آن كه مقوله «هزينههاي اجتماعي» مطرح
مي شوند .يعني واحدهاي توليدي به واسطه توليد،
هزينههايي را به افراد جامعه تحميل ميكند و خود
بابت آن پولي پرداخت نميكنند .براي مثال صنايعي كه
در كنار رودخانه قرار دارند و باعث آلودگي آب رودخانه
ميشوند و يا كشاورزاني كه آب را آلوده به سموم ميكنند،
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باعث مرگ ماهيها و بيماري افراد پاييندست رودخانه
ميشوند .اين موارد ،آثار جانبي منفي اين فعاليتهاي
اقتصادي را بيان ميدارد كه در هزينههاي خصوصي آنها
منظور نشده است .بنابراين ،اين هزينههاي غيرمشخص
به هزينههاي خصوصي افزوده ميشود و هزينه اجتماعي
توليد هر جامعه را به وجود ميآورد .تجربه اروپا نشان
داده است كه اين هزينهها با كاهش سود توليدكننده و
همين طور كاهش توليد داخلي ،ارتباط مستقيمي دارد.
در روند پس از اصالحات سال  2006اروپا ،بيش از 80
كارخانه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تعطيل شدند
كه به حذف  120هزار شغل انجاميدند و در عين حال،
ب غيرقابل جبراني به بخش كشاورزي زدند .پنج
آسي 
كشور عضو اتحاديه اروپا ،توليد شكر خود را به طور كامل
متوقف كردند و سطح توليد فعلي شكر پنج كشور ديگر
نيز به كمتر از نصف سطح قبل رسيده است.
سومين نكته به سياستهاي مالي مربوط ميشود در
حالي كه سياست پيشين شكر در اتحاديه اروپا كمترين
هزينه را براي مالياتدهندگان دربر داشت ،سياست شكر
پس از اصالحات ،ساالنه هزينهاي در حدد  1/6ميليارد
دالر را براي مالياتدهندگان به ارمغان آورد ،چرا كه
دولتها 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 قيمت شكر به سود مصرفكننده
نهايي است» فرض درستي نيست و اين صنايع
مصرفكننده شيرينكنندهها و خردهفروشان هستند
كه از كاهش قيمت شكر بهره ميبرند .حتي بازرسان
حسابرسان اروپا نيز پس از بررسي مطالعات انجام شده
توسط اتحاديه اروپا ،اين نتيجه را تأييد كردند.
برنامه اصالحات سال  2006شكر اتحاديه اروپا ،بسياري از
انگارههاي كنوني مطرح شده توسط مخالفان فعلي سياست
شكر در اياالت متحده را اجرا كرده و نتايج آن را هم ديده
است .تجربه اتحاديه اروپا نشان ميدهد كه اروپاييها ،هم
توليد شكر خود را به مخاطره انداختند و هم سود قابل
توجهي را براي مصرفكنندگان به ارمغان نياوردند .در
حقيقت آنها با فراهم نمودن زمينه واردات شكر ،كنترل
خود بر تأمين اين ماده غذايي ضروري را از دست دادند و
اكنون در معرض عواقب ناپايدار بازار جهاني قرار گرفتهاند.
در حال حاضر بازار مواد غذايي اروپا به بازار جهاني وابسته
ي اصلياش ناپايداري قيمت و عرضه شكر بود.
شد كه ويژگ 
شكري كه هزينه چندان زيادي براي مصرفكننده اروپايي
نداشت به محصولي تبديل شد كه ميليونها يورو هزينه به
آنها تحميل كرد .درآمد توليدكنندگان شكر داخلي كاهش
پيدا كرد بيآنكه قيمت به سود مصرفكننده كاهش و يا
ميزان اشتغال و صدور مواد غذايي افزايش يابد.
هر چند بهرهوري صنعت شكر در اتحاديه اروپا افزايش
يافته است ولي اين امر «هزينههاي اجتماعي» بااليي
دربر داشته و رنج فراواني را به صنعت شكر كشورهاي
در حال توسعه را به دليل عدم قطعيت در بازار غيرقابل
پيشبيني اروپا ،تحمل كرد .مطالعه چاتني به صورت
روشني نشان داد كه تغيير سياستهاي شكر اتحاديه
اروپا در سال  ،2006چقدر هشداردهنده بودهاندو
سياستگذاران شكر آمريكا بايستي براي ارايه بهترين
الگوي اصالح سياست شكر خود ،به آنها توجه كنند.
منبع :سایت نیشکر نیوز
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توليد يك ميليون
و  550هزار تن
چغندر قند
در آذربايجان غربي

مدي��ر زراع��ت جه��اد كش��اورزي
آذربايجان غربي گفت :امس��ال افزون
بر يك ميليون و  500هزار تن چغندر
قند در اس��تان توليد ش��ده كه حدود
يك ميليون و  300هزار تن آن تحويل
كارخانههاي قند استان و  250هزار تن
نيز تحويل كارخانههاي خارج از استان
شده است.
جمشيد دارا افزود :پيشبيني جهاد
كشاورزي استان درباره توليد محصول
چغن��در قند محقق ش��ده و با وجود
كاهش س��طح زير كش��ت ،نسبت به
پارسال افزايش توليد نيز اتفاق افتاده
است .وي با بيان اينكه متوسط عملكرد
كشوري توليد چغندر قند در هر هكتار
 44تن اس��ت ،اظهار كرد :عملكرد در
واحد سطح در استان پارسال  52تن و
امسال  59تن در هكتار بوده و اين آمار
بيانگر توجه كشاورزان به توصيههاي
ناظران و مهندسان كشاورزي است.
دارا درباره جايگزيني كش��ت چغندر
قند با گندم نيز اضافه كرد :امس��ال با
هدف كمك ب��ه كاهش ميزان مصرف
آب در حوض��ه درياچه اروميه ،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
ميزان سطح زير كشت چغندر قند در
اس��تان آذربايجان غرب��ي را  28هزار و
 600هكتار اعالم كرد .وي با بيان اينكه
كشتهاي خارج از برنامه و پيمان كشت
موجب بروز برخي از مش��كالت ش��ده
اس��ت ،اظهار كرد :در كميته پيگيري
چغندر قند مصوب ش��ده تا مبلغ 50
درصد از محصول چغندر قند تحويلي
به كارخانهه��ا  15روز بعد از تحويل و
بقيه پس از زم��ان تحويل و به تدريج
به كشاورزان پرداخت شود كه به علت
پايين بودن قيمت شكر و نيز نبود بازار
فروش ،پرداخت بهاي محصول خريداري
شده مطابق مصوبه پرداخت نشده است.
مدير زراعت جهاد كشاورزي آذربايجان
غرب��ي گفت :قيمت خري��د تضميني
چغندر قند امسال  2هزار و  700ريال
به ازاي هر كيلو چغندر قند با احتساب
هزينه حمل و نقل تعيين شده است .دارا
افزود :مشوقهاي مصوب براي كشاورزان
نيز مطابق پارسال  20كيلوگرم تفاله به
قيم��ت  20ري��ال و  2كيلوگرم قند به
قيمت  500ريال در ازاي هر تن چغندر
قند تحويلي به كارخانهها اعمال ميشود.

دبير انجمن صنايع قند و شكر اعالم كرد

بدهي  750ميلياردي به چغندركاران
دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر گفت:
بالغ بر  750ميليارد تومان به كشاورزان بابت
خريد چغندر قند بدهكاريم اما به دليل 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 وضعيت
توليد مناسبي در زمينه شكر داشتهايم؛ سه
ميليون و  600هزار تن از كشاورز خريداري
كردهايم و تاكنون بالغ بر  500هزار تن شكر
توليد كردهايم كه پيشبيني ميشود ميزان
توليد ش��كر تا پايان س��ال به يك ميليون
و  400ه��زار تن برس��د .وي افزود :تاكنون
 1023ميليارد تومان چغندر قند از كشاورزان
خريدهايم كه تنها  30درصد آن را توانستهايم
پرداخت كنيم و بالغ بر  750ميليارد تومان از
صنايع مطالبه دارند اما از سويي صنايع بازار
مناسبي براي فروش محصولشان ندارند و از
سوي ديگر بالغ بر  200ميليارد تومان بابت
مابهالتفاوت قيمت شكر از دولت مطالبه دارند.
دبير انجمن صنفي صنايع قند و ش��كر با
بيان اينكه اگر دولت هرچه سريعتر مطالبات
صنايع را پرداخت كند در اسرع وقت انبوهي
از مطالبات كشاورزان را پرداخت ميكنيم،
چراك��ه رضايت آنها ضمان��ت ادامه فعاليت

شکر

دولت مطالبات صنايع را بپردازد

صنايع اس��ت ،گفت :به دليل شرايط ركود
اقتصادي حاكم بر كشور صنايع پاييندستي
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 توليديشان
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 پايين دستي
توليداتشان بهبود پيدا نكند نميتوان اميدوار
بود تعادل عرضه و تقاضا در بازار شكر برقرار
ش��ود ،چراكه در اين شرايط صنايعي كه از

س��ال گذش��ته به دليل بدهيهاي زياد به
بانك ديگر اعتبار براي دريافت تسهيالت از
بانك ندارند نميتوانند از طريق اس��تقراض
بانكي هم مطالبات چغندركاران را پرداخت
كنند؛ بنابراين دولت بايد به كمك صنايع و
كشاورزان بشتابد .دبير انجمن صنفي صنايع
قند و ش��كر با اش��اره به اينكه دولت براي
محاس��به مابهالتفاوت 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 توليدات
و ميزان فروشش��ان مجوز واردات شكر داد
كه حدود  300ه��زار تن بين كارخانههاي
توليدي تقسيم شد اما جالب اينجاست كه
دولت براي محاسبه مابهالتفاوت واردات كه
آن را به جاي بدهياش به صنايع ببخش��د
نرخ مصوب س��ال گذشته را مالك قرار داد
در حالي كه سال گذشته نرخ مصوب شكر
كيلويي  2100تومان بود و صنايع كمتر از
 2000تومان محصوالتشان را فروختند ودر
اين شرايط دولت اينگونه با صنايع حساب و
كتاب ميكند كارخانههاي قند و شكر باز هم
زي��ان ميبينند و در واقع مطالباتي دريافت
نكردهاند چراكه همواره نرخ فروش محصول
صنايع پايينتر از نرخ مصوب بوده است.

صنایع پایین دستی نیشکر پتانسیلی به اندازه صنعت پتروشیمی دارد

نشست مشترك اعضاي پارك علم و فناوري
خوزستان با مجموعه شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي برگزار شد كه در اين نشست دو
طرف بر ضرورت همكاري ميان ش��ركتهاي
دانش بنيان و مجموعه شركت توسعه نيشكر
تأكيد كردند.
نسيم صادقي مديرعاملشركت توسعهنيشكر
و صنايع جانبي در اين نشس��ت گفت :من از
ش��ركت در اين قبيل جلسات واقعاً خوشحال
هستم و اين نشستها را بسيار مفيد ميدانم
چرا كه براي استقالل كشور در همه زمينهها
باي��د از تمامي توان نخبگان و جوانان خالق و
شركتهاي دانش بنيان بهره گرفت .تصور من
اين است كه بايد خود را بيش از گذشته تقويت
كنيم و وظيفه ما در زمينه استقالل اقتصادي
اين اس��ت كه بايد تالش كنيم به يك س��ري
خودكفاييها دست پيدا كنيم .ما نبايد در زمينه
علم از ديگران گدايي كنيم .با زمينههايي كه
در استان خوزستان وجود دارد ،با بهرهگيري
از نيروهاي جوان و نخبه رسيدن به خودكفايي
و استقالل بيش از هميشه مهياست.
وي افزود :رسيدن به اهداف ميسر نميشود
مگر اينكه همه كس��اني كه به اين س��رزمين
عالقهمند هستند دست در دست هم بدهند
و يك حركت و موجي ايجاد كنند .متأس��فانه

ما جزيرههاي مس��تقلي هس��تيم و هر كدام
داريم كار خود را انجام ميدهيم ،كاري هم به
هم ديگر نداريم اما جالب اس��ت كه بدانيم ما
بهشدت به هم وابستهايم و به همديگر بسيار
نياز داريم ،لذا بايد از واگرايي به سمت هم گرايي
و همافزايي حركت كنيم.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر خاطرنشان
ك��رد :اگر در حوزه تحقيق��ات ما بخواهيم به
ص��ورت ارتجاعي عمل كنيم م��رگ خود را
تس��ريع كردهايم و بدانيد در ش��ركت توسعه
نيشكر روزي را كه ما يك حركت نويي در آن
انجام نداده باش��يم برايمان پايان كار است لذا
ما به حركتهاي علمي و خالقانه اعتقاد داريم.
ما ميخواهيم از ش��ركتهاي دانش بنيان در
زمينههاي مختلف كمك بگيريم.
در ادامه دكتر مخت��اري مدير پارك علم و
فناوري خوزستان نيز گفت :پارك علم و فناوري
خوزستان  ۲۷خرداد ماه سال  ۱۳۸۸به عنوان
پارك دانشگاه شهيد چمران تأسيس شد و سال
 ۱۳۹۰از دانشگاه شهيد چمران جدا شد و در
حال حاضر ما س��ه مركز در اهواز ،خرمشهر و
دزف��ول داريم .وي افزود :تعداد ش��ركتهاي
مستقر در پارك علم و فناوري خوزستان ۱۴۲
ش��ركت هس��تند .پارك علم و فناوري اهواز
از جمله  ۱۸پارك علم و فناوري برتر كش��ور

است كه ثبت اختراعات در آن انجام ميشود.
ما از لحاظ تعداد ش��ركتهاي دانش بنيان در
حال حاضر رتبه  ۹كشور را داريم و با توجه به
اينكه ما از لحاظ امكانات جزو چند پارك آخر
كشور هستيم كس��ب رتبه  ۹كشوري بسيار
قابل توجه اس��ت .دكتر مختاري اظهار كرد:
مجموعه توسعه نيشكر ،مجموعه بزرگي است.
خوزستان ويژگيهاي مختلفي دارد اما متأسفانه
ما فقط بر قس��متهاي خاصي تأكيد داريم و
مابقي مجموعهها را رها كرديم .مجموعه توسعه
نيش��كر اگر در اس��تان ديگري بود شايد كل
دانشگاهها و شركتهاي دانش بنيان و مراكز
علمي ميتوانس��تند خوراك الزم مانند بازار و
فناوريه��اي علمي را ب��راي آن فراهم آورند،
لذا صنعت نيشكر مزيتهایي دارد كه ايجاب
ميكند يك همكاري جدي و برنامهريزي شده
براي آن تدارك ديده شود .وي بيان كرد :يكي
از ويژگيهايي كه نيشكر دارد بحث توليداتي
است كه ميتوان در صنايع پايين دستي از آنها
اس��تفاده كرد ،توليداتي كه در حال حاضر از
صنايع پتروشيمي به دست ميآيند .الزم به ذكر
است اين نشست جهت شناسايي زمينههاي
همكاري ميان مجموعه شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي با شركتهاي دانش بنيان در
محل هتل نيشكر برگزار شد.
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معاون وزير جهاد كشاورزي ايران خبر داد:

يارانه  400ميليارد دالري اروپاييها به كشاورزي

در شرايطي كه برخي سياستگذاران ايراني
مرتب��ط با تجارت خارج��ي بيمهابا و بدون
اينكه هم��ه ابعاد و زاويهه��اي واردات مواد
غذايي و كش��اورزي را ترازوي كارشناس��ي
قرار داده و پس از آن داوري كرده و تصميم
بگيرند ميخواهند تنور واردات را داغ كنند،
مديران توليد خوشبختانه با هوشمندي اين
كار را انج��ام ميدهند .مديران فعلي وزارت
جهاد كشاورزي برخالف مديران دولت قبلي
كه با مديران تجارت خارجي مداراي عجيب
داشتند همه نكات را ميبينند و اجازه واردات
بيمنطق را نميدهن��د و تا امروز نيز از اين
سياس��ت منتفع شدهاند و جامعه و دولت را
نيز در شرايط مناسب قرار دادهاند.
عبدالمهدي بخش��نده به تازگي در يك
نشست مهم كه با معاون اول رييسجمهور
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 توليد
داخل بايد حمايت ش��ود سخن گفت و از
پرداخت يارانه بزرگ  400ميليارد دالري
اروپاييها پرده برداشت.
عبدالمهدی بخشنده در نشست معاونان و
مدیران وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول
ريیسجمهور اظهار کرد :متوسط رشد بخش
کشاورزی در سال  93و در برنامه سوم ساالنه
 4درصد و در برنامه چهارم در س��ال به 1/9
درصد رس��ید .وی افزود :در برنامه پنجم تا
پایان س��ال  93متوس��ط این رشد  4درصد
امس��ال در نیمه نخست سال جاری به 5/7
درصد رسیده است که تالش میکنیم تا این
میزان رشد را ارتقا دهیم .معاون برنامهریزی
و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه
داد :میزان واردات محصوالت کش��اورزی در
هفت ماهه س��ال جاری حدود  5/1میلیارد

دالر و ص��ادرات در این بازده زمانی حدود 3
میلیارد دالر بوده است .بخشنده تأکید کرد:
 40میلیارد دالر تولیدات بخش کش��اورزی
ساالنه در کش��ور تولید میشود و سهم این
بخش در تولید ناخالص ملی  9/5درصد است.
وی گفت :براساس گزارش بانک مرکزی سهم
ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی از تولید
ناخالص ملی  23/1درصد و سهم این بخش
در فضای کس��ب و کار  32/5درصد اس��ت.
مع��اون برنامهری��زی و امور اقتص��ادی وزیر
جهاد کشاورزی ادامه داد :مجموعه تولیدات
بخش کشاورزی از سال  92همزمان با آغاز
کار دولت یازدهم  96میلیون تن بود که این
رقم به  103میلیون تن در سال گذشته رسید
و اکنون در س��ال جاری به  110میلیون تن
افزایش یافته است.
بخشنده گفت :با وجود اینکه سال گذشته
 18درص��د از می��زان بارشها کمتر ش��د و
براس��اس اعالم وزارت نی��رو مصرف آب در
بخش کشاورزی نیز به دنبال کاهش بارشها
کمتر شد .وی تصریح کرد :کشورهای عضو
 OECDدر س��ال  2013بیش��تر از 407
میلی��ارد دالر ب��ه طور مس��تقیم به بخش
کشاورزی و زیرساختهای آن یارانه دادهاند
ک��ه این ام��ر مع��ادل  49/5درص��د ارزش

تولی��دات آنها در بخش کش��اورزی اس��ت.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد
کشاورزی خاطرنشان کرد :کل یارانهای که در
ایران به بخش کش��اورزی اختصاص مییابد
حدود  18/5درصد است.بخشنده یادآور شد:
مجموعه استفاده بخش کشاورزی از تسهیالت
بانکها به طور متوسط ساالنه  7درصد است
که در  4س��ال اخیر این رقم افزایش یافته و
به  8/5درصد رسیده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��هم اس��تفاده از
تس��هیالت بانکی در دولت گذشته ساالنه
 2ت��ا  4درصد بوده اس��ت ،گفت :س��هم
بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی در
 4سال پیش  4800میلیارد تومان معادل
 3میلیارد دالر بوده که در سال جاری 650
میلیارد تومان ازاین صندوق به کشاورزی
اختصاص داده شده است.
معاون برنامهریزی و ام��ور اقتصادی وزیر
جهاد کشاورزی با اشاره به تراز تجاری بخش
کش��اورزی و صنایع غذایی به عنوان یکی از
ش��اخصهای مهم اقتص��اد کالن گفت :در
سال آخر دولت اصالحات تراز تجاری بخش
کشاورزی به منفی  1.1میلیارد دالر رسیده
بود اما در سال  91به منفی  9/2میلیارد دالر
رسید یعنی  9برابر افزایش یافت.
وی خاطرنش��ان کرد :ت��راز تجاری بخش
کشاورزی در س��ال  92به منفی  8میلیارد
دالر و در سال گذشته به منفی  5/5میلیارد
دالر رس��ید و در تالش هستیم تا پایان سال
آن را به منفی  4میلیارد دالر کاهش دهیم.
بخش��نده با بیان اینک��ه کاهش  4میلیارد
دالری تراز تجاری منفی بخش کشاورزی از
دستاوردهای دولت یازدهم است گفت :با توجه
به محدودیت منابع آبی کش��ور هدفگذاری
برای توس��عه تولیدات و کش��ت عمودی در
بخش کشاورزی خواهیم داشت.

اراضي خرد و پراكنده و افزايش قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي

زمينهاي خرد و پراكنده و كشاورزان كهنسال و آموزش نديده دو
تنگناي اصلي در كاهش بهرهوري از اراضي زراعي به حساب ميآيند.
كاهش بهرهوري و اصوالً كم بودن بازدهي اراضي زراعي در روستاها در
ايران موجب خروج نيروهاي جوان از كار كشاورزي شده و شرايط بدتر
شده است.نتيجه چنين فرآيندي اين بوده و هست كه قيمت محصوالت
كشاورزي براي كمك به زارعات به ويژه كاالهايي كه مشتري خاص
دارند در س��طحي باال تعيين ميشود تا جبران درآمد باشد و همين
مس��أله به افزايش قيمت تمام شده منجر ميشود.مشاور وزير جهاد
كشاورزي در همين باره گفت :درحال حاضر  80درصد اراضي كشاورزي
موجود دركشور خردو پراكنده هستند .عباس زارع در افتتاح هشتمين
نمايش��گاه ملي تخصصي تكنولوژي زيرساختهاي كشاورزي كه در
مجتمع گلستان گلشهر برگزار شد ،اظهار كرد :با اجراي سامانه هوشمند
آبياري ،توليد بخش كشاورزي  30درصد افزايش مييابد .اين اراضي
خرد عالوه براين كه راندمان رضايت بخشي ندارند ،موجب هدر رفت
بخش زيادي ازمنابع آبي نيز ميشوند .دركنار موارد مذكور ،مديريت

زمينهاي كش��اورزي خرد و پراكنده نيز آسان نيست و دردسرهاي
زيادي دارد .وزارت كش��اورزي تمهيداتي انديش��يده 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  7 .38ميليون هكتار اراضي آبي دركشور
وجود دارد كه  460هزار هكتار ازاين اراضي به سامانه نوين آبياري مجهز
شدهاند .مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت 3 .2 :ميليون هكتار اراضي
آبي پاياب سدها و شبكههاي بزرگ و  5 .5ميليون هكتار اين اراضي
نيز پاياب منابع آبي كوچك است .وي درادامه صحبتهايش بااشاره به
اهميت استفاده از سيستمهاي نوين آبياري در بخش كشاورزي گفت:
استفاده ازاين سيس��تمها عالوه بر صرفهجويي در منابع آبي موجب
افزايش  30درصدي توليد ميشودوي گفت :سال گذشته هزار و 300
ميليارد تومان براي سامانههاي نوين آبياري مصوب شده بود كه تنها
 47درصد آن تخصيص يافت .امسال نيز همين اعتبار براي اين امر در
نظر گرفته شده كه اميد است به طور كامل تخصيص يابد.

7

در گفتوگو با ايرنا:

امسال يك ميليون
و  400هزار تن
شكر در كشور
توليد ميشود

مديرعامل ش��ركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي كشور ،بازار داخلي شكر
را متعادل دانس��ت و گفت :پيش بيني
ميش��ود امس��ال يك ميليون و 400
هزارتن شكر در كشور توليد شود.
نس��يم صادقي افزود :براي حمايت از
توليدكنندگان داخل��ي و جلوگيري از
واردات بيرويه ،تنظيم بازار شكر حدود
يكس��ال اس��ت كه به انجمن صنفي
كارخانههاي قند و ش��كر واگذار ش��ده
اس��ت اما با س��تاد تنظيم بازار و وزارت
جهاد كشاورزي همكاري خوبي داريم.
وي اظهار كرد :تنظيم بازار شكر توسط
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
در بحث قيمتگ��ذاري توليد داخل و
ميزان واردات و همچنين درنظر گرفتن
حقوق مصرفكنندگان است تا هيچ يك
متضرر نشوند.
وي تصريح ك��رد :همچنين تاكنون
قيمت شكر از قيمتگذاري كه با كمك
ستاد تنظيم بازار انجام شده فراتر نرفته
است و مشكلي در بازار نداريم .صادقي،
نياز ساالنه كشور به شكر را 2ميليون و
 200ه��زار تن بيان ك��رد و گفت :يك
ميلي��ون و  400هزار تن آن از توليدات
داخلي و ح��دود  800هزارتن از محل
واردات تأمين ميشود؛ همچنين طبق
برنامهري��زي ،واردات ب��ه گونهاي انجام
ميش��ود كه با كمبودي مواجه نشويم
و در فصول مختلف ش��كر م��ورد نياز
عرضه شود.
مديرعامل ش��ركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي كش��ور افزود :همچنين
ساالنه حدود  300هزار تن شكر توسط
دولت براي حفظ ذخاير استراتژيك وارد
ميش��ود تا هر زمان كه قيمت تغييري
ك��رد ،دولت به موقع وارد عمل ش��ود.
وي ،قيمت كنوني هر كيلوگرم ش��كر
ب��راي مصرفكنندگان را  2300تومان
بي��ان كرد و افزود :حتي بازار نيز از اين
قيمت استقبال نكرده و هركيلوگرم شكر
با قيمت  2250تا  2260تومان به فروش
ميرس��د .وي با يادآوري اينكه شركت
توسعه نيشكر سال گذشته  506هزار تن
شكر توليد كرد ،ادامه داد :اكنون فصل
برداشت شركتهاي چغندري و نيشكري
شروع شده و پيشبيني ميشود توليد
شركت توسعه نيشكر امسال به حدود
 560تا  580هزار تن برسد.
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آثار تفاهم و اعتماد آشكار شده است

نه��اد دولت هنوز قدرتمندتري��ن عنصر در ميان نهادهاي مؤثر در جامعه
است و تصميمها و رفتارهاي آن ميتواند بخش خصوصي را در شرايط اميد
و نشاط قرار دهد يا اينكه آنها را در وسط دشواريها قرار دهد .دولتيهاي
مس��تقر در وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم با شجاعت مثالزدني در
برابر وسوس��ههاي دروغين كه مدام تكرار ميكرد بخش خصوصي فقط به
جيب خود فكر ميكند و نبايد بازار محصوالت اساسي مثل قند و شكر را
به آنها واگذار كرد ايس��تادند و عالوه بر اعتماد به آمارهاي انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر ،در يك تفاهم و تعامل سازنده تنظيم بازار قند و
شكر را به بخش خصوصي دادند.
آمارهاي ارايه شده نشان ميدهد بازار شكر در داخل همچنان بدون التهاب
است و از طرف ديگر منابع گرانقيمت ارزهاي حاصل از صادرات نيز در جيب
دولت مانده و به واردات كاالهاي ديگر اختصاص يافته است .بازار شكر نيز با
هدف افزودن بر ذخاير استراتژيك در مسيري باثبات گام برميدارد و رانتهاي
اضافه نيز حذف شدهاند .ادامه تفاهم و اعتماد متقابل بخش خصوصي و دولت
ميتواند مشكالت باقيمانده را نيز برطرف كند.
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نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان آبان ماه سال 1394

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1394
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276
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154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38
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236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93
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28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73
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119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132
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69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56
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0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123
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50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227
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88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0
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165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

12

70

107

175

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

103

210

385
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تبريك به قند نيشابور

مصرف بهينه انرژي در شرايط فعلي
يك هدف استراتژيك دولت و اقتصاد
كالن ايران است .كارخانه قند نيشابور
در مس��ير اي��ن هدف اس��تراتژيك
توانسته است معيار مصرف انرژي بر
اساس استانداردهاي مرتبط را كسب
كرده و از طرف اس��تاندار خراس��ان
رضوي لوح تقدي��ر «مصرف بهينه
انرژي» را به دست آورد .نشريه شكر
اين موفقيت را به مديريت و كاركنان
قند نيشابور تبريك ميگويد.
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2481
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877
1805
1234
1681
1579
823
385
619

