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دانش، عقل و تجربه را
كنار نگذاريم

بهمن دانايي
فلسفه وجودي نهادي به نام دولت اين 
اس��ت كه با استفاده از قدرت تفويض شده 
از س��وي ملت، اين نهاد راه سازگاري ميان 
گروه هاي گوناگون اجتماعي را فراهم كند. 
نهاد دولت در مس��ير ايجاد سازگاري بيشتر 
ميان منافع متفاوت گروه هاي فعال در جامعه 
است كه تعارض ها را هدايت كرده و كاري 
مي كن��د كه بيش��ترين فايده ها به كل جامعه 
برسد و هر گروهي نيز احساس زيان نكند. 
اين خواس��ته عمومي ش��هروندان البته كار 
ساده اي نيست و به همين دليل است كه مردم 
در هر دوره دولتي را كه تشخيص مي دهند 
كارآمدتر است، انتخاب مي كنند. اصلي ترين 
ابزار و نيرويي كه دولت براي كاهش تعارض 
منافع دارد، وضع قانون كارآمد و پيش برنده و 
تعيين ضابطه هاي كارساز و هماهنگ با خود 
قانون اس��ت. به اين ترتيب است كه برخي 
دولت و قان��ون را از يك جنس مي دانند و 
ن��ام هركدام كه مي آي��د نام ديگري بر ذهن 

نقش مي بندد.
بدتري��ن رفتاري كه يك دولت مي تواند 
انج��ام ده��د ع��دول از قانون و ي��ا تدوين 
ضابطه هاي دلخواه بدون توجه به اصل قانون 
است؛ در صورتي كه دولت ها با استناد به داليل 
گوناگ��ون اي��ن راه اخي��ر را در پيش بگيرند 
بدترين اتفاق ها ب��راي جامعه ها رخ مي دهد 
و سنگ روي سنگ بند نمي شود. دولت هاي 
ايران نيز به لحاظ اصولي در همين چارچوب 
تحليلي قرار مي گيرند و همه آنچه گفته ش��د 
ب��ر آن ها نيز جاري اس��ت. به اي��ن معني كه 
هي��چ دولتي در ايران حق ن��دارد به هر دليل 
از قان��ون ع��دول كند يا آن را ب��ه نفع خود 
تفس��ير كرده و يا با دستكاري در آيين نامه ها، 
شفافيت و صراحت قانون را مخدوش كنند. 
البته نمي توان انكار كرد كه اگر يك قانون به 
مرور زمان كارآمدي نداش��ت و به جاي حل 
تعارض ها بر شدت اختالف ها افزود بايد آن 
را تغيي��ر داد. قانون مرتبط ب��ا قيمت گذاري 
كاالهاي اساسي كه بيشتر در بخش كشاورزي 
يا كش��اورزي – صنعتي هس��تند يكي از اين 
موارد اس��ت. قانونگذاران ايراني براي اينكه 
تولي��د و توزيع و وضعي��ت قيمتي برخي از 
محصوالت ب��ه تعارض منافع حل ناش��دني 
نرس��د، قانون و مقرراتي وضع كرده اندكه بر 
اساس آن ها قيمت محصوالت توليد داخل از 
جمله شكر تعيين مي شود. پر واضح است كه 
انعطاف در اج��راي قانون و ديدن اقتضائات 
در هر دوره و اجتناب از رفتار س��ليقه اي در 
اعمال اين قانون و مقررات شرط مهمي است. 
دولت هاي ايران اما متأسفانه  داليل گوناگون 
برخي از صنايع از جمله صنعت قندوشكر را 
در موقعيت دش��واري قرار مي دهند و اول و 
آخ��ر كارها را در اختيار يك گروه از مديران 
مياني ق��رار مي دهند كه در خوش��بينانه ترين 
حالت بايد گفت به دليل اينكه از دور دس��تي 
بر آتش دارند و از جزييات توليد اطالع ندارند 
امور را از نظم خارج و صنايع پراشتغال كشور 
 را قرباني عدم اجراي قوانين و ضوابط مي كنند.
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است. اما اين اميدواري نبايد به خوش بيني 
مفرط منجر ش��ود و اين تصور پيش آيد 
كه مخالفان خودكفايي ش��كر كار را رها 

كرده اند.
تجربه نش��ان مي دهد اين گروه هاي 
به ظاهر عقب نشيني كرده منتظر غفلت از 
ناحي��ه توليدكنندگان و از س��وي وزارت 
جهادكشاورزي به مثابه پرچمدار حمايت از 
توليد هستند. با آمدن محمد شريعتمداري، 
ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت كه 
س��ابقه حمايت قوي از توليد ش��كر دارد 
مي ت��وان در برابر رخنه دهن��دگان عقايد 
نادرست ايس��تادگي كرد. جامعه مديران 
ارزش��مند صنعت قندوش��كر نيز همانند 
هميشه با چش��م هايي باز تحوالت بازار، 
صنع��ت و همچني��ن تح��والت ديگر را 
نگاه مي كنن��د و كارآمدتري��ن تصميم ها 
ب��راي حماي��ت از دول��ت را در مس��ير 
خودكفايي شكر خواهند گرفت. اتحاد و 
همدلي نهادهاي مدني مثل انجمن صنفي 
كارخانه ه��اي قند ايران و نهادهاي مرتبط 
با توليد و بازار قندوش��كر و راه ندادن به 
شايعه هاي نادرست و حمايت اصولي از 
حركت بزرگ خودكفايي و سربلندي است 

كه راه رخنه را خواهد بست.
همدلي و س��ازگاري اي��ن نهادها با 
افزاي��ش تعامل و گفت وگ��و و تضارب 
آرا و روش��نگري بدون واس��طه ممك��ن 

خواهد بود.

تصمي��م بزرگ وزي��ر جهادكش��اورزي و گروه 
همكاران وي در اين نهاد بزرگ براي عبوردادن ايران 
از وابس��تگي ب��ه واردات برخي كاالهاي اساس��ي تا 
امروز كامياب بوده اس��ت. يكي از داليل اصلي توفيق 
در رس��يدن به مرزهاي خودكفايي در توليد قندوشكر 
اراده اس��توار ب��راي راه ندادن به وسوس��ه هاي ريز و 
درش��ت بوده است. اين وسوس��ه ها كه عمومًا با ارائه 
برخي تحليل هاي به ظاهر دلسوزانه از سوي گروه هاي 
گوناگون انجام مي شد ديگر براي وزير محترم و گروه 
همكارانش ش��ناخته ش��ده بودند. برخي افراد از يك 
غفلت و فراموشي در يك دوره كوتاه استفاده كرده و 

در بوق و كرنا كردند كه جلوگيري از واردات ش��كر 
موجب اجحاف به مصرف كنندگان ش��ده است كه با 
برخ��ورد جدي وزير به جايي نرس��يد. برخي ديگر به 
س��راغ اين مسئله رفتند كه جلوگيري از واردات شكر 
منجر به افزايش قيمت تمام شده صنايع پايين دستي شده 
اس��ت كه اين بهانه نيز به دلي��ل نبود آمارهاي دقيق از 
سوي مدعيان و نرخ سود بااليي كه به هرحال نصيب 
آنها مي شد راه به جايي نبرد. اكنون كه دولت دوازدهم 
كارش را شروع كرده است و اكثريت مديران وزارت 
جهادكشاورزي در مناصب خود باقي مانده اند اميدواري 
براي جلوگيري از رخنه وسوسه انگيزان افزايش يافته 

تضارب آرا و تعامل و گفت وگو، ضرورت امروز ايران
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د ر صفحات د يگر

سايه سنگين مازاد بر
بازار جهاني شكر

گزارش روزنامه شهروند
 از روزهاي خوب شكر

دولت بايد
از خودكفايي حمايت كند

آدمي��ان براي اينكه زن��ده بمانند بايد چيزي 
براي خوردن و نوشيدن پيداكنند، جايي براي در 
امان ماندن از س��رما و گرما بيابند و لباس��ي براي 
پوش��يدن داشته باش��ند. اينها نيازهاي اوليه براي 
هم��ه آدميان از دوردس��ت تاريخ ت��ا امروز بوده 
اس��ت. اين كاالها درگذشته بي واسطه از طبيعت 
به دست مي آمد و به وسيله انسان مصرف مي شد. 
با سپري شدن زمان و چرخش روزگار و متراكم 
ش��دن انبوه جمعيت در مراكز و مناطق گوناگون 
جه��ان اين موهبت طبيعت براي انس��ان به مرور 
سخت شد و نياز به تأسيس برخي نهادها پديدار 
شد. جامعه هاي كوچك انساني براي فعاليت هاي 
اقتصادي با تنگناهايي مواجه ش��دند و رقابت ها 
افزاي��ش يافت. بخش��ندگي طبيع��ت اما به مرور 
كم و كمتر ش��ده است و جامعه هاي انساني بايد 
ب��ا تبديل و تركيب م��واد كاالهاي موردنياز خود 

را به دس��ت آورند اين رقابت و  داستان تا قبل از 
جن��گ جهاني اول در اواي��ل دهه دوم قرن قبلي  
در درون مرزهاي ملي خودنمايي مي كرد. انبوهي 
توليد ملي در كش��ورهاي اروپايي با اس��تفاده از 
تكنولوژي روزآمد اما به زودي بازارهاي داخلي را 
اشباع كرد و بايد بازارهاي تازه پيدا مي شد. شايد 
يكي از دليل جنگ جهاني نخس��ت و حتي جنگ 
جهاني دوم به دليل اين بوده است كه كدام كشور 
بايد در كدام س��رزمين كاالي بيشتري صادر كند. 
در دهه هاي  قبل از جنگ جهاني دوم اما اوج نبرد 
تجاري با استفاده از تعرفه واردات يا همان ماليات 
بر واردات اتفاق افتاد. كشورهاي گوناگون با هدف 
حفظ بازارهاي داخلي از واردات كاالهاي خارجي 
تعرفه ها را در اندازه اي تعيين مي كردند كه كاالي 
 خارجي گران تر از كاالهاي س��اخت داخل شود.
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پيچيدگي هاي   تعرفه
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سال
بعد خانوار

)نفر(
مصرف خانوار )كيلوگرم(

سرانه كلقندوشكرشكرقند
13714.9354308417.04
13724.9354318517.24
13734.8650287816.05
13744.7749267515.72
13754.7548257315.37
13764.5941226313.73
13774.642226413.91
13784.5637236013.16
13794.5638236113.38
13804.5340246414.13
13814.4337246113.77
13824.3636205612.84
13834.1334205413.08
13844.0932205212.71
13854.0530194912.10
13863.9529174611.65
13873.8627154210.88
13883.7627164311.44
13893.727144111.08
13903.5324123610.20
13913.462211339.54
13923.472211339.51
13933.442110319.01
13943.381810288.28

سرمقاله

مش��اور وزي��ر جهادكش��اورزي، از 
خودكفايي ايران در توليد ش��كر تا س��ال 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: وابس��تگي كشور 

به واردات روغن كاهش يافت.
ش��اهرخ رمضان نژاد با اشاره به اينكه 
ايران تا سال ۱۴۰۰ در توليد شكر خودكفا 
مي ش��ود، اظهار داش��ت: تأمين غذا براي 
جمعيت روبه رش��د با حف��ظ و پايداري 
مناب��ع پايه توليد، مهم ترين جنبه مديريت 

و راهبري بخش كشاورزي است.
توليدات كش��اورزي  افزاي��ش  وي، 
و بهب��ود امني��ت غذايي به ات��كاي توليد 
داخل��ي را جهت گي��ري اصل��ي وزارت 
جهادكش��اورزي در چهار س��ال گذش��ته 
عنوان كرد و افزود: به دليل محدوديت هاي 
اقليم��ي به ويژه منابع آب و خاك، افزايش 
توليدات با رويكرد افزايش در واحد سطح 
امكان پذير بوده و بر اين اس��اس، وزارت 
جهادكش��اورزي »افزايش به��ره وري« را 
راهبرد اصلي در مديريت بخش كشاورزي 
و تهي��ه و تدوي��ن برنامه ه��ا، طرح ه��ا و 
سياس��ت هاي كش��اورزي قرار داده و در 
دول��ت دوازدهم ني��ز تحقق و اجراي اين 

راهبرد را پيگيري مي كند.
مش��اور وزير جهاد با اش��اره به تأثير 
مجموعه اي از تدابير مديريتي و برنامه هاي 
اجرايي و همچنين پشتيباني ها و حمايت هاي 
دولت به ويژه در زيرساخت هاي كشاورزي 
در دستيابي كش��ور به افزايش ۲۱ ميليون 
تني توليدات كشاورزي، اظهار داشت: در 
دولت يازدهم، توليد محصوالت كشاورزي 
با رش��د ۲۱ درصدي از ۹۷ ميليون تن در 
س��ال ۹۲ به ۱۱۸.۶ ميليون تن در سال ۹۵ 

افزايش يافته است.
رمضان ن��ژاد از رش��د ۱۴۰ درصدي 
خريد تضميني گندم در دولت يازدهم خبر 
داد و گف��ت: با افزايش عملكرد در واحد 
سطح و كاهش سطح زيركشت، توليد گندم 
از ۸ ميليون و ۸۱۶ هزارتن در سال ۹۲ به 
۱۴.۵ ميليون تن در سال ۹۵ افزايش يافت 
و خريد تضميني اين كاالي اساسي نيز از 
۴.۸ ميليون تن در سال ۹۲ به ۱۱.۵ ميليون 

تن در سال ۹۵ رسيد.

ايران در آستانه خودكفايي
در توليد شكر

وي با اش��اره به افزاي��ش ۵۰۰ هزار 
تني و دس��تيابي به رك��ورد تاريخي توليد 
ش��كر در دولت يازدهم، خاطرنشان كرد: 
توليد ش��كر از يك ميليون و ۱۲۳ هزار تن 
در سال ۹۲ به يك ميليون و ۶۴۳ هزار تن 
در س��ال ۹۵ افزايش يافت و با اس��تمرار 
سياس��ت هاي افزايش بهره وري و توسعه 
كش��ت پايي��زه چغندرقند، ايران تا س��ال 
۱۴۰۰ در توليد ش��كر نيز پس از گندم به 

خودكفايي مي رسد.

شكر
در آستانه
خودكفايي
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تحوالت جامعه ايراني در سال هاي پس 
از جن��گ و عادي ش��دن زندگي اجتماعي - 
اقتص��ادي آث��ار و پيامدهاي خ��ود را بر همه 
فعاليت ه��ا به مرور نش��ان مي ده��د. يكي از 

مهم تري��ن دگرگوني ها در جامع��ه ايراني كه 
يك روند پيوس��ته بوده است مربوط به متغير 

خانوار است.
خانوار ايراني در سال هاي پس از جنگ به 

در حالي كه تمامي مسؤوالن ارشد نظام و خاصه 
مق��ام معظم رهبري همواره تأكيد داش��ته اند تا 
مس��ير سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در كشور 
هم��وار گردد ام��ا اين گونه برخورده��ا نه تنها 
جرأت س��رمايه گذاري را از صاحبان س��رمايه 
سلب مي كند كه سرمايه گذاري هاي فعلي كشور 
نيز در معرض تعطيلي و بيكاري كاركنان آن ها 

قرار مي گيرد.
اگر قرار باشد كه سرنوشت هزاران ميليارد 
ريال س��رمايه اش��خاص حقيق��ي و حقوقي 
به دس��ت انگشت ش��مار كارمند دولت سپرده 
ش��ده و اين افراد بدون درنظر گرفتن ضوابط 

و بخش��نامه ها و با نظرات و ساليق شخصي 
اق��دام به تعيين قيمت محصوالت نمايند، آيا 
ريسك سرمايه گذاري رشد نخواهد يافت و آيا 
كسي حاضر به تأسيس واحد توليدي خواهد 
شد؟ اين معضل براي تمامي محصوالتي كه 
در گروه قيمت گذاري دولتي قرار دارند قابل 
لمس است اما در صنعت قند كشور مشكالت 
به همين جا ختم نمي شود. از يك طرف بهاي 
مواد اوليه )چغندرقند( و دستمزد كه دو ركن 
اصلي قيمت تمام ش��ده شكر مي باشند توسط 
دستگاه هاي دولتي و بدون هماهنگي با اهالي 
صنعت و تشكل مربوطه تعيين و ابالغ مي شود 
و سرانجام بهاي ش��كر نيز توسط دستگاهي 

ديگر و با اعمال س��ليقه هاي شخصي و بنابر 
مقتضيات و مصلحت هاي سياسي، اقتصادي 
روز كش��ور محاسبه و بدون مبناي مشخص 
اعالم مي گردد. آيا با اين نگرش مي توان كسي 

را تشويق به سرمايه گذاري كرد؟
روزي كه حجت االس��الم دكتر حس��ن 
روحاني براي انتخابات دوره هاي يازدهم و 
دوازدهم كانديدا شد و در جريان مناظره هاي 
انتخاباتي تأكيد كرد كه يك حقوقدان اس��ت 
و به قانون و مس��ائل آن اش��راف دارد و از 
قانون ع��دول نخواهد ك��رد اميدواري هاي 
زي��ادي ايج��اد ش��د. متأس��فانه و در حالي 
كه بخش��ي از بدنه دول��ت و توليدكنندگان 
قندوش��كر با پايداري توانسته اند توليد را با 
ش��تاب قابل توجه افزايش دهن��د اما مديران 
ميان��ي در برخي دس��تگاه ها همچنان راه را 
براي رسيدن به كيفيت مناسب سياستگذاري 
مسدود كرده اند. براي يادآوري بيشتر به مسئله 
قيمت گذاري دس��توري و خ��الف قاعده از 
سوي سازمان مربوطه اشاره و تصريح مي شود 
كه اين وضع مانع از سرمايه گذاري در تأسيس 
كارخانه  قند خواهد ش��د. كدام عقل سليمي 
مي پذي��رد كه ف��ردي بياي��د و در اين بخش 
س��رمايه گذاري كند ولي هم��ه اختيارات در 
دست يك عده مدير مياني قرار گيرد و هيچ 

اختياري به توليدكننده داده نشود.
در ش��رايط قيمت گ��ذاري دس��توري و 
منطبق بر اراده سياس��ي، هيچ س��رمايه گذار 
تازه اي به توليد شكر ورود نكرده و صاحبان 
كارخانه هاي موجود نيز در توسعه بنگاه خود 
تردي��د خواهن��د كرد. عقل، منط��ق و دانش 
اقتصادي مي گويد كه عدول از قانون و ضوابط 
به زيان توليد، معنايش نيامدن سرمايه به بخش 

توليد است.

دخالت هاي
بازدارنده

مشاور حجتي اعالم كرد؛

از صفحه اول

سمت كوچك تر شدن حركت كرد. به طوري 
كه اندازه خانوار ايراني از ميانگين ۴/۹۳ نفر 
در س��ال ۱۳۷۱ ب��ا كاه��ش ۳۲ درصدي به 

ميانگين ۳/۳۸ نفر رسيده است.
اي��ن تح��ول بزرگي بوده و هس��ت كه 
پيامده��اي آن ب��ر مص��رف كااله��ا از نظر 
كمي و كيفي قابل اعتناس��ت. كوچك شدن 
خانواره��ا در اين م��دت همزمان با افزايش 
س��طح تحصيالت در مي��ان افراد هر خانوار 
و افزايش آگاهي از س��بد غذايي مفيد راه را 
براي مصرف برخي كاالها از نظر كل مصرف 

و مصرف سرانه هموار كرده است.
آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 
نش��ان مي دهد مصرف هر خانوار ايراني در 
سفره خود - به معناي مصرف مستقيم شكر 
- در س��ال ۱۳۷۱ به ط��ور ميانگي��ن ۱۷/۰۴ 
كيلوگرم بوده اس��ت كه با ش��يب قابل توجه 
 ب��ه ۸/۲۸ كيلوگرم در س��ال ۱۳۹۴ رس��يده

است. 
يك محاسبه ساده نشان مي دهد مصرف 
س��رانه خانوار ايراني در سال ۱۳۹۴ به طور 
ميانگين ۴۷ درصد س��ال ۱۳۷۱ شده است. 
نصف شدن مصرف مستقيم شكر خانوارها 
به ط��ور ميانگين اگر همزمان با رش��د توليد 
ش��ود مي توان اميدوار بود كه خودكفايي در 
توليد و مصرف ش��كر با س��رعت بيش��تري 

محقق شود. 
عالوه بر اين از مديران ارشد دستگاه هاي 
مرتبط با صنعت و تجارت و توزيع قندوشكر 
نيز مي توان انتظار داشت كه قيمت گذاري در 
اين كاال را براي مصرف مس��تقيم از مصرف 
غيرمس��تقيم منفك كرده و راه را براي روند 

تدريجي آزادسازي قيمت ها هموار كند.

همراهي مصرف با توليد در مسير خودكفايي

* مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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از صفحه اول
اين داس��تان شايد يكي از مهم ترين تنگناها 
پس از جنگ بود كه در نشست هاي جهاني 
در دس��تور كار قرارگرف��ت و از دل اي��ن 
مناسبات بود كه موافقتنامه عمومي تعرفه و 
تجارت مش��هور به »گات« زاد و رشد كرد. 
درحالي كه دنياي كس��ب و كار و تجارت 
در جهان از س��ر ناگزيري و براي اجتناب 
از جنگ جهاني س��وم به كاهش نرخ مؤثر 
تعرفه واردات اميد بس��ته و با اس��تفاده از 
اختيارات سازمان تجارت جهاني كشورها 
را ب��ا هرگرايش سياس��ي مل��زم مي كند از 
س��خت گيري هاي تعرفه اي كم كنند اما در 
ايران رخدادهاي سياسي و اقتصادي همزمان 
با اين حركت جهاني به س��ويي ديگر رفت. 
به اين معني كه با وقوع انقالب اسالمي در 
ايران و با شرو ع جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران تجارت خارجي ايران به س��وي بسته 

شدن سوق داده شد.
ديدگاه انقالبيون ايراني در دهه نخست 
اين بود كه بايد به س��مت كاهش وابستگي 
اقتصادي رفت و يك مسير تعريف شده در 
اين راه افزايش نرخ تعرفه و پرشمارش��دن 
انواع تعرفه ها بر واردات بود. اين انديش��ه 
و ش��رايط اداره كشور شايد تا پايان جنگ 
توجي��ه داش��ت و بايد در مص��ارف ارزي 
دقت مي شد. برنامه ريزان ارشد اقتصاد ايران 
مس��تقر در س��ازمان برنامه و بودجه وقت، 
در زم��ان تدوين برنامه هاي اول و دوم اين 
موضوع را در كانون توجه قرار داده و تالش 
كردند ديوار بلن��د تعرفه ها را اندكي كوتاه 
سازند. اما مقاومت بخش توليد و مقاومت 
جانانه سياست ورزان ايراني كه با پشتيباني 
روش��نفكران ايراني نيز همراه بود راه را بر 
برنامه ريزان تنگ و تاريك كرده بود. بديهي 
است اين وضعيت بيش از هرچيز به گسترده 
شدن دامنه و ژرفاي جريان رانت جويانه در 

اقتصاد ايران منجرشد. 
در قانون برنامه س��وم توس��عه كه به 
گ��واه اكثري��ت مديران ارش��د اقتصادي و 
فع��االن اقتص��ادي برنام��ه اي مترقي براي 
بازكردن اقتص��اد ايران از ابع��اد گوناگون 
بود نوعي ح��ذف تدريجي موانع تعرفه اي 
را در دس��توركار قرارداد. اين برنامه س��وم 
ام��ا براي ايجاد مصوني��ت توليد داخلي از 
آس��يب واردات كاالهاي دامپينگي و ارزان 
شده موانع غيرتعرفه اي را جايگزين مي كرد. 
درحالي ك��ه اي��ن قانون قرار ب��ود از ميزان 
تعرفه بندي ها  ب��ر  اراده گرايانه  دس��تكاري 
بكاهد و آن را در مدار سياست هاي سازگار 
ب��ا تحوالت جهاني قرار دهد مقاومت ها از 
سرگرفته شد و رخنه هايي در اين سياست ها 
ايجاد ش��د. با روي كار آم��دن دولت نهم 
سياس��ت هاي تج��ارت خارج��ي همانند 
همه سياس��ت هاي اقتصادي از چارچوب 
برنامه ه��اي توس��عه و از چارچوب دانش 
اقتصاد خ��ارج و در اختي��ار رئيس دولت 
و نيروهاي پش��ت و پس اين سياست هاي 
تازه ق��رار گرفت. به طور مثال در حالي كه 
توليد داخلي شكر در ايران جان گرفته بود 
دولت دهم با اراده سياس��ي تعرفه واردات 
ش��كر را از ۱۰۰ به ۵ رساند و حتي تعرفه 
را حذف كرد. در سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ 
و پايان كار دولت دهم سياست هاي ارزي ، 
تجاري و پولي و بانكي در اختيار يك سليقه 
سياسي بود و فاقد ثبات بود. به همين دليل 
نوسان در نرخ تعرفه ها و شمار تعرفه ها به 
سليقه و خواست دولت با تغييرات غيرقابل 

پيش بيني همراه شد.
در دولت يازدهم اما تالش شد كه نظم 
تازه اي در داس��تان تعرفه پديدار ش��ود كه 
به داليل سياسي داخلي و خارجي و برآيند 

نيروها در داخل ناممكن شد.

جامعه انساني براي فرار از فرسوده شدن در 
نبردهاي درون س��رزميني و درون گروهي اقشار 
متف��اوت و براي اينكه آس��يب هاي سرچش��مه 
گرفته از تعارض منافع به حداقل برس��د، به اين 
نتيجه رسيد كه نهادي به نام دولت و ديوان دولتي 
را تأسيس و از اين نهاد براي بهبود زندگي خود 
اس��تفاده كند. باگذشت زمان اما همين جوامع به 
اين نتيجه رس��يدند كه مدي��ران نهاد دولت بايد 
با آراي آزاد و س��الم ش��هروندان انتخاب شوند. 
شهروندان در كشورهايي كه به اين سنت وفادار 
هس��تند و راهش��ان باز اس��ت، از ميان گروه ها 
و اح��زاب مختلف��ي ك��ه آمادگي خ��ود را براي 
اداره جامع��ه براي يك دوره معي��ن اعالم كرده 
و برنامه ه��اي خ��ود را به اطالع اف��كار عمومي 
رس��انده اند، يك گروه را انتخ��اب مي كنند. اين 
گ��روه يا حزب اگ��ر در دوره اي كه مطابق قانون 
اجزاي دولت همه اختيارات را در دس��ت دارند، 
در بهبود روزگار ش��هروندان كامياب باشد، براي 

يك دوره ديگر هم انتخاب مي شود.
بعدها براي اينكه رس��وب قدرت در دست 
ي��ك فرد، راه را براي اصالح نبندد، اين مس��ئله 
طرح ش��د كه يك نفر نمي تواند بيش از دو دوره 
پشت سرهم، رئيس دولت باشد. اين، روي زيباي 
دموكراسي و ضرورت تأسيس نهاد اجرايي است 
و مي تواند براي شهروندان روش كارآمدي باشد 
ت��ا دردهاي كهنه و درده��اي نو-پديد خود را با 
اختي��ارات دولت و دس��تگاه هاي دولتي به مرور 
كاه��ش دهند. ام��ا روي بد اين س��كه كه كمتر 
ديده ش��ده و براثر مرور زمان به پديده اي شرور 
تبديل شده اس��ت، پديدار ش��دن ديوان ساالري 
خودخواه و برهم زننده آس��ايش و آرامش ذهني 
ش��هروندان در بخش هاي گوناگون اس��ت. اين 
ديوان س��االري و اداره كنن��دگان آن آزمندانه پس 
از رس��وب در نهاده��اي دولتي و بدون توجه به 
اينكه از شهروندان دستمزد مي گيرند تا تنگناهاي 
آن ه��ا را برطرف كنند، از ضعف قانون، گرفتاري 
و ناآگاهي ش��هروندان در ش��ناخت حق وحقوق 
خويش اس��تفاده نادرست كرده و به مرور به سد 
معبري ب��راي فعاليت هاي اقتص��ادي و فرهنگي 
تبديل مي شوند. اين وضعيت در همه جوامع كم يا 
زياد ديده مي شود و در برخي از جوامع مثل جامعه 
ايراني به چن��د دليل، ديوان س��االري به پديده اي 
خودخواه تبديل ش��ده اس��ت. يك دليل اصلي و 

تاريخي اين بوده و هس��ت كه ش��أن نهاد دولت 
بس��يار باالتر از شأن نهادهاي مدني مثل خانواده 
و بنگاه تلقي شده و مي شود. دليل ديگر بي نيازي 
نهاد دولت به طور نس��بي از مناب��ع مالي مردمي 
اس��ت. دولت در همه دهه هاي سپري شده نفت 
خ��ام مي فروخته و بخ��ش قابل توجهي از درآمد 
ناش��ي از آن را به خودش و نهادهاي وابس��ته به 
خودش اختصاص مي داده است. به اين ترتيب بوده 
و هست كه زيرمجموعه هاي دولت در ايران خود 
را عقل كل و ارباب مردم پنداش��ته و با گروه هاي 
اجتماعي برخوردي بر پايه ارباب-رعيتي داشته 

و متأسفانه هنوز نيز دارند.
تجربه نش��ان داده است هرگاه منابع حاصل 
از ص��ادرات نف��ت كاه��ش و به تب��ع آن س��هم 
بخش ه��اي ديوان س��االري هم ن��زول پيداكرده 
اس��ت، ديوان س��االري خودخواه و آزمند به اين 
فك��ر افتاده ك��ه براي ادامه حي��ات خود راه هاي 
كسب درآمد پيدا كند. به اين ترتيب بوده و هست 
كه در يك ونيم قرن اخير هر دستگاه دولتي براي 
روز مب��اداي بي پولي خ��ود، پديده دادن امتياز به 
شهروندان را اختراع كرده است. به طور مثال يك 
زيرمجموعه دولتي ب��ا دادن يا پس گرفتن امتياز 
واردات نخ، پنبه، ماس��وره و دستگاه ريسندگي، 
پش��م و الياف، به متقاضيان توليد پوش��اك امتياز 
مي ده��د و آن ه��ا را مل��زم مي كند از دس��تورها 
پيروي كنند تا امتياز داده ش��ده، پس گرفته نشود. 
اين داستان اما به همين جا خاتمه پيدا نمي كند و 
يك نهاد ديگر دولتي دس��تور مي دهد توليدكننده 
مجوز بس��ته بندي و حك آرم و نشان روي همان 
پوش��اك را از آن نه��اد اخذ نماين��د، در غيراين 
صورت فالن ممنوعيت يا جريمه براي آن واحد 

در نظر گرفته مي شود.
اين داستان غم انگيز اسارت سرمايه گذاران در 
البه الي چرخ هاي ديوان ساالري بي منطقي است 
كه در دهه هاي تازه سپري ش��ده به سدي بزرگ 
براي توليد و اش��تغال و ق��درت رقابت ايران با 
رقباي منطقه اي تبديل شده و باعث شده همواره 
ش��رايط به نفع رقباي ما رقم بخورد. در شرايطي 
كه دس��تكم از ش��روع دهه ۱۳۷۰ و سپري شدن 
روزگار دوران جن��گ تحميل��ي، جامع��ه ايراني 
در كلي��ت خود به اين نتيجه رس��يده كه بايد از 
ضخامت و گس��تردگي ديوان س��االري بكاهد تا 
راه براي نفس كش��يدن فع��االن عرصه توليد باز 

شود؛ اما ديوان ساالري بر اساس همان پندارهاي 
قبلي و با ترفندهايي خاص در برهه هايي از زمان 
خ��ود را به ظاهر پنهان نموده و هرگاه احس��اس 
ك��رده مي تواند دوباره به ميدان بيايد، ظهور كرده 
است. درحالي كه دولت يازدهم يكي از برنامه هاي 
اصلي خود را مقررات زدايي و حذف دستورهاي 
پرشمار و بازدارنده دستگاه هاي گوناگون قرار داده 
بود و با همكاري ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي قصد خ��ود را اعالم و اجرايي 
كرده است، اما ديوان ساالري سرسخت هنوز در 
انديش��ه اين است كه مناس��بات منسوخ ارباب-

رعيتي را زنده كند.
به اين دستور اكيد كه در همين روزهاي اخير 
به سازمان توسعه تجارت ارسال شده توجه نماييد: 
»دفتر تبليغات و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمي به اطالع مي رس��اند بنگاه ها قبل 
از اقدام به چاپ و تكثير لفاف و بس��ته بندي در 
داخل و خارج از كشور، نيازمند اخذ تأييديه الزم 
مي باشند«. به اين ترتيب و بر پايه تصميم يك گروه 
كوچك از ديوان ساالران به تنگ آمده از بي پولي 
يا كم پولي اخير به دليل كاهش سهم شان از نفت، 
با صدور اين ابالغيه و دستور، هزاران توليدكننده 
و عرضه كننده كاال را در پروس��ه اي قرار مي دهند 
كه آن ها را ملزم مي كند به اين نهاد مراجعه نمايند 
و در غيراين صورت كارش��ان با مش��كل مواجه 
خواهد شد. اين گروه كوچك مستقر در يك دفتر 
از دفاتر و معاونت هاي يك نهاد مرتبط بافرهنگ، 
نمونه اي از ديوان ساالري اقتدارگراي ايراني است 
كه سرسختانه در برابر دگرگوني هاي ايران ايستاده 

و مي خواهند دوباره به ارباب تبديل شوند.
درحالي كه بيش از چهار س��ال است برخي 
دس��تگاه هاي دولتي ب��ا همه نيرو ت��الش دارند 
اي��ن مقررات بازدارنده و بره��م زننده تعادل در 
كس��ب وكار شهروندان را شناس��ايي كنند، اقدام 
اين دفتر نش��ان مي دهد هنوز راه درازي در پيش 
است تا آن ها شناسايي و در يك پروسه كوتاه مدت 
برچيده شوند. بايد در ذهنيت هاي معتقد به ارباب 
ب��ودن نهاد دول��ت در برابر بنگاه ه��ا، خانواده و 
احزاب به مثابه ستون هاي جامعه مدني دگرگوني 
دامنه دار و ژرف ايجاد شود تا ديگر شاهد صدور 
چنين دس��تورهايي از س��وي ي��ك دفتر در يك 

وزارتخانه نباشيم.
*حسينسالحورزي

دخالت هاي
بازدارنده

دخالتهايپرشماربرخينهادهايديوانساالريكهنسال
ايرانيدركسبوكارشهروندانوبنگاهها،كارهاراسخت
ميكند.ايندخالتهاازسويهمهدستگاههاياجراييوجود
داردواگردرمسيرايندخالتهاسدگذارينشود.توليد
صنعتيازپايدرميآيد.حسينسالحورزينايبرئيساتاق

ايرانبهبهانهصدوريكبخشنامهازطرفيكدفتروابسته
بهوزارتفرهنگوارشاداسالميبهموضوعدخالتهاياين
دستگاههاپرداختهاست.سازمانحمايتازمصرفكنندگان
وتوليدكنندگاننيزيكيازاينسازمانهااستكهميتواند

مشمولنوشتهزيرباشد.نوشتههايويراميخوانيد:

ديوان ساالران دولتي

پيچيدگي هاي  تعرفه
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تراز جهاني ش��كر در س��ال زراعي 18-2017 در 
دستور بررسي و مطالعه قرار گرفته بود تا معلوم شود كه 
بازار جهاني شكر به كدام سو مي رود. نشريه بين المللي 
شكر و شيرين كننده ها در روزهاي گذشته نخستين تراز 

جهاني شكر در سال يادشده را ارائه و تأكيد كرد سايه 
س��نگين مازاد بر بازار ش��كر ديده مي شود. ترجمه اين 
گزارش در »نيشكرنيوز« آمده است كه به نقل از سايت 

يادشده بخش هايي از آن را آورده ايم: 

4.9 ميليون تن مازاد سال2017-18
پيش بيني  مي شود افزايش توليد جهاني در سال آينده، بيش از حد 
كافي خواهد بود و پس از دو سال متوالي كسري تراز، اين موضوع باعث 
بازگش��ت بازار جهاني به مازاد خواهد ش��د، با اين حال انتظار مي رود 
مصرف ظاهري در س��ال ۱۸-۲۰۱۷ معادل ۳.۹ ميليون تن رش��د داشته 
باشد. بنابراين، برآورد مي شود بازار شكر از كسري ۴.۷ ميليون تني شكر 
جهاني در سال ۱۷-۲۰۱۶ به مازاد ۴.۹ ميليون تني در سال آينده منتهي 
شود. اين شامل ۱.۷ ميليون تن شكر مصرف نامريي )در مفهوم ما، تفاوت 

بين صادرات جهاني و واردات جهاني( سال ۱۸-۲۰۱۷ نيز هست.
به طوركلي، بيش��ترين افزايش توليد سال ۱۸-۲۰۱۷ در آسيا ديده 
مي ش��ود. توليد ش��كر اين منطقه با افزايش ۸.۷ ميليون تن نس��بت به 
س��ال قبل، به رقم ۶۸.۸ ميليون تن مي رس��د. افزايش قابل مالحظه فوق 
به دليل بهبود ش��رايط توليد ناش��ي از خشكس��الي در برخي كشورها و 
همچنين افزايش س��طح زيركش��ت محصول به دنبال قيمت باالي شكر 
در دوره اخير اس��ت. انتظار مي رود كه توليد ش��كر در اروپا نيز به ميزان 
قابل توجهي افزايش يابد و كل توليد اين منطقه در فصل جديد به ۳۳.۳ 
ميليون تن برس��د كه از توليد ۳۰.۴ ميليون تن س��ال قبل بيش��تر است. 
لغو س��هميه هاي توليد شكر در اتحاديه اروپا، ميزان توليد در اين منطقه 
را افزايش خواهد داد، الزم به ذكر اس��ت كه سطح زيركشت چغندرقند 
در روس��يه و اوكراين نيز افزايش داشته است. ممكن است آفريقا نيز با 
افزايش قابل توجه يك ميليون تني )بر روي كاغذ( توليد شكر مواجه باشد، 
اين رش��د درصورتي تحقق خواهد يافت كه رفع مشكالت آسياب هاي 
جديد در اتيوپي با پيش بيني هاي بهبودي خشكسالي در آفريقاي جنوبي 
و س��وازيلند همراه باشد. توليد شكر آمريكاي شمالي و مركزي در سال 
۱۸-۲۰۱۷ مي تواند به ۲۲.۸ ميليون تن برسد كه ۰.۴ ميليون تن بيشتر از 
فصل حاضر خواهد بود. توليد شكر آمريكاي جنوبي در سال ۲۰۱۷-۱۸ 
)اكتبر/سپتامبر( در حد ۴۷.۷ ميليون تن )در مقايسه با ۴۷.۶ ميليون فصل 
حاضر( خواهد بود چرا كه انتظار مي رود توليد شكر برزيل بدون تغيير 
باقي بماند. نهايتًا، توليد ش��كر اقيانوس��يه به ۵.۶ ميليون تن مي رسد كه 

كمي بيشتر از توليد ۵.۵ ميليون تني سال قبل است.
اروپا

توليد شكر اروپا ممكن است در سال ۱۸-۲۰۱۷ افزايش قابل توجهي 
داش��ته باشد كه ناشي از افزايش قابل مالحظه سطح زيركشت محصول 
در اتحاديه اروپا، روسيه و اوكراين مي باشد. بازار شكر اتحاديه اروپا در 
س��ال ۱۸-۲۰۱۷ وارد دوره جديدي مي شود، زيرا كشاورزان اين منطقه 
براي اولين بار پس از ۵ دهه، بدون مواجه با محدوديت هاي س��هميه اي 
بازاريابي اقدام به كشت محصول نمودند. تجزيه و تحليل هاي كشورها 
نشان مي دهند كه س��طح زيركشت در ۱۹ كشور توليدكننده چغندرقند 
اي��ن اتحاديه، در مجموع حدود ۱۶درصد افزايش يابد. افزايش س��طح 
زيركش��ت چغندرقند مي تواند توليد شكر چغندري اروپا را به باالترين 
سطح پس از سال ۰۶-۲۰۰۵ برساند. در حال حاضر توليد شكر چغندري 
اروپا در حدود ۲۰ ميليون تن پيش بيني  شده است كه ۲.۹ ميليون تن )يا 

۱۷ درصد( بيشتر از توليد سال قبل است.

روسيه در سال ۱۷-۲۰۱۶ به ركورد توليد ۶.۷ ميليون تن شكر رسيد. 
سطح زيركشت براي برداشت محصول در سال ۱۸-۲۰۱۷ تقريباً ۵ درصد 
رشد خواهد داشت كه درصورت اجازه دادن شرايط آب و هوايي براي 
فرآوري كل محصول، ميزان توليد شكر اين كشور به باالترين سطح خود 
تاكنون مي رسد. در حال حاضر ما در اين مورد با احتياط عمل كرده و 
توليد سال ۱۸-۲۰۱۷ را نسبت به سال قبل، بدون تغيير درنظر مي گيريم. 
در دوره زراعي كه از اواخر ماه ژوئن شروع شده و تا اوايل ماه مارس 
ادامه دارد همواره اين خطر وجود دارد كه شرايط آب و هوايي نامناسب 

باعث شود بخشي از محصول غيرقابل بازيافت گردد.
كشاورزان اوكرايني، سطح زيركشت چغندر سال ۱۸-۲۰۱۷ خود 
را به حدود ۳۱۳۰۰۰ هكتار رساندند كه ۷ درصد افزايش نسبت به سال 
قبل نشان مي دهد. صادرات قوي سال ۱۷-۲۰۱۶ تأثير قابل توجهي برروي 
توليدكنندگان محلي داشته و منجر به گسترش سطح زيركشت و افزايش 
سرمايه گذاري براي بازسازي كارخانه هاي شكر و بهبود كيفيت محصول 
آنها شد. اگرچه پيش بيني  مي شود كه تعداد كارخانه هاي عملياتي در سال 
۱۸-۲۰۱۷، از ۴۲ واحد سال قبل به ۴۵ تا ۴۷ مورد برسد ليكن شرايط 
نامساعد آب و هوايي در فصل بهار مي تواند منجر به كاهش عملكردها 
ش��ود. لذا احتماالً ميزان توليد در فصل جديد در س��طح ۲.۲ ميليون تن 

بدون تغيير باقي خواهد ماند.
توليد شكر تركيه در سال ۱۷-۲۰۱۶ افزايش يافته و به ۲.۸ ميليون 
تن مي رس��د كه علت آن، افزايش ۱۸ درصدي س��طح زيركشت همراه 
با عملكرد بس��يار باالي محصول اس��ت. انتظار مي رود كه توليد س��ال 

۱۸-۲۰۱۷ در سطح سال قبل پايدار باشد.
آمريكاي جنوبي

برآورد مي شود توليد شكر آمريكاي جنوبي در سال ۱۸-۲۰۱۷ به 
رقم ۴۷.۷ ميليون تن برس��د كه باالتر از توليد ۴۷.۶ ميليون تن امس��ال 
 )CS( است. توليد سال تراز ۱۸-۲۰۱۷ برزيل در منطقه جنوب مركزي
به دو دوره تقس��يم مي شود كه ش��امل انتهاي دوره برداشت ۲۰۱۷-۱۸ 
)كل محصول توليدي بعد از اول اكتبر( و شروع برداشت سال ۲۰۱۸-۱۹ 
بعدي )كل محصول توليدي تا ۳۰ س��پتامبر ۲۰۱۸( مي باش��د. بنابراين، 
توليد سال تراز ۱۸-۲۰۱۷ بستگي زيادي به برداشت محصول نيمه اول 
فصل برداشت بومي ۱۹-۲۰۱۸ دارد كه پيش بيني  آن در اين زمان دشوار 
است. به طور كلي، احتماالً حجم نيشكر در سال ۲۰۱۸ آتي بواسطه كشت 
مجدد اصالحي نيشكر سال قبل تقويت شده است، اين درحالي است كه 
نرخ احياء مزارع و كش��ت مجدد، چندين سال متوالي پايين بود. با اين 
حال، كاهش سريع قيمت شكرخام )و در صورت تداوم(، ممكن است به 
تخصيص مجدد نيشكر از توليد شكر به توليد اتانول در سال آينده منجر 
ش��ود. براساس سال زراعي )آوريل/مارس(، اين مي تواند باعث كاهش 
توليد ش��كر از ۴۰.۸ ميليون تن سال ۱۷-۲۰۱۶ به حدود ۳۹.۵ ميليون 
تن در سال ۱۸-۲۰۱۷ شود. بر مبناي دوره اكتبر/سپتامبر، احتماالً ميزان 
توليد در حدود ۴۰.۱ ميليون تن خواهد بود.پيش بيني  ش��ده است توليد 
شكر كلمبيا از ۲.۳ ميليون تن امسال به بيش از ۲.۴ ميليون تن در سال 
۱۸-۲۰۱۷افزايش يابد. با اين حال، احتمال مي رود توليد شكر آرژانتين 
مش��ابه س��ال ۱۷-۲۰۱۶ در س��طح ۲.۱ ميليون تن باقي بماند. عمليات 

آس��ياب نيشكر در آرژانتين معموالً در ماه مه آغاز مي شود 
و در ماه نوامبر/دس��امبر به پايان مي رسد، اين بدان معناست 
كه توليد ۱۸-۲۰۱۷ نوامبر/دسامبر آرژانتين عمدتًا به عنوان 
توليد محصول سال بومي ۲۰۱۸ تلقي مي شود در حالي كه 
ش��رايط اقليمي كلمبيا بگونه اي اس��ت عمليات خردكردن 

نيشكر در كل طول سال ميسر است.
آسيا

به نظر مي رسد توليد شكر آسيا در سال ۱۸-۲۰۱۷ به 
۶۸.۸ ميليون تن برسد كه از توليد ۶۰.۱ ميليون تني امسال 
بيشتر است. در صورت تحقق اين امر، توليد شكر اين قاره 

به ركورد توليد ۳ فصل قبل خواهد رسيد.
هند به دليل بهبود بارندگي هاي موس��مي سال ۲۰۱۶ 
و قيمت ه��اي باالي نيش��كر، انتظار دارد ش��اهد افزايش 
قابل توجهي در توليد ش��كر براي س��ال آينده باش��د. اين 
امر پس از ۲ س��ال متوالي خشكسالي در سال هاي ۲۰۱۴ 
و ۲۰۱۵، به كاش��ت محصول سال ۱۸-۲۰۱۷ كمك كرده 
اس��ت و انتظار مي رود كه س��طح زيركشت و ميزان توليد 
در دو منطقه ماهاراشترا و كارناتاكا )دو استان از سه استان 
بزرگ توليدكننده شكر( به شرايط قبل باز گردد. با در نظر 
گرفتن ثبات توليد شكر در استان اوتارپرادش، انتظار مي رود 
توليد شكر اين كشور در سال ۱۸-۲۰۱۷ با ۴.۴ ميليون تن 
افزايش نسبت به سال قبل، به رقم ۲۶.۵ ميليون تن )۲۴.۴ 
ميليون تن ارزش س��فيد( برسد. با اين حال فصل موسمي 
۲۰۱۷ خوب، براي پتانس��يل توليد آينده اين كشور بسيار 
مهم خواهد بود.توليد شكر تايلند در سال ۱۷-۲۰۱۶ به دليل 
محتواي بيش��تر قند در ني )و به رغم كاهش حجم نيشكر 
خرد ش��ده از ۹۴ ميليون تن ب��ه ۹۳ ميليون تن(، با اندكي 
افزايش از ۱۰ ميليون تن سال قبل آن به حدود ۱۰.۳ ميليون 
تن رسيد. خشكسالي كه تا سال ۲۰۱۶ ادامه يافت همواره 
عامل بازدارنده اي براي توليد بود اما وجود بارندگي ها منجر 
به بهبود چشم انداز توليد شكر در آينده شده است. عالوه 
بر بهبود ش��رايط آب و هوايي، منابع صنعت اظهار داشتند 
كه قيمت هاي خوب شكر در سال گذشته نيز، كشاورزان را 
به كشت بيشتر نيشكر براي سال بعد ترغيب نموده است. 
بنابراين در حال حاضر تصور مي كنيم كه ميزان توليد شكر 
با بهبود قابل توجه به ۱۲ ميليون تن برسد كه باالترين رقم 

توليد اين كشور تاكنون خواهد بود.
انتظار مي رود س��طح زيركشت نيشكر چين در سال 
۱۸-۲۰۱۷ به ميزان قابل توجهي افزايش يابد زيرا قيمت هاي 
باالي نيشكر و شكر در طول سال ۱۷-۲۰۱۶ باعث ايجاد 
روحيه بهتر كش��اورزان در اين زمينه شده است. به عنوان 
مثال، قيمت حمايتي هر تن نيش��كر در بزرگ ترين استان 
توليدكننده اين كش��ور )يعني گوانجي ۴(، از ۴۴۰ يوان در 
س��ال ۱۶-۲۰۱۵ و اندكي كمتر از ۴۰۰ يوان س��ال قبل آن 

سايه سنگين مازاد بر

بازار جهاني شكر

نخستين تراز جهاني شكر 18-2017 منتشر شد:

پيشگفتار
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از ۵ گرم شكر در هر ۱۰۰ ميلي ليتر و ۰/۲۴ پوند در هر ليتر براي 
نوشابه هايي با بيش از ۸ گرم در هر ۱۰۰ ميلي ليتر.

ب��ا توجه به وضع ماليات، به نظر مي رس��د اين اقدامات در 
نهايت روي مصرف اين نوش��يدني ها تأثير داشته باشد. به عنوان 
مثال، وضع ماليات يك سنت براي هر اونس در بركلي، هزينه يك 
بط��ري ۲ ليت��ري كوكاكوال را از ۱.۶۹ دالر به ۲.۳۷ دالر افزايش 
مي ده��د )فرض بر اين اس��ت كه ماليات ب��ر توزيع كنندگان، به 
مصرف كنندگان منتقل مي ش��ود(. اگر كشورهاي در حال توسعه 
همانن��د هند و تايلند بخواهند در زمينه اين قبيل ماليات ها اقدام 
كنن��د اين افزايش قيمت حتي بيش��تر از اين خواهد بود چرا كه 
انعطاف پذيري قيمت تقاضا در كشورهاي در حال توسعه بيشتر 
از كش��ورهاي صنعتي است. به عالوه، توليدكنندگان مواد غذايي 
و نوش��يدني ها به ط��ور قابل توجهي از ميزان ش��كر مصرفي در 
محصوالت خود خواهند كاست تا هم خواسته مصرف كنندگان 
ب��راي محص��والت س��الم تر را تأمي��ن كنند و ه��م از پرداخت 

ماليات هاي فوق ذكر جلوگيري نمايند.
به عالوه، رش��د جمعيت و رش��د اقتص��ادي از محرك هاي 
اصلي مصرف ش��كر جهاني است چرا كه در واقع معموالً رشد 
استاندارد زندگي به مصرف بيشتر فرآورده هاي غذاهايي حاوي 
مقادير زيادي شكر )مانند لبنيات، نوشابه و غيره( منجر مي شود. 
عالوه بر اين، معموالً كشش درآمدي تقاضاي شكر در كشورهاي 
كم درآمد باالتر است به طوري كه با افزايش سطح درآمد در اين 

كشورها، مقدار مصرف بيشتر افزايش مي يابد.
در حال حاضر انتظار مي رود كه ميزان مصرف شكر جهاني 
در س��ال ۱۸-۲۰۱۷ با ۲.۱درصد افزاي��ش به ۱۸۴.۴ ميليون تن 
برس��د. اين رقم در مقايسه با سال گذشته در حدود ۳.۹ ميليون 
تن افزايش يافته اس��ت. ثبات مصرف در سال ۱۷-۲۰۱۶ تا حد 
زي��ادي مربوط به كاهش چش��مگير مص��رف در هند )به عنوان 
بزرگ ترين مصرف كننده ش��كر در جه��ان، از ۲۷ ميليون تن به 
۲۶.۳ ميلي��ون تن( بوده اس��ت. انتظار مي رود ك��ه اين ميزان در 
س��ال ۱۸-۲۰۱۷ تغيير يابد و ميزان مصرف به ۲۷.۵ ميليون تن 
افزاي��ش يابد. يك دليل مهم براي كاهش مصرف ش��كر در هند، 
تغييرات چشمگير اقتصادي طي ماه نوامبر بود كه منجر به كاهش 
قابل مالحظه فروش داخلي گرديد. واقعيت ديگر اين اس��ت كه 
قيمت هاي داخلي شكر از ۳۴ روپيه در ابتداي فصل ۱۷-۲۰۱۶به 
۴۰روپيه در اواسط فصل قبل افزايش يافت و مجدد به حدود ۳۷ 
روپيه در زمان نوشتن اين گزارش رسيد. با توجه به اين كه كشش 
قيمتي تقاضاي شكر در يك كشور در حال توسعه مانند هند بسيار 
باالتر از كش��ورهاي صنعتي مانند ژاپن، اياالت متحده و يا آلمان 
اس��ت، به نظر منطقي است كه فرض شود ميزان مصرف در اين 
فصل تحت تأثير قيمت ها قرار گرفته است. به همين ترتيب، كاهش 
بيش��تر مورد انتظار در قيمت هاي داخلي به افزايش شديد توليد 
احتمالي در فصل آينده مرتبط مي شود. آخرين مورد و مهم تر از 
همه، دولت مركزي در روز ۱ فوريه در بودجه س��ال ۲۰۱۷-۱۸ 
)آوريل/مارس( اعالم كرد كه يارانه خود را براي فروش ش��كر 
به فقرا حذف خواهد كرد. اين اقدام در نهايت با حفظ برخي از 

يارانه ها براي فقيرترين فقرا تعديل شد.
به طور مش��ابه، پيش بيني  ش��ده اس��ت كه افزايش س��االنه 
قيمت ه��اي داخلي ش��كر در چين )از حدود ۴۸۰۰ يوان س��ال 
گذش��ته به اوج خ��ود يعني ۷،۲۰۰-۷،۳۰۰ ي��وان در اواخر ماه 
نوامبر(، ميزان مصرف آن را تحت تأثير قرار داده اس��ت. درحالي 
كه قيمت هاي شكر به حدود ۶۲۵۰۰ يوان در هر تن بازگردانده 
شده است اما هنوز هم به طور قابل توجهي باالتر از سطح قيمت 

سال قبل مي باشد.
عالوه براين، شيرين كننده هاي مبتني بر ذرت، يك جايگزين 
ارزان قيمت براي شكر را فراهم كرده اند و اين موضوع، تقاضاي 
براي ش��كر را از س��وي توليدكنندگان موادغذايي و نوش��يدني 
تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين فرض مي كنيم كه مصرف داخلي 
چين از ۱۷.۳ ميليون تن سال ۱۶-۲۰۱۵ به حدود ۱۶.۷ ميليون تن 
در سال ۱۷-۲۰۱۶ كاهش يابد. درحالي كه وضع عوارض واردات 
اضافي اخير ممكن است از قيمت هاي داخلي حمايت كند ليكن 
افزايش مورد انتظار در توليد داخلي، اثر متفاوتي خواهد داشت. 
با اين حال هنوز زمان الزم اس��ت تا مشخص شود آيا عوارض 
واردات اضافي در نهايت بر كل واردات اثر خواهد گذاش��ت يا 
خير؟، اين درحالي اس��ت كه كاهش شديد قيمت هاي شكرخام 
در بازارهاي بين المللي، تجارت غيرقانوني آنرا از طريق مرزهاي 
متخلخل جنوبي چين افزايش داده است. افزايش حجم تجارت 
غيررسمي نيز باعث كاهش قيمت هاي داخلي مي شود كه به نوبه 
خود، موجب افزايش مصرف شكر خواهد شد. در مجموع انتظار 
داريم ميزان مصرف داخلي ش��كر طي سال ۱۸-۲۰۱۷ به حدود 

۱۷.۵ ميليون تن افزايش يابد.
پيش بيني  مي شود كه مصرف شكر آسيا در سال ۲۰۱۷-۱۸ 
به رشد خود ادامه داده و به ۸۷.۹ ميليون تن برسد كه از رقم ۸۵ 
ميليون تن سال گذشته بيشتر است. اين افزايش به طور عمده متأثر 

ب��ه ۵۰۰ يوان در س��ال ۱۷-۲۰۱۶ افزايش يافته اس��ت. به عالوه، دولت 
گوانجي پرداخت يارانه هاي كش��اورزان نيش��كري به مبلغ ۸۶۹ دالر در 
هر هكتار، براي بذر، ماش��ين آالت كش��اورزي، مالچ پاشي و كوددهي را 
آغاز كرده اس��ت. اين بخشي از برنامه دولت مركزي است كه بر اساس 
آن، ظرفيت برنامه پنجس��اله ۲۰۱۶-۲۰۲۰ توليد شكر كشور را به ۱۶.۳ 
ميليون تن )۵ ميليون تن، ارزش سفيد( افزايش مي دهد. چشم انداز قيمت 
و در نتيج��ه توليد داخلي نيز مي توان��د از معرفي مقررات ويژه واردات 
شكر براي سه سال سود ببرد. فرض مي كنيم كه افزايش سطح زيركشت 
و سياس��ت هاي حمايتي دولت مي تواند منج��ر به افزايش ۲ ميليون تني 
در توليد شكر نسبت به سال گذشته و رسيدن به سطح ۱۲.۱ ميليون تن 

در سال ۱۸-۲۰۱۷ شود.
تقاضاي جهاني شكر

 در سال 18-2017 چگونه خواهد بود؟
برآورد شده است كه مصرف جهاني شكر در سال ۱۷-۲۰۱۶ با رشدي 
در ح��دود ۰.۴ درصدي مواجه باش��د كه پايين تر از رش��د ۰.۷ درصدي 
فصل گذش��ته اس��ت. همان طور كه در گزارشات قبلي اشاره شد شكر در 
سراسر جهان تحت تأثير حمالت مربوط به اثرات نامطلوب آن بر سالمت 
 انس��ان قرار گرفته اس��ت. پرتغال به همراه آفريقاي جنوبي )براي اقدام در

اواخر سال جاري(، آخرين كشورهايي هستند كه اخيراً به ليست كشورهاي 
وضع كننده ماليات بر روي نوش��يدني هاي شيرين شده اضافه شده اند. در 
گزارش آگوست ۲۰۱۶ عنوان شد كه دولت در مورد ماليات پيشنهادي، 
اول آوريل را به عنوان تاريخ ش��روع وضع ماليات س��ودا اعالم نموده كه 
اين موضوع براي اولين بار در ق�اره آفريقا ثبت شده است، ليكن در اين 
تاري��خ اقدامي صورت نگرفت. قان��ون پرداخت ماليات ۲۰ درصدي در 
مورد نوشابه هاي غيرالكلي در آفريقاي جنوبي قرار است در اواخر امسال 
اجرايي شود، در اين خصوص، »جزييات نهايي و قوانين تصويب شده اند.« 
هرچند رأي دهندگان در شهر سنتافه نيومكزيكو، ماه گذشته پيشنهاد ماليات 
۲ درصدي براي هر اونس سودا را رد كردند ليكن انگيزه براي وضع اين 
ماليات ها در ايالت هاي اياالت متحده در حال رش��د است. اين ماليات ها 
در بركلي )كاليفرنيا( و ناواهو برقرار شده اند و در فيالدلفيا، پنسيلوانيا در 
اول ژانويه اجرايي ش��د. عالوه براين، اين قوانين در رأي گيري ۸ نوامبر 
۲۰۱۶ در چهار شهر ديگر )سانفرانسيسكو، اوكلند و آلباني در كاليفرنيا؛ 
بولدر در كلرادو( تصويب ش��دند. كوككانتي، ايلينوي )ش��يكاگو( اخيراً 
پيگير موضوع هستند و در حال حاضر در ايالت هاي آالباما و ماساچوست 
مورد بحث قرار دارد. نهايتًا اينكه شوراي ش��هر س��ياتل در پنجم ژوئن، 
به وضع ماليات ۱.۷۵ درصدي براي توزيع نوش��يدني هاي شيرين شده با 
شيرين كننده هاي انرژي زا رأي داد ليكن نوشيدني هاي حاوي كمتر از ۴۰ 
كالري ش��كر در هر ۱۲ اونس محصول را از پرداخت اين ماليات معاف 
كردند. اين هشتمين اقدامي است كه پس از سال ۲۰۱۴ در اياالت متحده 
به تصويب رسيده است.در اروپا، مجلس بريتانيا در اواخر ماه آوريل وضع 
ماليات بر روي نوشيدني هاي شيرين شده با شكر را از اول آوريل ۲۰۱۸ 
تصويب كرد. جورج اس��برن، نخس��ت وزير سابق، در سال گذشته وضع 
ماليات بحث برانگيزي را براي مبارزه با چاقي اعالم كرد. وضع ماليات دو 
آستانه دارد: ۱/۱۸پوند )GBP( براي هر ليتر نوشابه هاي غيرالكلي با بيش 

از پيش بيني  رشد مصرف براي هند و چين است. انتظار مي رود كه 
مصرف شكر اروپا در سال ۱۸-۲۰۱۷ به ۳۱ ميليون تن برسد، با 
اين حال ميزان مصرف شكر در آمريكاي شمالي و مركزي به ۲۱.۵ 
ميليون تن خواهد رسيد كه ۰.۲ ميليون تن افزايش نسبت به قبل 
را نشان مي دهد. مصرف شكر در آمريكاي جنوبي از ۱۹.۹ ميليون 
تن سال جاري به ۲۰.۳ ميليون تن افزايش خواهد يافت، برزيل با 
مصرف ساالنه ۱۲ ميليون تن، تقريباً بزرگ ترين مصرف كننده شكر 
در اين منطقه اس��ت. مصرف شكر در آفريقا به دليل رشد باالي 
جمعيت در حال افزايش است و ممكن است در سال ۲۰۱۷-۱۸ 
به ۲۲ ميليون تن برس��د كه ۲.۳ درصد رش��د نسبت به مصرف 
۲۱.۵ ميليون تني سال گذشته داشته است. مصرف در اقيانوسيه 
بدون تغيير ساالنه و به طور بسيار پايدار، در محدوده ۱.۷ ميليون 
تن باقي مانده است. استراليا با مصرف ۱.۴ ميليون تن، مهمترين 
مصرف كننده شكر اين منطقه محسوب مي شود. مصرف شكر در 

كشورهاي واردكننده به حداكثر خود رسيده است.
اوج مصرف شكر در كشورهاي وارد كننده

پس از رش��د آرام مصرف در اين فصل، بنظر مي رس��د كه 
كشورهاي در حال توسعه شاهد بهبود رشد مصرف شكر در سال 
۱۸-۲۰۱۷ باشند و تخمين زده مي شود كل مصرف اين كشورها 
به ۱۳۷.۲ ميليون تن برسد كه حدود ۷۴ درصد از تقاضاي جهاني 
را تشكيل مي دهد. تقاضاي شكر در كشورهاي صنعتي همچنان 
در محدوده نس��بتًا باريك و بدون تغييرات قابل توجه نس��بت به 
س��ال هاي گذشته حركت مي كند. پيش بيني  مي شود مصرف اين 
كش��ورها در س��ال ۱۸-۲۰۱۷ به ۴۷.۲ ميليون تن برسد كه ۰.۴ 

درصد افزايش نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
مصرف شكر در كشورهاي واردكننده با حدود ۲.۷ درصد 
افزايش، در فصل آينده به ۱۳۹،۴ ميليون تن مي رسد. به طور كلي 
بنظر مي رس��د كه ميزان مصرف شكر در كشورهاي صادركننده 
در محدوده ۴۵ ميليون تن، بدون تغيير باقي بماند. رشد مصرف 
در اين گروه از كشورها نسبت به كشورهاي واردكننده پايين تر 
است چرا كه دسترسي كافي به شيرين كننده ها، منجر به مصرف 
بس��يار باالي سرانه ش��كر در اين كشورها شده است. از اين رو، 

رشد پتانسيل آتي آنها محدود شده است.
افزايش مختصر ذخاير جهاني در سال 18-

2017
پيش بيني مي شود كه نسبت ذخاير به مصرف در سال ۱۸-

۲۰۱۷ به رقم ۳۹.۳ درصد برس��د كه از ۳۷.۴ درصد اين فصل 
باالتر است. درحالي كه اين تغيير، پس از سه دوره متوالي كاهش 
صورت گرفته، ليكن هنوز پايين تر از »سطح آسايش ۸« حدود ۴۵ 

درصدي سال هاي ۱۴-۲۰۱۳ و ۱۵-۲۰۱۴ مي باشد.
مازاد يا كمبود ش��كر در س��ال ش��كر به معني شكاف بين 
توليد و تقاضاي جهاني از جمله مصرف ثبت نشده )شكاف بين 
صادرات و واردات( اس��ت. بررس��ي دقيق تر اين رويكرد نشان 
مي دهد كه واژه مازاد يا كمبود به معني افزايش يا كاهش ذخاير 
اس��ت. درحالي كه تخمين زده مي شود كس��ري سال ۲۰۱۶-۱۷ 
)اكتبر/س��پتامبر( در حدود ۴.۷ ميليون تن باش��د. انتظار مي رود 
افزايش توليد جهاني منجر به مازاد ۴.۹ ميليون تني شكر در سال 
۱۸-۲۰۱۷ شود. به هرحال مازاد، مازاد است و معموالً به صورت 
معكوس نس��بت به قيمت ها نمايان مي شود. در واقع، اين اولين 
سال مازاد پس از ۲سال كمبود شديد خواهد بود. به عبارت ديگر، 
موجودي جهاني از ۱۶۳ روز مصرف در پايان فصل ۲۰۱۴-۱۵ 
ب��ه ۱۳۷ روز در س��ال ۱۷-۲۰۱۶ كاهش يافت و بر روي كاغذ 

انتظار مي رود در سال ۱۸-۲۰۱۷ به ۱۴۳ روز برسد.
ذخاير مازاد به منظور دسترسي بي وقفه به محصول از توليد 
كارخانه تا مصرف كننده و پوش��ش نياز مصرف در فاصله زماني 
بي��ن پايان يك دوره توليد و آغاز دوره بعدي مورد نياز اس��ت. 
به نظر مي رسد اين وضعيت در سال ۱۸-۲۰۱۷ و در جهت مشابه 
سال قبل، با ۰.۴ ميليون تن رشد به ۳.۷ ميليون تن برسد كه هنوز 
هم از سطوح سنگين ۱۳ تا ۱۵ ميليون تني ۳ تا ۴ سال قبل فاصله 
زيادي دارد. اين بدان معناس��ت كه اتفاق نامطلوب در چشم انداز 
توليد، باعث افزايش قيمت ها خواهد شد. به طور مشخص، هند 
ب��ا ذخاير نزديك به حداقل م��ورد نياز براي حفظ جريان تأمين 
محصول بين توليد تا مصرف، وارد فصل ۱۸-۲۰۱۷ خواهد شد و 
شرايط نامساعد آب و هوايي موجود در آنجا، ممكن است مستلزم 
واردات بزرگ تر در فصل آينده باشد. هرچند در اين لحظه به نظر 
نمي رسد كه اين موضوع حتمي باشد ليكن بايد توجه داشت كه 
همواره مقدار مصرف اين كشور، پتانسيلي براي تغيير قابل توجه 
قيمت هاي جهاني بوده است. ممكن است درحال حاضر به طور 
خالصه بيان شود كه براي فصل آينده مازاد پيش بيني  شده است 
ليكن اين موضوع مس��تلزم بررس��ي هاي جامع تري اس��ت. اين 
بدان معناس��ت كه فعاًل مازاد تنها بر روي كاغذ است و تأييد آن 

در ماه هاي آينده مشخص خواهد شد.
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خبر تعطيلي كارخانه هاي قند يكي پس از ديگري روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار مي گرفت. ماجرا از كارخانه قند دزفول ش��روع 
ش��د. كارخانه بزرگي كه كشت چغندرقند را براي مردم خوزستان 
س��ودآور كرده و  سال به  سال كش��اورزان زيادي مزارع بيشتري را 
به زيركش��ت چغندرقند مي بردند. سال هاي ۸۵ و ۸۶ روند تعطيلي 
كارخانه هاي قند س��رعت گرفت و پايان ماجرا آن ش��د كه تا پايان 
دولت احمدي نژاد چيزي حدود ۳۰ درصد كارخانه هاي قند كش��ور 
تعطيل ش��دند و ۱۸ هزار كارگر اين كارخانه ها بيكار شدند. محمود 
احمدي نژاد كه با يك تصميم ناگهاني و يك شبه تعرفه واردات شكر 
به كشور را صفر كرده بود، نه تنها باعث تعطيلي گسترده كارخانه هاي 
توليد قند ش��د كه كش��ت چغندرقند در مزارع را از مزيت انداخت 
و موجب تغيير كاربري مزارع چغندرقند شد. اين موضوع با روي 
كار آمدن دولت يازدهم به صورت ضرب االجل در دستوركار وزارت 
كش��اورزي ق��رار گرفت و محمود حجتي تعرفه واردات ش��كر را 

اصالح كرد و جلوي واردات بي رويه را گرفت.
حاال پس از آن كه توليد ش��كر ركورد تاريخي خود را شكسته 
و به گفته وزير كش��اورزي به زودي در توليد اين محصول خودكفا 
مي شويم، احياي كارخانه هاي تعطيل شده قند هم در دستوركار قرار 
گرفته و با احياي دو كارخانه بزرگ قند دزفول و قند فس��ا اجرايي 
مي شود. مطابق با آخرين خبرها قند دزفول از مهرماه امسال نخستين 

محصول خود را پس از احيا به بازار روانه مي كند.
چرخه تعطيلي كارخانه هاي قند

خب��ر تعطيلي كارخانه قند دزفول روي خروجي خبرگزاري ها 
خبر دردناكي براي مردم شوش بود. تعطيلي اي كه سبب ركود عميق 

صنعت چغندرقند در استان خوزستان شد. اما كليد تعطيلي ۷ كارخانه 
ديگر كه مواد اوليه آنها چغندرقند بود، در  سال ۸۵ و به دنبال واردات 
بي رويه و بي حساب و كتاب شكر در دولت نهم زده شد و تا  سال 
۸۶ يكي پس از ديگري اين كارخانه ها تعطيل و كارگران آنها بيكار 
ش��دند. به گفته مس��ئوالن انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر، با 
تعطيلي اين ۸ كارخانه حدود ۱۸ هزار كارگر بيكار شدند و اشتغال 

غيرمستقيم همين تعداد هم تحت تأثير قرار گرفت.
اما حاال دولت پاي كار آمده تا كارخانه قند دزفول را با بيشتر 
از يك دهه تعطيلي احيا كند و به چرخه توليد برگرداند. به دستور 
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كش��ور،  س��ال گذشته ۱۰۰ 
ميلي��ارد ريال به احياي اين كارخانه اختصاص پيدا كرد و امس��ال 
ه��م ۱۰۰ ميليارد ريال اعتبار ديگر براي بازس��ازي و راه اندازي اين 
كارخانه درنظر گرفته ش��ده و قرار اس��ت ۳۰۰ ميليارد ريال توافق 
شده ديگر دولت نيز به تناوب و در دوره هاي زماني مشخص صرف 

راه اندازي اين كارخانه شود.

رونق اقتصادي در انتظار شوش و دزفول
كارخانه قند دزفول در كيلومتر ۷ جاده ش��وش، دزفول اواسط 
دهه پنجاه تأس��يس ش��د؛ كارخان��ه اي تمام اتوماتيك ك��ه به عنوان 
بزرگ تري��ن كارخان��ه قن��د خاورميانه با توليد محص��ول باكيفيت 
ش��ناخته مي شد و براي ۶۰۰ نفر از جوانان خوزستاني اشتغال زايي 
كرد تا اين كه پس از حدود س��ه دهه فعاليت بنا به داليل نامعلومي 

ُمهر تعطيلي خورد و اعالم ورشكستگي كرد.
ام��ا زماني ك��ه اين كارخانه تعطيل ش��د، كاش��ت چغندرقند 
اقتصادي ترين نوع كش��ت در اس��تان خوزستان محسوب مي شد و  

سال به سال به سطح زيركشت چغندرقند در اين استان اضافه مي شد 
تا آن جا كه طبق آخرين برآوردها بيش از ۹ هزار هكتار از زمين هاي 
ش��وش به كشت اين محصول اختصاص داشت اما پس از تعطيلي 
كارخانه قند دزفول، س��طح زيركشت چغندرقند در شوش به صفر 
رسيد. حاال با راه اندازي دوباره اين كارخانه كه ظرفيت توليد ۵ هزار 
تن چغندرقند، تصفيه ۵۰۰ تن شكرخام، توليد ۳۰۰ تن تفاله خشك 
و ۲۰۰ تن قندگيري مالس را در روز دارد، به نظر مي رسد كه دوباره 

رونق اقتصادي به شوش و دزفول برگردد.
اما قند فسا هم كارخانه ديگري است كه احياي آن در دستوركار 
دولت و وزارت جهادكش��اورزي قرار دارد و هرچند كه نس��بت به 
كارخانه دزفول كوچكتر است، اما راه اندازي دوباره آن اتفاق خوبي 

براي توليد و اشتغال است.
در كش��ورمان ۳ گ��روه كارخان��ه قندوش��كر وج��ود دارد؛ 
كارخانه هايي كه مواد اوليه آنها چغندر اس��ت كه قبل از تعطيلي ۸ 
كارخانه تعداد آنها ۳۶ كارخانه بود و با احياي كارخانه هاي دزفول 

و فسا، تعداد آنها به ۲۸ كارخانه افزايش پيدا مي كند.
گروه ديگر كارخانه هايي هستند كه مواد اوليه آنها نيشكر است 
و تعداد آنها ۹ كارخانه است و بيشتر آنها مشكلي در زمينه توليد و 
فعاليت ندارند و گروه ديگر هم كارخانه هايي هس��تند كه شكرخام 

وارداتي را تصفيه مي كنند كه تعداد آنها به پنج كارخانه مي رسد.

8 كارخانه قند تعطيل شدند
بهم��ن دانايي، دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر در 
گفت وگو با »ش��هروند« با اش��اره به اتفاق تلخ تعطيلي كارخانه قند 
دزفول در سال ۸۲ و به دنبال آن تعطيلي ۷ كارخانه ديگر در سال هاي 

مقاله

هزار و ۵۰۰ هكتار را تبديل به كش��ت گلخانه اي كنيم و اين نكته 
ضروري است كه بايد آب را به توليد محصوالت آب بر اختصاص 
ندهيم. حجتي اظهار داش��ت: تا پايان دولت دوازدهم رشد ساالنه 
۸ درصدي در توليد محصوالت كش��اورزي هدف گذاري شده كه 
اكنون اين رقم به ۵.۳درصد رسيده و دستيابي به اين ميزان رشد با 

توجه به اختصاص منابع مالي امكان پذير است.
هدف گذاري بهبود تراز تجاري غذايي 

در افق 10 ساله
وي ادام��ه داد: ت��راز تجاري غذايي ما طي ۴ س��ال گذش��ته 
علي رغم افزايش جمعيت ۵ ميليارد دالر بهبود يافته و به منفي ۳.۱ 
ميليارد دالر رسيده است و برنامه ما اين است كه اين رقم در افق 

۱۰ ساله به صفر برسد.
وي افزود: البته برخي محدوديت ها همچون كمبود منابع آب 
در توليد وجود دارد؛ در حوزه توليد ش��كر در س��ال ۹۶ به ميزان 
۵۲۰ ه��زار ت��ن افزايش توليد داش��تيم و در همين بحث ش��كر با 
توس��عه كش��ت پاييزه و كاهش كشت بهاره مي توانيم آب مصرفي 

را كاهش داده و كنترل كنيم و با همين ميزان آب، ۳ برابر افزايش 
كش��ت داشته باش��يم. عضو كابينه دولت در مورد مشاركت بخش 
خصوصي در حوزه كش��اورزي اظهار داش��ت: در ارتباط با بحث 
توليد خصوصي ترين بخش اقتصاد كش��ور كشاورزي است اما در 
حوزه زيرس��اخت ها و ارائه خدمات مث��ل مبارزه با آفات و تأمين 
بذر  وهمچنين ارائه تسهيالت، بايد دولت منابعي را به اين حوزه 
اختصاص دهد. وي ادامه داد: در اين راستا سرمايه بانك كشاورزي 
ب��ا پرداخت بدهي هاي دولت ب��ه ۴ برابر افزايش يافته و در نتيجه 
ظرفيت وام دهي را باال برديم و درحال حاضر با ۱۵ درصد پايين ترين 

نرخ بهره تسهيالت را داريم.
مكانيزه كردن سيستم آبياري مزارع

وزير جهادكشاورزي در خصوص تخصيص ۱۰ ميليارد دالر 
منابع صندوق توس��عه ملي براي مكانيزه كردن سيس��تم آبياري در 
تمامي مناطق كشور اظهار داشت: اين منابع به سه بخش تعلق گرفته 
است؛ ۵۰۰ ميليون دالر آن متعلق به ۴۶ هزار هكتار از مزارع استان 
سيستان و بلوچستان است كه به طور كامل پرداخت شده و به موجب 

دولت بايد از 
خودكفايي حمايت كند

وزير جهادكشاورزي تأكيد كرد :

گزارش روزنامه شهروند از روزهاي خوب شكر

كارنامه مناس��ب و داراي نقاط مثبت قابل توجه محمود حجتي 
وزير جهادكش��اورزي در ۴ س��ال فعاليت دول��ت يازدهم در ميان 
عالقه من��دان ب��ه اقتصاد سياس��ي ايران و همچني��ن در ميان فعاالن 
اقتصادي و كشاورزان موجب شده است او يك ۴ سال ديگر سكان 
اين بخش را در اختيار داشته باشد. حجتي در دولت دوازدهم همان 
سياس��ت هاي دولت قبل به ويژه خودكفايي در محصوالت اساسي و 
رشد ۸ درصدي توليد محصوالت كشاورزي را در كانون توجه قرار 
داده است. او در يك گفت وگوي مشروح تلويزيوني و در گفت وگو 
با رس��انه هاي گوناگون هدف هاي ۴س��ال آينده دولت را بيان كرده 
اس��ت. نكته بس��يار با اهميت در برنامه هاي اين وزير كه مورد قبول 
دولت نيز قرار دارد حمايت از توليد محصوالت كش��اورزي اس��ت 
و اينكه دولت نبايد به بهانه هاي گوناگون توليدات اين بخش را در 

برابر واردات بي پناه بگذارد.
وزير جهادكشاورزي گفت: تا پايان دولت دوازدهم رشد ساالنه 
۸ درصدي در توليد محصوالت كش��اورزي هدف گذاري ش��ده كه 
اكنون اين رقم به ۵.۳ درصد رس��يده اس��ت. در اين برنامه ها اساس 
كار را بر توس��عه بهره وري گذاشته ايم و ظرفيت هاي مغفول بخش 
كشاورزي را موردتوجه قرار داديم و نگاه ما بر اساس اسناد باال دستي 
همچون برنامه ششم توس��عه و اقتصاد مقاومتي تدوين شده است. 
وي با اشاره به اينكه در دولت يازدهم توليد محصوالت كشاورزي 
با رش��د ۲۱ ميليون تني به ۱۱۸ ميليون تن رس��يده اس��ت ادامه داد: 
ما در بحث گندم و دانه هاي روغني رش��د داش��ته ايم در خصوص 
محص��والت باغي با توجه به تنوع محصول قابليت صادرات داريم 
و به طور متوس��ط در توليد محصوالت كشاورزي ۵.۳ رشد داشتيم. 
وزير جهادكش��اورزي تصريح كرد: در ارتباط با شير و فرآورده هاي 
لبني و محصوالت باغي مزيت داريم و در محصوالت زراعي با توجه 
به كمبود منابع آبي، تمركز را بر روي محصوالتي كه از آب سبز و 

بارندگي بهره مي برند همچون گندم و جو، قرار داده ايم.
ضرورت توجه به ظرفيت هاي مغفول مانده

بخش كشاورزي
وي اظهار داشت: ما از بسياري از ظرفيت هاي بخش كشاورزي 
غافل هستيم به طور مثال در گياهان دارويي با توجه به درخواست بازار 
جهاني و تنوع محصول در كشور و همچنين قابليت اشتغال زايي باال، 
بايد كار بيشتري انجام گيرد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در حوزه 
پ��رورش ماهي در قفس در ارزيابي اوليه پيش بيني ظرفيت پرورش 
يك ميلي��ون تن ماهي در قفس را داري��م؛ اكنون ۴۰۰ قفس در دريا 
داريم و در برنامه پنجساله مقرر شده ظرفيت توليد به ۲۰۰ هزار تن 
برس��د. وي در پاس��خ به اين سؤال كه چه برنامه اي براي بهره گيري 
از اين ظرفيت ها و افزايش اش��تغال زايي داريد گفت: ما در توس��عه 
گلخان��ه با توجه به كاهش مص��رف آب مي توانيم در هر هكتار ۱۰ 
هزار نفر اش��تغال خواهيم داش��ت و ما اميدوار هستيم ساالنه ۲ تا ۲ 
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يك گزارش 
و سه نكته

معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع و 
معادن و كشاورزي تهران به تازگي گزارشي باعنوان چشم انداز 
توليد، مصرف و تجارت ش��كر در سال هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶ 
منتش��ر كرده اس��ت. در اين گزارش پيش بيني شده است كه 
در س��ال ۲۰۲۶ بازار ش��كر با مازاد توليد بر مصرف مواجه 
مي شود و حجم تجارت جهاني شكر نيز افزايش مي يابد. در 
اين گزارش كه بخش انتهايي آن به وضعيت ش��كر در ايران 
اختصاص يافته است و بايد با بررسي هاي دقيق تر درباره آن 
صحبت ش��ود، سه نكته مهم خودنمايي مي كند كه يادآوري 
آن ها خالي از فايده نيست. نكته بسيار با اهميت در تهيه اين 
گزارش اس��تفاده از آمارها و اطالعات توليدشده در انجمن 
صنفي كارخانه هاي قندوش��كر ايران اس��ت. پس از تجربه 
كامياب اس��تفاده از آمارهاي توليدشده در انجمن در وزارت 
جهادكش��اورزي حاال شاهد استفاده از اين آمار و اطالعات 

از سوي يك نهاد معتبر بخش خصوصي هستيم.
واقعيت اين اس��ت كه مديران ارش��د دولت هاي نهم و 
دهم بدون اينكه وقت كافي براي مقايسه آمارهاي تهيه شده 
در يك نهاد تخصصي كه در سايه ممارست طوالني به يك 
نظم دقيق رسيده است، هرچه مديران مياني مي گفتند را باور 
كرده و بر همان اساس سياستگذاري مي كردند. اين گونه بود 
كه ناگهان در يك سال ۲.۵ ميليون تن شكر وارد كشور شد 
كه از كل مصرف يك س��ال ايران نيز كمي بيشتر بود. به نظر 
مي رسد دقت در گزارش دهي مناسب از تحوالت آماري در 
كارخانه هاي قندوشكر كه مبناي تهيه اطالعات آماري است و 
اعتماد نهادهاي عمومي و نهاد معتبر خصوصي را جلب كرده 
است يك نقطه اميدواركننده خواهد بود. از مديران ارزشمند 
كارخانه هاي قندوش��كر انتظار مي رود اين روش درست در 

آماردهي را هرچه بيشتر در كانون توجه قرار دهند.
اما نكته دوم؛ در اين گزارش موضوع عملكرد در هكتار 

توليد چغندرقند و نيشكر در ايران و در جهان است.
در اين گزارش آمده اس��ت: بر اساس پيش بيني ها طي 
دهه آتي بخش عمده توليد شكر جهان به نيشكر اختصاص 
مي ياب��د. نكته قابل توجه اين اس��ت كه پيش بيني مي ش��ود 
افزايش توليد نيش��كر از دو محل بازدهي و توس��عه س��طح 
زيركش��ت خواهد بود، در حالي در مورد چغندرقند افزايش 
توليد ناشي از افزايش بازدهي و پيش بيني كاهش ۳ درصدي 
سطح زيركشت خواهد بود. بر اساس آمارها، انتظار مي رود 
طي افق چش��م انداز، راندمان )بازده��ي( توليد چغندرقند و 
نيش��كر افزايش يابد. اگر چه همواره راندمان توليد نيش��كر 
باالتر از چغندرقند قرار دارد. در س��ال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ 
 به طور متوس��ط ميزان راندمان توليد نيش��كر معادل ۸۴ تن

بر هر هكتار بوده و انتظار مي رود در سال ۲۰۲۶ به بيش از 
۹۰ تن بر هر هكتار برسد. همچنين متوسط ميزان راندمان بر 
هكتار توليد چغندرقند در سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۵۳ 
تن بر هر هكتار بوده كه طبق پيش بيني ها در س��ال ۲۰۲۶ به 
حدود ۶۳ تن بر هر هكتار خواهد رسيد. باتوجه به آمارهاي 
يادشده تالش براي افزايش بازدهي توليد در محصول يادشده 

اهميت فوق العاده اي دارد.
نكته س��وم در اين گزارش مقايسه نرخ حقوق ورودي 
ش��كر در ايران و برخي كش��ورهاي منتخب است كه در آن 
آمده است: طي ۲ تا ۳ دهه گذشته، نرخ حقوق ورودي شكر 
در ايران دستخوش تغييرات بسياري قرار گرفته است. طبق 
آمارهاي انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر ايران، در آغاز 
دهه ۸۰ تعرفه واردات شكرخام ۱۰۰ درصد و تعرفه واردات 
شكر سفيد ۱۵۰ درصد تعيين شده بود؛ پس از آن تقريبًا هر 
س��ال اين نرخ با تغيير همراه بوده و در برخي س��ال ها نرخ 
حق��وق ورودي ش��كرخام حتي به ۴ درص��د و نرخ حقوق 
ورودي شكر سفيد نيز به ۱۰ درصد رسيد. با اين حال طبق 
آخرين مصوبه دولت در ارتباط با تغييرات تعرفه اي )مربوط 
به ۱۳۹۵/۱/۱( نرخ حقوق ورودي شكرخام در ايران معادل 
۲۶ درص��د و نرخ حقوق ورودي ش��كر س��فيد معادل ۵۵ 
درصد است. با نگاهي به نرخ حقوق ورودي در كشورهاي 
بزرگ توليدكننده شكر، مشاهده مي شود كه اكثر اين كشورها 
حمايت هاي تعرفه اي بااليي نسبت به واردات شكر خود قائل 
شده اند. بر اساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، نرخ تعرفه 
ش��كر در هند ۶۰ درصد، در چين ۵۰ درصد، در تايلند ۹۴ 

درصد و در برزيل ۱۶ درصد است.

آن با همكاري وزارت نيرو توانسته ايم آب را با لوله به مزارع ببريم و 
تا ۲ماه آينده ۲۱ هزار هكتار به بهره برداري مي رسد.

وي افزود: ۱.۵ ميليارد دالر از اين منابع نيز مربوط به ۵۵۰ هزار 
هكتار از مزارع اس��تان خوزستان مي شود كه فاز نخست آن امسال با 
تجهي��ز ۳۱۸ هزار هكتار به پايان مي رس��د و تجهيز ۲۳۸ هزار هكتار 
هم نياز به تأمين منابع مالي جديد دارد. حجتي ادامه داد: مابقي منابع 
حدود ۸ ميليارد دالر نيز مربوط به اس��تان هاي غربي و ش��مال غربي 
مي ش��ود كه با همكاري وزارت نيرو ح��دود ۲۳۰ هزار هكتار مبادله 
موافقتنامه صورت گرفته و ۱۰۰ هزار هكتار آماده بهره برداري است. 
عضو كابينه دولت تصريح كرد: به طور متوسط حدود ۱۰ ميليون تومان 
ب��راي تجهيز هر هكتار الزم داريم و اس��اس كار ما بر بهره  وري آب 
است به اين معنا كه آب جديدي را تخصيص نمي دهيم و همان آب 

تخصيص يافته را مورد بهره برداري قرار مي دهيم.
وي تأكيد كرد: راندمان آبياري در طول ۴ س��ال گذشته ۷درصد 
افزايش يافته و از ۳۷.۵ به ۴۴.۴ درصد رسيده است و نقطه مطلوب 

در دنيا رسيدن به رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
حجتي در پاسخ به اين سؤال كه پيشرفت ما در نوين كردن سيستم 
آبياري چگونه اس��ت، گفت: ما امروز تمامي ظرفيت هاي نوين كردن 
سيس��تم آبياري را در داخل مملكت داري��م و باتوجه به محدوديت 
منابع، ۲۰۰ هزار هكتار را مي توانيم تجهيز كنيم اما ظرفيت ۴۰۰ هزار 

هكتاري در كشور موجود است.

ضرورت حمايت دولتي از حوزه كشاورزي
وي در خص��وص اينكه چگونه مي توان نقدينگي را به س��مت 
كشاورزي هدايت نمود اظهار داشت: در حوزه كشاورزي زيرساخت ها 
را باي��د دول��ت حمايت كند و س��رمايه گذاري را مردم انجام دهند و 
به دليل هزينه باالي كش��اورزي در كش��ور به موجب كمبود بارش و 
محدوديت هاي توليد، بايد دولت از اين بخش حمايت كافي داش��ته 
باشد. حجتي افزود: در كشور هاي توسعه يافته به طور مثال آمريكا هزار 
ميليارد دالر يارانه به بخش كشاورزي اختصاص مي يابد ولي در كشور 
م��ا يارانه تنها در بخش بيمه و مبارزه با آفات محدود مي ش��ود. وي 
ادامه داد: بايد از بخش توليد محصوالت كش��اورزي حمايت كنيم تا 

در رقابت با ديگران و صادرات به بازار هاي هدف عقب نمانيم.

وضعيت توليد در حوزه محصوالت اساسي
وزي��ر جهادكش��اورزي درخصوص بحث محصوالت اساس��ي 
تصريح كرد: محصوالت اساسي غذاي روزانه مردم را تشكيل مي دهد 
و دولت ها بر روي ذخيره س��ازي آنها حساس هستند و تعادل عرضه 
و تقاضا در اين حوزه ها ضروري اس��ت همچون گندم، برنج، شكر، 
گوش��ت و لبنيات. وي در پاس��خ به اين سؤال كه ضريب خودكفايي 
ما در اين محصوالت چه مقدار است گفت: به طور متوسط در حدود 
۸۰ تا ۸۵ درصد اس��ت و در بعضي محصوالت اين درصد باال و در 

برخي محصوالت كمتر است.
حجت��ي با اش��اره ب��ه اينكه در ح��وزه توليد دانه ه��اي روغني 
وضعيت قابل قبولي نداريم افزود: برنامه ريزي هايي صورت گرفته كه 
در ح��وزه كلزا توليد را افزايش دهيم و س��ال آينده به ۴۵۰ هزار تن 
برس��يم؛ همچنين در مجموعه دانه هاي روغني و زيتون برنامه داريم 
تا در افق ۱۰ س��اله ۷۰ درصد نياز را كه معادل ۹۰۰ هزار تن اس��ت 

تأمين كنيم.
مشكل پرداخت خريدهاي تضميني

 حل مي شود؟
حجتي درخصوص مش��كل تأخي��ر در پرداخت هاي خريد هاي 
تضمين��ي گفت: بهترين حالت براي ما اين اس��ت كه ش��رايط بازار 
طوري باش��د كه خريد تضميني نداش��ته باش��يم ولي در پرداخت ها، 
محدوديت منابع ما را با مشكل مواجه مي كند. وي ادامه داد: اعداد و 
ارقام باال اس��ت و اگر منابع و مصارف ما در بودجه همخواني داشته 
باش��د، مي ت��وان تأخير در پرداخت ها را كاه��ش داد؛ ما عذرخواهي 
مي كنيم و تالش مي كنيم اين پرداخت ها به موقع انجام شود اما مشكل 

محدوديت منابع داريم.
وضعيت تأمين نهاده ها

 و توليد ماشين آالت كشاورزي
وزير جهادكشاورزي با تأكيد بر اينكه مهم ترين نهاده اثرگذار در 
بخش كشاورزي، بذر است گفت: در اين زمينه شركت هاي دانش بنيان، 
توليد را افزايش دادند ولي در بخش سبزي و صيفي، مشكل بذر داريم 
و يكي دو ش��ركت درحال توليد هس��تند؛ اكنون حدود ۳۰۰ هزار تن 
بذر هيبريد وارد مي شود. وي افزود: در حوزه توليد كود در بخشي از 
ذخاير معدني كمبود داريم؛ تالش مي كنيم به همت دانشمندان از توليد 
كودهاي ش��يميايي به سمت توليد ريزمغذي ها و كودهاي بيو حركت 
كنيم. حجتي تصريح كرد: در حوزه ماشين آالت و مكانيزاسيون بخش 
كشاورزي به ويژه در بحث توليد تراكتور، كمباين و دنباله بند وضعيت 
بسيار خوبي داريم و برخي از افزايش رشد توليد محصوالت را مديون 

صنعتگران هستيم.
ضرورت كوتاه شدن فاصله

مزرعه تا بازار مصرف
وزير جهادكش��اورزي با بي��ان اينكه از مرحله بع��د از توليد تا 
مصرف مش��كالت متعددي وج��ود دارد و در اين زمينه موفق عمل 
نكرده ايم گفت: بايد با توس��عه تعاوني ها برنامه ريزي مناسبي صورت 
گيرد تا محصوالت توليدي به نزديك ترين بازار مصرف برسد و دست 
واسطه ها از آن كوتاه شود. وي ادامه داد: تعاوني هاي مردمي بايد اين 
امر را برعهده بگيرند و محصول را به صورت مس��تقيم از توليدكننده 

به بازار مصرف برسانند.

نكته

۸۵ و ۸۶ مي گويد: پس از صفر ش��دن تعرفه واردات شكر در دولت 
نهم و واردات بي رويه شكر در سال هاي ۸۵ و ۸۶، متأسفانه ۷ كارخانه 
چغندري تعطيل شدند و به دنبال آن محصول توليدي كارخانه ها بلوكه 
ش��د و كارخانه ها نتوانس��تند پول چغندركاران را پرداخت كنند و در 

نهايت ميزان توليد چغندر كاهش پيدا كرد.
به گفته دانايي ميزان كاهش توليد چغندرقند به حدي بود كه توليد 
يك ميلي��ون و ۲۷۴ هزار تني اين محصول در  س��ال ۸۵ به ۵۵۰  هزار 
تن در سال هاي ۸۷ و ۸۸ رسيد و كارخانه هايي كه بنيه مالي ضعيفي 
داش��تند، در آن دوره تعطيل شدند؛ تعطيلي اي كه همچنان ادامه دارد 
و حاال مدتي است كه تالش ها معطوف به اين است كه كارخانه قند 
دزفول احيا ش��ود؛ كارخانه اي كه وجود آن اهميت خاصي در استان 
خوزس��تان دارد، اس��تاني كه مي تواند حرف اول را در توليد چغندر 

در كشور بزند.
هرچن��د كه دانايي از احياي كارخانه قند فس��ا هم خبر مي دهد 
اما او خيلي اميدوار نيس��ت كه ۶ كارخانه ديگر احيا ش��ود؛ چون هم 
مش��كل نقدينگي دارند و هم در ش��رايطي كه ۱۰ سال از تعطيلي آنها 

مي گذرد راه اندازي دوباره خيلي سخت مي شود.

توليد 60  هزار تن شكر در كارخانه قند دزفول
به نظر مي رسد تالش هايي هم كه براي احياي كارخانه قند دزفول 
ش��روع شده، به دليل سياس��ت هاي وزارت جهادكشاورزي و دولت 
براي رفع مشكالت كم آبي كشور است كه، كشت و توليد محصوالت 
پاييزه مانند چغندرقند را در دستوركار قرار داده است. اما دبير انجمن 
كارخانه هاي قندوش��كر اميدوار است كه آبان يا آذرماه امسال كشت 
چغندرقند در كارخانه قند دزفول ش��روع ش��ود و از ابتداي  سال ۹۷ 

هم اين كارخانه توليد شكر و قند را آغاز كند.
اما در شرايطي احياي كارخانه فسا هم مورد توجه دولت و بخش 
خصوصي است كه به احتمال زياد از يكي دو ماه ديگر شروع به كار 
مي كند كه به گفته دانايي صنعت قندوش��كر بس��يار پراشتغال است و 
ه��ر كارخانه اي معموالً  هزار تا دوه��زار چغندركار و به طور ميانگين 
۵۰۰ت��ا ۶۰۰ كارگر دارد. به همين دليل هم هس��ت كه كارخانه هاي 

قند اصوالً در مناطق محروم كش��ور احداث مي شوند تا كمكي براي 
اش��تغال زايي و رونق اقتصاد منطقه باش��ند. اي��ن كارخانه ها فقط هم 
براي چغندركاران و كارگران اش��تغال زا نيس��تند و خيلي ها از قبل آن 

به شغل و ناني مي رسند.
آن ط��ور كه دانايي مي گويد ظرفيت اس��مي كارخانه قند دزفول 
مصرف ۵ هزار تن چغندر در ش��بانه روز است و معموالً كارخانه هاي 
قن��د را براس��اس ۱۰۰ روز ظرفيت نهايي طراح��ي مي كنند و به اين 
ترتي��ب اين كارخانه ۵۰۰ هزار تن چغندر در  س��ال مصرف و حدود 
۶۰ هزار تن شكر توليد خواهد كرد. با راه اندازي دوباره اين كارخانه 
براي ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر اشتغال زايي مستقيم مي شود و ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر 

هم به صورت فصلي مشغول به كار خواهند شد.
كارخان��ه قند فس��ا ه��م در صورتي ك��ه راه بيفتد، ب��راي دوره 
بهره ب��رداري ۱۰۰ روزه ۸۰ هزار تن چغندر مصرف و حدود ۱۱ هزار 
تن شكر توليد خواهد كرد و براي حدود ۲۰۰ نفر اشتغال زايي خواهد 

داشت و ۲۰۰ نفر را هم به صورت فصلي در اختيار خواهد گرفت.

ايستادگي وزير در مقابل مافياي شكر
ام��ا دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر اس��تقبال باالي 
كش��اورزان از كش��ت چغندرقند و احياي اين دو كارخانه را مديون 
اقدامات دولت يازدهم و دوازدهم در كنترل واردات شكر و ايستادگي 

وزير جهادكشاورزي در مقابل مافياي واردات شكر مي داند.
به گفته دانايي در شرايطي محمود حجتي با واردات شكر درحد 
نياز موافقت كرده كه در  سال ۸۵ و درحالي كه كشور به ۶۰۰ هزار تن 
شكر وارداتي نياز داشت ۲.۵ ميليون تن شكر وارد شد، اما در ۴  سال 
گذش��ته همان مقدار ش��كر وارد شد كه كشور به آن نياز داشت و به 

نوعي فقط گپ بين توليد تا مصرف مرتفع شد.
حاال همه اين ها موجب ش��ده ك��ه كارخانه ها محصول خود را 
زودتر و بهتر بفروش��ند و براي افزايش توليد راغب شوند. به طوري 
كه در ۳  سال اخير هم ميزان توليد چغندرقند افزايش يافته و هم بيشتر 
كارخانه ه��ا با بي��ش از ۷۵ درصد ظرفيت خود كار مي كنند و تعدادي 

هم با صد درصد ظرفيت مشغول به كار هستند.
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رئيس جمهوري پيش��تر با اس��تناد به 
اص��ول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساس��ي و پس 
از رأي اعتماد مجلس ش��وراي اسالمي؛ با 
صدور احكامي وزي��ران كابينه دوازدهم 
دول��ت را منص��وب ك��رده ب��ود و مقرر 
ش��د ضمائم اين احكام كه ش��امل برخي 
دس��تورالعمل ها و تعيين اولويت هاس��ت 
نيز به آن ها ابالغ شود. رييس جمهور در 
ابالغيه خود به وزير جهادكشاورزي تأكيد 
كرده اس��ت در ۴ سال آينده »توليد پايدار 
محصوالت راهب��ردي، افزايش توليد در 
واحد سطح و توليد محصوالت سالم« را 
در دستوركار جدي قرار دهد. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دول��ت، محدوديت 
منابع و س��اير محدوديت هاي سياس��ي، 
اداري، اجتماع��ي و فرهنگي از يك طرف 
و اسناد باالدستي شامل سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي و سياس��ت هاي 
كلي اقتصاد مقاومت��ي ايجاب مي كند كه 
ه��ر وزارتخانه ب��ر اهداف مش��خص و 
محدودي كه از اولويت بااليي برخوردار 
هس��تند، متمركز شود و عالوه بر پيشبرد 
امور جاري، اصالحات ساختاري را براي 
محقق كردن برنامه ها در دس��توركار خود 
قرار دهد. بنابراين ضروري است جنا بعالي 
برنامه ه��اي وزارتخان��ه تح��ت مديريت 
خود را با توجه دقيق به جهت گيري ها و 
اولويت هاي ذيل  تنظيم كرده و برنامه هاي 
اجرايي را ظرف ۲ م��اه به دفتر اينجانب 

ارائه كنيد.
اولويت هاي تخصصي

۱- توجه جدي به محدوديت منابع 
مصرف��ي  آب  در  صرفه جوي��ي  و  آب 
كشاورزي، افزايش بهره وري آب در توليد 
محصوالت و همكاري با وزارت نيرو در 
تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني.

۲- توجه به تقويت كشت گلخانه اي 
در توليد محصوالت كشاورزي.

۳- كاه��ش قابل توجه آثار بودجه اي 
ايف��اي نقش دول��ت در تضمي��ن خريد 

محصوالت كشاورزي.
۴- محور قرار دادن تأمين امنيت غذايي 
و س��المت تغذيه در سياس��تگذاري هاي 

بخش.
۵- ايجاد تغييرات اساسي در سازوكار 
مبادله محصوالت بخش به منظور به حداقل 
رساندن واسطه گري غيرضرور و بهره مندي 

هرچه بيشتر كشاورزان.

پايداری توليد 
محصوالت راهبردی

درهمين صفحه
پايداری توليد محصوالت راهبردی

۶- ب��ه  حداقل رس��اندن رش��د مصرف 
انرژي در بخش كشاورزي با افزايش بهره وري 

انرژي.
۷- پياده س��ازي الگوي مناسب كشت و 
هدايت نمودن حمايت ها از توليدكنندگان به 

رعايت اين الگو.
۸- توليد پاي��دار محصوالت راهبردي، 
افزاي��ش تولي��د در واح��د س��طح و توليد 

محصوالت سالم.
۹- اقتص��ادي نمودن ان��دازه واحدهاي 
توليدي كش��اورزي از طريق افزايش حاشيه 

سود كش��اورزان، ساماندهي نهاده ها و تنظيم 
بازار كاالهاي كش��اورزي و گسترش زنجيره 

ارزش در بخش.
۱۰- حفاظ��ت از جنگل ها، مراتع، خاك 
و اراضي كشاورزي و اقدام مؤثر براي مقابله 

با بيابان گستري و پديده گرد و غبار.
۱۱- پايدارس��ازي كش��اورزي ايران بر 
مبناي ظرفيت هاي واقعي آب و خاك، كمك 
ب��ه بهبود مديري��ت منابع آب��ي، ممانعت از 
فرسايش خاك و تحقق اهداف محيط زيستي 

دولت.
۱۲- كاس��تن از مصرف كود و س��موم 

ش��يميايي در كش��اورزي به منظ��ور ارتقاي 
سالمت عمومي و كاستن از هزينه هاي فزاينده 

بخش بهداشت و درمان.
۱۳- امكان س��نجي و توس��عه كش��ت 

فراسرزميني.
۱۴- تش��ويق ب��ه تولي��د محص��والت 

ارگانيك.
وزارت  ب��ا  الزم  هماهنگي ه��اي   -۱۵
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��راي تأمي��ن 
 موادغذاي��ي م��ورد ني��از در ب��ازار و توجه
وي��ژه به معيش��ت و كاهش فش��ار تورم بر 

مردم.

از همين صفحه

رئيس جمهوری از وزير جهادكشاورزی خواست

رئيس جمهوری از وزير جهادكشاورزی خواست

برداشت نيشكر معموالً از نيمه مهرماه شروع 
و ط��ي ۱۰۰ روز كاري ص��ورت مي گيرد كه گاه 
اي��ن برداش��ت به دليل بارندگ��ي حداكثر تا نيمه 
فروردي��ن ماه س��ال بعد به ط��ول مي انجامد. در 
شركت توسعه نيش��كر و صنايع جانبي برداشت 
ني، عمدتًا به صورت س��بز و با استفاده از دروگر 
)هاروس��تر( كام��اًل مكانيزه انجام مي ش��ود. در 
برداش��ت سبز، كيفيت ش��ربت نيشكر يا ساكاُرز 
آن، تا رس��يدن نيشكر برداشت شده به كارخانه، 
كاهش نيافته و از نظر حفاظت از محيط زيس��ت 

نيز روش مطلوبي است.
در شرايطي كه مزارع نيشكر از رشد مناسبي 
برخوردار باش��ند و يا نيشكر دچار ورس شدگي 
)خوابيدن نيش��كر( شود و دستگاه هاي هاروستر 
امكان برداش��ت س��بز را نداشته باشند، با در نظر 
گرفتن شرايط محيط زيستي و مديريت دود اقدام 

به آتش زدن مزارع مي شود.
مديرعامل شركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانب��ي با بي��ان اينكه تحقي��ق و پژوهش، عامل 
مهمي در تحول توليد اس��ت گفت: پايش مستمر 
و مستندسازي اطالعات گام بسيار مهمي در تحول 
علمي مجموعه ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع 

جانبي محسوب مي شود.
مؤسس��ه تحقيقات به عن��وان مجموعه اي از 
دپارتمان هاي علمي بر بس��تر حجم قابل توجهي 
از داده ه��اي علمي قرار دارد، ل��ذا بايد از متر به 
متر مزارع داده علمي قابل سنجش استخراج كند 
تا بتواند از تحليل اين داده ها به س��مت شناخت 
دقيق وضعيت مزارع پي برد و متناسب با شرايط 
ه��ر مزرعه براي هر يك از آنها برنامه هاي مدون 

علمي تدارك ببيند.
براس��اس اين برنامه اس��ت كه بتواند از اين 
برنامه ها به سمت حداكثر بهره وري حركت كند، 
پايش مستمر و مستندسازي اطالعات گام بسيار 
مهمي در تحول علمي مجموعه محسوب مي شود، 
بدون اين مستندسازي امكان شناخت دقيق ممكن 

نمي شوند.
مديرعامل شركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانبي تصريح كرد: چرايي و طرح پرسش درست 
درب��اره رفتار مزارع، اينكه چرا مزرعه اي راندمان 

توليد ۱۶۷ تن در هكتار دارد و مزرعه اي ۷۰ تن 
در هكت��ار، هر دوي اين م��زارع از لحاظ پايش 
داراي اهميت بنيادين هستند و ايجاد طرح جامع 
كش��اورزي پيش نياز طرح درست و دقيق مسئله 
و فرار رفتن از آن براي حل مس��ئله است، براي 
اينكه رويكرد مس��ئله محوري به نتايج مطلوب و 
حل مس��ئله بينجامد داشتن اطالعات و داده هاي 

دقيق اساسي است.
وي درخصوص اهميت آموزش در مؤسسه 
تحقيق��ات نيز گفت: م��ا در نگاهمان به آموزش 
مي توانيم اس��تراتژي منفعالنه داشته باشيم و تنها 
ب��ه آموزش هاي روتين بپردازيم و نيازهاي مان را 
برطرف كنيم اما اگر به آموزش مبتني بر استراتژي 
فعال و پويا باور داشته باشيم عالوه بر نيازسنجي، 
نيازس��ازي نيز مي كنيم و عرصه هاي ناپيموده نيز 

طرح مي شوند.
صادقي خاطرنشان كرد: اين چنين آموزشي 
عالوه بر آنكه نيازهاي ما را رفع مي كند و مسائل 
ما را پاسخ مي دهد حوزه دانش نيشكر را توسعه 
مي بخش��د و كاربرده��ا و عرصه ه��اي تازه اي را 
پيش چش��م مي گ��ذارد و لذا ما ب��ه اين آموزش 

توصيه مي كنيم.
وي ادام��ه داد: م��ا در مؤسس��ه تحقيق��ات 
همچن��ان كه قباًل متذكر ش��ديم با كليات بودجه 
پيش��نهادي مش��كلي نداريم و ط��رح پروژه هاي 
جديد و س��رمايه گذاري در عرصه هاي پژوهشي 
را پس از تصويب در مس��ير تعريف شده، مورد 

حمايت قرار مي دهيم.
صادقي گفت: در مجموع برنامه هاي مؤسسه 
خوب بود و بايد تناس��ب بي��ن بخش صنعت و 
كش��اورزي را نيز مدنظر داش��ت، همچنين بايد 
تالش كرد در بخش صنعت پروژه هاي بيشتري را 
تعريف كرد، به ويژه پروژه هايي كه تأثير مستقيمي 
بر فرآيند توليد دارند و بايد دايره شموليت صنعت 
را گس��ترش داد و عالوه بر ش��كر س��اير صنايع 

وابسته به نيشكر را نيز طرح كرد.
وي در پايان بيان كرد: اين روحيه نوجويي، 
مسئله محوري و پويايي در مؤسسه را قدر مي دانيم 
و از دس��تاوردها و تالش هاي همه دپارتمان هاي 

مؤسسه تحقيقات، تشكر مي كنيم.

مديرعامل شركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانبي گفت: پيش بيني مي ش��ود در س��ال جاري 
حدود ۵.۵ ميليون تن نيشكر از سطح مزارع توسعه 
نيشكر برداش��ت و ۵۸۰ هزارتن شكر نيز از اين 

ميزان نيشكر استحصال شود.
نس��يم صادقي با اش��اره ب��ه برنامه هاي اين 
شركت درخصوص افزايش توليد و توجه هرچه 
بيش��تر اين شركت به مس��ئوليت هاي اجتماعي، 
اظهار كرد: سال گذشته مجموعه صنعت قندوشكر 
كشور بيش از يك ميليون و ششصد هزار تن شكر 
توليد كرد كه نيمي از اين توليد را صنعت نيشكر 

خوزستان برعهده داشت.
وي اف��زود: اين مي��زان توليد نش��ان دهنده 
پتانسيل قابل توجه در اين استان بوده و درصورتي 
كه عزم جدي وجود داشته باشد، توليد يك ميليون 
تن نيشكر در خوزستان با برنامه ريزي قابل تحقق 

است.
مديرعامل شركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانبي ادامه داد: همچنين عارضه يابي بخش هاي 
صنعت و كش��اورزي در بدنه كارشناسي شركت 
به عنوان ام��ري مداوم براي بهب��ود عملكردها و 
راندمان ها، همواره ادامه داش��ته و تالش مي شود 
در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي به پروژه هاي 
مشترك با شركت هاي دانش بنيان سرعت و وسعت 

بيشتري بخشيم.
وي تصري��ح كرد: ش��ركت هاي دانش بنيان 
به عن��وان ميانجي بي��ن صنعت و دانش��گاه نگاه 
كاركردگرايانه و مس��ئله محور به علم داش��ته و 
به نوعي مي توان مشكالت اين صنعت را به عنوان 

مسئله از طريق اين شركت ها حل كرد.
صادقي درخصوص مسئوليت هاي اجتماعي 
اين شركت گفت: در س��ال هاي اخير برنامه هاي 
مؤثري مانند مدرس��ه  س��ازي در دستور كار اين 
ش��ركت قرار گرفته و اميدواريم بتوانيم در س��ال 
توليدي جاري در ادام��ه اقداماتي همچون طرح 
مش��ترك پايش پزش��كي روس��تاييان، كمك به 
ايت��ام و انج��ام فعاليت ها و كمك ه��اي عمراني 
ب��ه روس��تاها،اقتصاد روس��تايي را تبيي��ن و ب��ا 
روستاييان همجوار آن را تعميق بخشيده و خدمت 

مطلوب تري را تدارك ببينيم.

توليد بيش از
 ۵۸۰ هزار تن شكر
 در سال جاري در خوزستان

پيش بيني مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي


