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اعتماد، سياست هاي كارآمد 
و مردان دلسوز و شجاع

بهمن دانايي

صنعت نجيب و توسعه ساز قندوشكر 
در زندگي 122 ساله خود درتاريخ معاصر 
ايران فرازها و فرودهاي بهت آوري را تجربه 
کرده اس��ت. در اين فراز و فرودها به ويژه 
در سال هاي پس از استقرار نظام جمهوري 

اسالمي چند مقوله جايگاه بلندي دارند.
يک مقوله بس��يار مه��م در اين دوران 
ب��دون تردي��د مجادله نظ��ري و عملي دو 
ديدگاه بوده و هس��ت. در يک س��وي اين 
مجادله، باورمندان به اين انديشه ايستاده اند 
که ايران توانايي توليد قندوشكر به ميزان نياز 
داخل را حتي با لحاظ کردن همه متغيرهاي 
اقتصادي به ويژه مقايس��ه قيمت تمام ش��ده 

توليد داخلي با قيمت وارداتي را دارد.
باورمندان به اين انديشه مي گويند اگر 
نرخ تورم عمومي ايران باميانگين نرخ تورم 
عمومي صادرکنندگان اصلي شكر هم اندازه 
شود و اگر دولت ها با هدف هاي راهبردي 
سياسي از دستكاري نرخ ارز اجتناب کنند 
و اگ��ر در برابر ميزان حمايت پيدا و پنهان 
صادرکنندگان ش��كر، سياس��ت هاي مقابله 
به مثل انجام شود توليد قندوشكر در ايران 
اقتصادي است. در سوي ديگر اين مجادله 
کساني هستند که شايد برخي از ميان آن ها 
نيت خوب دارند اما گروهي ديگر واردات 
را ب��راي رانت هاي پنهان آن دنبال مي کنند.
اين مجادله اساس سياستگذاري هاي اقتصاد 
قندوشكر درچند دهه سپري شده را تشكيل 

داده است و هنوز ادامه دارد. 
تجربه نشان مي دهد در چند سال قبل 
از دولت يازدهم متأس��فانه قدرت اجرايي 
در اختي��ار آن گروه هايي ق��رار گرفت که 
بدون لحاظ کردن ديدگاه هاي کارشناس��ي 
و به داليل غيرکارشناس��ي دستور واردات 
انب��وه را صادرکردند. اين دس��تور عجيب 
و ناش��ناس که با اس��تناد به اصولي سست 
و بي پايه بود ش��وربختانه صنعت قديمي و 
نجيب قندوش��كر اي��ران را تا دره مرگ به 
پايين کشاند. در اين سال هاي سخت، صدها 
ميليون دالر از منابع گرانقيمت ارزي که با 
ف��روش ثروت ملي ايرانيان به دس��ت آمده 
بود از دس��ترس ايرانيان دور ش��د و منافع 
آن به جيب يک گروه کوچک سرازير شد. 
درحالي که ايرانيان براي تأمين منابع ارزي 

نيازهاي دارويي گرفتار بودند.
در اوايل دهه90 دستكم 2ميليارد دالر 
براي واردات شكر اختصاص يافت تا بازار 
التهاب نداشته باشد، اما نكته تلخ داستان اين 
بود که اين ميزان هزينه ارزي هرگز التهاب 
را از ب��ازار دور نكرد.آنهايي که در بطن و 
متن داس��تان غم انگيز سياست هاي تحميل 
شده برصنعت قندوشكر در سال هاي 1384 
تا بهار 1392 بودند و مي خواهند خوشبين 
باش��ند از فقدان عنصر اعتماد ميان ذينفعان 
و طرف هاي اصلي صنعت قند به ويژه نگاه 
بدبينانه برخي مديران دولت هاي قبل را در 
پديدار شدن اين داستان تلخ که اوج آن در 

سال 1385 بود، مؤثر مي دانند. 
در صفحه 2

دكتر محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس 
دولت يازدهم و رئيس اسبق اتاق بازرگاني، 
صنايع و معادن و كش��اورزي ايران از افراد 
آگاه ب��ه تنگناهاي توليد كش��اورزي بوده و 
هست. وي در جش��ن شكر ضمن تقدير از 
محمود حجتي وزير جهادكشاورزي و ساير 

قدرداني وزير جهادكشاورزي از 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند

سياست دولت در اقتصاد شكر، الگوي 
خوبي براي ساير فعاليت هاست
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د ر صفحات د يگر

تحقيقات در شكر فراموش نشود 

بازتاب جشن شكر در رسانه ها

خودكفايي در توليد
و مصرف شكر تا سال 1400

در صفحه 4

در صفحه 6

وزير پيشنهادي وزارت جهادکشاورزي فقر 
سرمايه گذاري را مهمترين ضعف بخش کشاورزي 
کش��ور دانست و گفت: با وجود سهم اشتغال 20 
درصدي بخش کشاورزي ميانگين سهم اين بخش 

در سرمايه گذاري 4/6 است.
محم��ود حجتي وزي��ر پيش��نهادي وزارت 
جهادکش��اورزي در دف��اع از برنامه هاي خود در 
مجلس ش��وراي اس��المي خطاب ب��ه نمايندگان 
مجلس گفت: اگر با رأي اعتماد ش��ما در خدمت 
کشاورزان و ملت ايران باشم در ادامه راه از نظرات 
اصالحي براي خدمت به مردم و زحمتكش ترين 

اقشار جامعه بهره مند مي شوم.
وي در رابطه با چگونگي پيشنهاد رئيس جمهور 
به وي براي تصدي وزارت جهادکشاورزي اظهار 
داش��ت: زماني که با پيش��نهاد همكاري از سوي 
رئيس جمهور مواجه شدم پيشنهاد دادم از نيروهاي 
ارزشمند ديگر اس��تفاده شود ولي بنابر مصلحت 

مشروح سخنان حجتي وزير پيشنهادي جهادكشاورزي
در مجلس شوراي اسالمي

کش��اورزان مي خواهد توليد رقابتي و 
اقتصادي را پايه کار قرار داده و متعهد 
ش��وند پس از يک دوره تعريف شده 
ديگر ب��ه منابع دول��ت و ملت متصل 
نباشند. اين گونه شده است که وي در 
رش��د به��ره وري از منابع آب و خاك 
بس��يار دقت مي کند و رش��د توليد را 
مشروط به رشد بهره وري کرده است.

اما مهندس حجتي از سوي ديگر 
نگاهي همه سويه دارد و مي داند براي 
اينكه سال هاي سخت دهه دوم 1380 
به صنعت قندوشكر و ساير محصوالت 
تكرار نشود بايد منابعي را براي حمايت 
از خودکفايي در اين صنعت تأمين کند 
و همان ط��ور که دولت ه��اي اروپايي 
از صنعت کش��اورزي حمايت واقعي 
دارند، دولت ايران نيز بايد چنين کند.

البت��ه  و  س��نجيده  رفت��ار  اي��ن 
سختگيرانه محمود حجتي و همكاري 
با بخش خصوص��ي و نهادهاي مدني 
موجب شده است که وي در يک دوره 
4 ساله از 1392 تا 1396 توليد شكر را 
با رشدي ش��تابان پيش ببرد و الگويي 
مساعد براي بهره وري در کشت ساير 

محصوالت فراهم کند.

مهندس محمود حجتي، وزير جهادکشاورزي 
دول��ت يازده��م و دولت هش��تم )دومين دولت 
اصالح��ات( چند ويژگ��ي دارد ک��ه او را فردي 
متمايز نس��بت ب��ه همتايانش در هم��ه دهه هاي 
اخير در اين منصب نش��ان مي ده��د. ويژگي او، 
وفاداري به آرم��ان و آرزوي ايران در خودکفايي 
محصوالت اصلي موردنياز ش��هروندان در حوزه 

غذا و کشاورزي است.
 البت��ه وي فردي داناس��ت و ب��ر پايه همين 

داناي��ي راه را براي رفتار غيراقتصادي در مس��ير 
يادشده مي بندد.

محمود حجتي اکنون تجربه ارزش��مندي در 
اقتصاد کش��اورزي به دس��ت آورده است و نيک 
مي دان��د خودکفاي��ي در توليد گندم يا ش��كر يا 
 برن��ج با ه��ر قيمتي و با ه��در دادن منابع در يک
دوره بلندم��دت آرزويي بلندپروازانه و ناش��دني 

است.
او از همه مديران دولتي، بخش خصوصي و 

جشن شكركام ايران را شيرين كرد
قدرداني ايران از مهندس محمود حجتي

رئيس جمه��ور من انتخاب ش��دم و از آن زمان با 
تمام توان در خدمت مردم و کش��اورزان هستم و 
خود را براي خدمتگذاري آماده کردم که اميدوارم 
با همكاري مجلس و دولت و حضور کشاورزان 
بتوانم قدم مؤثري براي حل مشكالت کشاورزي 
بردارم. حجتي با اشاره به قوانين باالدستي کشور 
در حوزه کشاورزي گفت: بندهاي يک و 9 اصل 
44 قانون اساس��ي بر افزايش توليدات کشاورزي 
 که نيازهاي عمومي کش��ور را تأمين کرده و اين
بخ��ش را به مرحله خودکفايي مي رس��اند، تأکيد 
دارد. وزير پيشنهادي جهادکشاورزي اضافه کرد: 
همچنين س��ند چشم انداز توسعه يافتگي کشور را 
در تكيه بر توليد از منابع داخلي و خودکفايي در 
محصوالت اساسي کش��ور درنظر گرفته است و 
م��اده 18 قانون برنامه چهارم توس��عه نيز بر اين 

اصل تأکيد دارد.

در صفحه 2

دست اندركاراني كه راه رشد توليد شكر در 
مرزه��اي تازه را هموار كردند تقدير كرد و 
خواستار تعميم الگوي كشت چغندر قند به 
ساير محصوالت زارعي شد. سخنان وي را 

در روز جشن شكر مي خوانيد:

بهره وري در توليد شكر
الگوي كشت ساير محصوالت شود

دكتر نهاونديان
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سرمقاله

ارزش و کارس��ازي مقوله ارزش��مند 
اعتماد کم وبيش براي انديش��مندان آشكار 
ش��ده است و اين عنصر راهگشا در متن و 
بطن سياستگذاري هاي اقتصادي و اجتماعي 
جاي گرفته است. اما اين پديده ضمن اينكه 
در ذه��ن مديران و سياس��تگذاران جايگاه 
ارزشمندي دارد براي پوشاندن لباس عمل 
به آن نيازمند فراهم شدن الزام هايي سخت 
اس��ت. وامدار نبودن سياستگذاران به هيچ 
گروه اقتصادي و اجتماعي و سياسي يكي از 
اين الزام هاست که بر کم و زياد شدن اعتماد 
اث��ر واقع��ي دارد. آينده نگ��ري درباره اين 
سرزمين و دوري از رفتارهاي سست خريد 
محبوبيت روزانه با حراج کردن ثروت ملي 

نيز يكي ديگر از اين الزام هاست.
داش��تن توانايي وتجربه کارشناس��ي 
از الزام ه��اي ديگري اس��ت که ب��ر دامنه 
اعتمادسازي مي افزايد. اعتمادسازي و باور 
ب��ه اين مقوله و الزام هاي آن در هرفعاليتي 
ني��روي پيش��ران اس��ت و فق��دان اعتماد 
نيروي بازدارنده اس��ت. تجربه اقتصادهاي 
کامياب و پيش��تاز و مقايسه آنها با اقتصاد 
کشورهاي ناتوان نش��ان مي دهد در گروه 

کش��ورهاي نيرومن��د عنصر اعتم��اد ميان از صفحه اول
نهادهاي مدني به ويژه بنگاه ها و شهروندان 
ب��ا نهاد دول��ت در جايگاه بلن��دي بوده و 
هس��ت. با دگرگون��ي بنيادين در مديريت 
اجرايي کشور که دس��تاورد رأي دهندگان 
ايران��ي در به��ار 1392 بود خوش��بختانه 
بي اعتم��ادي ميان دول��ت، به ويژه وزارت 
جهادکش��اورزي ب��ا نهاده��اي کارفرمايي 
مس��تقل و داراي کارنامه و برنامه روش��ن 
و پيش��ينه ارزش��مند به مرور و با تضارب 
عقايد و روشن شدن  اهداف جايش را به 
اعتماد داد. اين اعتمادس��ازي برپايه همان 
الزام هايي است که شماري از آنها را يادآور 
ش��دم. ميوه برآيند اي��ن اعتماد که با درك 
دقيق از منافع مل��ي و ميهني ميان خانواده 
بزرگ صنعت قندوش��كر و دس��تگاه هاي 
دولتي پديدار و ريشه دوانده است رسيدن 
توليد قندوشكر به عدد يک ميليون و 700 
هزارتن قندوشكر و نزديک تر شدن توليد 
کل داخل��ي به مص��رف کل اين محصول 
اس��ت. در اين فرآيند اعتمادسازي بود که 
سياستگذاري ها از هيجان و کوتاه بيني دور 
شد و به س��الح هاي باارزشي مثل عقل و 

آينده نگري تجهيز شد.

کاهش واردات شكر و کاهش مصارف 
ارزي و خرس��ندي کشاورزان زحمتكش و 
کاهش درجه وابستگي به خارج، دستاوردهاي 
اين سال هاي اعتمادسازي، استفاده کارآمد از 
ظرفيت هاي قانوني و جايگزين کردن مقوله 
کارآمدي در سياستگذاري به جاي تخريب 
پل هاي رس��يدن به مرزهاي خوداتكايي با 
لحاظ کردن همه متغيرهاي اقتصادي است. 
اما اين دستاوردهاي خوب و خوشحال کننده 
ضمن اينكه مي��وه عقالنيت توليد کنندگان 
و دس��تگاه هاي دولتي ب��ود بدون ترديد به 
شايس��تگي هاي کارشناسانه و جوانمردي و 
پايداري وزير محترم وزارت جهادکشاورزي 
نيز مديون اس��ت. بايد از اين رفتار شايسته 
وزير محترم که در برابر وسوسه هاي بي وقفه 
و نامهرباني ه��ا و فش��ارهاي گروه کوچک 
رانت خ��وار و رانت خواه ايس��تاد و از کيان 
يک انديش��ه مبتني بر اينك��ه ايران توانايي 
دارد از دارايي هايش براي کاهش دردسرهاي 
وابس��تگي اس��تفاده کند حمايت کرد. اين 
راستگويي از ايستادگي آقاي حجتي براساس 
درك دقيق از آينده نگري براي بالندگي ايران 
عزيز است و قصد اين است که اين رفتارها 
در س��اير بخش ها نيز جاري شود. با وجود 
همه کاستي ها و نارسايي هاي سياستگذاري 
در صنعت قند وش��كر در سال هاي تلخ اما 
با ج��رأت مي توان گفت رس��يدن به توليد 
2ميليون تن ش��كر در سال، دور از دسترس 
نيس��ت و ظرفيت ه��اي نص��ب ش��ده در 
کارخانه هاي چغندري و نيش��كري موجود 
اي��ن تواناي��ي را دارند ک��ه در يک جهش 
برنامه ريزي ش��ده، واردات اي��ن کاال را به 
حداقل برس��انند. اين کار کوچكي نيست، 
اگر فراموش نكنيم که طي سال هاي 1384 
تا بهار 1392 بيش از 5/5 ميليارد دالر براي 
واردات ش��كر اختصاص يافته بود. رسيدن 
به پله هاي باالتر در توليد ش��كر از اراضي 
زراعي در ايران چند ش��رط الزم اس��ت که 

به طور خالصه به آنها اشاره مي کنم:
* تداوم سياست هاي کارآمد در زنجيره 
فعاليت ه��اي مرتبط با صنعت قندوش��كر 
يک ش��رط مهم اس��ت. اين شرط پايه کار 
وراهبردمناسب و ضروري است تا اختالل 
در يک حلقه از اين زنجيره کار را براي کل 

داستان خراب نكند.
* س��ازگاري روزافزون دس��تگاه هاي 
دولت��ي مرتبط با اين صنع��ت با محوريت 
رشد توليد داخلي از مهمترين الزام هاست. 
واقعيت اين است که بخشي از ديوان ساالران 
دولتي که رياس��ت س��ازمان ها و نهادهاي 
مؤث��ري را در اختي��ار دارن��د اهميت اين 
مقوله را با س��اده انگاري کاهش داده و در 
مس��ير رس��يدن به راهبرد خوداتكايي مانع 

ايجاد مي کنند.
* س��ازگاري روزافزون دس��تگاه هاي 
دولت��ي مرتبط با اين صنع��ت با محوريت 

رشد توليد داخلي.
* گس��ترش دامن��ه و ژرف ت��ر کردن 
مقول��ه پيش��ران اعتماد نهاده��اي مدني با 
تمامي دستگاه هاي دولتي، با الگو گرفتن از 
مناسبات ايجادشده ميان نهادهاي غيردولتي 

با وزارت جهادکشاورزي.
* حفظ چارچوب فعلي و ساختار موفق 
امروز و حفظ قانون هاي راهگشاي موجود.

* اتخاذ سياس��ت هاي کالن اقتصادي 
ب��ر پايه آموزه هاي دانش اقتصاد که به مهار 
تورم کمک کرده و آن را در زير 10 درصد 

حفظ کند.
و نهايتًا؛ اجتناب از دستكاري در نرخ 
ارز ب��ه زيان توليد داخل��ي و کاهش دامنه 

ريسک در بازار.

در دهه 1340با هماهنگ کردن مديريت توليد 
و تجارت، تجربه موفقي از رونق نصيب اقتصاد ملي 
ايران شد اما بعد از آن به لحاظ جداسازي ها امكان 
تكرار موفقيت دهه 40به صورت کالن ميسر نشده 
است. برهمين اساس بود شايد نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي يكپارچه س��ازي  توليد وتجارت 
محصوالت کشاورزي را در دستور کار قراردادند. 
اين اقدام هوش��مندانه در س��ال 1391موجب شد 
که در چند س��ال گذشته با تمرکز فرماندهي توليد 
و تج��ارت، زنجيره تأمي��ن و مصرف محصوالت 
کشاورزي )از محل توليد داخل و يا جبران کمبود از 
طريق واردات برنامه ريزي شده( گونه اي اداره شود 
که ضمن کوتاه کردن دست افراد غيرمسئول، منافع 
توليد کننده و مصرف کننده به نحو مطلوبي تضمين 
شود يكي از آثار مثبت اين يكپارچگي را مي توان 
در تأمين ميوه و ساير اقالم در نوروز 1396مشاهده 
کرد که بعد از س��ال ها اي��ن دوره با کمترين تنش 
س��پري و رضايت نسبي مردم در اين زمينه فراهم 
شده الزم به توضيح است که موفقيت هاي وزارت 
جهادکشاورزي مرهون اعتماد به انجمن هاي صنفي 
فعال در اين حوزه بوده و اين تجربه نشان داد که 
درصورت تمرکز در امور حاکميتي و سپردن امور 
اجرايي به فعالين صنعتي، کس��ب موفقيت دور از 
دسترس نخواهد بود. به لحاظ استخراج آموزه هاي 
اين تجربه گرانقدر بايد بدانيم که نمايندگان محترم 
مجل��س و هي��أت محترم دولت در اي��ن قانون و 
آيين نامه اجرايي آن با بهره گيري از مدل موفق دهه 
1340، وزارت جهادکشاورزي راعهده دار وظايف 

ذيل قرار دادند:
الف: تدوين راهبردها، سياست ها، دستورالعمل ها و 
ضوابط مربوط به تجارت محصوالت و کاالها و صنايع 

تبديلي بالفصل با رعايت قوانين و مقررات مربوط 
ب: برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم به منظور 

تنظيم بازار داخلي
پ: مطالعه، بررس��ي و انج��ام اقدامات الزم 

به منظور نظارت بر قيمت کاالها و محصوالت
ت: سياس��تگذاري ام��ور واردات و صادرات 

کاالها و محصوالت
ث: انتخ��اب اب��زار تعرفه اي، مق��دار تعرفه، 
تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي کاالهاي 

کشاورزي و فرآورده هاي غذايي
ج: سياس��تگذاري و اقدام الزم جهت توسعه 
صادرات محصوالت و کاالهاي کشاورزي داراي 

مزيت نسبي
چ: صدور مجوزهاي تأس��يس و بهره برداري 
واحدهاي توليدي صناي��ع تبديلي موضوع قانون 
تمرکز و حمايت از توسعه سرمايه گذاري در آنها

ح: برنامه ريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيره هاي 
تأمين، ذخيره سازي  و توزيع کاالها و محصوالت

خ: س��اماندهي، حمايت و نظارت بر توس��عه و 
فعاليت انجمن ها و تشكل هاي صنعتي صنايع تبديلي

و طب��ق م��اده 3 آيين نام��ه اجراي��ي، وزارت 
جهادکش��اورزي موظف گرديد ايج��اد و تقويت 
ش��بكه هاي تأمين، فرآوري، ذخيره س��ازي ، توزيع 
و بازارياب��ي محص��والت و کااله��اي اساس��ي 
موضوع قانون تمرکز را برنامه ريزي و با همكاري 
دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، تسهيالت بانكي مورد 
نياز اعم از ياران��ه اي و غيريارانه اي و وجوه اداره 
ش��ده را پيش بيني تا ش��رايط ب��راي ورود کارآمد 
 بخش غيردولتي در جهت تنظيم بازار فراهم گردد.

از صفحه اول
بر اساس همين سختكوشي و مداراي وزير جهادکشاورزي است که ايران جشن ملي 

توليد شكر را برگزار کرد و شاهد بوديم که ايران از حجتي تشكر کرد.
ش��مار قاب��ل اعتنايي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، اکثريت فعاالن بخش 
خصوصي که دغدغه توليد ملي دارند، رئيس دولت يازدهم، معاون اول رئيس جمهور که 

هرکدام نماينده گروه کثيري از جامعه ايراني هستند از حجتي قدرداني کردند.
اين قدرداني از وي در دوران س��خت و بي مهري هايي که به وي در اين مدت ش��د 
موجب مي ش��ود تا کس��اني که دل ش��ان براي ايران مي تپد و دغدغه دارند که مبادا اين 
س��رزمين بزرگ در مصيبت اقتصادي غرق شود اميدوار باشند. جشن خودکفايي و توليد 
ش��كر در واقع جش��ن و ش��ادماني براي پديدار شدن يک الگوي مناس��ب براي عبور از 
وابستگي تمام عيار ساير کاالها به واردات است. در جشن ملي توليد شكر عالوه بر اينكه 
از حجتي و وزارت جهادکشاورزي قدرداني شد، يک نماد از تعامل مثبت دولت و بخش 

خصوصي نيز معرفي شد.
در صفحات ديگر مشروح سخنان حاضران در جشن شكر شامل وزير جهادکشاورزي، 
محمد نهاونديان رئيس  دفتر رئيس  دولت يازدهم، غالمحسين شافعي و محسن جالل پور 
و رؤساي فعلي و سابق اتاق ايران، اشرف دبيرکل اتاق و رئيس هيأت مديره انجمن صنفي 

کارخانه هاي قندوشكر، کشاورز نمونه و آقاي مهدي مفيدي را خواهيد خواند.

قدرداني ايران از مهندس محمود حجتي

جشن شكر
كام ايران را شيرين كرد

درهاي تجربه موفق از
يكپارچه سازي نظام هاي توليد و تجارت
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3 شماره 167 و 168 - تير و مرداد 1396

از طرف ما آس��يب نبينند و اين را توجه داش��ته 
باشيم که دست وزارت جهادکشاورزي خالي بود. 
آن اتفاق��ي که در س��ال 1385 رخ داد و در يک 
مدت کوتاه از نيمه دوم سال 1384 تا ارديبهشت 
1385 در 5 نوبت تعرفه ها را کاهش دادند ديگر 

تكرار نخواهد شد.
اين کاهش تعرفه ها و رس��اندن  آن به عدد 
صف��ر در حالي رخ داد ک��ه در اتحاديه اروپا به 
کش��اورزان و توليدکنندگان شكر يارانه مي دادند 
و با اين ترفندها بود که 2/5 ميليون تن ش��كر به 
بازار ايران سرازير شد. اين 2/5 ميليون تن واردات 
در ش��رايطي رخ داد که کل نياز واردات 300 تا 
400 هزار تن بود و بحران پديدار ش��د و توليد 
چغندرقن��د از 6/5 ميليون ت��ن به دو ميليون تن 
رس��يد و آن فاجعه رخ داد. در آن دوران سخت 
چغندر روي دست کشاورز ماند و کشاورزان را 
ترغيب کردند س��يب زميني توليد کنند که آن نيز 
روي دست کشاورزان ماند و در سال 1387 آن را 
توزيع کردند. اين فاجعه ها حاصل يک نگاه غلط 
و يک تدبير نادرست بود که مشكالت پرشماري 
ب��راي توليد پيش آورد. امروز افتخار مي کنيم که 
نسبت به سال 1384 و 1385 بيش از 3 برابر شكر 
توليد مي کنيم و ان شاءاهلل اين روند ادامه خواهد 
داش��ت. يادمان هست که در اين فرآيند احتماالً 
برخي نقاط ضعف نيز داشته ايم که بايد با بررسي 
کارشناسانه آن ها را برطرف کنيم و درس بگيريم 

که ديگر تكرار نشوند.
خودكفايي در روغن نباتي

م��ن در همين جا در حضور اعضاي محترم 
هي��أت نماين��دگان ات��اق ايران و هيأت رئيس��ه 
و کس��اني ک��ه حضور دارن��د به وي��ژه از آقاي 
ش��افعي رئيس محترم اتاق مي خواهم به وزارت 
جهادکش��اورزي کمک ش��ود تا بتوانيم با فراهم 
کردن زنجيره توليد منجر به توليد روغن نباتي در 

اين محصول نيز به سمت خودکفايي برويم.
وضعيت ايران در توليد و مصرف روغن نباتي 
وضعيت خوبي نيست و ضريب خودکفايي ايران 
کمتر از 10 درصد اس��ت. ايران مثل هر کش��ور 
ديگري فراز و نش��يب دارد و آق��اي نهاونديان 
يادش��ان هس��ت که در س��ال 1392 براي تأمين 
برخ��ي کااله��اي اساس��ي چه ميزان دش��واري 
تحمل شد. براي ايران وضع خوبي نيست که در 
تأمين روغن نباتي 90 درصد وابس��تگي به خارج 

داشته باشيم.
اتف��اق خوبي که در توليد ش��كر رخ داد را 
مي تواني��م و بايد در صنع��ت روغن نباتي تكرار 
کنيم. مطالعات نش��ان مي دهد که مي توان در اين 
مس��ير حرکت کرد و اين يک ضرورت اس��ت. 
خوشبختانه امس��ال موفق شديم بيش از 3 برابر 
س��ال گذش��ته دانه کلزا توليد کنيم. اين افزايش 
قابل توجه در ش��رايطي اتفاق افت��اد که در پاييز 
پارسال سرماي سختي به مزرعه هاي کلزا آمد و 
محصول را سوزاند. پيش بيني دوستان اين است 
ک��ه بيش از 300 هزار هكتار از اراضي را بتوانيم 
امسال در تناوب با کشت گندم به کشت دانه هاي 

روغني اختصاص دهيم که اين کار فني است.
برخ��ي اقدام ه��اي اساس��ي ب��ا همكاري 
فرانسوي ها براي رشد توليد دانه هاي روغني در 
کرمانشاه داشته ايم که نتايج آن را به ساير استان ها 
تعميم خواهيم داد. مزرعه اي داش��ته ايم که از هر 
هكتار آن 4 تن روغن به دس��ت آمده اس��ت که 
يک رکورد قابل توجه اس��ت. ما بايد نعمت هايي 
که خداوند به کش��ورمان داده اس��ت را با چشم 
دل ببينيم و اين بايد طوري شود که توليد روغن 
نبات��ي از داخل را که يك��ي از آرزوهاي ديرين 

است را محقق کنيم.
آقاي مهندس ش��ريعتمدار ک��ه خداوند به 
ايشان خير و برکت بيشتري عنايت کند، موضوع 
توس��عه کش��ت و برداش��ت دانه هاي روغني را 
پايه گ��ذاري کرده اند و ما مي توانيم در کنار هم و 
ب��ا تفاهم و لحاظ ک��ردن منافع ملي به اين آرزو 

دست يابيم.

مقاله

قدرداني
من از همه متخصصان، از همه دست اندرکاران 
و از همه نهادهايي که در مس��ير رشد و بالندگي 
يک صنعت قديمي در سال هاي اخير تالش کردند 
قدردان��ي مي کنم. من همين ج��ا از آقاي دانايي 
و آقاي اش��رف و دوستانش��ان در انجمن صنفي 
کارخانه هاي قند ايران که پاي کار بودند و هستند 
تشكر مي کنم و تأکيد مي کنم همكاري و همراهي 

اين نهاد مدني ارزنده بوده و هست.
از مديران اتاق ايران و از آقاي نهاونديان نيز 
به دليل همراهي هاي خوب و مفيدي که داشته اند 
تشكر مي کنم. برگزاري مراسم ارزنده جشن شكر 
براي اين است که بتوانيم مروري بر يک فعاليت 

جمعي موفق داشته باشيم و آن را ادامه دهيم.
پي��ش از ورود به بحث هاي کارشناس��ي تر، 
باي��د با صداي رس��ا بگويم که کار انجام ش��ده 
در رس��يدن به مرزهاي قابل اعتنا در توليد شكر 
نبايد ناتمام باقي بماند و رها شود. اين اتفاق رخ 
داده در صنعت قند که حاال 120 س��ال از شروع 
فعالي��ت آن در ايران مي گذرد را بايد مس��تند و 
مدون کرده و همه باال و پايين و فراز و نشيب هاي 
آن را بررسي کنيم. در اين مستندسازي و تدوين 
تجربه بايد با کارشناسي کاميابي ها و ناکامي هاي 
همه دهه هاي سپري شده و به ويژه تجربه عجيب 
سال هاي 1385 تا امروز را کالبدشكافي کنيم و از 
آنها درس بگيريم. چرا واقعه و رخداد تلخ سقوط 
سياستگذاري کارآمد منجر به واردات 2/5 ميليون 
تن شكر شد؟ چه شد که توليد شكر از يک ميليون 
و 200 هزار تن س��ال 1385 به 500 هزار تن در 
سال 1387 سقوط کرد؟ داليل اين سقوط توليد 
اگر بازکاوي کارشناسانه نشود ممكن است تكرار 
شود. بايد بررسي کنيم و ببينيم دليل سقوط توليد 

ما بوده ايم؟ چرا چنين شد و چه بايد کرد؟
بايد نتايج حاصل از اين روش ها و انتخاب ها 
ارزيابي ش��ده و آنهايي که غيرمفيد و غيرکارآمد 
بوده اند را کنار بگذاريم و آن دسته از روش ها و 

انتخاب ها که کارساز بوده اند را ادامه دهيم.
در اين راه بايد معلوم شود که چه تصميم ها 
و اقدامات��ي داش��ته ايم که با آن ها موفق ش��ديم 
دوباره در مسير رشد توليد قرار گيريم و خود را 
به جايي برسانيم که االن هستيم. اين يک واقعيت 
انكارناپذير اس��ت که در 4 س��ال فعاليت دولت 
يازده��م و تدبيرها و پش��تيباني هاي مقام محترم 
رياست جمهوري، تعامل سازنده و مثبت و سازنده 
ب��ا صفت و تش��كل ها و همراهي و س��ازگاري 

کشاورزان ممكن شد.
از طرف ديگر همان طور که آقاي نهاونديان 
به درس��تي گفت، تعامل با جهان نيز موجب شد 
بتواني��م برخي نيازهاي خود در زمينه بذر و کود 

مناسب را تأمين کنيم و همين نيز بر سرعت رشد 
توليد داخل افزود.

تعامل ذينفعان ش��امل دولت، کارخانه ها و 
کشاورزان زحمتكش به رغم برخي اختالف نظرها 
راه را براي رشد 50 درصدي توليد در اين دوره 
هموار کرد. توليد ش��كر در اين س��ال ها از 1/1 
ميليون تن به 1/65 ميليون تن رس��يده اس��ت که 
500 هزار تن افزايش را نشان مي دهد. باتوجه به 
اينكه مصرف شكر ايران 2 ميليون تا 2/2 ميليون 
تن در س��ال اس��ت که توليد با مصرف کمترين 

فاصله را دارد.
س��عي و خطاهايي که رخ داد و رشد توليد 
را ممكن کرد و به عنوان يک مس��ير روش��ن در 
پيش روي ما قرار داده اس��ت. يادآور مي شوم که 
اي��ران به آس��اني مي تواند در يک دوره 4 س��اله 
پيش رو مي تواند با همت دوستان در گوشه و کنار 
کشور و در بخش هاي گوناگون مي توانيم خودکفا 
شويم. يادمان باشد که ايران در سال هايي به آساني 
بازار ش��كر خود را در اختي��ار ديگران قرار داده 
بود و براي اينكه اين بازار را در اختيار آنها قرار 
دهد حتي خواهش و تمنا مي کرد. دوستان يادشان 
مي آي��د که در س��ال هاي قب��ل از دولت يازدهم 
بازار کاالهاي اساسي با کمترين قيمت در اختيار 
توليدکنندگان جهاني قرار گرفت. بازار کاالهاي 
اساس��ي با ثمن بخس در اختيار کشورهاي ديگر 
قرار گرفت و براي آن ها شغل ايجاد کرد و اينجا 
اما در ايران با ناهنجاري مواجه شديم. اين اتفاقي 
نااميدکننده در شرايطي رخ داد که در برخي سال ها 
براي تأمين ارز مورد نياز با دشواري مواجه بوديم 
و ب��ا مرارت و زحمت دالر م��ورد نياز را تأمين 
مي کرديم. در حالي که سرمايه بين نسلي خود را 
از زيرزمين خارج و ب��ه خارجي ها مي فروختيم 
که مي ش��د از اين کار اجتناب کرد. در ش��رايط 
س��ال هاي تحريم تأمين ارز يكي از سخت ترين 
کارها ش��ده بود و بايد دالر را از طريق واسطه ها 

به طرف خارجي مي داديم.
بهره وري

يكي از نقاط درخشان روند رشد توليد شكر 
در اين س��ال ها اين بود که رشد توليد همزمان با 
به��ره وري در آب و زمي��ن رخ داد. توليد 1/65 
ميلي��ون ت��ن ش��كر از 110 هزار هكت��ار زميني 
به دس��ت آمده اس��ت درحالي که درگذشته شكر 
کمت��ري را از 170 ه��زار هكت��ار اراضي زراعي 
به دست مي آورديم. کاهش مصرف آب در واحد 
س��طح نيز اتفاق مبارکي بود که رخ داده است و 
اين ها پايه هاي بهره وري از منابع کمياب اس��ت. 
ام��ا مي توان��م با جرأت بگويم که کش��ت پاييزه 
چغندرقن��د کليد و رمز کامياب��ي ايران در توليد 
ش��كر بوده است. در اين س��ال ها از روش هاي 

نوين و کارآمد آبياري استفاده شد تا مصرف آب 
حتي کمتر از نصف نيز ش��د. در فصل پاييز آب 
بيش��تري در اختيار است و گرماي کمتر موجب 
ش��د تا تبخير کمتري رخ ده��د. باتوجه به اينكه 
تا 80 درصد از بارندگي ايران در زمس��تان اتفاق 
مي افتد از اين آب سبز استفاده کارآمد شد. کشت 
پاييزه چغندرقند يک راه مناسب براي رشد توليد 
چغندر و شكر است. خداوند را شاکريم که اقليم 

مناسب در اختيار ايران قرار داده است.
تجربه خوبي در اين باره به دس��ت آورده ايم 
و ميزان چغندر توليد شده در پاييز به 700 هزار 
تن رس��يده اس��ت. يكي از عوامل محدودکننده 
تولي��د چغندر که فقدان کارخانه هاي کافي براي 
تبديل چغندر به شكر بود نيز برداشته مي شود و 
5 کارخانه توليد قند در مناطق گرم مثل خوزستان، 
ايالم و کرمانشاه احداث مي شود تا اين محدوديت 
نيز برداشته شود. اما رسيدن به اين اعداد و ارقام 
خرس��ندکننده، به س��ادگي ممكن نشد و برخي 
مقاطع شاهد بوديم که ناراحتي هايي پيش آمد که 
آن را به حساب ضعف من بگذاريد. اين ناراحتي ها 
نبايد ما را از مسيري که مي تواند 500-400 هزار 
ت��ن فاصله مصرف تا توليد داخل را نيز با توليد 

داخل برطرف کنيم بازدارد.
از طرف ديگر من به نقل از کارشناسان زبده 
مي گويم که کشت چغندرقند براي قوت گرفتن 
خاك کش��اورزي يک ضرورت است و بايد در 

تناوب کشت با ساير محصوالت قرار گيرد.
اين اتفاق مي تواند در تناوب کش��ت نيشكر 
– گندم در خوزستان نيز رخ دهد و اين يک نياز 

فني است که نبايد آن را رها کنيم.
اين تناوب کشت چغندر با ساير محصوالت 
به کاهش رش��د علف هاي هرز منجر مي شود و 

توليد سال بعد را افزايش مي دهد.
قدرداني دوباره

ايشان در ادامه صحبت هايشان اضافه نمودند؛ 
من مطلبي را ندارم جز اينكه تشكر و تقدير کنم 
هم از همراهي ها، از جناب آقاي دانايي و جناب 
آقاي اش��رف و دوستان در صنعت قندوشكر که 
واقعًا پشتيبان بودند، يار و ياور بودند و ما شاهد 
بودي��م محدوديت ها و قرارمدارهايي که با آن ها 
گذاش��تيم اما نتوانستيم پاس��خگو باشيم به خاطر 
محدوديت هايي که در دولت داش��تيم ويادآوري 
کن��م بدون همكاري  اين عزيزان رس��يدن به اين 
نقطه ممكن نمي ش��د. با وجود همه تالش��ي که 
اين دوس��تان انجام دادند متأس��فانه در جاهايي 
ما وعده داديم کارهايي برايش��ان انجام دهيم که 
نتوانس��تيم و از توان ما خارج بود. قول داديم که 
براي آنها مابه التفاوت قيمت ش��كر بگيريم و به  
کارخانه ها بدهيم اما نتوانس��تيم. سعي کرديم که 

همكاري و همراهي راه را
براي رشد شتابان توليد شكر هموار كرد

قدرداني وزير جهادكشاورزي از انجمن صنفي كارخانه هاي قند

تف��اوت ديدگاه، رفت��ار و نقش آدميان با يكديگر در 
هر مقام و منصب و در هر موقعيت اجتماعي – سياس��ي 
قابل انكار نيس��ت. دو نف��ري كه در دوره ه��اي متفاوت 
عهده دار انجام مأموريت هاي مش��ابه و مش��خص هستند 
به دليل تفاوت در پيشينه، نگاه و منش كارنامه متفاوتي بر 
جاي مي گذارند. آنگونه كه دلسوزان به بخش كشاورزي 
ايران نظر مي دهند به همين داليل است كه كارنامه محمود 
حجتي وزير جهادكش��اورزي دولت يازده��م با كارنامه 

وزيران دولت ه��اي نهم و دهم تفاوت هاي چش��مگيري 
دارد. محمود حجتي ثابت قدم است و آنچه كارشناسان و 
متخصصان به آن رسيده باشند و براي اعتالي كشاورزي 
توصيه كنند را اجرا مي كند. وزير جهادكشاورزي دولت 
يازدهم فروتن و كارآمد است و به همين دليل از نظر فعاالن 
مقبول اس��ت. وي در مراسم جش��ن شكر نكات بسيار با 
اهميتي درباره مسايل شكر و كشاورزي بر زبان آورد كه 

در ادامه مي خوانيد:

پيشگفتار
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مهن��دس عب��اس كش��اورز از مدي��ران ارش��د و 
متخصصان قديمي آب و زراعت در ايران است كه در 
4 سال اخير تالش گسترده اي براي رشد توليدات زراعي 
مه��م مثل چغندرقند، گندم، كل��زا و... را دنبال كرده و 

نتاي��ج اين زحمت و برنامه ريزي در رش��د قابل عنايت 
ش��كر ديده مي شود. وي در جشن شكر سخنراني تقريبًا 
بلندي درباره ضرورت صيانت از رش��د توليد ش��كر و 

برنامه هاي آتي انجام داد كه در ادامه مي خوانيد:

در 3 سال اخير رشد بااليي در توليد شكر داشته ايم که 
نسبت به رشدهاي دوره قبلي بسيار باالتر و معنادار است. 
اما رشد اخير همزمان با رشد بهره وري در توليد چغندر و 
در ضريب استحصال چغندر است که خود را در توليد شكر 
نمايان کرده است. يكي از شاخص هاي ديگر قابل توجه در 
صنعت قندوش��كر که اهميت دارد شاخص نسبت توليد به 
تقاضاي کل اس��ت که خود را در متغير مهم توليد س��رانه 
متبلور مي کند. مطابق با آمارهاي در دسترس در اجراي قانون 
برنامه سوم توسعه که از 1379 به مدت 5 سال ادامه داشت 
توليد سرانه شكر به طور ميانگين 15 کيلوگرم بود که االن به 
25 کيلوگرم رسيده است. در سال هاي اجراي قانون برنامه 
چهارم مصرف س��رانه ش��كر 29/5 کيلوگرم بود که به طور 

متوسط فقط 13 کيلوگرم آن از داخل تأمين شد.

در قانون برنامه پنجم توسعه تقاضاي سرانه همان 29/5 
کيلوگ��رم بود ام��ا در اين برنامه نيز 15 کيلوگرم از مصرف 
س��رانه از توليد داخل تأمين مي ش��د؛ در حالي که در حال 
حاضر از مصرف س��رانه 29 کيلوگرم شكر 19 کيلوگرم آن 
از داخل تأمين مي شود و فقط 27 درصد مصرف کل را از 
منابع خارجي تأمين شده است. اين شاخص نشان مي دهد 
ک��ه موفق بوده ايم و اين توفيق را بايد قدر بدانيم که نتيجه 
زحم��ت و مطالعات و برنامه ريزي اس��ت. من قصد ندارم 
درباره اينكه براي واردات ش��كر چقدر ارز مصرف کرديم 

چيزي بگويم و آمارها در اين زمينه وجود دارد.
آماره��اي موجود نش��ان مي دهد ضري��ب خودکفايي 
به ط��ور ميانگين در برنامه س��وم ح��دود 60 درصد بود اما 
در س��ال هاي بعد سقوط کرد و دوباره در 4 سال اخير اين 

افتخار به دست آمده در 

توليد شكر 
نبايد غرور كاذب بياورد

پيشگفتار

توصيه مهندس عباس كشاورز:

سياست دولت در اقتصاد شكر، الگوي خوبي براي ساير فعاليت هاست

خوش��حالم که چنين مراس��مي برگزار مي شود. به همه 
حضار تبري��ک مي گويم به ويژه به آقاي حجتي وزير محترم 
جهادکشاورزي. از همراهي آقايان شافعي، جالل  پور و ساير 

کساني که در اين مسير کمک کردند قدرداني مي کنم.
نكات جذابي درباره چغندر، قندوشكر از طرف دوستان 
بيان شد که من ديگر آن ها را تكرار نمي کنم و مطالبي را که 
فكر مي کنم راه ما را براي اس��تمرار حرکت ايجادشده هموار 
مي کن��د را به ط��ور متمرکز بيان مي کنم. در س��خنانم ممكن 
اس��ت مطالبي بيان شود که با ُحس��ن نيت است و هرگز دلم 
نمي خواهد متن کار فراموش شده و به حاشيه ها برسيم. پيش 
از اينكه به جزييات برسم، يادآور مي شوم مطابق گزارش هاي 
در دس��ترس از سطح زيرکش��ت چغندر در طول برنامه هاي 
توسعه مؤيد اين است که برنامه سوم توسعه از نظر من برنامه 
موفقي براي توليد شكر بود و همان طور که آمار نشان مي دهد 
برنام��ه چهارم در اين باره همراه ب��ا بي نظمي بود که در دو 
متغير سطح زيرکشت و واردات شكر خود را نشان داد و البته 
ش��اخص هاي ديگري هم اين بي نظمي را نشان مي دهد. اگر 
س��ال 1389 را نيز به برنامه پنجم توسعه اضافه کنيم مي توان 
آن را به دو بخش جداگانه تقس��يم کرد، س��ال هايي از آن در 

دولت قبل بود و سال هايي نيز در دولت يازدهم.
آمار و اطالعات نشان مي دهد توليد شكر در دولت قبل 
رخ نداد و دگرگوني راهبردي که در برنامه دولت تدبير رخ 
داد به رشد توليد کمک کرده است. اين تغيير راهبرد را مي توان 
به توليد چغندر پاييزه نس��بت داد. باتوجه به محدوديت آب 
که در ايران آش��كار شده است و در آن ترديد نداريم توسعه 
کش��ت چغندر در بهار ديگر ناممكن شده است. اما مي توان 
و همان طور که در اين س��ال ها شاهد آن بوده ايم رشد توليد 
را از مس��ير رش��د بهره وري به دست آورد. همان طور که در 
نمودارها و آمارهايي که نش��ان مي دهم مالحظه مي کنيد در 
سال هاي پيش از فعاليت دولت فعلي، عملكردها ثابت و يا با 
نوس��ان همراه بود. در سال 1389 برداشت چغندرقند از يک 
هكتار زمين زراعي بين 41 تا 43 تن نوس��ان داش��ت اما در 
سال هاي اخير اين رقم به 50 تن در هكتار رسيده است. رشد 
برداشت چغندر از يک هكتار زمين زراعي در سال هاي قبل 
چندان معنادار نبود. در برنامه س��وم توسعه ميانگين برداشت 
از ي��ک هكتار زمين حدود 33 ت��ن بود که در برنامه چهارم 
در همين حدود بود و شاهد رشد چشمگيري نبوديم. توجه 
داشته باشيد که شاخص اصلي اين است که چقدر چغندر را 
تبديل به چه ميزان ش��كر مي کنيم و اين شاخص از شاخص 

عملكرد در هكتار بيشتر اهميت دارد.
آمارها نش��ان مي دهد در اين شاخص، رشد چشمگيري 
به دس��ت آمده است. يكي از داليل رشد چشمگير که من در 
مصاحبه ها نيز بر آن تأکيد کرده ام و برخي دوس��تان تأييد و 
برخي قبول نكردند که هنر ما در اين س��ال ها افزايش توليد 

مفيد است.

مشاركت فعال محسن جالل پور در تأسيس 
مركز مطالعات و بررسي آب در اتاق كشاورزي 
ايران و تالش هاي وي در مسأله يادشده موجب 
ش��ده اس��ت اين رئيس س��ابق اتاق بازرگاني، 
صنايع و معادن و كشاورزي ايران نيز در جشن 
خودكفايي شكر حاضر باشد. جالل پور كه يك 
بازرگان و توليدكننده بزرگ پس��ته نيز به شمار 
مي آيد نيك مي داند رشد توليد شكر همزمان با 
كاهش مصرف آب چه اقدام بزرگي است. اين 
فعال اقتصادي در روز برگزاري جش��ن ش��كر 

نكاتي را يادآور شد كه در ادامه مي خوانيد:
بس��يار خرس��ندم امروز در مراسمي حاضر 
مي شوم که قرار است در آن از يک مقام عالي رتبه 
اجراي��ي که کارآم��دي، اثربخش��ي، فعاليت هاي 
خس��تگي ناپذير و س��المت نفس و سالمت مالي 

تجليل شود.
جن��اب آق��اي حجتي ب��ه گواه دوس��تان و 
همكاران نه تنها در دولت يازدهم عنصري فداکار 

و کارآمد بوده است، بلكه در 37 سال سپري شده 
از انقالب اسالمي يكي از نيروهاي ارزنده در سطح 
مديريت ارش��د اجرايي کشور بوده است. من از 
هيأت رئيس��ه اتاق ايران تش��كر مي کنم که نقش 
ارزن��ده اي در برگ��زاري اين مراس��م دارند و جا 
دارد از دبيرکل محترم نيز تقدير شود که کارها را 
پيگيري کرده است. دفتر مطالعات آب و کشاورزي 
که دو بزرگ اين بخش يعني مهندس شريعتمدار 
و مهندس کشاورز در آن حضور جدي دارند و از 
همه همكاران اين نهاد ارزشمند نيز تشكر مي کنم. 
با جرأت مي توانم بگويم کاري که دولت يازدهم 
در حوزه اقتصاد شكر با همكاري تشكل مربوطه 
و وزارت جهادکشاورزي انجام داد و توليد شكر 
را با رشد باال پيش برد يک نمونه و الگوي خوب 

براي ساير فعاليت ها خواهد بود.
درس مهم��ي که اين کار ب��راي ما دارد اين 
است که اگر کار به دست بخش خصوصي سپرده 
شود و اگر يک تشكل کارآمد مثل انجمن صنفي 

کارخانه هاي قند داشته باشيم کارها با سرعت پيش 
م��ي رود. اين تعامل دولت و نهادهاي مدني که با 
يک تقسيم کار مناسب انجام شده است و دولت 
نقش سياستگذار را داشته و نهادهاي مدني نقش 
مج��ري را ايفا کردند کارآمدترين روش اس��ت. 
تجربه کارآمدي و مفيدي که اکنون درباره ش��كر 
با اين تقس��يم کار انباشت شده است را مي توانيم 
به عنوان مدل تعريف کرده و در آينده از اين مدل 
اس��تفاده کنيم تا بقيه فعاليت هاي اقتصادي نيز با 
بهره وري باال انجام ش��ود. بايد اين موفقيت را با 
صداي بلند به گوش همه عالقه مندان برس��انيم و 
آن را ادامه دهيم. بايد توجه اکيد داشته باشيم اين 
تقس��يم کار که سال هاس��ت آن را در دستور کار 
داريم و مي گوييم که بهترين روش است و دولت 
نبايد در تصدي گري غرق شود و بايد سياستگذار 
باشد و اجرا را به خصوصي ها و تشكل ها بدهد، 

در توليد بالنده شكر رخ داده است.
اتفاق بزرگي افتاده اس��ت و توليد ش��كر در 

ايران به مرزه��اي خوبي در نزديكي خوداتكايي 
رس��يده اس��ت. توليد يک ميليون و650 هزار تن 
ش��كر در س��ال زراعي جاري يک رکورد بزرگ 
اس��ت و اما از آن با اهميت تر اين است که براي 
اين ميزان توليد در مصرف آب نيز بهره وري بااليي 
داش��ته ايم. در ابتداي دهه 1380 براي توليد 220 
گرم ش��كر يک مترمكعب آب استفاده مي شد اما 
اين روند در دهه 1390 به 600 گرم صعود کرده 
است که باتوجه به کمبود منابع آب يک گام بلند 
به شمار مي رود. منابع آب ايران با سرعت در حال 
کم ش��دن اس��ت و هرگونه بهره وري در مصرف 
آب يک گام ارزش��مند در مسير حفظ منابع آب 
به ش��مار مي آيد. سياست دولت يازدهم در مسير 
بهره وري باالتر در مصرف هر مترمكعب آب براي 
توليد محصوالت زراعي که تعريف ش��ده و حد 
و مرزهاي آن تعيين شده است را بايد به فال نيک 
گرفت و از وزارت جهادکش��اورزي تش��كر کرد 
که به اين اصل وفاداري نشان مي دهد. اينجا بايد 

محسن جالل پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران



5 شماره 167 و 168 - تير و مرداد 1396
گزارش

ش��اخص را بهبود داده ايم و در س��ال 1376 به عدد جالب 
70 درصد رس��انده ايم. خواهش مي کنم به آنچه که اقتصاد 
کش��اورزي است توجه شود و پيام اين افزايش توليد درك 
شود. برخي افراد از سرناآگاهي وزارت جهادکشاورزي را 
مته��م مي کنند که به مصرف آب توجه کافي ندارد و منابع 
کمياب آب را غيرمديريت ش��ده و ب��ا ناکارآمدي مصرف 
مي کند اما واقعيت ها و آمار و اطالعات چيز ديگري نش��ان 
مي دهن��د و ما به ش��دت از منابع آب ب��ا افزايش بهره وري 
صيان��ت کرده ايم. آمار و اطالعات نش��ان مي دهد در طول 
س��ال هاي اجراي برنامه س��وم توسعه از هر مترمكعب آب 
254 گرم ش��كر توليد شده است، در برنامه چهارم با همان 

ميزان آب 333 گرم شكر توليد شده است.
در س��ال هاي 1389 تا 1392 با مصرف يک مترمكعب 
آب اي��ن عدد به 436 گ��رم و در حال حاضر به 562 گرم 
رسيده است. اين آمارها فقط 2 درصد خطا را ممكن است 
همراه داشته باشند و اين راز کاميابي بزرگ برنامه خودکفايي 
در توليد شكر است. از طرف ديگر شاخص بسيار بااهميت 
اين است که براي توليد باالتر سطح زيرکشت نه تنها افزايش 

نداشته است بلكه کاهش را نيز تجربه کرده است.
شاخص ضريب اس��تحصال يعني تبديل چغندرقند به 
شكر نيز در کارخانه ها بهبود چشمگير را تجربه کرده است. 
اين کاميابي اما متأسفانه در بخش نيشكر کمتر ديده مي شود. 
واقعيت اين اس��ت که منابع آب در ايران محدود اس��ت و 
همه بايد دس��ت به دست دهيم تا بهره وري از منابع آب و 

زمين را تا جايي که ممكن است ارتقا دهيم.
باتوجه به اينكه مسايل کالن را آقاي حجتي توضيح دادند 
من تالش مي کنم برخي جزييات برنامه توليد را در سال هاي 
اجراي برنامه ششم توسعه توضيح دهم. آنچه که قرار است 
رخ دهد اين اس��ت که س��طح زيرکشت چغندر بهاره تقريبًا 
ثابت خواهد ماند و البته اين بستگي دارد به اينكه کشاورزان 
عزي��ز از آبياري قطره اي و روش ه��اي نوين آبياري چگونه 
اس��تفاده کنند و روش هاي کشت تحول کيفي را تجربه کنند 
و ما بتوانيم کشاورزي حفاظتي را دنبال کرده و ذخاير را در 
فصل هاي خارج از فصل کش��ت نگهداريم. اين شرايط اگر 
فراهم ش��ود مي توانيم اميدوار باش��يم بازهم در صدر بمانيم 
در غير اين صورت طبيعت ما را از صدر خارج خواهد کرد. 
بايد بتوانيم رشد 12 درصدي در عملكرد را در کشت بهاره 
محقق کنيم. تصور من اين اس��ت که در کشت بهاره چغندر 
بتوانيم 6 ميليون تن چغندر به دس��ت بياوريم. اين درحالي 
اس��ت که وزارت جهادکشاورزي مراعات الگويي کشت در 
اطراف درياچه اروميه را که ظرفيت خوبي براي توليد چغندر 
دارد را مراع��ات خواهد کرد. اما کليد کاميابي ايران کش��ت 
چغندر پاييزه اس��ت که مي تواند عملكرد در هكتار را تا 55 
تن برساند، البته اين اتفاق يک باره رخ نخواهد داد و به مرور 
به آن سمت خواهيم رفت. آقاي حجتي انتظار دارند عملكرد 

در هكتار کش��ت پاييزه چغندرقند در سال زراعي جاري به 
45 تن در هر هكتار برسد و در نهايت بايد به عدد 68 تن در 
هكتار برسيم. امسال در خوزستان از هر هكتار زمين زيرکشت 
چغندر 71 تن چغندر نيز برداش��ت کرده ايم. اين عدد نشان 
مي دهد ظرفيت براي رشد وجود دارد. محاسبه هاي ما نشان 
مي دهد در 4-3 سال آينده رقمي معادل 4 ميليون تن چغندر 
از کشت پاييزه به دست آيد و در نيشكر نيز به عدد 800 هزار 
تن شكر مي رسيم که البته تا 2 ميليون تن قابل افزايش است 
به ش��رط اينكه اراده کافي داشته باشيم. براي رسيدن به اين 

ارقام بايد سياست ها را تغيير دهيم.
در بخش نيش��كر بايد سياس��ت ها به سمت اين برود 
ک��ه اوالً بهره وري از منابع آب افزايش يابد، سياس��ت دوم 
مراعات تناوب کش��ت نيشكر با يک محصول ديگر است 
و توصيه ام اين اس��ت که اين تن��اوب مي تواند با محصول 
چغندر در کانون توجه باشد. اما توصيه اکيد من اين است 
که دستيابي به اعداد و ارقام افتخارآميز فعلي نبايد به غرور 
کاذب منجر شده و دچار ترديد شويم و در نيمه راه دوباره 
به عقب برگرديم. در حضور آقاي حجتي که اميدواريم در 
همي��ن منصب باقي بماند ي��ادآوري مي کنم بايد چند خط 
قرمز را رعايت کنيم. يک خط قرمز اين است که نبايد براي 
توليد 800 تا 850 گرم چغندر بهاره بيشتر از يک مترمكعب 
آب مصرف شود. براي توليد کشت پاييزه چغندر نيز براي 
هر 1250 گرم تا 1300 گرم ش��كر بايد يک مترمكعب آب 
مصرف شود. نمي گويم رسيدن به اين اعداد کار آساني است 

اما به نظر من امكان پذير است.
يك��ي ديگر از بحث ها اين اس��ت ک��ه بايد 5 کارخانه 
توليد ش��كر به ويژه در ايالم و خوزس��تان تأسيس شود. در 
خوزستان مي توان حداقل 25 تا 30 هزار هكتار زمين را به 

کشت چغندر اختصاص داد.
کارخانه هاي موجود بايد ظرفيت ها را افزايش دهند و 
در اين باره پيش��نهادهاي خوبي نيز شده است. ما مي توانيم 

ميزان توليد چغندر را به 9/5 ميليون تن برسانيم.
از آقاي حجتي وزير محترم جهادکش��اورزي، از آقاي 
شافعي رياست محترم اتاق و از آقاي اشرف دبيرکل محترم 
اتاق ايران انجمن صنفي کارخانه هاي قند ايران درخواست 
داريم به موضوع قيمت گذاري ش��كر که االن يک مش��كل 

بزرگ شده است، توجه کافي داشته باشند.
در حال حاضر در ايران دو نوع شكر توليد مي شود اما 
قيمت ها يكسان است و اين موجب نارضايتي کارخانه هاي 
توليدکننده اس��ت. گاليه ها اين که توليد شكر از چغندري 
که در بهار کشت شده است را در طول سال توليد مي کنيم 
اما در پاييز آن را براي فروش آماده مي کنيم و اين با کشت 
پاييزه چغندر ناسازگار شده و موجب بي نظمي مي شود. بايد 
کاري ش��ود که توليدکنندگان شكر زير فشار چغندرکاران 

نباشند و ما نيز زيرفشار کارخانه ها قرار نگيريم.

از همه معاونت هاي وزارت جهادکش��اورزي به ويژه آقاي مهندس 
کشاورز و دوستان ديگر تقدير ويژه کنيم. کارآمدي در اين موضوع 
به اندازه اي قابل توجه اس��ت که گاهي اوقات فكر مي کنم اي کاش 
آق��اي مهندس حجتي براي يک دوره اي در منصب وزير نيرو هم 
خدم��ت و فعاليت مي کرد تا مديريت منابع آب از توانايي ايش��ان 

نيز بهره بيشتري ببرد.
اميدواري ها اين است که سياست هاي اتخاذ شده براي توليد 
شكر و بهره وري باال از منابع آب همزمان با رشد توليد در دولت 
دوازده��م ني��ز ادامه ياب��د و به نقطه خوب و مطلوبي برس��يم. در 
دنياي امروز که کاس��تي هاي منابع آب براي بيشتر کشورها آشكار 
ش��ده است بهره وري باال از منابع آب حتي با شاخص مصرف هر 
مترمكعب آب براي ميزان معيني از کالري نيز فراتر رفته اس��ت و 
به سود ارزي که از اين مسير به دست مي آيد مي انديشند. در ايران 
که با دش��واري تأمين آب مواجه ش��ده ايم نيز بايد چنين ديدگاهي 
حاک��م ش��ود. يادآوري دوران هم��كاري و همراهي که در 14 ماه 
فعاليت در مقام رياست اتاق با آقاي مهندس حجتي داشته ام و در 
نشس��ت هاي گوناگون با همديگ��ر همراهي کرده ايم برايم جذاب 
است. حضور ما در شوراي اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتي، شوراي 
عال��ي صادرات، ش��وراي عالي پول و اعتبار م��ا خاطره خوبي از 
کارآمدي آقاي حجتي داريم. آنچه در اين دوره ش��اهد آن بوده ام 
حمايت و دفاع و پش��تيباني بدون ترديد آقاي حجتي از توس��عه 
بخش کش��اورزي بوده است. در اين نشست ها شاهد بودم هرگاه 
ب��ا ي��ک وزير يا مدير در راه حمايت از بخش خصوصي با چالش 

مواجه مي شدم مهندس حجتي به کمک مي آمد و اين را بايد براي 
ش��ما عزيزان بخش خصوصي بيان مي کردم. فراموش نمي کنم که 
با مهندس حجتي هم��راه آقاي رئيس جمهور و وزيران ديگران به 
فرانسه رفته بوديم و يكي از ميزهايي که در اين سفر تشكيل شد ميز 
کشاورزي بود. مهندس حجتي با شرح صدر و نگاه مثبت به حاضر 
بخش خصوصي تأکيد کردند در گفت وگوها نقش اول را برعهده 
بگيرند و من فقط شنونده خواهم بود. اين کاري است که مي تواند 
براي دولتمردان سرمشق باشد و فضاي کار را به بخش خصوصي 
تفويض کنند. سياستگذاري کارآمد همين است که آقاي حجتي به 
آن توجه دارد و آن سپردن کارهاي غيرحاکميتي به نهادهاي مدني 
است. سپردن وظايف و مأموريت هايي که بخش خصوصي قادر به 
انجام آن است يک سياست عمومي باشد و مهندس حجتي در سفر 

به ايتاليا و فرانسه اين سياست را به نحو احسن انجام داد.
آقاي حجتي در سال هاي فعاليت در دولت يازدهم نشان داده 
است براي روان س��ازي فعاليت هاي اقتصادي و حذف قانون ها و 
مقررات دست و پاگير و مزاحم بسيار کوشا بوده است و در اين راه 
اقدام هاي مفيدي از سوي وزارت جهادکشاورزي انجام شده است. 
اتاق بازرگاني ايران از اين رفتار مناسب وزارت جهادکشاورزي در 
حذف مقررات مزاحم تقدير کرده اس��ت. توانمندي هاي مجموعه 
وزارت کشاورزي به ويژه مهندس حجتي در دولت دوازدهم نيز يک 
وزنه مناسب براي تداوم کاميابي هاست. از همه نيروها و نهادهايي 
که راه را براي رش��د توليد ش��كر همزمان با راندمان باالي استفاده 

از آب هموار کردند بايد قدرداني شود.

بهره وري در توليد شكر
الگوي كشت ساير محصوالت شود

دكتر نهاونديان

از صفحه اول
نمي توانم خرس��ندي خ��ود را پنهان کنم ک��ه چنين کاميابي 
نصيب کش��ور و بخش خصوصي شده اس��ت. اين نشست نماد 
بس��يار خوبي است از همت بارور ش��ده، از عزم خردمندانه و از 
يک حرکت جمعي همدالنه. اين همت و عزم که در چند س��ال 
قبل شكل گرفت و با فضاي مساعدي که در ايران پيدا شد به بار 
نشست و امروز يک تجلي سازنده است که نشان مي دهد مي توان 
بخ��ش خصوصي و دول��ت را همكاران ارزش��مندي تلقي کرد. 
گزارش هاي ارايه شده حاکي است که ايران در توليد چغندر، قند 
و شكر عملكرد چغندر را از 31 تن به بيش از 50 تن برساند مايه 
مباهات است. متأسفانه براي بخش  هاي ديگر در برنامه هاي توسعه 
س��پري شده نتوانسته ايم چنين بهره وري را شاهد باشيم. متأسفانه 
اي��ن اتفاق نيفتاد و آرزوي عالقه مندان ب��ه اقتصاد که بايد بخش 
قابل مالحظه اي از رش��د اقتصادي از مسير بهره وري به دست آيد 
به بار ننشست. اما تجربه توليد و رشد شكر ديده ايم که بهره وري 

چگونه مي تواند کار آمد باشد.
توليد ش��كر با بازدهي بيش��تر از منابع آب که آب بيش��تري 
اختصاص دهيم يا س��طح زيرکش��ت را افزايش دهيم توانسته ايم 
با بهره وري باالتر به هدف رش��د توليد چغندر و پس از آن رشد 
توليد ش��كر با ضريب استحصال باال دس��ت يابيم. اين بهره وري 
از منابع آب و خاك در توليد چغندر و ش��كر رمز گمش��ده رشد 
پايدار اقتصاد ايران است. به جاي اينكه درآمد بيشتر و رشد بيشتر 
هم��واره دنبال منابع نقد حاصل از پول نفت باش��يم مي توانيم از 
داش��ته هايمان بهره برداري بيشتري کنيم و اين معجزه رشد است. 
دفتر مطالعات آب و کشاورزي اتاق گزارش داده اند که اين رشد 
دس��تاورد توجه عميق به منافع بلندمدت س��رزمين اس��ت و اين 
برخالف گمانه زني هاي بدون استناد به موارد و مشاهدات واقعي 
اس��ت که مي گويند بخش خصوصي به دنبال منافع کوتاه مدت و 

جيب خود است و به منابع کشور فكر نمي کند.
اين اتفاق که براي نخستين بار اتاق ايران را به عنوان پرچمدار 
بخ��ش خصوصي متولي قانوني صيان��ت از منابع آب کند، نتايج 
مطالعات انجام ش��ده از س��وي اتاق جلوي برخي از فاجعه ها را 
گرف��ت و در عمل نيز مي بينيم ک��ه دولت و بخش خصوصي در 
مزرع��ه و در کارخان��ه به کمک هم و با همراهي همدالنه رش��د 
بهره وري را تحقق عيني بخشيدند و بدون منابع جديد رشد توليد 
شكر را لباس عمل پوشاند. چاره اي نداريم که منابع قابل دسترس 
اقليم و آب و خاك کش��ور را با باالترين بهره وري اس��تفاده کنيم. 
يكي از منابع بزرگ ايران که متأس��فانه به داليل گوناگون در مسير 
هدر رفتن است منابع انساني است. منابع انساني ايران بايد در محيط 
کسب و کار مناسب قرار گيرد و خالقيت هاي جوانان تحصيل کرده 
از ذه��ن ب��ه عمل درآيد و با فضاي مناس��ب از اين نيروي عظيم 
استفاده کرد. چاره اي نداريم جز اينكه نهضت ارتقاي بهره وري و 
بهينه س��ازي در بهره برداري از منابع را برپا کنيم. هدر روي منابع 
انس��اني بيشتر از هدر دادن منابع طبيعي بوده است. درگذشته در 
محيط کسب و کار مشكل داشتيم و نشد که جوانان خالقيت هاي 
خود را به کار گيرند. درآمد سرانه نفتي ايران در حال حاضر به لحاظ 
قدرت خريد و ميزان آن در پويش زمان قابل مقايس��ه با 40 سال 
پيش نيست و روندي به شدت کاهنده را تجربه کرده است. باتوجه 
به سقوط قدرت خريد و درآمد نفت اين را به ما يادآوري مي کند 
که ديگر نمي توان براي اشتغال بيشتر به منابع دولت چشم دوخت، 
واقعًا توقع و انتظار غيرمنطقي است و ما به ازاي واقعي ندارد. اما 
اينكه از دولت انتظار داشته باشيم فضاي کسب و کار را براي کار 
و تالش بيشتر جوانان فراهم کند و فعاالن اقتصادي احساس کنند 
که امنيت وجود دارد و فضا براي کس��ب و کار رقابتي آماده شده 
اس��ت. دولت مي تواند پيام هاي خ��اص مثل امنيت و برنامه ريزي 
به بخش خصوصي بدهد و اجازه دهد که بخش خصوصي شغل 
ايج��اد کن��د. در برجام اين اتفاق افتاد ک��ه ديوارهاي تحريم فرو 
ريخ��ت، امكان تعامل اقتص��ادي را براي خصوصي ها ايجاد کرد. 
اتاق هاي بازرگاني بايد در فكر، نظر، راهبرد و دادن نشاني، نسبت 
به موفقيت يا عدم موفقيت يک برنامه دولتي نقش اساسي دارند. در 
دولت دوازدهم نقش آفريني بيشتري به شوراي گفت وگوي دولت 
و بخ��ش خصوصي داده خواهد ش��د و رئيس جمهوري ايران نيز 
موافق اين اقدام اس��ت. شوراهاي گفت وگو در استانها بايد محل 
تضارب آرا، عقايد، طرح ها و ايده هاي اقتصادي شده و مسايل از 
مس��ير آنها به دولت برس��د تا مقررات زدايي و اصالح مقررات از 
همين جا ش��روع شود. بحث عدالت اجتماعي بسيار مهم است و 

عدالت در بخش کشاورزي مهم تر است.
رشد بخش کشاورزي بدون توسعه عدالت و احساس خوب 
کشاورزان ناممكن است و کشاورزان بايد احساس کنند عدالت در 

مورد آن ها از طرف دولت و بخش خصوصي اعمال مي شود.
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مشروح سخنان حجتي وزير پيشنهادي جهادكشاورزي در مجلس شوراي اسالمي
از صفحه اول

وي ادامه داد: ارتقاء ارزش افزوده به ميزان ساالنه 7 درصد، کيفيت 
بهداشتي توليدات کش��اورزي، نوسازي ماشين ها و ادوات کشاورزي 
و ارتقاء س��طح کلي حمايت از کشاورزي به حداقل 35 درصد ارزش 
تولي��دات و همچنين افزايش س��هم پژوهش از توليد ناخالص داخلي 

برنامه هاي تعيين شده براي وزارت جهادکشاورزي است.
حجتي با اش��اره به اهميت امنيت غذايي در کش��ور گفت: امنيت 
غذايي در اس��ناد باالدس��تي به عنوان کاالي عمومي تعريف شده است 
که تأمين آن نيز از وظايف دولت هاس��ت و حمايت از کش��اورزي در 

راستاي تحقق اين وظيفه انجام مي شود.
وزي��ر پيش��نهادي وزارت جهادکش��اورزي عنوان ک��رد: بخش 
کش��اورزي در تحقق انتظارات پيش بيني ش��ده با ضعف مواجه ش��ده 
اس��ت به طوري که س��هم تولي��د ناخالص داخلي در تأمي��ن نيازهاي 
مصرفي کش��ور نگران کننده اس��ت و متوس��ط صادرات ساالنه کشور 
نيز در س��ه سال اخير به 16/8 ميليون تن رسيده است. وي افزود: فقر 
سرمايه گذاري معضل عمده بخش کشاورزي است که نقش تعيين کننده 

در بهره وري توليد دارد.
حجت��ي اضافه ک��رد: مطالع��ات بانک جهاني س��رمايه گذاري را 
عمده ترين رشد کشاورزي مي داند و فقر سرمايه گذاري ضعف تاريخي 
کش��اورزي در کشور ماست. به طوري که ميانگين سهم کشاورزي در 
س��رمايه گذاري کشور 4/6 تا 5/2 است ولي سهم بخش کشاورزي در 
توليد ناخالص داخلي 14/5 و سهم اشتغال اين بخش 20 درصد است. 
وي با اشاره به ضرورت توجه جدي مسئوالن بر حمايت از توليدات 
کشاورزي خاطرنشان کرد: بايد با برنامه هاي مدون مشكالت اين بخش 
بهبود يابد. حجتي تصريح کرد: در بحث آب به دليل اينكه توجه الزم 
را درگذش��ته نداش��ته ايم امروز آثار سوء آن را مي بينيم و اگر امروز به 

مسائل نپردازيم فردا مشكالت خيلي جدي تر خواهد شد.
وزير پيشنهادي جهادکشاورزي يادآور شد: افزايش سرمايه گذاري 

بخش کش��اورزي و آب در زمينه هايي نظير توسعه سيستم هاي آبياري 
اعم از س��طحي يا تحت فش��ار براي افزايش بهره وري بايد به اين نوع 
سيستم ها پرداخته شود. وي ادامه داد: تجهيز و يكپارچه سازي اراضي از 
موضوعات ديگري به شمار مي رود و متأسفانه کشورهايي که بار خود را 
بسته و رفته اند در بحث زيربنا و آب و خاك سرمايه گذاري هاي خود را 
انجام داده اند. دوستان مي دانند مسائلي که در بحث مكانيزاسيون وجود 

دارد بخش عمده اي از آن به يكپارچه سازي اراضي بازمي گردد.
حجتي تأکيد کرد: نمي توانيم سيستم هاي نوين آبياري را اعمال کنيم 
و اين به دليل مشكالت خرد بودن اراضي است و در اين زمينه ها عقب 

هستيم و اميدواريم با دست ياري يكديگر اين مشكل را حل کنيم.
وي ادامه داد: تجهيز ناوگان ماش��ين آالت کش��اورزي و توس��عه 
باغات به ويژه باغات چاي کش��ور که متأسفانه وضعيت خوبي ندارند، 
مدرن سازي، نوسازي، مزارع پرورش دام و طيور و آبزيان، ارتقاء کيفيت 
و کميت بذر و نهال، توسعه تحقيقات و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي 

از ديگر اقداماتي است که بايد صورت گيرد.
حجتي اظهار داشت: اگر بناست روستاهاي ما توسعه يابند و ارزش 
افزوده بيشتري در مناطق روستايي ايجاد شود بايد بحث توسعه صنايع 

تبديلي غذايي را در مناطق روستايي پيگيري کنيم.
وزير پيش��نهادي جهادکش��اورزي يادآور ش��د: به منظور حمايت 
از تولي��د داخلي و ايجاد مزيت هاي اقتص��ادي براي افزايش توليدات 
کش��اورزي و کمک به پاي��داري مناب��ع آب از اصلي ترين برنامه هاي 
پيش رو اس��ت؛ در بخش شيالت، جنوب کشور بايد به توسعه ناوگان 
به ويژه ناوگاني که بتواند با توجه به ظرفيت هاي قابلي که ما داريم در 
آب هاي دور، توس��عه بنادر صيادي، پشتيباني از ناوگاني و حمايت از 
بخش خصوصي جهت دس��تيابي به منابع آبزي در آب هاي بين المللي 
از ديگر موضوعاتي است که بايد به آنها پرداخت. وي گفت: در شمال 
کشور عالوه بر توجه جدي به مسائل زيست محيطي توسعه ذخاير آبزي، 
پش��تيباني از افزايش ذخاير و تكثير و پ��رورش، فرآوري محصوالت 

اخبار

در جمع گرم و ش��يرين ش��ما ي��اد تلخي هاي 
روزگار افت��اده و اي��ن را زمزمه مي ک��ردم که بر اثر 
صبر، نوبت ظفر آمد. الحمدهلل آنچه امروز در عرصه 
شكر داريم نتيجه سختي و شرايطي است که داشتيم 
و الحمدهلل توانس��تيم کم وبيش به آنچه مي خواستيم 
برس��يم. به ويژه از طرف دوس��تان فعال در صنعت 
شكر وظيفه خود مي دانم صادقانه، خالصانه از آقاي 

حجتي تشكر کنم.
همان ط��ور که آقاي حجتي اش��اره کردند آنچه 
امروز حاصل ش��ده نتيجه يک تدبير، برنامه ريزي و 

نتيجه يک اعتماد بود.
اين اتفاق ش��يرين نتيجه دلگرمي بود که تالش 
را به دنبال آورد و خدا را ش��اکر هستيم که اين مدارا 
و همراهي را به همه ما داد تا توانس��تيم به اين نقطه 

برسيم و اميدواريم باز هم بتوانيم پيشرفت کنيم.
ش��عار خودکفايي شكر در س��ال 1400 مرا به 
وجد آورد چون احساس مي کنم اين مسئله برايمان 
خيلي ش��يرين اس��ت که عمري را براي تأمين شكر 
مردم گذاشتيم و موفق شديم. باتوجه به اينكه تا سال 
1400، س��ه سال و نيم بيش��تر وقت نداريم، رسيدن 
به اين هدف را کمي دش��وار و س��خت مي بينم اما 
امكان پذير است و بايد برنامه ريزي خاصي براي آن 
صورت گيرد. طبيعي است اين اصول با سرمايه گذاري 
سنگين حاصل نخواهد شد، زيرا فرصتي براي آن کار 
نداشته و سرمايه قابل توجهي در دست نداريم که تا 
آن زمان به نتيجه رسيده باشد، پس بايد از بهره وري 
و افزايش کش��ت پاييزه چغندر و افزايش محصول 

نيشكر در هكتار به رشد برسيم.
توصي��ه من به برادران فعال در توليد ش��كر از 
نيش��كر اين اس��ت که از کش��ت نيش��كر در مزارع 
همجوار حتمًا حمايت و استفاده کنند همان کاري که 
برادران چغندرکار انجام مي دهند و فقط مزارع خود 
اتكا نداشته و حتماً توان سنگين و قدرتمند کشاورزان 

منطقه را در کنار خود جذب نمايند.
طبيعي اس��ت که آنها هم از نظر آموزش مسائل 
زراعي، نگهداري، کار و حمايت هاي تحقيقاتي آتي 
نياز به حمايت ش��ما دارند که نهايتًا نتيجه آن براي 

شما و آنان شيرين خواهد بود.
گمان مي کنم بدون کشت پاييزه و بدون کشت 
نيش��كر در مزارع همجوار رسيدن به خودکفايي در 
س��ال 1400 امكان پذير نباش��د و بايد کاري کرد که 
خدايي ناک��رده در اين زمينه شكس��ت نخوريم. اگر 
مي خواهيم اين شادي تا سال 1400 ادامه داشته باشد 

بايد روي اين قضايا کار و تالش کنيم.
اما در صنعت قندوشكر کشور، بنده هنوز نقاطي 
را ضعيف مي بينم و آن مسئله تحقيقات است. مي دانم 
عزي��زان چغندري از قديم به فكر تحقيقات بودند و 
ني��ز مي دانم عزيزان نيش��كري گام هاي بلندي را در 
تحقيقات برداشته اند. خوشحالم که مي بنيم که يكي 
از بهترين مؤسس��ات تحقيقاتي دنيا در ايران وجود 
دارد، ولي دس��تيابي به اين هدف رس��يدن به مسايل 

بهتر است.
نگران هس��تم به دليل کمبود بودجه، تحقيقات 
در زمينه نيش��كر تضعيف شود. بايد براي تحقيقات 
با س��خاوت رفتار کرد که بعدها بتوانيم نتيجه آن را 
ببينيم. تخصيص 2 تا 3 در هزار فروش شكر ضربه اي 
ب��ه اقتصاد نمي زند ولي آينده اين کار را در کش��ور 

تضمين مي کند.
با تش��كر از فرصتي که به بنده داديد؛ اميدوارم 
روزگار ش��يرين پيش روي صنايع کشور به خصوص 

صنعت شكر و روغن نباتي پيش رو باشد.

تحقيقات در شكر
فراموش نشود

مهندس مهدي مفيدي

خودكفايي در توليد
و مصرف شكر تا سال 1400

محمود حجت��ي وزير جهادکش��اورزي از نيروهاي ورزيده و 
کارش��ناس ايران در بخش کش��اورزي است و يكي از داليل اينكه 
ن��زد اکثريت مدي��ران دولتي و مديران بخش کش��اورزي مقبوليت 
قاب��ل اعتنايي دارد فروتني، بردب��اري و باورمندي به توليد داخلي 

محصوالت کشاورزي است.
اين وزير دولت تدبير و اميد در 4س��ال فعاليت دولت يازدهم 
با اين دش��واري مواجه بود که برخي مديران مياني در سازمان هاي 
دولتي که به اش��كال مستقيم يا غيرمستقيم در اقتصاد شكر دخالت 
دارن��د باورهاي ديگري داش��ته و متأس��فانه اي��ن باورها به صالح 

کارشناسي تجهيز نشده و بيشتر مزه و بوي غيرکارشناسي مي دهند. 
اين مديران و حتي مديران سطح باالتر با وسوسه هاي گروه کوچک 
واردکننده رانت خوار به توليدداخلي اعتنا نكرده و با مقايس��ه هاي 
بي مبنا کار را براي حرکت اساسي رخ داده در اين 4سال که رسيدن 
به خودکفايي 75 درصدي شكر است را با مانع مواجه مي کردند و 
به وزير جهادکشاورزي فشار زيادي مي آوردند. اما اين وزير بردبار 
با بيان حقيقت که براي رسيدن به مرزهاي کامل خودکفايي چندگام 
بيشتر نمانده است از مخالفان خواست مدارا کنند و تأکيد کرد نبايد 

در اين باره سر به سر هم بگذاريم.

وزيرجهادكشاورزي خبرخوش داد
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آبزي پروري در بخش شيالت نيز بايد موردتوجه قرار گيرد.
وزير پيشنهادي جهادکشاورزي افزود: گسترش فعاليت پرورش 
آبزيان در سطح کشور در چارچوب سياست هاي زيست محيطي و 
حرکت در جهت تأمين و افزايش پروتئين حيواني در سبد مصرف 
خان��وار بايد مورد نظر قرار گيرد؛ يكي از مش��كالتي که در بخش 

کشاورزي وجود دارد اقتصادي کردن توليد کشاورزي است.
حجتي تأکيد کرد: براي اينكه توليد کش��اورزي در مملكت ما 
اقتصادي باشد کشورهاي توسعه يافته عليرغم اينكه دوره هاي مدرن، 
پس��امدرن، صنعتي و پس��اصنعتي را طي کرده اند بخش کشاورزي 
و توليدات آن عليرغم اينكه س��هم بااليي در کش��اورزي آنها ندارد 
ام��ا چون اس��تقالل و اعمال حاکميت ملي آنه��ا متكي به توليدات 
کشاورزي است، توجه جدي به اين امر داشته اند. وي يادآور شد: 
علي رغم اينكه س��رمايه هاي سنگيني در گذشته انجام داده اند هنوز 

هم با انواع و اقسام يارانه ها اين بخش را حمايت مي کند.
حجتي گفت: به نظر مي رس��د ما باي��د تأمل و بازنگري جدي 
در ارتب��اط با چگونگي بحث واردات، قيمت گذاري بر محصوالت 
کشاورزي و چگونگي حمايت از اين داشته باشيم؛ از جمله عوامل 
بسيار مهم در جذب سرمايه و پايداري توليد که به افزايش درآمد 
توليدکننده منجر خواهد شد اقتصادي شدن توليد براي توليدکننده 
است که در اين زمينه دولت بايد از تمام امكانات سخت افزاري و 
نرم افزاري براي کاهش هزينه هاي توليد و ايجاد مزيت هاي رقابتي 
محصول بهره بگيرند و به اقدامات اساس��ي ميان مدت و بلندمدت 
بپردازند. وي افزود: اقدامات و سياس��ت هايي که در مرحله قبل از 
توليد به اقتصادي ک��ردن توليد،  کاهش هزينه ها و درنتيجه کاهش 
قيمت تمام ش��ده مي انجامد، توس��عه زيرساخت ها ارتقاء بهره وري 
عوامل و نهادهاي توليد،  آب،  خاك، کود، س��م، بذر ،  ماش��ين آالت؛ 
تأمي��ن به موقع به اندازه کافي توس��عه و مكانيزاس��يون تس��هيالت 
ارزان قيم��ت به منظ��ور رفع نيازهاي توليدکنن��دگان، تأمين حضور 
نهال هاي استاندارد و مقاوم به تنش هاي اقليمي، اصالح نژاد دام و 
طيور، به کارگيري فناوري نوين، ارتقاء فناوري هاي دانش بنيان مانند 
بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و سرمايه گذاري و گسترش تحقيقات 

کاربردي از جمله مواردي است که بايد به آنها پرداخته شود.

حجت��ي ادامه داد: آم��وزش و ترويج يافته ه��اي تحقيقاتي به 
کشاورزان و توليدکنندگان که به ارتقاء بهره وري توليد مي انجامند و 
تكميل و بازنگري و اصالح سند ملي کشاورزي و تهيه سند الگوي 

کشت از موارد ديگري است که بايد به آن پرداخت.
وزير پيشنهادي جهادکشاورزي گفت: عواملي که به اقتصادي 
ک��ردن توليد و کاه��ش هزينه ها کمک مي کن��د، مديريت و پايش 
محصوالت بازار پس از توليد است که در اين زمينه بايد به برخي 
اقدامات و سياست ها توجه داشت که از اين ميان مي توان به توسعه 
ان��واع بيمه از جمله محصوالت زراعي، باغي، دامي،  آبزيان و بيمه 
درآم��د توليدکنندگان و اعالن به موق��ع قيمت هاي تضميني خريد 
محصوالت و مديريت آن و گس��ترش بورس کاالهاي کش��اورزي 
و مديري��ت نظ��ام تعرفه اي براي جلوگي��ري از واردات بي رويه و 
حمايت از توليد داخلي اش��اره ک��رد. وي تأکيد کرد: عليرغم همه 
محدوديت هايي که در بخش کش��اورزي وجود دارد هزينه آب و 
خاك در مملكت ما به دليل اقليم خشک و نيمه خشک با يک سوم 
بارش کره زمين نس��بت به ساير مناطق روبه روست و علي رغم اين 
کمبود آب هزينه آن در داخل کشور ما براي محصوالت کشاورزي 
خيلي باالتر از س��اير کشورهاس��ت. حجتي در ادامه سخنان خود 
به حمايت س��اير کش��ورها از بخش کشاورزي اشاره کرد و گفت: 
در س��ال 2010 معي��ار حمايت از توليدکنندگان براي کش��ورهاي 
توسعه يافته معادل 18 درصد توليدشان يعني 227 ميليارد دالر بوده 
اس��ت و ترکيه 19 ميليارد دالر از بخش کش��اورزي خود حمايت 
به عمل آورده اس��ت. وي با بيان اينكه بس��ياري از کشورها عالوه 
بر حمايت توليد به حمايت از مصرف کننده نيز پرداخته اند، گفت: 
ما با چالش هاي کوتاه مدتي نيز روبه رو هس��تيم؛ کمبود شديد کود 
شيميايي، بذر، خوراك دام و طيور از مسائلي است که به طور جدي 
امروز با آن روبه رو هس��تيم. وزير پيشنهادي جهادکشاورزي اظهار 
داش��ت: بايد اشاره اي داشته باش��م به سؤالي که برخي دوستان در 
کميس��يون ها داشتند؛ بنده 15 سال در بخش هاي مختلف مديريتي 
در جهادسازندگي و جهادکشاورزي حضور داشتم چه زماني که در 
جهادسازندگي بودم وظايف جهادسازندگي در بخش کشاورزي و 

در معاونت وزير و شوراي مرکزي با بنده بوده است.

وي ادامه داد: بنده 5 س��ال وزير کش��اورزي بودم و االن هم 
يک کش��اورز هستم و کار کش��اورزي مي کنم؛ 5 سال در مديريت 
وزارت جهادکش��اورزي بودم و کم و بيش تا جايي که مي فهمم از 
مديريت اين بخش با مس��ائل ريز و درشت بخش کشاورزي آشنا 
هس��تم و اميدوارم بتوانم در دوره پيش رو اگر رأي اعتماد مجلس 
ش��امل حالم شد با کمک کشاورزان و پش��تيباني مجلس و دولت 
حرکت مؤثري در اين زمينه داشته باشم. حجتي درخصوص برنامه 
پنجم نيز يادآور شد: همان طور که در برنامه ها آمده حذف واردات 
نيست بلكه کاهش واردات است ما پايبند اسناد باالدستي هستيم و 

در دستور کار ما قرار دارد.
وي گفت: مطالبي که دوس��تان به صورت سؤال مطرح کردند 
اغلب در برنامه وجود دارد و چند موضوع خاص وجود دارد که يكي 
از آنها ادغام است. بنده مجري ادغام جهاد در وزارت جهادسازندگي 
و وزارت کشاورزي سابق هستم و زماني که اين قانون تصويب و 
پيگيري مي شد در وزارت راه بودم و بعد از تصويب آن مأموريت 
داش��تم در وزارتخانه جديد قانون جهادکش��اورزي را که مصوب 
مجلس بود اجرا کنم. اگر نس��بت به اجرا و چگونگي آن دوس��تان 

نقدي دارند در خدمت شان هستم.
وزير پيش��نهادي جهادکشاورزي گفت: در آن قانون پيش بيني 
شده بود که عمران روستايي به وزارتخانه هاي ذيربط خود برود و 

امروز همان مسائل را دنبال مي کنم.
حجتي در ادامه با اشاره به مشكالت چايكاران ادامه داد: ما در 

مشكل آنها بايد به باغات چاي و فناوري آن بپردازيم.
وزي��ر پيش��نهادي کش��اورزي با بي��ان اينكه م��ا مي توانيم با 
برنامه هاي��ي که درخصوص واردات چ��اي انجام مي گيرد از چاي 
داخلي پش��تيباني کنيم، و با کمک نمايندگان ش��هرهاي شمالي سر 
و س��اماني به اين صنعت بدهيم ادامه داد: در ارتباط با بحث برنج 
اولين مشكل يكپارچه سازي اراضي و پشتيباني از ارقام پرمحصول، 

بازرگاني، قيمت و صادرات و واردات اين محصول است.
وي با اش��اره به مس��ئله جنگل ها و مراتع تأکيد کرد:  ما فقط 
باي��د ب��ا نگاه صيانتي و حفاظتي به جنگل ه��ا نگاه کنيم و بايد اين 

منابع حفظ شود.

اخبار

حجتي در جش��ن ملي توليد ش��كر که در ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزارشد، عنوان کرد: افزايش 
بيش از500 هزار تني توليد ش��كر در طول 120 س��ال گذش��ته 
بي سابقه بوده است. پيش از اين يک ميليون و 100 هزار تن شكر 
در کشور توليد مي شد، درحالي که مصرف ساالنه شكر  بين 2 
تا 2 ميليون و 200 هزار تن است. باوجود مشكالتي که داشتيم 
امروزه زيرساخت هاي خوبي ايجاد کرده ايم و تأکيد مي کنيم در 
بخش شكر به راحتي مي توانيم در دوره 4ساله آينده به خودکفايي 
برسيم. وي تصريح کرد: بايد بتوانيم فراز و نشيب ها، موفقيت ها 
و مشكالت را ارزيابي و آسيب شناسي کنيم تا مشخص شود در 
س��ال 85 چرا توليد ما افت کرد و از يک ميليون و 200 هزارتن 
به 500 هزارتن رسيد. در طول 4سال گذشته دولت تدبير و اميد 
با حمايت رياس��ت جمهوري و تعامل مثبت و سازنده صنعت و 
تالش روزافزون کشاورزان و تعامل هاي جهاني توانستيم توليد 
شكر را با 50 درصد رشد افزايش دهيم که عالوه بر آثار اقتصادي 
م��ا را از واردات بي نياز مي کند. زماني که ش��كر وارد مي کرديم 
ع��الوه بر در اختيار قرار دادن بازارم��ان با التماس، کاال به ويژه 
کاالهاي اساسي وارد مي کرديم زيرا بازار يک آورده است که ما 
اين آورده را با ثمن بخس در اختيار صنعت و کش��اورزي ديگر 
کش��ورها قرار مي داديم درحالي که خودم��ان با ناهنجاري ها و 
گرفتاري هاي زيادي مواجه بوديم. وي يكي از مشكالت سال هاي 
گذش��ته را تأمين ارز براي کاالهاي اساسي برشمرد و افزود: در 
تحريم ها با مش��قت دالر تأمين و با کمک چند کش��ور واسطه 

خريد مي کرديم تا 2 کيلوگرم شكر وارد کشور شود.
كشت پاييزه كليد توليد شكر 

حجتي کش��ت پاييزه را کليد توس��عه توليد شكر در کشور 
دانس��ت و گفت: در گذش��ته 170 هزارهكتار س��طح زيرکشت 
چغندرقند داش��تيم امروز به 110 هزار هكتار رس��يده يعني 60 
درصد سطح زيرکشت اين محصول اضافه بود که امروز مصرف 
آب در واحد سطح کاهش پيدا کرده است. درحالي که مي توانيم 
با کاهش سطح زيرکشت، اس��تفاده از سيستم هاي نوين آبياري 
مصرف آب را در فصول گرم با تبخير باال کاهش دهيم و به جاي 
آن از کشت پاييزه در فصل پاييز و بهار استفاده کنيم که حداقل 

70 تا 80 درصد از آب سبز )بارندگي ها( بهره مند شويم.
وي يك��ي ديگ��ر از مش��كالت اي��ن صنع��ت را کمب��ود 
کارخانه ه��اي قن��د عنوان ک��رد و گفت: ت��الش مي کنيم تعداد 
کارخانه هاي قند را در مناطق گرم، مثل شمال خوزستان، ايالم، 

کرمانش��اه و فارس ايجاد و همچنين براي دستيابي به هدف مان 
کارخانه هاي حاشيه استان ها را فعال تر کنيم. وزير جهادکشاورزي 
بخش��ي از ناراحتي هاي موجود را به طور عمده مربوط به نقاط 
ضعف خود و کمبود منابع و امكانات در بخش کشاورزي دانست 
و اف��زود: اميدواري��م بتوانيم با توجه ب��ه ظرفيت هاي موجود و 
کمک يكديگر 400 و 500 هزار تن را به خوبي در داخل کشور 

افزايش دهيم.

در دولت نهم تعرفه شكر پنج بار صفر شد
وزير جهادکشاورزي يادآورشد: در زمان استقرار دولت نهم 
از نيمه دوم سال 84 تا ارديبهشت ماه سال 85، تعرفه شكر پنج 
بار صفر شد و شكري که اتحاديه اروپا با 550 دالر براي کشاورز 
خ��ودش تمام مي کرد ما با مبالغ ب��اال در خليج فارس خريداري 
مي کرديم به طوري که در آن زمان 2/5 ميليون تن شكر به کشور 
وارد شد. وي اضافه کرد: درحالي که در آن زمان نياز کشور به 
واردات شكر بين 300 تا 400 هزارتن بود و بحران واردات شكر 
توليد اين محصول را در داخل به 500 هزار تن رساند. همچنين 
واردات بي رويه توليد چغندرقند که نزديک 6 ميليون تن بود را 
به 2ميليون تن رس��اند که نه تنها باعث آسيب چغندرکاران شد 
بلكه به ديگر کش��اورزان نيز خس��ارت زد زيرا چغندرکاران به 
کش��ت س��يب زميني روآوردند که در سال 87 با مشكل افزايش 
توليد سيب زميني مواجه شديم که همه اين ها ناشي از سياست و 
نگاه غلط دولت در آن زمان به توليد واردات بوده است. امروز 
مفتخريم نسبت به سال هاي 85 و 86 توليد ملي شكر به 3 برابر و 
نسبت به 4سال گذشته نزديک 500 هزارتن افزايش توليد داشته 
داده ايم و تنها گلوگاه ما کارخانه هاي فرآوري هستند که بايد اين 

مشكل نيز با کمک مديريت و تجربه بخش برطرف شود. 
خودكفايي ايران در توليد شكر تا سال 1۴۰۰

وزير جهادکشاورزي، موفقيت کشور در افزايش 50 درصدي 
توليد ش��كر را حاصل حمايت هاي رئيس جمهوري، همكاري و 
تالش بخش صنعت و کش��اورزان و تعامالت جهاني دانست و 
گفت: در دولت يازدهم با ايجاد زمينه هاي الزم، توليد شكر از 1/1 
ميليون تن به يک ميليون و 643 هزار تن افزايش يافته است. وزير 
جهادکش��اورزي، موفقيت کشور در افزايش 50 درصدي توليد 
شكر را حاصل حمايت هاي رئيس جمهوري، همكاري و تالش 
بخش صنعت و کشاورزان و تعامالت جهاني دانست و گفت: در 
دولت يازدهم با ايجاد زمينه هاي الزم، توليد شكر از 1/1 ميليون 

تن به يک ميليون و 643 هزار تن افزايش يافته است.
محمود حجتي اظهار کرد: با توجه به تجربيات، برنامه ها و 
ساختارسازي ها و همچنين افزايش بهره وري و همكاري صنايع، 
ما به راحتي مي توانيم در توليد ش��كر طي 4 س��ال آينده خودکفا 
شويم. وي کش��ت پاييزه چغندرقند را کليد توليد و خودکفايي 
شكر کشور عنوان و تصريح کرد: کشت پاييزه چغندرقند، مصرف 
آب را يک چهارم تقليل مي دهد و تبخير را به حداقل مي رساند، 
زيرا با تغيير زمان کشت، 70 تا 80 درصد نياز آبي گياه از طريق 
آب باران تأمين مي شود. وزير جهادکشاورزي افزود: در سال هاي 
گذشته سطح زيرکشت چغندرقند بيش از 170 هزار هكتار بود، 
اما امروزه اين س��طح به 110 هزار هكتار کاهش يافته ضمن آن 

که مصرف آب در اين اراضي بهينه شده است.
حجتي بر کش��ت چغندرقند در تناوب با ساير محصوالت 
مانند گندم در استان هايي مانند خوزستان تأکيد کرد و گفت: اين 
اقدام به لحاظ فني موجب کاهش علف هاي هرز و افزايش توليد 
گندم خواهد ش��د. وي با بيان اين که صنعت قندوشكر پشتيبان 
توليد چغندرقند و نيشكر در بخش کشاورزي است، اذعان داشت: 
ما هم تالش کرده ايم که سياست ها و نحوه مديريت مان موجب 

رونق صنعت قندوشكر شود.
وزير جهادکشاورزي با انتقاد از سياست هاي دولت قبل در 
زمينه واردات ش��كر گفت: در گذشته در مقابل واردات شكر و 
برخي ديگراز کاالهاي اساس��ي، بازار رايگان در اختيار صنعت، 

کشاورزان و کارگران ساير کشورها قرار مي داديم.
وي در ادام��ه به موضوع روغن نيز اش��اره ک��رد و از اتاق 
بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي؛ کارخانه هاي روغن کشي 
و ساير دست اندرکاران خواست در توليد و تأمين اين محصول 
همكاري کنند. وزير جهادکشاورزي اظهار کرد: در حال حاضر 
درجه خوداتكايي روغن کش��ور 6 تا 7 درصد اس��ت و ما نبايد 

بيش از 90 درصد به واردات اين محصول وابسته باشيم.
وي ادامه داد: در راستاي افزايش ضريب خوداتكايي کشور 
در توليد روغن، امس��ال بيش از 3 برابر س��ال گذشته دانه کلزا 

توليد شده است.
حجتي ابراز اميدواري کرد که سال زراعي آينده 300 هزار 
هكتار در تناوب با کشت گندم، کلزاکاري شود. وي گفت: امسال 
با حمايت دولت و تعامل با س��اير کش��ورها، رکورد توليد کلزا 
در کرمانش��اه با 9/5 تن در هكتار در يک مزرعه 10 هكتاري به 
دست آمد و طبق محاسبات مي توان از اين مزرعه 40 تن روغن 

در هكتار استحصال کرد.
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چهار س��ال سرنوشت ساز با انبوهي مشكالت خرد و کالن 
پيش روي ما اس��ت. دول��ت دوازدهم انبوه��ي از ابرچالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي را پيش رو دارد و مهم تر از آن، چش��م اميد 
جامعه به اين دولت است تا گرهي از کار آنها گشوده شود. امروز 
باز کردن بند از دس��ت و پاي کارآفرينان مصداق مس��لم جهاد 
اقتصادي اس��ت. براي گش��ودن بندها و برداشتن موانع و دوباره 
س��اختن ها بايد باورها را تغيير دهيم. آنچه اقتصاد ايران امروز به 
آن نياز دارد، نوس��ازي فكر و بازس��ازي ساختار است. فكر را از 
آن جهت بايد ترميم و بازس��ازي کرد ک��ه پذيراي اصالحات و 
تغييرات باش��د و س��اختار را از آن جهت بايد دگرگون کرد که 
زمينه س��از تحوالت عميق و پايدار باش��د، ام��ا براي اصالحات 
ساختاري با يک مانع بزرگ مواجهيم. اين مانع بزرگ، باورهاي 
غلط و تفكري است که در نظام فكري و اداري ما ريشه دوانده 

است. مهم ترين سؤالي که در ذهن سياستگذاران اقتصادي ايجاد 
مي ش��ود اين است که چرا هر اصالح س��اختاري که در اقتصاد 
ايران صورت گرفته، در نهايت به بن بست رسيده و اگر با هدف 
نفع همگاني و برقراري عدالت در جامعه جاري و اجرايي شده، 
در نهايت ضد اهداف معين ش��ده عمل کرده است؟ به طور مثال 
چگونه شد که خصوصي س��ازي کرديم، اما بخش خصوصي ما 
بزرگ تر نشد و در مقابل، بخش شبه دولتي قدرت يافت؟ چگونه 
ش��د که براي مهار گراني، سازوکارهاي تعزيراتي تعريف کرديم 
اما انگيزه توليد را از بين برديم؟ چگونه ش��د که براي کم کردن 
فاصل��ه فقير و غني، يارانه نقدي اختص��اص داديم، اما به نتيجه 
موردنظر نرس��يديم؟ چگونه شد که براي توسعه در کشور برنامه 
نوشتيم اما در نهايت، منابع مان را تلف کرديم؟ اصاًل چرا پس از 
سال ها تالش و برنامه ريزي نه از وضعيت رشد اقتصادي راضي 

اهميت تغيير انگاره
دكتر محمد شريعتمداري

گفت وگو

بهمن دانايي در تحليلي كه براي شرايط كار دولت 
دوازده��م و انتخاب وزير جديد ب��راي وزارتخانه مهم 
صنعت، معدن و تجارت نوش��ت بر امي��دواري فعاالن 
صنعت قندوش��كر در مسير رسيدن به خودكفايي تأكيد 
كرد. متن تحلي��ل دبير انجمن كارخانه هاي قند ايران را 

در اين باره مي خوانيد:
يادها و خاطره هاي نيک وخوب کساني که در برهه هاي 
خاص در مناصب مهم تصميم هاي کارساز گرفته اند در ذهن 

و دل عالقه مندان مي ماند و پاك نمي شود. 
در تاريخ صنعت قندوش��كر کس��اني هس��تند که در 
باالترين مق��ام اجرايي مرتبط با بازرگاني وصنعت ش��كر 
حاضر ش��ده و در مقاطعي حساس توانسته اند اين صنعت 
قديمي را به سوي پيشرفت هدايت کنند. در سال هاي پس 
از پيروزي انقالب اسالمي به ويژه در سال هاي پس از جنگ 
تحميل��ي عراق عليه ايران، نام محمد ش��ريعتمداري وزير 
بازرگاني س��ال هاي 1376 تا 1384 و در دو دوره فعاليت 
دولت هاي اصالحات در صدر مس��ؤوالني است که با ديد 
باز و آينده نگري به اين صنعت، راه رش��د توليد داخلي را 

هموار کرد.
در ش��رايط س��خت س��ال هايي ک��ه واردکنن��دگان 
انگشت ش��مار ش��كر به دولت هاي وقت فشار مي آوردند 
ت��ا تعرفه واردات اين کاال کاهش يابد اما وزارت بازرگاني 
وقت در برابر اين اراده گروه خاص ايس��تاد و با مساعدت 
و مناسب کردن تعرفه واردات راه را براي رونق توليد داخل 
هموار کرد و روزگار توليد به سمت بهبود پيش رفت. اين 
گام مهم بود که محمد ش��ريعتمداري وزير وقت بازرگاني 
برداشت و توليد رکوردشكنانه در سال زراعي 1384-1385 

محصول همين سياست بود.
وزي��ر وقت بازرگاني با شكس��تن انحص��ار دولت بر 
بازرگاني داخلي قندوش��كر و حذف نه��ادي که دهه هاي 
طوالن��ي در اين صنعت فعاليت مي کرد بخش خصوصي و 
غيردولتي را در صف اول توجه قرار داد. انحالل س��ازمان 
قندوش��كر گام مهم در جهت آزادس��ازي صنعت مرتبط با 
اين سازمان بود. درحالي که 8 سال فعاليت دولت هاي نهم 
و دهم با محاصره توليد داخلي شكر همراه بود و البته نگاه 
خاص وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم نيز مسير 
حمايت از توليد داخلي شكر را نشان نمي داد، آمدن محمد 

شريعتمداري موجي از خرسندي ايجاد کرده است.
وزير با س��ابقه بازرگاني دولت هاي اصالحات اکنون 
از سوي رئيس جمهور براي تصدي وزارت مهم و اثرگذار 
صنعت، معدن و تجارت معرفي شده است و اميدي تازه در 

دل خانواده بزرگ صنعت قند ايجاد کرده است.
حض��ور اين تكنوکرات ورزيده معتق��د به صيانت از 
توليد داخل و همراهي و همدلي او با وزير جهادکشاورزي 
مي تواند آخرين گام هاي رس��يدن به قطع وابس��تگي ايران 
به ش��كر خارجي را تكميل کن��د. ناهماهنگي هاي پديدار 
ش��ده ميان دو وزير اصلي مرتبط با صنعت قندوش��كر در 
همه دهه هاي س��پري ش��ده موجب نوسان شديد در توليد 
و تج��ارت مي ش��د و اکنون اين احتمال ک��ه راه همكاري 
وهمس��ازي بيشتر باز مي ش��ود و اميد زيادي ايجاد مي کند 
که ايران پس از ده ها س��ال وابستگي آسيب ساز به واردات 
ش��كر در اين بخش خودکفا شود. صنعت قندوشكر عالوه 
بر اينكه توليد يكي از حساس ترين کاالهاي موردنياز همه 
اقشار ايراني را فراهم مي کند نمادي از وابستگي و استقالل 
نيز شده است که رسيدن به مرز خود اتكايي در آن اهميت 

سياسي نيز دارد.
ترديدي نيس��ت که تجربه مناسب و کارآمدي امتحان 
پ��س داده آقاي ش��ريعتمداري در حمايت مؤکد از صنعت 
قندوش��كر و همراهي او با وزير جهادکشاورزي که برنامه 
خوداتكايي را تدوين کرده اس��ت؛ يک نقطه درخش��ان در 

تاريخ صنعت قندوشكر خواهد بود.

اميدواري مديران 
صنعت قندوشكر

به ادامه سياست هاي خودكفايي

بهمن دانايي پيامد حضور شريعتمداري
در وزارت صمت در صنعت قند را تحليل كرد:

رئي��س هيأت مديره انجمن صنايع قند ايران در روز 
برگزاري جش��ن ملي توليد ش��كر ه��م ميزبان بود و هم 
ميهم��ان؛ او كه دبيركل ات��اق بازرگاني صنايع و معادن 
و كش��اورزي ايران اس��ت ميزبان خانواده شكر بود واز 
س��وي ديگر به اين دليل كه رئي��س هيأت مديره انجمن 
صنايع قند اس��ت نقش مهمان را داشت. عليرضا اشرف 
به همين دليل بود كه در بخش پاياني سخنانش از وزير 
جهادكشاورزي خواست اقدام ارزنده رساندن توليد شكر 
به مرزهاي ركوردش��كنانه را در دولت دوازدهم نهادينه 
كند و خواس��تار ادامه سياست هاي فعلي شد و از جانب 
بخش خصوصي از وزير تش��كركرد ك��ه به قول، آمار و 
پايداري توليدكنندگان اعتماد كرده اس��ت. او در بخش 
پاياني س��خنانش خطاب به مدير تنظيم بازار محصوالت 
كش��اورزي رياس��ت جمهوري گفت وعده كرده بوديد 

قيمت توافقي ش��كر را در فروردين امس��ال مي دهيد و 
حاال به نيمه مرداد رسيده ايم و اميدواريم اين اتفاق بيفتد 
وي يادآورش��د اين اعالم نرخ، اثر قابل اعتنايي بر توليد 

برجاي مي گذارد. 
رئي��س هيأت مدي��ره انجم��ن صناي��ع قند اي��ران در 
گفت و گويي در مورد داليل جشن ملي توليد شكر كه روز 
يك ش��نبه هفتم مردادماه در اتاق ايران برگزار ش��د، سخن 
گفت.  عليرضا اش��رف، رئي��س هيأت مديره انجمن صنايع 
قند ايران از تاريخ توليد شكر در ايران گفت و رسيدن به 
ركورد توليد را ناش��ي از تعامل دولت و بخش خصوصي 
دانس��ت. به گفته دبير كل ات��اق ايران، بايد موفقيت ها و 
نحوه رسيدن به آن را نشان داد تا بتوان براي ساير بخش ها 
نيز از آن الگو گرفت. با اوگفت وگوي مش��روحي ش��ده 

است كه مي خوانيد:

پيشگفتار

توليد ش��كر در اي��ران به ركورد تاريخي خود رس��يده 
اس��ت. اگر امكان دارد ابتدا تاريخچه توليد ش��كر در ايران 

را بيان كنيد.
توليد ش��كر در ايران از سال 1274 خورشيدي آغاز شده 
اس��ت. نخس��تين کارخانه در کهريزك تهران نصب شد. تا آن 
زمان مصرف ش��كر در ايران فقط با واردات از کش��ور روسيه 
و ترکيه تأمين مي ش��د. اين کارخانه ب��ا ظرفيت اندك به ميزان 
150 تن چغندرقند وارد اين کارخانه مي ش��د، يعني روزانه 16 
تن قندوشكر توليد مي کرد. اين کارخانه مدت کوتاهي فعاليت 
داش��ت اما رقابت هايي ک��ه هم جنبه سياس��ي و هم اقتصادي 

داشت، موجب توقف فعاليت آن شد. واردکنندگان اين محصول 
و کش��ورهايي که از عدم فعاليت اي��ن کارخانه نفع مي بردند به 
مقابل��ه با توليد آن پرداختند حتي مي گفتند که خاك مرده با آن 
مخلوط مي کنند و با همين موضوع فتوايي گرفتند که شكر توليد 
داخل حرام اس��ت. در تولي��د برخي موادغذايي درصدي خاك 
فسيل استفاده مي شود که خاك مرده نيست اما از اين طريق فتوا 
گرفتند تا نخس��تين کارخانه توليد شكر در ايران متوقف شد. با 
اين توصيف کارخانه اي که س��ال 1274 راه اندازي شد در سال 
1279 تعطيل شد. تا سال 1311 ديگر توليد شكر در ايران شكل 
نگرفت. در سال 1311 تا 1314 در زمان رضاشاه چند کارخانه 

موفقيت در توليد شكر
 نتيجه اعتماد دولت 
به بخش خصوصي

عليرضا اشرف رئيس هيأت مديره انجمن صنايع قند ايران مطرح كرد:
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هستيم، نه از وضعيت عدالت اجتماعي. ده ها پرسش از اين دست 
را مي توانيم مطرح کنيم، اما پاس��خ اين پرسش ها چيست؟ تجربه 
حضور طوالني  مدت در ساختار اجرايي کشور به من اين اجازه را 
مي دهد که انگشتم را به سمت شيوه حكمراني نشانه روم. منظور از 
حكمراني سازوکاري است که براي ارائه مطلوب و کارآمد خدمات 
عمومي بايد به کار برد. اگرچه ادبيات حكمراني بر توانمند س��ازي 
نهادهاي حاکميتي تأکيد دارد، اما هدف آن، بزرگ شدن دولت و 
محدود کردن زمين بازي بخش خصوصي نيس��ت. هدف اصلي، 
اصالح روش ها در سه حيطه قانون گذاري، ساختار قضايي و امور 
اجرايي براي پويايي اقتصاد ملي اس��ت. بسياري از صاحب نظران 
امروز به اين نتيجه رس��يده اند که پيش زمينه هر اقدام اصالحي در 
اقتصاد ايران، تغيير انگاره هاي ذهني و باورهاي غلط گذشته است 
اگر نه بهترين راه حل ها به بدترين سياس��ت ها تبديل مي شوند. به 
مرحله اي رسيده ايم که شايد الزم باشد يک بار ديگر بايد پديده هاي 
مرتبط اقتصادي، از تعاريف تا س��ازمان ها و از قواعد تا قوانين را 
بازنگري کنيم. امروز در کشور مشكل کارشناس و تحليلگر نداريم. 
نيروي فكري موجود در کش��ور کفاف حل و فصل ابرچالش هاي 
موج��ود را مي ده��د، اما وج��ود باورهاي غلط در دس��تگاه هاي 
سياستگذاري مانع ايجاد اصالحات ساختاري مي شود. در قريب به 

اتفاق اقتصادهاي موفق، اگر پارادايم غالب و الگوي برگزيده براي 
راهبري اقتصاد، اس��تفاده از سازوکارهاي بازار بوده، همه تالش ها 
در اين راس��تا شكل گرفته است که »بازار« نقش واقعي اش را ايفا 
کند. وقتي مي گوييم بازار، معناي آن پرهيز از مداخله غيرضروري 
در کنار عدم غفلت از موارد ضروري است. مورد اول به جنبه هاي 
قيمتي در بازار بازمي گردد و مورد دوم به ناکارآيي موجود اقتصاد 
اشاره دارد. اختالل در هرکدام از اين سيستم ها، مشكالت زيادي 
براي سيستم اقتصادي به وجود مي آورد. متأسفانه در کشور ما در هر 
دو معني بازار اختالل به وجود آمده است يعني دولت با اختالل در 
نظام عرضه و تقاضا، مانع از کشف واقعي قيمت ها شده که اين را 
بايد ناشي از سياست هاي غلط اقتصادي دولت ها دانست و در حوزه 
تصميم گيري سياسي هم زماني که اثر سياست هاي غلط اقتصادي در 
بازار، خود را با افزايش قيمت کاالها نشان مي دهد، دولت به جاي 
اصالح رفتار اقتصادي اش، فعاالن بخش خصوصي را تحت فشار 
گذاشته و آن ها را به چوب تعزيرات نواخته است. اختالل دوم در 
حوزه رقابت است. در اين حوزه نيز به دليل غفلت از عناصر مؤثر 
در محيط کسب و کار، فضاي رقابتي با سطح انتظارات فاصله دارد. 
به همين واسطه نيز بسياري از سياست هاي درست به دليل نبود بستر 
مساعد به نتيجه مطلوب منجر نشد. اين گونه برخوردهاي قهرآميز 

ب��ا فعاليت هاي اقتصادي، متأس��فانه منجر به کوچک ماندن بخش 
خصوصي در اقتصاد ايران شده است. من علت اين عقب ماندگي 
را در تفك��ري مي دانم که طي دوران متمادي در ش��يوه حكمراني 
ما حاکم بوده و باعث افول جايگاه بخش خصوصي ش��ده است. 
با اطميناني قوي مي ش��ود گفت امروز درباره عارضه هاي اقتصاد 

ايران اجماع وجود دارد.
هم��ه نيروهاي فكري و سياس��ي کش��ور مي دانند که اقتصاد 
ايران دچار چه عارضه هايي است؛ اما آنچه درباره اش اختالف نظر 
وجود دارد اين اس��ت که مداوا از کجا آغاز شود. اجازه بدهيد با 
ذکر مثالي ساده، منظورم را بيان کنم. بيماري مقابل ما روي تخت 
خوابيده که دقايقي قبل، س��كته کرده و در راه انتقال به بيمارستان 
دچار سانحه ش��ده و کمرش هم آس��يب ديده اس��ت و ما در اتاق 
عم��ل فهميده اي��م او نفس تنگي هم دارد. همراه��ان بيمار هم از 
شدت نگراني، با پرسنل بيمارستان درگير شده اند و پاي انتظامات 
و پليس هم به ميان آمده اس��ت. س��ؤال اين است: کار مداوا را از 
کج��ا بايد آغاز کرد؟ باي��د ابتدا نفس اين بيمار را برگرداند و بعد 
براي احياي قلب او تالش کرد. نفس اين بيمار، رقابت اس��ت و 
قلب او آزادسازي. اقتصاد ايران بيش از هرچيز نيازمند آزاد سازي 

و رقابت است.

گفت وگو

از س��ال 1274 در کشور آغازشده است، به جايي رسيد که در 
س��ال 1384 و 1385 به پيک توليد ش��كر در کشور رسيديم. 
در اين س��ال ها توليد کش��ور به يک ميلي��ون و 256 هزار تن 
رس��يد. دولت بخشي از محصول را مي خريد و بخشي را نيز 
توليدکننده ها اجازه داشتند به قيمت مصوب شرکت بازرگاني 

دولتي بفروشند. 
چرا در نيمه دوم دهه ۸۰ ميزان توليد شكر افول كرد؟

سال 1385 سياست ديگري از راه رسيد که معادله توليد 
اين محصول را بر هم زد. تعرفه واردات ش��كر به صفر رسيد 
و ارز سوبس��يدي دولتي به واردات گس��ترده آن انجاميد. در 
سال 1385 معادل 2 ميليون و 548 هزار تن شكر وارد کشور 
ش��د. با اين اتفاق کل صنعت با انباشت کاال در انبارها مواجه 
و وضعيت کارخانه ها به چالش کش��يده شد. توليد کشور در 
سال 1386 و 1387 به حدود 600 هزار تن رسيد که ناشي از 
سياس��ت هاي ذکر شده بود. اين موضوع صداي صنعتگران و 
فعاالن کشاورزي مرتبط با اين حوزه را بلند کرد و اعتراض ها 
باال گرفت. نشست هاي زيادي ميان فعاالن انجمن صنايع قند 
ب��ا نمايندگان مجلس برگزار ش��د. با اي��ن اعتراض ها، اندکي 
چرخش در سياس��ت ها اعمال ش��د اما آن گونه نبود که توليد 
به رکورد سال 1385 نزديک شود. در سال هاي 1388 به بعد 

حدوداً توليد شكر به 900 هزار تن رسيد.
عملكرد دولت يازدهم در اين بخش چگونه بود؟

از س��ال 1392 روند افزايش توليد ش��كر، آغاز ش��د و 
سياس��ت ها به گونه اي تنظيم ش��د که اين رشد پايدار ماند. در 
طول 4 سال گذشته به طور متوازن ساالنه بيش از 80 هزار تن 
به توليد ش��كر اضافه شد. با اينكه زياد با تعرفه در اين بخش 
بازي نش��د و از 30 درصد به 26 و بعد به 20 درصد رس��يد، 
واردات بي رويه از س��ويي کنترل ش��د. تنظيم عرضه و تقاضا 
به خوبي در اين بخش انجام ش��د. بخش��ي از مديريت تنظيم 
بازار از سوي دولت به انجمن صنايع قند واگذار شد و دولت 
سياس��ت هاي حمايتي خود را فعال ک��رد. درعين حال قيمت 
تج��اري اين محصول در حداقل نگهداش��ت. در حال حاضر 
قيمت در کارخانه 2 هزار و 525 تومان است که از 90 درصد 
مواد غذايي ارزان تر است. تغيير روش دولت، حمايت و کمک 
به مديريت بخش خصوصي جواب داد. در سال 1370 معدل 
توليد در هكتار معادل بين 24 تا 28 تن براي چغندرقند بوده 
و براي نيش��كر 70 تن بوده است. تحول بزرگ در اين بخش 
اين است که امروز 53 تن در هكتار چغندرقند توليد مي شود. 
نه تنها تناژ توليد در هكتار افزايش يافت بلكه درصد قند موجود 
در چغندر از 16 به 18 درصد رس��يد. کيفيت چغندر توليدي 
افزاي��ش قابل توجهي را تجربه کرد که تحول چش��مگيري در 
بخش کش��اورزي محسوب مي ش��ود. کيفيت، ميزان توليد و 
درصد قند در هكتار با افزايش قابل توجهي مواجه ش��د. هيچ 
هيدروکربوري را نمي توان پيدا کرد که از زمين گرفته شود و به 
اين ميزان بازدهي داشته باشد. اين بازدهي ازنظر توليد انرژي، 
رقم بسيار بااليي محسوب مي شود. در کنار اين محصول، علوفه 
نيز توليد مي شود و محصوالت ديگري به غيراز قندوشكر نيز 
از اين محصول کشاورزي استحصال مي شود.قباًل از 200 هزار 
هكتار زمين، حدود 450 هزار تن چغندرقند برداش��ت مي شد 
در ح��ال حاض��ر از 107 هزار هكتار نزديک به 850 هزار تن 
برداش��ت مي شود.کنار اين تحول بنيادي در بخش کشاورزي، 
اصالحات بسيار خوبي در بخش صنعت نيز رقم خورد. راندمان 

تأسيس شد که ظرفيت هاي هرکدام حدود 500 تن ورودي چغندرقند 
بود. آن زمان کارخانه هاي شكر، برق موردنياز خود را خودشان توليد 
مي کردند بنابراين قبل از اين که برق به برخي شهرها راه پيدا کند، اين 
کارخانه ها برق را به آن شهرها بردند.تا سال 1356 تعداد 34 کارخانه 
شكر در ايران ساخته شد که برخي از اين کارخانه ها به تدريج تا سال 
1360 به راه اندازي رس��يد. اين کارخانه ها مربوط به توليد ش��كر از 
چغندرقند اس��ت. کارخانه هاي ديگري نيز فعال شدند که توليد شكر 
از نيش��كر را دنبال مي کردند مانند کارخانه نيشكر هفت تپه که در اين 
بخش مشهور است که روزانه 8 هزار تن ورودي نيشكر داشت. نيشكر 
کارون نيز پس  از آن در سال 1356 تأسيس شد که بزرگ ترين کارخانه 
خاورميانه بود. اين کارخانه روزانه 20 هزار تن روزانه ورودي نيشكر 
داش��ت. پس از انقالب کارخانه قند نقده تأس��يس ش��د که پيرو سفر 
مقام معظم رهبري به اين شهر، استارت آن خورد. کارخانجات توليد 
قندوشكر تا پيش از تأسيس کارخانه نقده در آذربايجان غربي عموماً در 
مناطق خوزستان و يا غرب کشور بودند. در زمان جنگ تحميلي اين 
کارخانه ه��ا عمومًا زير توپ بودند اما در دوره جنگ هيچ کارخانه اي 

متوقف نشد و در اين شرايط به توليد ادامه دادند.
نقش دولت در اين صنعت چه بوده است؟

توليد قندوشكر تا سال 1371 در انحصار دولت قرار داشت. کليه 
امور در اين زمينه با تصدي گري دولت انجام مي ش��د. دس��تمزد، ماده 
اوليه و انرژي از سوي دولت تعيين مي شد. کل محصول را نيز دولت 
مي خريد و پول آن را نيز پرداخت مي کرد. در دهه 70 مس��أله فضاي 
باز اقتصادي مطرح شد؛ ضمنًا توليد بزرگي در دوره رياست جمهوري 
زنده ياد هاشمي رفسنجاني آغاز شد که با تأسيس 7 واحد 100 هزار تني 
توليد از نيشكر رقم خورد. تا قبل از اين کارخانه ها دو کارخانه نيشكر 

داشتيم اما از سال 1372 به بعد 7 کارخانه ديگر به آن اضافه شد. 
روند افزايش توليد شكر در دهه ۸۰ نيز ادامه پيدا كرد؟

تالش ها در بخش هاي کش��اورزي و صنعتي حوزه قندوشكر که 

بهره وري در ايران شاخصي براي بررسي وضعيت صنعتي در 
اين بخش است. راندمان بهره وري در ايران حدود 70 بود که 
س��ال گذشته به 83,3 رس��يد. اين صنعت نشان داد که تعامل 
دولت با بخش خصوصي، مي تواند تأثير مثبتي داش��ته باشد و 
جامع��ه نفع آن را مي برد. نتيجه اين تعامل و اين سياس��ت ها 
به جايي رس��يد که توليد شكر در س��ال گذشته به يک ميليون 
و 650 هزار تن رس��يد. اين ميزان توليد در طول تاريخ توليد 
شكر در ايران بي سابقه است. با اين ميزان توليد، وابستگي به 
خارج عماًل صفر است اما از آنجا که حدود 300 تا 400 هزار 
تن از شكر توليدشده به توليد کاالهاي صادراتي نظير شكالت 
و نوش��ابه اختصاص داده مي شود، مي گوييم که به خودکفايي 

70 درصدي در توليد شكر رسيديم.
سابقه 70 ساله توليد شكر در انجمن صنايع قند و تجربه 
به ما نشان مي دهد که اگر بخواهيم رشد داشته باشيم، بايد به 
يكديگر اعتماد کنيم و کار مردم را به مردم واگذار کنيم. بايد 
مسير رانت شناسايي و جلوي آن گرفته شود. در بخش توليد 
شكر با رعايت بس��ياري از اين اصول، موفقيت 70 درصدي 
حاصل شده است. به همين دليل همكاران من در صنعت قند 
تصميم گرفته اند به ش��كرانه اين عملكرد، مراسم جشن ملي 

توليد شكر برگزار شود.
تصميم گرفته شد که اين موفقيت به جامعه نمايش داده 
ش��ود تا مش��خص ش��ود اگر يک وزير با فكر و ايده خوب، 
دستگاه خود را در مسير منطقي تعامل با بخش خصوصي قرار 
دهد؛ قانون گذاري و سياست گذاري در مسير درست قرار گيرد؛ 
هدف گذاري منطقي انجام ش��ود و بخش خصوصي را متعهد 
به اجرا کند، امور بهتر از زماني پيش مي رود که تنها قواعدي 

باهدف بگيروببند اجرا شود.
داليل رسيدن به اين موفقيت را چه مي دانيد؟

در اين بخش وزارت جهادکش��اورزي، وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، قوانيني ک��ه در مجلس تصويب ش��د و 
اراده هاي مديريتي که در جامعه اعمال ش��د، موجب رسيدن 
به موفقيت ش��د. اينكه رشد توليد ساالنه 80 تا 100 هزار تن 
براي چهارمين سال تكرار شده، بسيار حائز اهميت است. بر 
اين اس��اس پيش بيني کرده ايم که توليد شكر در سال جاري به 
يک ميليون و 750 هزار تن برس��د. نكته مهم اين اس��ت که با 
وجود اين ميزان توليد، مصرف آب کمتر از 50 درصد زماني 
است که توليد شكر 900 هزار تن بود. صرفه جويي در آب در 
سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. کارخانه ها 
با ظرفيت هاي خوبي در حال فعاليت هستند و نكته مهم ديگر 
اين است که اين موفقيت، بيشتر حاصل کار کيفي بوده است 
تا سرمايه گذاري. 50 درصد اين موفقيت را مي توان به اعمال 
اصول علمي مرتبط دانست؛ 20 درصد حاصل امور مديريتي 
و 30 درص��د ني��ز حاصل تعامل دول��ت و بخش خصوصي 
بوده اس��ت. اين اميدواري وج��ود دارد که اين روش و الگو 
در س��اير بخش ها نيز اعمال شود تا ش��اهد موفقيت در همه 

بخش ها باشيم.
بخش خصوصي با برگزاري جش��ن توليد ملي شكر که 
به تقدير پيشكس��وتان عرصه کش��اورزي و صنعت در بخش 
قندوش��كر و همچنين تجليل از وزير جهادکشاورزي، تأکيد 
مي کند که وقتي اقدامات خوبي انجام ش��ود، بايد از آن تقدير 
کرد. نمي خواهيم بگوييم همه مشكالت در اين بخش حل شده 

است اما بايد گفت اعمال سياست خوب، جواب مي دهد.
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رسيدن به مرز 75 درصد خودكفايي در توليد شكر تنها يك دهه پس از آنكه اين صنعت از دره مرگ عبور 
كرد براي رس��انه هاي ايران خبر جذابي بود. رس��انه هاي ايراني به ويژه روزنامه ها در سال هاي فعاليت دولت هاي 
نهم و دهم ش��اهد س��قوط توليد بودند حاال با خرس��ندي از اينكه پايداري دولت يازدهم و مديران كارخانه ها، 
اين صنعت را به باالي دره رس��انده و مي رود تا به خودكفايي برس��د اين جشن را بازتاب دادند. آنچه در ادامه 

مي خوانيد گزارش برخي از روزنامه هاست:

حجتي: تا پايان دولت دوازدهم
در توليد شكر خودكفا مي شويم

کش��ور در توليد شكر تا 4 س��ال آينده خودکفا مي شود و 
در اين خصوص مقدمات اين کار فراهم ش��ده و اميدواريم با 
تجهيز کارخانجات به عنوان گلوگاه اين امر به هدف مورد نظر 
برس��يم. به گزارش خبرنگار م��ا، اين مطلب را محمود حجتي 
وزير جهادکشاورزي در مراسم »جشن ملي شكر« که با حضور 
رئيس دفتر رئيس جمهوري در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، 
اعالم کرد و گفت: ما در بحث روغن نباتي دس��ت نيازمان را 
به س��وي ش��ما دراز مي کنيم و اعالم مي کني��م که وضع مان در 
زمينه روغن خوب نيست. وي با بيان اين که درجه خودکفايي 
کش��ور در زمينه روغن بين 6 تا 7 درصد است، اظهار داشت: 
هر ملتي در تاريخ خود دچار فراز و نشيب هاي زيادي مي شود 
و به ي��اد داريم که ما در تير و مرداد 92 به روغن نياز داش��تيم 
اما بنابر داليل موجود نمي توانستيم اين محصول را وارد کنيم؛ 
بنابراين نبايد وابستگي 90 درصدي در محصولي داشته باشيم. 
وزير جهادکشاورزي تأکيد کرد: همانطور که توانستيم در بخش 
ش��كر تا حد زيادي خودکفا ش��ويم، اين امكان در روغن هم 
وجود دارد. مثال ما بيش از سه برابر قبل کلزا توليد کرده ايم و 
پيش بيني شده اس��ت امسال بيش از 300 هزار کلزا در تناوب 
کشت گندم کشت شود. وي افزود: همچنين بايد اين خبر خوش 
را ه��م اع��الم کنم که ايران رکورد توليد کلزا را در يک مزرعه 
در کرمانش��اه با توليد 9.5 تن کلزا در هكتار شكس��ته است که 
اين توليد با نظارت فرانسوي ها انجام مي شود. حجتي تصريح 
کرد: قطعًا مي توانيم در توليد روغن به نقطه خوبي برسيم بايد 
پ��ا به پاي هم حرکت کنيم و باي��د منافع ملي را در اين زمينه 
در نظر بگيريم. درادامه اين مراس��م رئيس دفتر رئيس جمهوري 
ثبت رکورد در توليد ش��كر در کشور را از معجزات بهره وري 
دانست و گفت: کار بزرگي که در برجام انجام شد، اين بود که 
ديوارهاي بلندي که بر س��ر راه تعامالت ما بود، شكسته شد و 
ورود فناوري در حوزه کش��اورزي به کشور هم مديون برجام 
اس��ت. محمد نهاونديان افزود: رکورد در توليد ش��كر نش��ان 
مي دهد که مي توانيم با تكيه بر منابع موجود محصول بيش��تري 

توليد کنيم و اين معجزه بهره وري است. 
وي با اش��اره به اين که بخش کشاورزي توانسته است در 
توليد چغندرقند و ش��كر عملكرد بس��يار مناسبي داشته باشد، 
اظهار داشت: عملكرد توليد چغندرقند از 31 تن در هكتار در 
س��ال 88 به 53 تن در هر هكتار درحال حاضر رس��يده است، 
ضمن اين که توليد شكر هم از 4/3 گرم به 7/6 گرم رسيده که 
اين دستاوردها مايه مباهات است. رئيس دفتر رئيس جمهوري با 
اشاره به اين که يک سوم رشد اقتصادي بايد از رشد بهره وري 
حاصل شود، گفت: متأسفانه هنوز اين مسئله تحقق نيافته است، 
اما گزارشاتي که در اين جلسه مطرح شد، نشان مي دهد اين کار 
شدني است و مي توان با استفاده بهينه از منابع موجود، بازده کار 
را باالتر برد. وي تصريح کرد: فقط چغندرقند و ش��كر نيستند 
که ما به چنين دس��تاوردهايي در توليد آنها رسيده ايم بلكه در 
محصوالتي مانند گندم هم همين عملكرد را داشته ايم و بدون 
اين که سطح زيرکشت را افزايش داده باشيم يا اين که مصرف 
آب را باال ببريم، محصول بيشتري به دست آورده ايم و اين رمز 

و کليد رشد پايدار ايران است.
اين مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: بنده به سهم خود و از 
طرف دولت از تمامي کش��اورزان و مهندسان تشكر مي کنم که 
توانس��تند چنين عملكرد موفقيت آميزي را به نمايش بگذارند؛ 
چرا که اين کار نه فقط براي کشاورزي اهميت زيادي دارد بلكه 

بازتاب جشن شكر در رسانه ها

به عنوان يک حجت براي ديگر بخش ها تلقي مي شود که با تكيه 
بر بهره وري مي توان محصول را باال برد. وي با اشاره به اين که 
ما بيشتر از منابع طبيعي، منابع انساني را تضعيف کرده ايم، گفت: 
اين همه س��رمايه انساني بايد در فضاي کسب و کار مساعدي 
تبديل به نيروي کار مفيد شود، اما متأسفانه نتوانستيم اين سرمايه 
را در يک محيط مناسب تبديل به يک نيروي کار خالق کنيم و 
آنها را به کار بگيريم. نهاونديان همچنين با تأکيد بر اين که رشد 
بدون عدالت پايدار نمي ماند، ادامه داد: در بهره مندي از اقتصاد 
باي��د گام هاي جدي برداريم. بحث عدالت اجتماعي به ويژه در 
کشاورزي بسيار مهم است. کشاورز ما بايد احساس بهره مندي 
کن��د. وي تأکيد کرد: بايد فاصل��ه دهک پايين و باال در اقتصاد 
همواره مورد توجه ما باشد و نگاه عدالت اجتماعي در اقتصاد 
بتواند رش��د پايدار کشور را تضمين کند. رئيس اتاق بازرگاني 
ايران هم در اين مراسم از رکورد بي سابقه توليد شكر در تاريخ 
120 س��اله اين صنعت با وجود مش��كل کم آبي در کشور خبر 
داد. غالمحسين شافعي گفت: دستيابي به اين رکورد قابل توجه 
در ش��رايط موج��ود و با وضع کم آبي و همچنين با مش��ارکت 
تالشگران عرصه هاي توليد کشاورزي تحقق پذير شده است. وي 
با بيان اين که بهره وري در توليد شكر نتيجه پيوند علم و عمل 
در کش��اورزي بوده است، گفت: در نتيجه اقدامات انجام شده 
براي افزايش توليد شكر، توليد اين محصول که در سال 81 به 
ازاي هر مترمكعب آب 120 گرم بود، در سال 90 به ازاي همان 
مق��دار مصرف آب به 437 گرم و در س��ال 95 به ازاي مصرف 

هر مترمكعب آب به 600 گرم رسيده است. 

گويا در دولت دوازدهم نيز سكاندار اين وزارتخانه است آن را 
تأييد مي کند، اما با اس��تفاده از قيد »احتمال« مي گويد: »از ميانه 
ده��ه 80 وضعيت توليد اين محص��ول در ايران به دليل حذف 
تعرفه واردات اين محصول به شدت آسيب ديد. دولت يازدهم 
در 4سال گذشته تالش کرد تا با اين مشكل دست و پنجه نرم 
کند و س��رانجام در آخرين روزها جشن ملي شكر با موفقيت 
برگزار شد. مواردي مانند آنچه ديروز رخ داد، خودکفايي گندم، 
باز ش��دن گره قراردادهاي نفتي و جلب سرمايه گذار خارجي 
وضعي��ت کش��ور را به نحوي رقم زده ک��ه دولت دوازدهم در 

شرايطي بهتر کار خود را آغاز کند.«
وضع مان در روغن خوب نيست

محمود حجتي در جشن ملي توليد شكر خطاب به محمد 
نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور، غالمحسين شافعي، رئيس 
اتاق ايران و ديگر فعاالن بخش خصوصي تصريح مي کند: »ما 
در بحث روغن نباتي دس��ت نيازمان را به س��وي ش��ما دراز و 
اعالم مي کنيم که وضع مان در زمينه روغن خوب نيست. درجه 
خودکفايي کش��ور در زمينه روغن بين 6 تا 7 درصد است. هر 
ملتي در تاريخ خود دچار فراز و نش��يب هاي زيادي مي شود و 
به ياد داريم که ما در تير و مرداد 92 به روغن نياز داشتيم اما بنابر 
داليل موجود نمي توانستيم اين محصول را وارد کنيم. بنابراين 
نبايد بيش از 90 درصد در اين زمينه وابس��ته باشيم. همان طور 
که توانس��تيم در بخش ش��كر تاحد زيادي خودکفا شويم، اين 

امكان در روغن نيز وجود دارد.«
نگاه غلط به تعرفه شكر، بخش هاي ديگر را متأثر كرد

وزي��ر جهادکش��اورزي با بيان اينكه ما بيش از س��ه برابر 
قبل کلزا توليد کرديم، مي افزايد: »پيش بيني ش��ده است امسال 
بيش از 300 هزارتن کلزا در تناوب کش��ت گندم کشت شود. 
همچنين بايد اين خبر خوش را نيز اعالم کنم که ايران رکورد 
توليد کلزا را در يک مزرعه در کرمانش��اه با توليد 9/5 تن کلزا 
در هكتار شكس��ته اس��ت که اين توليد با نظارت فرانسوي ها 
انجام مي شود. ما قطعًا مي توانيم در توليد روغن به نقطه خوبي 
برس��يم اگر پا به پاي هم حرکت کنيم، فقط نبايد سربه سر هم 
بگذاري��م و بايد مناف��ع ملي را در اين زمينه در نظر بگيريم. ما 
ب��ا همين همتي که داريم قطعًا در چهار س��ال آينده مي توانيم 
در توليد ش��كر خودکفا شويم. مقدمات اين کار فراهم شده و 
گلوگاه آن تجهيز کارخانجات است که اميدواريم با انجام اين 

کار، اهداف ما محقق شود.«
سياست هاي غلط مانع خودكفايي شكر

وزير جهادکشاورزي با اشاره به نياز 400 تا 500 هزار تني 
واردات شكر در سال اظهار داشت: »اميدواريم با اقداماتي که در 
حال انجام است بتوانيم اين ميزان را هم در داخل کشور توليد 
کنيم.  تعرفه واردات شكر در نيمه دوم سال 84 تا ارديبهشت 85 
در دولت نهم پنج بار کاهش يافت و به صفر رسيد. اين کاهش 
تعرفه منجر به واردات 2/5 ميليون تن ش��كر در سال 85 شد. 
صفر ش��دن تعرفه واردات شكر منجر به کاهش توليد شكر به 
500 هزار تن شد و توليد چغندر هم از 6/5 ميليون به نزديک 
2 ميليون تن توليد کاهش يافت. سياست  و نگاه غلط در تعيين 
تعرفه شكر منجر شد ساير بخش هاي کشاورزي به غير از توليد 
چغندر و شكر هم آسيب ببيند بنابراين در سال 87 کشاورزان به 
جاي کش��ت چغندر اقدام به کشت سيب زميني کردند و در آن 
س��ال به دليل افزايش توليد سيب زميني اين محصول به صورت 
مجاني در بين مردم توزيع شد و سلسله وار آن تصميم غلط منجر 
به فاجعه در بخش هاي کش��اورزي و صنعت قندوشكر کشور 
شد. در دولت تدبير و اميد و با حمايت رئيس جمهوري، تعامل 
مثب��ت با بخش صنعت، تالش کش��اورزان و تعامالت جهاني، 
نزديک به 50 درصد افزايش توليد ش��كر داشتيم و توليد شكر 
از ي��ک ميلي��ون و 100 هزار تن در س��ال 92 به يک ميليون و 

643 هزار تن افزايش يافته است«.
عدالت اجتماعي، توسعه پايدار را تضمين مي كند

محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور که خود زماني 
به عنوان رئيس پارلمان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني حضور 
داشت و اين روزها زمزمه حضورش در کابينه دوازدهم بيشتر 
از پست فعلي اش به گوش مي رسد در مراسم جشن ملي شكر 
گفت: »رکورد در توليد ش��كر نش��ان مي دهد مي توانيم با تكيه 
بر منابع موجود محصول بيش��تري داش��ته باشيم و اين معجزه 
بهره وري اس��ت. اگر توليدي انجام شود که بازار نداشته باشد، 
جز خسارت نخواهد بود و کار بزرگي که در برجام انجام شد 
اي��ن بود ک��ه ديوارهاي بلندي که بر س��ر راه تعامالت ما بود، 
شكست. قطعًا ورود تكنولوژي و فناوري در حوزه کشاورزي 

وزير جهادكشاورزي در آخرين روزهاي دولت يازدهم وعده داد

خودكفايي شكر، 4 سال ديگر
بخش کشاورزي از بخش هاي مهجور مانده اقتصاد است 
ک��ه درعين اينك��ه مي تواند س��هم خوبي از اقتص��اد را به خود 
اختص��اص دهد اما به دلي��ل عدم برنامه ريزي ها و مديريت هاي 
ناصحيح اعمال ش��ده در دولت ه��اي قبل به يكي از بخش هاي 
اقتصادي مبدل ش��ده اس��ت که توجه کمي را به خود معطوف 
مي کند؛ موضوعي که حتي در روزهاي پسابرجامي نيز مشهود 
بود و کمتر نامي از سرمايه گذاراني شنيده مي شد که مي خواهند 
در بخش کش��اورزي س��رمايه گذاري کنند. گو اينكه با وجود 
موقعيت ژئوپولتيک ايران قطعاً ورود سرمايه گذاري به اين بخش 
مي توانس��ت اين بخش را نيز همچون ساير بخش ها به پويايي 
برساند. با اين حال و با همه کم توجهي هايي که تاکنون به اين 
بخش شده اما در برخي زمينه ها خودکفايي  هاي قابل توجهي رخ 
داده است. خودکفايي هايي که هر چند بايد براي آنها به جاي لفظ 
نخس��تين بار از شمارگان دومين بار استفاده کرد اما با توجه به 
اينكه جلوي خروج ارز از کشور را مي گيرد، حائزاهميت است. 
خودکفايي هاي��ي همچون خودکفايي در توليد گندم که يک بار 
در سال پاياني دولت هشتم روي داد و با عدم مديريت صحيح 
بخش کشاورزي در دولت نهم و دهم از دست رفت و مجدداً 
در دول��ت يازدهم با تمرکز بر مديريت صحيح دوباره ش��اهد 
خودکفايي در اين زمينه بوديم و حاال کشور خود را براي جشن 
خودکفايي شكر در 4سال آينده آماده مي کند. خودکفايي اي که 
قطعًا مي تواند بحران هاي کمبود شكر را از بين برده و ايران را 
در جهان، سهم دار صادرات کند. در همين زمينه در جشني که 
با حضور مس��ئوالن مربوطه در جمع پارلمان بخش خصوصي 
گرفته ش��د؛ محمود حجتي، وزير کشاورزي دولت يازدهم که 

بازتاب رسانه ها



11 شماره 167 و 168 - تير و مرداد 1396

به کشور مديون برجام است. بخش کشاورزي توانسته در توليد 
چغندرقند و شكر عملكرد بسيار مناسبي داشته باشد؛ عملكرد 
توليد چغندرقند از 31 تن در هكتار در س��ال 88 به 53 تن در 
هر هكتار در حال حاضر رس��يده است.« وي با اشاره به اينكه 
3/1 رش��د اقتصادي بايد از رشد بهره وري حاصل شود، افزود: 
»متأسفانه هنوز اين مسئله تحقق نيافته است اما گزارشاتي که در 
اين جلسه مطرح شد، نشان مي دهد که اين کار شدني است و 
مي شود با استفاده بهينه از منابع موجود، بازده کار را باالتر برد. 
تنها چغندرقند و شكر نيستند که ما به چنين دستاوردهايي در 
توليد آنها رسيده ايم بلكه ما در محصوالتي مانند گندم نيز همين 
عملكرد را داش��ته ايم و بدون اينكه سطح زيرکشت را افزايش 
داده باشيم يا اينكه مصرف آب را باال ببريم، محصول بيشتري 
به دست آورده ايم و اين رمز و کليد رشد پايدار ايران است.«

وي همچنين با تأکيد بر اينكه رش��د بدون عدالت، پايدار 
نمي ماند، ادامه داد: »در بهره مندي از اقتصاد بايد گام هاي جدي 
 برداريم. بحث عدالت اجتماعي به ويژه در کشاورزي بسيار مهم 
است. کشاورز ما بايد احساس بهره مندي کند. بايد فاصله دهک 
پايين و باال در اقتصاد همواره مورد توجه ما باشد و نگاه عدالت 

اجتماعي در اقتصاد بتواند رشد پايدار ما را تضمين کند.«
تسري موفقيت شكر به ساير حوزه ها

در اين مراس��م غالمحسين ش��افعي، رئيس پارلمان بخش 
خصوصي هم به نقش توليد ش��كر در راس��تاي تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: »در حوزه توليد شكر موفقيت 
چشمگيري حاصل شده است که در شرايط غيرعادي اقتصادي 
کشور به دست آمد. با اعمال سياست ها و مشارکت فعاالن اين 
عرصه، حضور متخصصان و پژوهش��گران مطرح کشور، روند 
رش��د توليد شكر افزايش پيدا کرد. امروز شاه�د آن هستيم که 
با مصرف آب کمتر، سطح زيرکشت کمتر و در مجموع با پيوند 
علم و عمل اين رکورد به ثبت رسيد. دستيابي به اين موفقيت که 
با افزايش توليد ثروت، درآمد و ايجاد اشتغال همراه است اقدامي 
مهم و اساسي است که بايد آن را به ساير صنايع نيز تسري داد.« 
وي ادامه داد: »بايد اين حرکت مورد تجزيه وتحليل بيشتر قرار 
بگيرد و به راهكاري علمي تبديل شود که در ساير حوزه ها نيز 
قابليت اجرا داشته باشد. در سال 81 به ازاي هر مترمكعب آب 
81 گرم، در سال 90 در حدود 437 گرم و در سال 95 بالغ بر 

600 گرم شكر توليد شده که موفقيت بزرگي است.«

 در جشن ملي توليد شكر که ازسوي مرکز ملي مطالعات 
راهب��ردي کش��اورزي و آب اتاق ايران ب��ا حضور رئيس دفتر 
رئيس جمه��وري، رئي��س اتاق ايران، وزير جهادکش��اورزي و 
جمعي از فعاالن اين صنعت برگزار ش��د، ضمن تأکيد بر رشد 
10 درصدي بهره وري در توليد شكر، اهميت اعتماد دولت به 
بخ��ش خصوصي مورد تأکيد ق��رار گرفت و از اقدامات وزير 
جهادکشاورزي در دولت يازدهم تقدير شد. محمد نهاونديان، 
رئيس دفتر رئيس جمهوري در اين مراس��م گفت: اين جلس��ه 
نماد بس��يار خوبي از يک همت بارور شده، عزم خردمندانه و 
يک حرکت جمعي همدالنه است که با فضاي مثبت ايجادشده، 
به بار نشس��ته اس��ت که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش 
خصوصي اس��ت. وي ادامه داد: بخش کش��اورزي ما توانسته 
اس��ت مي��زان توليد چغندرقن��د را از 31 تن به 53 تن و ميزان 
توليد شكر را از 3/ 4 تن به 6/ 7 تن در هكتار برساند که اين 

دستاورد مايه مباهات است.
 نهاونديان با اش��اره به اينكه يک سوم رشد اقتصادي بايد 
از رشد بهره وري حاصل شود، گفت: متأسفانه هنوز اين مسئله 
تحقق نيافته است اما گزارش هاي ارائه شده، نشان مي دهد اين 
کار شدني است و مي شود با استفاده بهينه از منابع موجود، بازده 
کار را باالتر برد. وي ادامه داد: ما عالوه بر چغندرقند و شكر، 
در گندم نيز همين عملكرد را داريم، يعني بدون اينكه س��طح 
زيرکش��ت را افزايش داده باش��يم و آب بيشتري مصرف کرده 
باشيم، توانسته ايم محصول بيشتري به دست آوريم و اين رمز و 
کليد رشد پايدار ايران است. نهاونديان با اشاره به تأسيس مرکز 
مطالعات آب و کش��اورزي اتاق بازرگاني ايران گفت: اتاق در 
اجراي اين مأموريت ايستاد و با امكانات نه چندان گسترده ولي 
با همت فراوان کار را پيش برد. در همان س��ال ها که به بحران 
آب بي توجهي مي شد، اتاق زنگ خطر را به صدا درآورد و مرکز 
مطالعات آب از بعضي تصميم هاي فاجعه آميز جلوگيري کرد. 
وي ادامه داد: عده اي اين گونه مي انديشند که بخش خصوصي 
خردنگر بوده و به فكر منافع بنگاه خود است؛ درحالي که اتاق 
ايران با راه اندازي اين مرکز نشان داد که براي رسيدن به رشد و 
توسعه عزم جدي دارد.  نهاونديان عنوان کرد: ما چاره اي نداريم 
جز اينكه نهضت ارتقاي بهره وري را در بقيه بخش ها آغاز کنيم. 
تضييع منابع انس��اني بسيار بيشتر از منابع طبيعي است. سرمايه 
انس��اني بايد در فضاي کس��ب و کار مساعد به نيروهاي مفيد 
و ارزش آفري��ن تبديل ش��ود. وي افزود: اين تصور که دولت 
مي تواند اش��تغال هاي گسترده ايجاد کند، توقع نادرستي است. 
دول��ت بايد وظيفه اصلي خود را انجام دهد. يعني ايجاد، ارتقا 
و حراست از محيط کسب و کار به طوري که بخش خصوصي 
با احس��اس امنيت و با عدالت کامل کارآفريني کند و بتواند از 
بهترين فناوري هاي روز دنيا اس��تفاده و زنجيره توليد و عرضه 
ايجاد کند و از برنامه ريزي هاي بلندمدت واهمه نداش��ته باشد. 
وي تصريح کرد: اشتغال و ابتكار بايد در بخش خصوصي ايجاد 
شود و دولت بايد محيط اين اشتغال را فراهم کند. از نظر وي، 

توقع نادرست ما موجب ناکام شدنمان است.
 نهاونديان خاطرنش��ان ک��رد: اين موفقي��ت نه تنها براي 
کشاورزي اهميت زيادي دارد، بلكه به عنوان يک حجت براي 
ديگر بخش ها تلقي مي ش��ود که با تكيه بر بهره وري، مي توان 
تولي��د محصول را باال برد. نهاونديان با بيان اينكه اگر توليدي 
انجام ش��ود که بازار نداشته باش��د، جز خسارت نخواهد بود، 
گفت: کار بزرگي که در برجام انجام شد اين بود که ديوارهاي 
بلندي که بر سر راه تعامالت ما بود، شكست. به گفته وي ورود 
تكنولوژي و فناوري در حوزه کشاورزي به کشور مديون برجام 
است.  نهاونديان در پايان با تأکيد بر اينكه رشد بدون عدالت 
پايدار نمي ماند، ادامه داد: در بهره مندي از اقتصاد بايد گام هاي 
ج��دي برداريم. بحث عدالت اجتماعي به ويژه در کش��اورزي 
بسيار مهم است. کشاورز ما بايد احساس بهره مندي کند. بدون 
تأمين معيش��ت براي آنها نمي توان نسخه پيچيد. وي همچنين 
تأکيد کرد: بايد فاصله دهک پايين و باال در اقتصاد همواره مورد 
توجه ما باش��د و نگاه عدالت اجتماعي در اقتصاد بتواند رشد 
پايدار ما را تضمين کند. وزير جهادکشاورزي نيز در اين مراسم 
با اش��اره به افزايش 50 درصدي ميزان توليد ش��كر در کشور 
گفت: ميزان توليد کش��ور از يک ميليون و 100 هزار تن در 4 

سال گذشته به يک ميليون و 650 هزار تن رسيده است. 
محمود حجتي اظهار کرد: پيش از اين يک ميليون و 100 
هزار تن شكر در کشور توليد مي شد، درحالي که مصرف ساالنه 
شكر ما بين 2 تا 2 ميليون و 200 هزار تن است. به گفته وي با 
وجود همه مشكالتي که داشتيم امروز توانستيم زيرساخت هاي 
خوبي ايجاد کنيم و 4 س��ال آينده به راحتي مي توانيم در توليد 
شكر خودکفا شويم.  وي تصريح کرد: جداي از تأثيرات مثبت 
اين افزايش توليد، در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، بازاري را که 
به طور رايگان در اختيار کارگران و کشاورزان کشورهاي ديگر 

قرار داده بوديم، به کش��ور خود برگردانديم. وي درخصوص 
کشت پاييزه چغندرقند گفت: امسال کشت پاييزه چغندرقند از 
800 هزار تن گذشته است. حجتي افزود: کشت پاييزه چغندرقند 
کليد توليد ش��كر در کشور اس��ت. در کشت پاييزه تبخير آب 
بس��يار کمتر است و همچنين با توجه به اينكه ميزان زيادي از 
بارش ها در بهار و پاييز اس��ت، مي توان توليد چغندرقند را در 
اين فصل ها افزايش داد. وزير جهادکشاورزي همچنين بر لزوم 
تناوب کشت در توليد چغندرقند هم تأکيد کرد و گفت: مي توان 
چغندرقند را با توليد گندم متناوب کرد و اين گونه ضمن کاهش 

علف هاي هرز، توليد را هم افزايش داد.
حجتي با اش��اره به برخي سياست هاي سوء در دولت هاي 
گذشته گفت: در سال 85 با کاهش تعرفه شكر يكباره 2 ميليون 
و 500 هزار تن ش��كر وارد کشور ش��د، درحالي که ميزان نياز 
کش��ور به واردات بيش از 500 ه��زار تن نبود. به گفته حجتي 
بخش هاي زيادي از کش��اورزان از اين سوءمديريت و سياست 
غلط آس��يب ديدند. حجت��ي بر لزوم آسيب شناس��ي و تحليل 
تجربيات و همچنين مدون کردن تجربه اين افزايش توليد تأکيد 
کرد. به گفته حجتي مي توان با درس گرفتن از اين موضوع، در 
مورد محصوالت ديگر مانند روغن هم اين افزايش توليد و بعد 
خودکفايي را ايجاد کرد. وزير جهادکشاورزي ميزان خودکفايي 
روغن را 6 تا 7 درصد عنوان کرد و گفت: به دليل ضرورت کشور 
و نياز بخش کشاورزي بايد در بخش روغن هم خودکفا شويم. 

امسال توانستيم توليد کلزا را تا سه برابر افزايش دهيم.
غالمحس��ين ش��افعي، رئيس پارلمان بخ��ش خصوصي 
کش��ور نيز در اين مراسم گفت: در حوزه توليد شكر موفقيت 
چشمگيري حاصل شده است که در شرايط غيرعادي اقتصادي 

کشور )بحران آب( به دست آمد.
شافعي تصريح کرد: با اعمال سياست ها، مشارکت فعاالن 
اين عرصه، حضور متخصصان و پژوهش��گران مطرح کش��ور، 
روند رش��د توليد ش��كر افزايش پيدا کرد و امروز شاه��د آن 
هس��تيم که با مصرف آب کمتر، س��طح زيرکش��ت کمتر و در 

مجموع با پيوند علم و عمل اين رکورد به ثبت رسيد.
وي دس��تيابي به اين موفقيت ک��ه با افزايش توليد ثروت، 
درآمد و ايجاد اش��تغال همراه اس��ت را اقدامي مهم و اساسي 

دانست که بايد آن را به ساير صنايع نيز تسري داد.
حاشيه هاي يك مراسم 

رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ به سؤالي که در کابينه 
دولت دوازدهم حضور خواهيد داشت يا خير اظهار کرد: براي 
پاسخ به اين سؤال يک هفته بايد صبر کرد. وزير جهادکشاورزي 
با ارائه روايتي از افزايش واردات شكر در دولت نهم آن را دليل 
کاهش توليد داخلي شكر و به جاي آن افزايش توليد سيب زميني 
و توزيع مجاني آن ميان مردم دانس��ت. در مراسم جشن توليد 
ش��كر درحالي از محمود حجتي به دليل شكس��ته شدن رکورد 
توليد ش��كر قدرداني شد که به گفته محسن جالل پور، يک بار 
ديگر از وزير جهادکشاورزي به دليل حذف عمده بخشنامه ها و 

مجوزهاي غيرضروري وزارتخانه متبوعش، تقدير شده بود.
در اين مراس��م همچنين از »عباسيان، پيشكسوت صنعت 
قند و شكر«، »مفيدي، پيشكسوت نيشكر« و »اسماعيل برادران 

حسيني، چغندرکار برتر کشور« تجليل شد.

محمد نهاونديان در جشن ملي توليد شكر مطرح كرد:

انعكاس بهره وري در رشد توليد
دنياي اقتصاد: جش��ن ملي توليد ش��كر در پارلمان بخش 
خصوص��ي درحالي برگزار ش��د که متوليان اي��ن حوزه اعتقاد 
دارند که عوامل مؤثري چون کاهش سطح زيرکشت، بهره وري 
در مصرف آب و در نهايت پيوند علم و عمل توانس��ته رکورد 
تاريخ��ي يک ميليون و 650 هزارتني را در توليد ش��كر ايجاد 
کند. اين ميزان از توليد، توانس��ته کشور را به سطح خودکفايي 
75 درصدي در اين بخش برس��اند. براساس آمارهاي گزارش 
شده، در سال 81 به ازاي هر متر مكعب آب 81 گرم، در سال 
90 در حدود 437 گرم و در س��ال 95 بالغ بر 600 گرم ش��كر 

توليد شده که موفقيت بزرگي به شمار مي رود.
 آمارها نشان مي دهند که در سال 85 با وجود اينكه بيشترين 
ميزان توليد ش��كر را داش��تيم اما به دليل سياست هاي نادرست 
دول��ت که در نتيجه آن تعرفه واردات ش��كر به صفر رس��يد، 
واردات افزاي��ش يافت و به بي��ش از 2 ميليون و 500 هزارتن 
رس��يد که متأسفانه اين امر منجر به ايجاد يک روند نزولي در 
توليد ش��كر در سال هاي بعد شد. البته اين روند نزولي از سال 
92 در جه��ت عكس به حرکت خود ادامه داد و در نهايت در 
س��ال 95 پس از گذش��ت 120 س��ال توليد به باالترين ميزان 
تاريخي خود رس��يد. اين در حالي اس��ت که فعاالن اين حوزه 
معتقدند اين موفقيت چشمگير در شرايط غيرمتعارف اقتصادي 
کشور )بحران آب( به دست آمده و ضروري است با تجزيه و 
تحليل اين موفقيت به راهكاري علمي رسيد که قابل تسري به 
ساير صنايع بخش کشاورزي نيز باشد. به گفته فعاالن صنعت 
کش��اورزي پيش بيني مي شود ميزان توليد کشور در سال 1396 
به يک ميليون و 750 هزار تن برس��د. آنها بر اين باورند که با 
اطمينان، تالش و برنامه ريزي صحيح مي توانيم در پايان برنامه 

ششم توسعه، در توليد شكر خودکفا شويم.

جشن خودكفايي 75 درصدي توليد شكر
فعاالن بخش خصوصي که به انتقاد از دولت ها مش��هورند، 
روز گذشته از وزير جهادکشاورزي تقدير کردند تا نشان دهند 
در مواردي که اقدامات مؤثري از سوي دولت انجام شود، دست 
به تش��ويق مي زنند. فعاالن اقتصادي روز گذشته در اتاق ايران 
ميزبان محمود حجتي وزير جهادکش��اورزي، محمد نهاونديان 
رئي��س دفتر رئيس جمهور و فع��االن اقتصادي در حوزه توليد 
چغندرقند، نيش��كر و ش��كر بودند تا جشن توليد ملي شكر را 
به دليل رسيدن به خودکفايي 75درصدي در توليد اين محصول 
برگزار کنند. عليرضا اشرف، رئيس هيأت مديره انجمن صنايع 
قند ايران از توليد يک ميليون و 650هزار تن ش��كر در س��ال 
گذش��ته به عنوان رکورد تاريخ 122ساله توليد اين محصول در 
اي��ران ياد کرد و آن را حاصل اعتماد دولت به بخش خصوصي 
در اين زمينه دانس��ت. در اين مراس��م از وزير جهادکشاورزي 
تقدير ش��د تا محمود حجت��ي براي دومين بار مورد تحس��ين 
بخش خصوصي واقع شده باشد. نخستين بار بخش خصوصي 
به دلي��ل ح��ذف داوطلبانه مقررات دس��ت و پاگي��ر در حوزه 

کشاورزي، از حجتي تقدير کرده بود.

بازتاب رسانه ها
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محمود حجتي در اين مراس��م تأکيد کرد که بايد سياست 
افزايش توليد و حرکت به س��مت خودکفايي در توليد روغن 
نيز اجرا ش��ود. وزير جهادکشاورزي گفت: ميزان توليد کشور 
از يک ميليون و 100هزار تن در 4سال گذشته به يک ميليون و 
643 هزار تن رسيده است و در 4سال آينده مي توانيم به راحتي 
در توليد شكر خودکفا شويم. حجتي افزود: جداي از تأثيرات 
مثبت اين افزايش توليد در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، بازاري 
را که به طور رايگان در اختيار کارگران و کشاورزان کشورهاي 

ديگر قرار داده بوديم، به کشور خود برگردانديم.
به گفته حجتي، مي توان با درس گرفتن از اين موضوع، در 
مورد محصوالت ديگر مانند روغن هم اين افزايش توليد و بعد 
خودکفايي را ايجاد کرد. وزير جهادکشاورزي ميزان خودکفايي 
روغن را 6 تا 7درصد عنوان کرد و گفت: به دليل ضرورت کشور 
و نياز بخش کشاورزي بايد در بخش روغن هم خودکفا شويم. 
امروز توانس��تيم توليد کلزا را تا سه برابر افزايش دهيم اما بايد 
اين مس��ير ادامه يابد. غالمحسين شافعي، رئيس پارلمان بخش 
خصوصي کشور در اين مراسم به نقش توليد شكر در راستاي 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي اشاره کرد. وي خاطرنشان کرد: 
بايد اين حرکت مورد تجزيه و تحليل بيش��تر قرار بگيرد و به 
راهكاري علمي تبديل شود که در ساير حوزه ها نيز قابليت اجرا 
داشته باشد. محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور نيز در 
اين مراسم با تأکيد بر اين نكته که بايد نهضت ارتقاي بهره وري 
در کشور شكل بگيرد، گفت: امروز تضييع منابع انساني بيش از 
منابع طبيعي اس��ت. متأسفانه نتوانسته ايم در محيط کسب وکار 
کشور خالقيت هاي کارآفرينانه را به کار بگيريم. در اين وضعيت 
نبايد دچار اش��تباه شد و دولت را مسئول ايجاد شغل دانست. 
نهاونديان تأکيد کرد: دولت بسترس��از اس��ت و به طور قطع با 
اين ميزان کاهش در درآمدهاي خود ديگر به هيچ وجه نبايد از 
آن انتظار داش��ت که شغل دولتي به وجود آورد. با بودجه هاي 
عمراني دولت نمي توان شغل آفريد. بايد از دولت بخواهيم که 
فقط وظيفه خود را انجام دهد تا بخش خصوصي با احس��اس 

رقابت و عدالت، کارآفريني کند.

تنها چغندرقند و ش��كر نيستند که ما به چنين دستاوردهايي در 
توليد آنها رسيده ايم بلكه ما در محصوالتي مانند گندم نيز همين 
عملكرد را داش��ته ايم و بدون اينكه سطح زيرکشت را افزايش 
داده باش��يم يا اينكه مصرف آب را باال ببريم، محصول بيشتري 
به دس��ت آورده ايم و اين رمز و کليد رش��د پايدار ايران است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور خاطرنش��ان کرد: بنده به سهم خود و 
از طرف دولت از تمام کشاورزان، مهندسان و تحليلگران تشكر 
مي کنم که توانس��تند چنين عملكرد موفقيت آميزي را به نمايش 
بگذارند، چرا که اين کار نه تنها براي کش��اورزي  اهميت زيادي 
دارد، بلكه به عنوان يک حجت براي ديگر بخش ها تلقي مي شود 
که با تكيه بر بهره وري مي توان محصول را باال برد. نهاونديان با 
اشاره به اينكه ما بيشتر از منابع طبيعي، منابع انساني را تضعيف 
کرده ايم، گفت: اين همه س��رمايه انساني بايد در فضاي کسب 
و کار مس��اعدي تبديل به نيروي کار مفيد شود، اما متأسفانه ما 
نتوانس��تيم اين س��رمايه را در يک محيط مناسب تبديل به يک 

نيروي کار خالق کنيم و آنها را به کار بگيريم.
خودكفايي در توليد شكر تا ۴ سال ديگر

وزير جهادکشاورزي در جشن ملي توليد شكر خطاب به 
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، غالمحسين شافعي 
رئيس اتاق ايران و ديگر فعاالن بخش خصوصي تصريح کرد: 
ما در بحث روغن نباتي دس��ت نيازمان را به س��وي شما دراز 
مي کني��م و اعالم مي کنيم که وضع م��ان در زمينه روغن خوب 
نيس��ت. حجتي با بيان اينكه درجه خودکفايي کشور در زمينه 
روغن بين 6 تا 7  درصد است، اظهار داشت: هر ملتي در تاريخ 
خود دچار فراز و نشيب هاي زيادي مي شود و به ياد داريم که ما 
در تير و مرداد 92 به روغن نياز داشتيم، اما بنابر داليل موجود 
نمي توانستيم اين محصول را وارد کنيم. او تأکيد کرد: همانطور 
که توانس��تيم در بخش شكر تا حد زيادي خودکفا شويم، اين 
امكان در روغن نيز وجود دارد. وزير جهادکشاورزي اضافه کرد: 
همچنين بايد اين خبر خوش را نيز اعالم کنم که ايران رکورد 
توليد کلزا را در يک مزرعه در کرمانش��اه با توليد 9/5 تن کلزا 
در هكتار شكسته است که اين توليد با نظارت فرانسوي ها انجام 
مي شود. حجتي تصريح کرد: ما قطعًا مي توانيم در توليد روغن 
به نقطه خوبي برسيم اگر پا به پاي هم حرکت کنيم، فقط نبايد 
سر به سر هم بگذاريم و بايد منافع ملي را در اين زمينه در نظر 
بگيريم. او در بخش ديگري از سخنان خود اظهارداشت: ما با 
همين همتي که داريم قطعًا در 4س��ال آينده مي توانيم در توليد 
شكر خودکفا شويم. وزير جهادکشاورزي اضافه کرد: مقدمات 
اين کار فراهم ش��ده و گلوگاه آن تجهيز کارخانجات است که 

اميدواريم با انجام اين کار، اهداف ما محقق شود.
ركورد توليد شكر شكست

رئيس اتاق ايران در اين مراس��م با بيان اينكه دس��تيابي به 
رکورد قابل توجه توليد ش��كر در تاريخ 120 س��اله اين صنعت 
بي سابقه بوده است، اظهار داشت: اين اتفاق درحالي رخ داد که 
مايه اصلي توليد اين محصول يعني آب در يک شرايط استثنايي 
و بحراني در کش��ور قرار دارد، اما خوشبختانه ما شاهد هستيم 
که با اس��تفاده از آب کمتر و س��طح زيرکشت کمتر، رسيدن به 
اين پست محقق شده است. غالمحسين شافعي تصريح کرد: ما 
شاهد پيوند علم و عمل در بخش کشاورزي هستيم. او ادامه داد: 
رکورد توليد شكر نشان مي  دهد که وقتي مي گوييم مي  توانيم در 
شرايط غيرمتعارف، کارهاي بزرگ انجام بدهيم، حرف بي اساس 
نمي  زنيم و اين کار امكان پذير است. شافعي با بيان اينكه در سال 
81 به ازاي هر مترمكعب آب، 120 گرم شكر توليد شده است، 
گفت: اين عدد در س��ال 90 به 437 گرم و در سال 95 به 600 

گرم رسيده که يک اقدام و رکورد بسيار فوق العاده است.

اختصاص دهد اما به دلي��ل عدم برنامه ريزي ها و مديريت هاي 
ناصحيح اعمال ش��ده در دولت ه��اي قبل به يكي از بخش هاي 
اقتصادي مبدل ش��ده اس��ت که توجه کمي را به خود معطوف 
مي کند؛ موضوعي که حتي در روزهاي پسابرجامي نيز مشهود 
بود و کمتر نامي از سرمايه گذاراني شنيده مي شد که مي خواهند 
در بخش کش��اورزي س��رمايه گذاري کنند. گو اينكه با وجود 
موقعي��ت ژئوپولتيک ايران قطعًا ورود س��رمايه گذاري به اين 
بخش مي توانس��ت اي��ن بخش را نيز همچون س��اير بخش ها 
ب��ه پويايي برس��اند. با اين حال و با هم��ه کم توجهي هايي که 
تاکنون به اين بخش شده اما در برخي زمينه ها خودکفايي  هاي 
قابل توجه��ي رخ داده اس��ت. خودکفايي هايي که هر چند بايد 
براي آنها به جاي لفظ نخستين بار از شمارگان دومين بار استفاده 
کرد اما با توجه به اينكه جلوي خروج ارز از کشور را مي گيرد، 

حائزاهميت است.
خودکفايي هاي��ي همچون خودکفاي��ي در توليد گندم که 
يک بار در سال پاياني دولت هشتم روي داد و با عدم مديريت 
صحيح بخش کش��اورزي در دولت نهم و دهم از دست رفت 
و مجدداً در دولت يازدهم با تمرکز بر مديريت صحيح دوباره 
شاهد خودکفايي در اين زمينه بوديم و حاال کشور خود را براي 

جشن خودکفايي شكر در چهار سال آينده آماده مي کند.
خودکفايي اي که قطعاً مي تواند بحران هاي کمبود شكر را از 
بين برده و ايران را در جهان، سهم دار صادرات کند. در همين 
زمينه در جش��ني که روز گذش��ته با حضور مسئوالن مربوطه 
در جمع پارلمان بخش خصوصي گرفته ش��د؛ محمود حجتي، 
وزير کش��اورزي دولت يازدهم که گويا در دولت دوازدهم نيز 
سكاندار اين وزارتخانه است آن را تأييد مي کند، اما با استفاده 
از قيد »احتمال« مي گويد: »از ميانه دهه 80 وضعيت توليد اين 
محص��ول در ايران به دليل ح��ذف تعرفه واردات اين محصول 
به ش��دت آس��يب ديد. دولت يازدهم در چهار س��ال گذش��ته 
تالش کرد تا با اين مش��كل دس��ت و پنجه نرم کند و سرانجام 
در آخرين روزها جش��ن ملي ش��كر با موفقيت برگزار ش��د. 
مواردي مانند آنچه ديروز رخ داد، خودکفايي گندم، باز ش��دن 
گره قراردادهاي نفتي و جلب س��رمايه گذار خارجي وضعيت 
کشور را به نحوي رقم زده که دولت دوازدهم در شرايطي بهتر 

کار خود را آغاز کند.«
وضع مان در روغن خوب نيست

محمود حجتي در جشن ملي توليد شكر خطاب به محمد 
نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور، غالمحسين شافعي، رئيس 
اتاق ايران و ديگر فعاالن بخش خصوصي تصريح مي کند: »ما 
در بحث روغن نباتي دس��ت نيازمان را به س��وي ش��ما دراز و 
اعالم مي کنيم که وضع مان در زمينه روغن خوب نيست. درجه 
خودکفايي کش��ور در زمينه روغن بين 6 تا 7 درصد است. هر 
ملتي در تاريخ خود دچار فراز و نشيب هاي زيادي مي شود و به 
ياد داريم که ما در تير و مرداد 92 به روغن نياز داشتيم اما بنابر 
داليل موجود نمي توانستيم اين محصول را وارد کنيم. بنابراين 
نبايد بيش از 90 درصد در اين زمينه وابس��ته باشيم. همانطور 
که توانس��تيم در بخش ش��كر تاحد زيادي خودکفا شويم، اين 

امكان در روغن نيز وجود دارد.«
نگاه غلط به تعرفه شكر، بخش هاي ديگر را 

متأثر كرد
وزي��ر جهادکش��اورزي با بي��ان اينكه ما بي��ش از 3 برابر 
قبل کلزا توليد کرديم، مي افزايد: »پيش بيني ش��ده است امسال 
بيش از 300 هزارتن کلزا در تناوب کش��ت گندم کشت شود. 
همچنين بايد اين خبر خوش را نيز اعالم کنم که ايران رکورد 
توليد کلزا را در يک مزرعه در کرمانش��اه با توليد 9/5 تن کلزا 
در هكتار شكس��ته اس��ت که اين توليد با نظارت فرانسوي ها 
انجام مي شود. ما قطعًا مي توانيم در توليد روغن به نقطه خوبي 
برس��يم اگر پا به پاي هم حرکت کنيم، فقط نبايد سربه سر هم 
بگذاري��م و بايد مناف��ع ملي را در اين زمينه در نظر بگيريم. ما 
ب��ا همين همتي که داريم قطعًا در چهار س��ال آينده مي توانيم 
در توليد ش��كر خودکفا شويم. مقدمات اين کار فراهم شده و 
گلوگاه آن تجهيز کارخانجات است که اميدواريم با انجام اين 

کار، اهداف ما محقق شود.«
سياست هاي غلط مانع خودكفايي شكر

وزير جهادکشاورزي با اشاره به نياز 400 تا 500 هزار تني 
واردات شكر در سال اظهار داشت: »اميدواريم با اقداماتي که در 
حال انجام است بتوانيم اين ميزان را هم در داخل کشور توليد 
کنيم.  تعرفه واردات شكر در نيمه دوم سال 84 تا ارديبهشت 85 
در دولت نهم 5 بار کاهش يافت و به صفر رس��يد. اين کاهش 
تعرفه منجر به واردات 2/5 ميليون تن ش��كر در سال 85 شد. 

شمارش معكوس براي خودكفايي شيرين
آرمان- نوشين ايزدپناه: روز گذشته مراسم جشن ملي توليد 
ش��كر در محل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با حضور 
رئيس دفتر رئيس جمهور، وزير کشاورزي، رئيس اتاق بازرگاني 
و فعاالن اقتصادي برگزار شد.در اين مراسم محمد نهاونديان بر 
تأثير برجام بر ورود فناوري جديد تأکيد کرد و آن را مؤثر در 
افزايش توليدات کشاورزي دانست. محمود حجتي هم عنوان 
کرد که تا 4 سال ديگر مي توانيم در توليد شكر خودکفا شويم. 
غالمحس��ين ش��افعي نيز از رکورد شكني در زمينه توليد شكر 

که در 120 سال اخير بي سابقه بوده خبر داد.
ركورد توليد شكر؛ معجزه بهره وري

رئيس دفتر رئيس جمهور در مراسم جشن ملي شكر که در 
محل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران برگزار ش��د، گفت: 
رکورد در توليد ش��كر نش��ان مي دهد مي توانيم با تكيه بر منابع 
موجود محصول بيش��تري داشته باشيم و اين معجزه بهره وري 
است. محمد نهاونديان با بيان اينكه اگر توليدي انجام شود که 
بازار نداشته باشد، جز خسارت نخواهد بود، افزود: کار بزرگي 
که در برجام انجام شد اين بود که ديوارهاي بلندي که بر سر راه 
تعامالت ما بود، شكست. به گفته وي ورود تكنولوژي و فناوري 
در حوزه کش��اورزي به کشور مديون برجام است. رئيس دفتر 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به اينكه بخش کشاورزي توانسته 
در توليد چغندرقند و شكر عملكرد بسيار مناسبي داشته باشد، 
اظهار داش��ت: عملكرد توليد چغندرقند از 31 تن در هكتار در 
سال 88 به 53 تن در هر هكتار در حال حاضر رسيده ضمن اينكه 
توليد شكر نيز از 4/3 گرم به 7/6 گرم رسيده که اين دستاوردها 
مايه مباهات است. نهاونديان با اشاره به اينكه 1/3 رشد اقتصادي 
بايد از رش��د بهره وري حاصل ش��ود، گفت: متأسفانه هنوز اين 
مسئله تحقق نيافته است، اما گزارشاتي که در اين جلسه مطرح 
شد نش��ان مي دهد که اين کار شدني است و مي شود با استفاده 
بهين��ه از منابع موجود، ب��ازده کار را باالتر برد. او تصريح کرد: 

بازتاب رسانه ها

وزير جهادكشاورزي در آخرين روزهاي دولت يازدهم وعده داد

خودكفايي شكر، 4 سال ديگر
بخش کش��اورزي از بخش هاي مهجورمانده اقتصاد است 
ک��ه در عين اينكه مي تواند س��هم خوب��ي از اقتصاد را به خود 
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صفر ش��دن تعرفه واردات شكر منجر به کاهش توليد شكر به 
500 هزار تن شد و توليد چغندر هم از 6/5 ميليون به نزديک 
2 ميليون تن توليد کاهش يافت. سياست  و نگاه غلط در تعيين 
تعرفه شكر منجر شد ساير بخش هاي کشاورزي به غير از توليد 
چغندر و شكر هم آسيب ببيند بنابراين در سال 87 کشاورزان 
به جاي کشت چغندر اقدام به کشت سيب زميني کردند و در آن 
س��ال به دليل افزايش توليد سيب زميني اين محصول به صورت 
مجاني در بين مردم توزيع شد و سلسله وار آن تصميم غلط منجر 
به فاجعه در بخش هاي کش��اورزي و صنعت قندوشكر کشور 
شد. در دولت تدبير و اميد و با حمايت رئيس جمهوري، تعامل 
مثب��ت با بخش صنعت، تالش کش��اورزان و تعامالت جهاني، 
نزديک به 50 درصد افزايش توليد ش��كر داشتيم و توليد شكر 
از ي��ک ميلي��ون و 100 هزار تن در س��ال 92 به يک ميليون و 

643 هزار تن افزايش يافته است«.
عدالت اجتماعي، توسعه پايدار را تضمين مي كند

محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور که خود زماني 
به عنوان رئيس پارلمان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني حضور 
داش��ت و اين روزها زمزمه حضورش در کابينه دوازدهم بيشتر 
از پست فعلي اش به گوش مي رسد در مراسم جشن ملي شكر 
گفت: »رکورد در توليد ش��كر نش��ان مي دهد مي توانيم با تكيه 
بر منابع موجود محصول بيش��تري داش��ته باشيم و اين معجزه 
بهره وري اس��ت. اگر توليدي انجام شود که بازار نداشته باشد، 
جز خس��ارت نخواهد بود و کار بزرگي که در برجام انجام شد 
اي��ن بود ک��ه ديوارهاي بلندي که بر س��ر راه تعامالت ما بود، 
شكس��ت. قطعًا ورود تكنولوژي و فناوري در حوزه کشاورزي 
به کشور مديون برجام است. بخش کشاورزي توانسته در توليد 
چغندرقند و ش��كر عملكرد بسيار مناسبي داشته باشد؛ عملكرد 
توليد چغندرقند از 31 تن در هكتار در س��ال 88 به 53 تن در 
هر هكتار در حال حاضر رس��يده اس��ت.« وي با اشاره به اينكه 
3/1 رش��د اقتصادي بايد از رشد بهره وري حاصل شود، افزود: 
»متأس��فانه هنوز اين مسئله تحقق نيافته است اما گزارشاتي که 
امروز در اين جلسه مطرح شد، نشان مي دهد که اين کار شدني 
است و مي شود با استفاده بهينه از منابع موجود، بازده کار را باالتر 
برد. تنها چغندرقند و شكر نيستند که ما به چنين دستاوردهايي 
در توليد آنها رس��يده ايم بلكه ما در محصوالتي مانند گندم نيز 
همين عملكرد را داش��ته ايم و بدون اينكه س��طح زيرکشت را 
افزايش داده باش��يم يا اينكه مصرف آب را باال ببريم، محصول 
بيش��تري به دست آورده ايم و اين رمز و کليد رشد پايدار ايران 
است.« وي همچنين با تأکيد بر اينكه رشد بدون عدالت، پايدار 
نمي ماند، ادامه داد: »در بهره مندي از اقتصاد بايد گام هاي جدي 
 برداريم. بحث عدالت اجتماعي به ويژه در کشاورزي بسيار مهم 
است. کشاورز ما بايد احساس بهره مندي کند. بايد فاصله دهک 
پايين و باال در اقتصاد همواره مورد توجه ما باشد و نگاه عدالت 

اجتماعي در اقتصاد بتواند رشد پايدار ما را تضمين کند.«
تسري موفقيت شكر به ساير حوزه ها

در اين مراس��م غالمحسين ش��افعي، رئيس پارلمان بخش 
خصوصي هم به نقش توليد ش��كر در راس��تاي تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: »در حوزه توليد شكر موفقيت 
چشمگيري حاصل شده است که در شرايط غيرعادي اقتصادي 
کش��ور به دست آمد. با اعمال سياست ها و مشارکت فعاالن اين 
عرصه، حضور متخصصان و پژوهش��گران مطرح کشور، روند 
رش��د توليد شكر افزايش پيدا کرد. امروز شاه�د آن هستيم که 
با مصرف آب کمتر، سطح زيرکشت کمتر و در مجموع با پيوند 
علم و عمل اين رکورد به ثبت رسيد. دستيابي به اين موفقيت که 
با افزايش توليد ثروت، درآمد و ايجاد اشتغال همراه است اقدامي 
مهم و اساسي است که بايد آن را به ساير صنايع نيز تسري داد.« 
وي ادامه داد: »بايد اين حرکت مورد تجزيه وتحليل بيشتر قرار 
بگيرد و به راهكاري علمي تبديل شود که در ساير حوزه ها نيز 
قابليت اجرا داشته باشد. در سال 81 به ازاي هر متر مكعب آب 
81 گرم، در سال 90 در حدود 437 گرم و در سال 95 بالغ بر 

600 گرم شكر توليد شده که موفقيت بزرگي است.«

گف��ت: ما به راحتي و قطعًا مي توانيم در بخش توليد ش��كر در 
4 س��ال آينده در توليد شكر خودکفا شويم. محمود حجتي در 
جش��ن ملي توليد شكر که با حضور محمد نهاونديان در اتاق 
بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: اين کاري که در صنعت قند و 
شكر در کشور شروع شده، نبايد نيمه کاره بماند و بايد آن را در 
تمام زمينه هايش يعني فراز و نشيب ها و همچنين موفقيت هايش 
مدون کرد. وزير جهادکشاورزي با بيان اينكه بايد ميزان توليدات 
در سال هاي مختلف و همچنين افت و خيزهاي توليد در دهه 
اواس��ط و اواخر دهه 80 بايد بررسي شود، گفت: ميزان توليد 
ش��كر از يک ميليون و 100 هزار تن در 4 سال گذشته به يک 
ميليون و 650 هزار تن در سال 95 افزايش يافت و توليد شكر 

به ميزان 50 درصد افزايش يافته است.

نهم که کمر توليد را شكست و نقشي که اين موضوع در توليد 
سيب زميني و توزيع مجاني آن بين مردم داشت، صحبت کند.

محم��ود حجتي عنوان کرد که افزايش واردات ش��كر در 
دولت نهم دليل افزايش توليد س��يب زميني و توزيع مجاني آن 
ميان مردم بود. به گفته وزير جهادکشاورزي به واسطه واردات 
گس��ترده شكر در سال هاي گذش��ته، به راحتي بازار در اختيار 
ديگر کش��ورها قرار مي گرفت، اما در مقابل بازاري نمي گرفتيم 
و در مواقع��ي حتي با التماس ش��كر مي خريديم. او تأکيد کرد 
که بازار يک آورده مناس��ب اس��ت و نبايد با صفر ريال آن را 
در اختيار صنعت و کشاورزي ديگر کشورها قرار داد و به اين 

ترتيب در کشورمان بر ميزان ناهنجاري ها افزود.
حجتي با اشاره به بحران هاي مختلف براي واردات برخي 
محصوالت کشاورزي در طول دهه هاي گذشته گفت: به طوري 
که س��رمايه هاي نفتي خود را صادر کرديم، با چند واسطه پول 
آن را به کشور آورديم تا با آن شكر بياوريم و بخوريم که اين 
امر اقتصاد کش��ور را به زمين زد.به گفته وزير جهادکشاورزي، 
تعرفه واردات شكر از نيمه دوم  سال 84 تا نيمه اول  سال 85، 
5بار کاهش پيدا کرد تا به صفر رسيد که اين امر ناشي از نبود 

برنامه ريزي هاي مناسب براي توليد و تأمين  محصول بود.
واردات ٢/٥ ميليون تن شكر در دولت نهم

حجتي يادآور شد: در آن سال ها نياز کشور به شكر 30 تا 
40 هزار تن بود اما 2 ميليون و500 هزار تن شكر به کشور وارد 
ش��د که اين موضوع ميزان توليد را به 500 هزار تن کاهش داد 
و در همه بخش هاي مرتبط از جمله به کشاورزان و کارخانه ها 
آس��يب وارد کرد. ب��ه گفته حجتي،  بعد از اي��ن وقايع بود که 
کشاورزان به جاي چغندر، سيب زميني کاشتند که موجب توزيع 
س��يب زميني هاي مجاني شد. او با اش��اره به اين که توليد شكر 
در کشور از 120 سال گذشته شروع شد، اظهار داشت: افزايش 
توليد شكر در کشور نيمه کاره گذاشته نمي شود. البته موفقيت ها 
و مش��كالتي دراين باره براي ما پيش آمده و بايد با شناس��ايي 
آنها، مش��كالت را برطرف کنيم. اين عضو کابينه تأکيد کرد که 
در طول 4 سال گذش��ته با حمايت و پشتيباني رئيس جمهوري 
و تعامل س��ازنده و فداکاري بخش صنعت و تالش کشاورزان 
مقدمات افزايش توليد به دست آمد. درعين  حال شكر سرلوحه 
کار کشاورزان قرار گرفت و اين کار بدون همكاري و همراهي 
بخ��ش خصوصي و دولتي امكان پذير نبود.حجتي با اش��اره به 
افزايش 50 درصدي توليد ش��كر در کش��ور و رس��يدن آن از 
يک ميلي��ون و 100 هزار تن به بي��ش از يک ميليون و600 هزار 
تن گفت: مصرف ش��كر در کش��ور 2 ميليون و 100 هزار تن تا 
2  ميليون و 200 هزار تن اس��ت و مي توانيم در 4 س��ال آينده به 

خودکفايي در اين محصول دست يابيم.
كشت پاييزه چغندرقند؛ كليد توليد كشور

او کش��ت پاييزه چغندرقند را کليد توليد کشور دانست و 
افزود: اين توليد، مصرف آب را 1,4 درصد کاهش داده اس��ت. 
اين درحالي است که ما در تابستان محدوديت منابع آب داريم 
اما در پاييز به خاطر سردي هوا و کاهش تبخير مي توانيم همراه 
با استفاده از آب سرد توليد را افزايش دهيم. حجتي با تأکيد بر 
اين که در کش��ور اقليم مناسب کشت پاييزه وجود دارد، اظهار 
داشت: طبق تجربه  سال گذشته از طريق کشت پاييزه موفق به 
توليد 700 هزار تن چغندر شديم که اين محصوالت در مناطقي 
از ايالم، کرمانشاه و فارس است. به گفته اين مقام مسئول، توليد 
چغندر نياز فني توليدات کش��ور اس��ت که باعث از بين رفتن 

علف هاي هرز و افزايش توليد گندم مي شود.
توليد پارسال شكر بي سابقه بود

در اين مراس��م رئيس اتاق بازرگاني ايران هم با اش��اره به 
بي سابقه بودن توليد شكر در  سال گذشته در مقايسه با 120 سال 
گذشته گفت: در سايه اعمال هماهنگ و مشارکت همه تالشگران 

افزايش 50 درصدي توليد شكر در کشور محقق شد.
غالمحس��ين ش��افعي تأکيد کرد که اين توليد در شرايطي 
شكل  گرفته که آب کشور در شرايط بحراني قرار دارد و رسيدن 
به چنين رکوردي در توليد چغندرقند با کمترين ميزان استفاده 
از آب انجام ش��ده اس��ت.به گفته رئيس ات��اق بازرگاني ايران 
رکورد توليد شكر نشان مي دهد که وقتي مي گوييم مي توانيم در 
شرايط غيرمتعارف، کارهاي بزرگ انجام بدهيم، حرف بي اساس 
نمي زنيم و اين کار امكان پذير اس��ت. شافعي با بيان اين که در  
س��ال 81 به ازاي هر مترمكعب آب، 120گرم شكر توليد شده 
است، عنوان کرد که اين عدد در  سال 90 به 437گرم و در  سال 
95 به 600گرم رس��يده که يک اقدام و رکورد بسيار فوق العاده 
اس��ت. به گفته شافعي، پيوند علم و عمل در بخش کشاورزي 

در توليد محصول چغندرقند به وضوح مشخص است.

حجتي: تنها 4 سال ديگر در توليد شكر
خودكفا مي شويم

وزير جهادکشاورزي در جشن توليد شكر در اتاق بازرگاني 

ركورد 1٢0 ساله توليد شكر شكسته شد
جش��ن ملي ش��كر محمود حجتي، وزير كشاورزي: در 
دولت گذشته پول توسعه كشور را صرف واردات كمرشكن 
شكر كردند رئيس مؤسسه تحقيقات كشاورزي در گفت وگو 
ب��ا »ش��هروند«: همزمان با افزايش كش��ت پاييزه چغندرقند 

موجب صرفه جويي 5۰ درصدي در مصرف آب شد.
شهروند | توليد شكر ايراني رکورد 120ساله را شكست و 
به يک ميليون و643 هزار تن رسيد. حاال نه تنها شكر رکوردزني 
کرده بلكه بكارگيري فناوري موجب شده است که توليد شكر با 
صرفه جويي 50 درصدي مصرف آب به دست آيد. ديروز بسياري 
از فعاالن اين صنعت به همراه شماري از مسئوالن دولتي ازجمله 
محمود حجتي وزير کش��اورزي و محمد نهاونديان رئيس دفتر 
رئيس جمهوري در اتاق بازرگاني ايران گردهم آمدند تا جش��ن 
ملي شكر را برگزار کنند. محمود حجتي در اين گردهمايي اعالم 
کرد؛ کمر توليدکنندگان شكر در دولت گذشته شكست و درحالي 
 که نياز ايران به شكر 30 تا 40 هزار تن بود، 2,5 ميليون تن شكر به 
کشور وارد مي شد. همين موضوع باعث شد مزارع چغندرقند به 
زيرکشت سيب زميني بروند. سيب زميني هاي مازادي که دستمايه 

تبليغاتي محمود احمدي نژاد شد.
اس��كندر زند رئي��س مؤسس��ه تحقيقات کش��اورزي به 
»شهروند« توضيح مي دهد: دولت يازدهم با انتقال زمان کشت 
چغندرقند و توليد بذر مقاوم به خشكي توانسته است همزمان 
ب��ا صرفه جويي در مص��رف آب به يک رکورد بزرگ در توليد 

شكر دست پيدا کند.
صرفه جويي ٥۰ درصدي در مصرف آب

اس��كندر زند، رئيس مؤسس��ه تحقيقات کش��اورزي در 
گفت وگو با »شهروند« با اشاره به اين که دانش فني کشت پاييزه 
چغندرقند از 20 سال پيش به دست آمده بود، اما اجرا نمي شد، 
گفت: در دولت يازدهم از آن جا که مشكل کم آبي جدي گرفته 
شد، کشت چغندرقند از فصل بهار به پاييز منتقل شد، زيرا در 
فصل پاييز بخش عمده اي از آب مورد نياز اين محصول توسط 

آب سبز يعني آب باران تأمين مي شود.
به گفته زند، کش��ت پايي��زه چغندرقن��د موجب افزايش 
بهره وري آب و صرفه جويي 50 درصدي در مصرف آب مي شود 
و شرايط رش��د را براي چغندرقند فراهم مي کند؛ به طوري که 
متوس��ط عملكرد که در کش��ت بهاره حدود 50 تن در هكتار 
اس��ت، در کش��ت پاييزه به حدود 70 تن در هكتار مي رس��د. 
رئيس مؤسس��ه تحقيقات کشاورزي با بيان اين که کشت پاييزه 
چغندرقند نيازمند شناسايي ارقام بهتر و مناسب تر و مكان سنجي 
بود، توضيح داد: دانش توليد ارقام مناس��ب کش��ت پاييزه در 
مؤسس��ه تحقيقات کشاورزي به دست آمد و همچنين در اين 
مؤسس��ه نسبت به شناسايي و تست ارقام مناسب خارجي هم 
اقدام ش��د.به گفته زند، مكان سنجي کشت پاييزه اين محصول 
هم توسط مؤسسه تحقيقات چغندرقند به دست آمد و درنهايت 
اين دانش فني با مشارکت بخش تحقيقات و ترويج به عرصه 

منتقل شد.
واردات بي رويه شكر كمر توليد را شكست

اما ديروز در جش��ن ملي توليد شكر وزير جهادکشاورزي 
فرصت را مناس��ب ديد تا از واردات گس��ترده شكر در دولت 

بازتاب رسانه ها



شماره 167 و 168 - تير و مرداد 141396

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 سال

56,138.7 57,446.2 64,157.1 74,245.0 79,286.1 80,312.5 72,271.1 67,585.2 ذخاير ابتداي دوره

165,184.3 174,349.2 184,161.6 181,493.9 180,704.3 174,636.2 177,782.7 190,953.3 توليد

59,930.8 60,765.1 64,322.5 63,885.2 63,966.4 69,035.0 66,841.8 68,091.3 واردات

162,649.7 168,035.8 171,678.9 175,709.5 178,554.4 179,757.4 180,511.7 184,375.3 مصرف

61,157.9 60,367.6 66,717.2 64,628.5 65,089.9 71,955.2 68,798.7 69,751.4 صادرات

57,446.2 64,157.1 74,245.0 79,286.1 80,312.5 72,271.1 67,585.2 72,503.1 ذخاير انتهاي دوره

6,736.7 9,164.9 9,812.4 -2,667.7 -789.6 -6,068.1 3,145.5 13,170.6 افزايش)کاهش( توليد نسبت به سال قبل)هزار تن(

4.25 5.55 5.63 -1.45 -0.44 -3.36 1.80 7.41 افزايش)کاهش( توليد نسبت به سال قبل)درصد(

300 5,386.1 3,643.1 4,030.6 2,844.9 1,203.0 754.3 3,863.6 افزايش)کاهش( مصرف نسبت به سال قبل)هزار تن(

0.18 3.31 2.17 2.35 1.62 0.67 0.42 2.14 افزايش)کاهش( مصرف نسبت به سال قبل)درصد(

35.32 38.18 43.25 45.12 44.98 40.20 37.44 39.32 ذخيره نسبت به مصرف کّل)درصد(

وضعيت توليد، مصرف، صادرات، واردات، ذخيره و نسبت ذخيره به مصرف يک سال جهان )هزار تن(

مصرف شكر در جهان به صورت قاره اي )هزارتن/ شكرخام(

2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 نام قاره
31,012 31,048 30,955 31,195 31,245 اروپا
21,963 21,472 21,043 20,356 19,593 آفريقا
21,521 21,341 20,997 20,782 20,659 آمريكاي مرکزي و شمالي
20,303 19,949 19,995 20,606 21,112 آمريكاي جنوبي
87,879 85,005 85,068 83,907 81,389 آسيا

1,695 1,695 1,697 1,706 1,708 اقيانوسيه
184,375 180,511 179,757 178,554 175,709 جمع )جهان(

توليد شكر در جهان به صورت قاره اي )هزارتن/شكرخام(

2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 نام قاره
33,336 30,432 26,031 29,938 27,747 اروپا
12,713 11,684 10,896 11,335 11,293 آفريقا
22,847 22,485 22,247 22,673 22,228 آمريكاي مرکزي و شمالي
47,657 47,553 48,314 42,393 47,451 آمريكاي جنوبي
68,787 60,119 61,769 68,852 68,470 آسيا

5,612 5,506 5,376 5,510 4,302 اقيانوسيه
190,953 177,782 174,636 180,704 181,493 جمع )جهان(

مصرف سرانه به تفكيک قاره ها و جهان )هر نفر/ کيلوگرم(

2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 نام قاره
37.52 37.63 37.58 37.96 38.10 اروپا
17.71 17.72 17.78 17.61 17.37 آفريقا
30.93 36.95 36.70 36.68 36.79 آمريكاي مرکزي و شمالي
48.09 47.66 48.20 50.13 51.85 آمريكاي جنوبي
20.12 19.63 19.82 19.73 19.31 آسيا
44.19 44.66 45.21 45.94 46.53 اقيانوسيه
24.66 24.39 24.55 24.64 24.51 جهان

ميزان توليد و مصرف برخي از کشورهاي جهان 17-2016  )هزارتن/شكرخام(

مصرف سرانه)کيلو( کل توليد کل مصرف کشور
56.94 11,953 40,061 برزيل
20.52 27,500 26,500 هندوستان
12.14 17,500 12,100 چين
51.16 5,700 12,000 تايلند
27.03 5,700 8,035 پاکستان
34.31 11,319 7,893 آمريكا
44.59 6,405 6,570 روسيه
39.70 4,995 6,200 مكزيک
38.18 2,489 5,625 فرانسه
58.11 1,350 5,357 استراليا
40.15 3,250 4,500 آلمان
58.21 900 3,000 گواتماال
24.39 137,841 137,841 جهان

وارد کنندگان عمده جهان
)بيش از يک ميليون تن( 2016-17

ميزان واردات)هزارتن( نام کشور
6,000 چين

5,235 اندونزي
3,500 آمريكا
2,500 هندوستان
2,300 امارات
2,250 بنگالدش
2,090 الجزاير
1,967 کره جنوبي
1,983 مالزي
1,746 نيجريه
1,700 ايتاليا
1,600 عربستان
1,389 مصر

صادر کنندگان عمده جهان
)بيش از يک ميليون تن( 2016-17

ميزان صادرات)هزارتن( نام کشور
26,687 برزيل
7,904 تايلند
4,041 استراليا
3,200 فرانسه
2,067 گواتماال
2,032 امارات
1,700 آلمان
1,296 مكزيک

مصرف کنندگان عمده جهان 
2016-17 

ميزان مصرف )هزارتن( نام کشور

27,500 هندوستان

17,500 چين

11,953 برزيل

11,319 آمريكا

7,883 اندونزي

6,405 روسيه

5,700 پاکستان

5,700 تايلند

4,995 مكزيک

3,879 مصر

3,250 آلمان

2,724 ترکيه

2,489 فرانسه

111,297 جمع

* بيش از 61 درصد از کل توليد ش�كر در س�ال 17-2016 در 
سيزده کشور فوق مصرف شده است.

بزرگ ترين توليد کنندگان جهان 
2016-17

مصرف)هزارتن( ميزان توليد)هزارتن( نام کشور
11,953 40,061 برزيل
27,500 26,500 هندوستان
17,500 12,100 چين
5,700 12,000 تايلند
5,700 8,035 پاکستان
11,319 7,893 آمريكا
6,405 6,570 روسيه
4,995 6,200 مكزيک
2,489 5,625 فرانسه
1,350 5,357 استراليا
3,250 4,500 آلمان

900 3,000 گواتماال
99,061 137,841 جمع

*  توليد شكر در 12 کشور فوق بيش از 77 درصد کل توليد در 
سال 17-2016 بوده است.

* بالغ بر 55 درصد از کل مصرف جهان درسال 17-2016 توسط 
دوازده کشور فوق بوده است.       

آمار جهاني

توليد 35 درصد شكر جهان در برزيل و هند
3 سال کاهش توليد در سال هاي 2013 تا 
2015 اي��ن انتظار را ايجاد ک��رده بود که توليد 
ش��كر در منطقه تهديد افتاده اس��ت. اما اکنون 
دو س��ال است که توليد ش��كر رشد را تجربه 
مي کن��د و اين اميد را ايجاد کرده اس��ت که بار 
ديگر توليد اين محصول اس��تراتژيک در مدار 

صعود قرار گيرد. 
در آمارهاي ارائه شده از سوي منابع جهاني 
ع��الوه بر اين اعداد و ارقام که نش��ان مي دهد 
توليد شكر در سال زراعي 2018-2017 از مرز 
190 ميليون تن عبور کرده اس��ت، آمار مصرف 
جهان نيز ترسيم و معلوم شده است که مصرف 
کل شكر در س��ال زراعي يادشده 184 ميليون 
تن خواهد ش��د. برزيل با توليد 40 ميليون تن 
هندوستان با توليد 26 ميليون تن و چين با توليد 

12 ميليون تن در صدر توليدکنندگان جهان قرار 
دارن��د. اين درحالي اس��ت که هن��د با مصرف 
27 ميليون تن مصرف کننده نخست شكر است 
و با فاصله اي حدود 60 درصد از چين در صدر 
ق��رار دارد. چين نيز بزرگترين واردکننده جهان 
در سال 2017-2016 بوده است و اندونزي در 
مق��ام دوم قرار دارد. ذخيره نس��بت به مصرف 
 در س��ال زراع��ي 2018-2017 رقم��ي معادل

39 درصد است که 2 درصد کمتر است.
بيش��تر از س��ال زراعي قبلي و نس��بت به 
متوسط س��ال  هاي 2012 تا 2015 يک محاسبه 
س��اده نش��ان مي دهد برزيل و هند در مجموع 
با توليد 67 ميليون تن ش��كر در س��ال زراعي 
2017-2016 ح��دود 35 درصد توليد جهان را 

در اختيار داشته اند.
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واردكنندگان عمده جهان )17 - ٢016(

از صفحه اول
همچنين پيشنهاد اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بانک 
کشاورزي به عهده وزير جهادکشاورزي گذاشته شده تا پس از 
تصويب مجمع عمومي بانک و با حكم وزير امور اقتصادي 
و دارايي منصوب شوند. و در نهايت وزارت جهادکشاورزي 
موظف گردي��د در واردات براي تأمين نياز داخلي و تنظيم 
بازار به نحوي عمل کند که ساالنه حداقل 10 درصد به ميزان 
توليد داخلي محصوالت افزوده شود تا کاالهاي مدنظر به مرز 
خودکفايي در توليد داخلي برسند. مجموعه تمهيدات لحاظ 
ش��ده در قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش 
کشاورزي در وزارت جهادکش��اورزي شرايطي را به وجود 
آورده که بتوانيم ش��اهد ش��كل گيري ي��ک مدل موفق براي 
پيوند مسئولين دولتي با فعالين توليد و تجارت باشيم. هرچند 
وزارت جهادکش��اورزي در ابت��داي راه ايجاد يكپارچگي و 
زمينه س��ازي  براي حضور بخش خصوصي واقعي در زمينه 
مشارکت در سياستگذاري و اجراي صحيح برنامه هاي تنظيم 

بازار اس��ت اما مي توان انتظار داش��ت که با اعتماد مجدد و 
مس��تمر به انجمن هاي صنفي و همكاري اتاق هاي بازرگاني 
زير يک چتر واحد )وزارت جهادکشاورزي( شرايطي را مهيا 
نماييم که اين مدل بومي تجربه ش��ده در حوزه کشاورزي، 

جايگاه خود را در بين فعالين اين حوزه تثبيت کند.
ح��ال که به نظر مي رس��د ک��ه به بهانه ضع��ف اجراي 
صناي��ع،  وزارت  در  تج��ارت  و  تولي��د  يكپارچه س��ازي  
کميس��يون هاي تخصصي بنا را بر تصويب جداس��ازي قرار 
داده اند اميد اس��ت در زمان بررس��ي اليحه در صحن علني، 
نمايندگان محترم مردم در مجلس ش��وراي اسالمي، حداقل 
اجازه ندهند نواقص مشاهده شده در وزارت صنايع مجوزي 
براي از بين رفتن دستاوردهاي وزارت جهادکشاورزي شود 
و ب��ا ح��ذف تبصره يک ماده يک اليحه اصالح بخش��ي از 
س��اختار دولت و حفظ وضع موج��ود، اجازه دهند وزارت 
جهادکش��اورزي با اس��تمرار برنامه هاي خود ضمن تضمين 
منافع توليد کنندگان حوزه کشاورزي رضايت مصرف کنندگان 

را نيز کس��ب کند. البته ممكن اس��ت در اين ميان برخي از 
افراد که منفعت ش��ان در گرو واردات بي رويه و برنامه ريزي 
نشده بوده و هس��ت متضرر گردند که به نظر مي رسد منافع 
مل��ي و تحقق اقتصاد مقاومتي و توليد و اش��تغال در بخش 
کش��اورزي بر هر منفعت ديگري اولويت دارد و نمايندگان 
محترم و دولت خدمتگزار اين اولويت را تش��خيص داده و 
ايجاد شبهات و داليل به ظاهراً صالح نخواهد توانست عزم 
ملي براي توليد و اشتغال در پرتو مدل هاي بومي و يكپارچه 
و آزموده شده را مختل کند. به اميد روزي که به جايي برسيم 
ک��ه قبل از ارائه هر طرح و اليحه اي که احتمال دارد فضاي 
کسب و کار و تجارب موفق گذشته را تحت تأثير منفي قرار 
ده��د حتمًا نظ��ر تخصصي انجمن هاي صنف��ي هر حوزه و 
اتاق هاي بازرگاني ايران کسب گردد و مجلس شوراي اسالمي 
نيز اين گونه طرح ها و لوايح را صرفًا منضم به نظر تخصصي 

انجمن هاي صنفي وصول و مورد بررسي قرار دهد.
دكتر عليرضا دادگري نژاد

درهاي تجربه موفق از يكپارچه سازي نظام هاي توليد و تجارت
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گزارش

385 هزار توم��ان، دو واحد بذر را که خارج 
مي کنيم، 770 هزار تومان مي شود، 115 هزار 
هكت��ار زير کش��ت داريم کمي بيش��تر از 88 
ميليارد توم��ان پول را دور مي ريزيم. اگر اين 
مبلغ را تبديل به دالر کنيم، 23 ميليون و 614 

ميليون دالر را دور مي ريزيم.
براي س��موم علف کش هر هكتار 3 ليتر 
بتان��ار مصرف مي کنيم. اگر ما نش��اء داش��ته 
باش��يم به جاي سه ليتر به يک ليتر نياز داريم. 
امسال من ليتري 110 هزار تومان بتانار خريدم، 
يعني 220 هزار تومان اضافه مصرف مي کنيم. 
اين مبلغ در 115 هكتار مي شود بيست و پنج 
ميليارد و سيصد ميليون تومان را دور مي ريزيم. 
اگر با دالر حساب کنيم، 6 ميليون و 746 هزار 

دالر مي شود.
در مصرف آب براي اينكه اين بذر را سبز 
کنيم بين 2 تا 3 نوبت بايد آبياري انجام شود، 
هر نوبت آبياري حدود هفتصد مترمكعب آب 
نياز دارد، اما در مورد نش��اء يک نوبت آبياري 
الزم داري��م، که مي توانيم نوبت هاي اضافه را 
حذف کنيم. اگر 2 آبياري را 1400 مترمكعب 
کنيم، مي تواني��م در 115 هكتار، 161 ميليون 
مترمكعب آب صرفه جويي کنيم. پس در مورد 

نشاء بايد وارد عمل شد.
کاري که در ترکيه انجام شد، کشاورزاني 

ک��ه وارد کش��ت نش��اء مي ش��وند از صفر تا 
ص��د، وامي که در اختي��ار آن ها قرار مي دهند 
بازپرداختش 10 س��اله است و سودش صفر 

درصد است.
آق��اي مهندس کش��اورز در اي��ن زمينه 
خيل��ي زحمت کش��يدند و اط��الع دارند که 
وزارت کش��اورزي بودجه ندارد، دولت بايد 
اي��ن بودجه را در اختيار وزارت کش��اورزي 
قرار دهد. در ترکي��ه گلخانه ها 4/5 درصد از 
کشاورز براي احداث گلخانه سود مي گيرند اما 
در اينجا در کش��ت نشاء و گلخانه 15 درصد 
بايد س��ود پرداخت شود، ما با اين 15 درصد 
توان بازپرداخت را نداريم پس ضروري است 
که اين مسئله بررسي شده و ان شاءاهلل بتوانيم 

کاري در اين زمينه انجام دهيم.
يكي از کارهايي ک��ه خيلي خوب انجام 
ش��ده مرکز مطالع��ات راهبردي کش��اورزي 
اس��ت که کارشناس��ان باتجرب��ه و عالقه مند 
و کارشناس��ان جوان و با انگي��زه با مديريت 
جن��اب آق��اي مهن��دس ش��ريعتمدار، اين ها 
جلسات زيادي مي گذارند که در اين جلسات 
از وزارت جهادکش��اورزي از وزارت ني��رو 
مي آيند. از واحدهاي اين ها بازديد مي کنند و 
اين مي تواند راهكار خوبي در بخش خصوصي 

براي کشاورزي باشد.

داش��ته باش��يم که الحمدهلل اي��ن کار در حال 
انجام است. 

يك��ي از کارهايي که م��ا مي توانيم انجام 
دهيم اين است که سطح زيرکشت را بايد کم 
کني��م. اگر امروز مي گوين��د 115 هزار هكتار 
زمين زير کشت چغندر داريم، سال ديگر اين 
رقم بايد کمتر ش��ود، يعني اعالم شود که اين 
ميزان کاهش پيدا مي کند و بايد بتوانيم توليد را 
در واحد سطح افزايش دهيم. يكي از کارهايي 
که مي توانيم در اين زمينه انجام دهيم، کش��ت 
نشاء است، کارهاي بسيار خوبي آقاي مهندس 
حجتي و آقاي مهندس کش��اورز در اين زمينه 
انجام داده اند که نياز اس��ت که بيشتر روي آن 
کار شود. امروز در کش��ورهاي پيشرفته فقط 

کشت نشاء است.
من چند مورد را خدمتتان عرض مي کنم، 
وقتي نش��اء وارد مزرعه مي شود وقتي بذر را 
داري��م مي کاري��م در هر هكت��ار 3 واحد بذر 
مصرف مي کنيم يا ش��ايد هم بيشتر هر واحد 
ب��ذر حدود ص��د هزار دانه دارد ما بيش��تر از 
يک واحد نياز نداريم ولي س��ه واحد يا بيشتر 
مي کاريم و بقيه اش را هم باز کارگر مي گيريم 
و دور مي ريزيم، ميانگين قيمت بذر امسال هر 
کيلوگ��رم 360 هزار تومان تا 410 هزار تومان 
بوده اگر ما ميانگين اين ها را بگيريم مي ش��ود 

كاميابي در رشد شكر به كاالهاي ديگر تسري يابد

چغندركار نمونه
 از تجربه هاي خود گفت

در روز جشن شكر چغندركار نمونه مورد تجليل قرار گرفت 

غالمحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، 
صناي��ع و معادن و کش��اورزي ايران از جمله 
فعاالن صادرات محصوالت باغي اس��ت و به 
اهمي��ت آب و بهره وري از اين عنصر کمياب 
و همچني��ن اهمي��ت خودکفاي��ي در م��واد 
اساسي موردنياز شهروندان اطالع کافي دارد. 
حمايت ه��اي او از مرکز مطالعات آب که در 
اتاق ايران تأسيس شده است، عالقه مندي اش 
ب��ه حضور جدي در مباحث مرتبط با رش��د 
تولي��دات ايراني موجب ش��ده اس��ت که در 
داوري هاي دقيق باشد. وي در سخنان کوتاهي 
در مراس��م جشن ش��كر در اتاق به چند نكته 
اش��اره کرد: ش��افعي، رئي��س پارلمان بخش 
خصوصي کشور در اين مراسم به نقش توليد 
شكر در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 
اشاره کرد. بر اساس اظهارات وي، در حوزه 
توليد شكر موفقيت چشمگيري حاصل شده 
است که در شرايط غيرعادي اقتصادي کشور 

به دست آمد.
شافعي تصريح کرد: با اعمال سياست ها 
و مش��ارکت فع��االن اي��ن عرص��ه، حضور 
متخصصان و پژوهشگران مطرح کشور، روند 

رشد توليد شكر افزايش پيدا کرد. امروز شاهد 
آن هس��تيم که با مصرف آب کمتر، سطح زير 
کشت کمتر و در مجموع با پيوند علم و عمل 

اين رکورد به ثبت رسيد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي دستيابي 
ب��ه اين موفقيت که با افزاي��ش توليد ثروت، 
درآمد و ايجاد اش��تغال همراه است را اقدامي 
مهم و اساس��ي دانست که بايد آن را به ساير 

صنايع نيز تسري داد.
وي خاطرنش��ان کرد: باي��د اين حرکت 
م��ورد تجزيه  و تحليل بيش��تر ق��رار بگيرد و 
به راهكاري علمي تبديل ش��ود که در س��اير 

حوزه ها نيز قابليت اجرا داشته باشد.
رئيس اتاق ايران گفت: در سال 81 به ازاي 
هر متر مكعب آب 81 گرم، در س��ال 90 در 
حدود 437 گرم و در سال 95 بالغ بر 600 گرم 

شكر توليد شده که موفقيت بزرگي است.
رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: اگر 
بح��ران آب حل ش��ود صنايع قندوش��كر ما 
در دنيا پيش��تاز خواهد بود و هيچ کش��وري 
نمي تواند با ما رقابت کند. به گزارش ايس��نا، 
غالمحس��ين شافعي در مراس��م جشن توليد 

ملي ش��كر که در اتاق بازرگاني ايران برگزار 
شد، اظهار کرد: برگزاري اين مراسم بهانه اي 
اس��ت براي تشريح دستاوردها و معرفي يک 

اقدام موفق ملي.
وي ادامه داد: امروز دس��تيابي به رکورد 
قابل توجه در توليد شكر در تاريخ 120 ساله 
صنعت شكر بي سابقه است. در شرايط موجود 
و در س��ايه اعم��ال هماهنگي ها، همدلي ها و 
مش��ارکت عرصه توليد در بخش کشاورزي 
محقق ش��ده است آن هم در وضعيتي که پايه 
اصلي اين توليد يعني آب در ش��رايط بحراني 

قرار گرفته است.
رئيس اتاق بازرگاني اي��ران عنوان کرد: 
پيوند علم و عمل در کش��اورزي باعث شده 
ک��ه امروز چني��ن موفقيتي را ببيني��م، مطمئنًا 
دس��تيابي به اين موفقي��ت، درآمد و ثروت را 
به دنب��ال دارد که مي توان آن را به کليه صنايع 

کشاورزي تعميم و نشر داد.
شافعي تصريح کرد: اگر تحول کوچكي 
در اي��ن بخ��ش ايجاد ش��ود و بح��ران آب 
دگرگون شود هيچ کشوري نمي تواند با صنايع 

قندوشكر ما رقابت کند.

برادران حسيني چغندركار نمونه اي بود كه در روز جشن شكر مورد تجليل قرار گرفت
و سخنراني كرد؛ آنچه مي خوانيد بحث هاي كارشناسانه اين چغندركار نمونه است:

با س��الم و ادب و احترام؛ به همه عزيزان 
بخص��وص مهن��دس حجت��ي وزي��ر محترم 
جهادکش��اورزي و معاون��ان محت��رم، جناب 
آق��اي مهندس ش��افعي رياس��ت محترم اتاق 
ايران، جناب آقاي شريعتمداري، جناب آقاي 
مهندس کشاورز، جناب آقاي مهندس دانايي و 
جناب آقاي مهندس اشرف و همكاران محترم 
در صنع��ت قند کش��ور و همچنين همكاران 

محترم کشاورزم.
بيست س��ال اس��ت وارد بخ��ش زراعت 
شده ام، آقاي مهندس شافعي در جريان هستند، 
ما حدود 110 هكتار باغ ميوه داشتيم که در آن 
هر سال بيش از 3 هزار تن ميوه توليد مي شد. 
درختان باغ دو بخش بود، يک بخش سن شان 
زياد شده بود و مجبور شديم آن ها را قطع کنيم 
و تصميم گرفتيم زراعت را جايگزين آن کرده و 
شروع کنيم. آن زمان در زراعت آبياري باراني 

وجود داشت و در باغ ها قطره اي.
در س��ال اول با مشكالت زيادي روبه رو 
ش��ديم، اما س��ال بعد مش��كالت را برطرف 
کرديم و از آن س��ال به بعد کشت هاي رديفي 
مانن��د گندم، ج��و، چغندرقند، س��يب زميني، 
گوجه فرنگ��ي انجام داديم ک��ه آقاي مهندس 
حجتي محبت کردند و اوايل سال 80 از مزارع 

بازديد کردند.
يكي از بهترين کارهايي که صورت گرفت، 
همكاري با دانش��گاه فردوسي مشهد از سال 
80 بود که دانش��جويان رش��ته هاي زراعت و 
آبياري، کارورزي خود را در اين مزرعه انجام 

مي دهند.
هفته گذش��ته در دانش��گاه کش��اورزي 
مش��هد در جلس��ه اي خدمت آق��اي مهندس 
شريعتمداري بوديم که تمام رؤساي دانشگاه 
کش��اورزي در آنجا حضور داش��تند، ايش��ان 
حرف هاي بس��يار خوبي زدند و گفتند مسايل 
پيش روي ما، سه مرحله دارد اول چالش، بعد 

بحران و بعد فاجعه است.
ما امروز وارد مرحله بحران شديم، هنوز 
وارد مرحله فاجعه نشديم، مي توانيم کاري کنيم 
که وارد اين مرحله نشويم، ما بايد بهره وري را 
در بخش کشاورزي افزايش دهيم، برنامه ريزي 

غالمحسين شافعي رئيس اتاق ايران:


