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اختيارات گسترده
در دست افرادي با تجربه اندك
بهمن دانايي
نه��اد دول��ت در ايران نس��بت به عمر
اي��ن نه��اد در اروپايغرب��ي و حتي برخي
كش��ورهاي آس��يايي و آمريكايالتين عمر
كمتري دارد .ناظران آگاه باور دارند كه نهاد
دولت در ايران بهمعناي دولت مدرن در دهه
 1310به بعد در ايران اس��تقرار پيدا كرد .تا
پيش از آن نهاد دولت معناي واقعي نداشت
و صدراعظم كه باالترين مقام پس از شاه بود
بهطور كلي اختيارات اندكي داشت .در دهه
 1320بود كه بار ديگر نهاد دولت در ايران
بهدليل ضعف در مناسبات خارجي تضعيف
ش��د و پس از  1330دوباره ش��كل گرفت.
اما نهاد دولت پس از آنكه ايران توانس��ت
بخش قابلتوجهي از درآمدهاي حاصل از
صادرات نفتخام را به خزانهاش واريز كند
در برابر نهادهاي مدني مثل خانواده ،بنگاه و
احزاب قد علم كند و بخش قابلاعتنايي از
كل قدرت جامعه را در چنگ داشته باشد.
تجربه تاريخ معاصر نش��ان ميدهد كه
در س��ير تح��ول نهاد دول��ت در ايران يك
رخ��داد عجيب اتفاق افت��اد و آن تفويض
قدرت تصميمگيري حتي در كوچكترين
مس��ائل از خانواده و از بنگاه به دولت بود.
وقتي دولت در ايران توانس��ت و خواست
كه كارخانههاي قند ،ذوبآهن ،فوالد داشته
باش��د ،كارخانه كشتيس��ازي در اختيارش
باش��د ،صنعت هوايي را بهطور انحصاري
داشته باش��د به مرور مردم به توانايي بيش
از اندازه دولت ب��اور پيدا كردند .اين باور
ذهني ش��هروندان بهقدرت دولت به مرور
اينگونه تلقي ش��د كه دولت عقل ِكل است
و در براب��ر مردم و بنگاهها ميتواند بهترين
تصميمگيريها را اتخ��اذ كند .اين روند و
فرايند پس از پيروزي انقالب اسالمي بهدليل
شرايط تثبيت انقالب و اداره جنگ تشديد
شد .دولتهاي ايران در يك دوره  10ساله
از  1357تا پايان جنگ تحميلي و بر اساس
اصل  44قانون اساس��ي ق��درت اقتصادي،
سياس��ي و اجتماع��ي را در اختيار گرفت.
باتوجه به اينكه صدا و س��يما بهمثابه رسانه
فراگير ملي نيز در اختيار دولت و حكومت
بود ،آرامآرام بهلحاظ ذهني اين آدرس غلط
كه دولت عقل ِكل است در جامعه جا افتاد.
وقتي جامعه ايراني از س��ر اجبار يا به ميل
پذيرفت كه دولت عقلِكل اس��ت به مرور
نخستوزير نيز اين را در جامعه وزيران و
كارمندان ارشد جاي انداخت كه عقل او از
عقل بقيه بيشتر است و به مرور كار بهجايي
رسيد كه رئيس يك اداره تصور كرد عقلش
بيش��تر از عقل بقيه كارمندان است .در يك
دوره تاريخي شايد  50-60ساله اين مسئله
در مي��ان مديران دولت و حت��ي كارمندان
دولت پذيرفته ش��د كه چون اختيارات آنها
زياد است البد سواد ،تخصص و آگاهي آنها
در هر امري و هر مس��ئلهاي از بقيه بيش��تر
است .اين آدرس اشتباهي كه از نيمقرن پيش
داده شده به مرور براي خود مديران دولت
يك امر عادي شد.
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پاسخ رنج  50هزار كشاورز را چه كسي ميدهد؟

يكي از بدترين اقدامهايي كه يك سازمان يا يك
نهاد ميتواند انجام دهد ،معطل كردن و ايجاد ابهام در
آينده فعاليتهايي است كه در فرايند توليد آن هزاران
نفر شاغل شدهاند .اين كار آسيبرسان ميتواند روحيه
و انگيزهها را به سمت نزولي هدايت كرده و شاغالن را
از ادامه كار باز دارد .هر اتفاقي با هر نيت كه چنين كند
را بايد نكوهش كرد .متأس��فانه در سال زراعي جاري
نهادهايي در دولت اين رفتار آسيبساز را خواسته يا
ناخواسته انجام داده و  50هزار چغندركار زحمتكش را
با شرايط غمانگيز مواجه كردند .تا پايان آبانماه بيش از

 90روز معطلي در اعالم قيمتها موجب عدم دستيابي
به درآمد در زمان مناسب براي  50هزار چغندركار شد
كه با خانوادههايشان بيش از  200هزار نفر ميشوند.
آيا كارمندان و مديران دولتي كه با بياعتنايي و ناديده
گرفتن رنج  50هزار چغندركار حدود  3ماه در اقدام
به يك كاري كه مقامهاي ارش��د بر اجراي آن تأكيد
كردهاند حاضرند براي  3ماه حقوق و دستمزدشان با
تأخير مواجه شود؟
آيا اين اتفاق ناخوشايندي به حساب نميآيد كه
يك نظام ديوانس��االري معيوب و ناكارآمد و برخي

نگاهي به وضعيت توليد و سطح زيركشت چغندرقند از سال  92تا سال 95

شيريني افزايش توليد چغندرقند
اينفوگرافي��ك وضعي��ت مي��زان تولي��د،
س��طح زيركش��ت و عملك��رد چغندرقند در
كش��ور و اس��تانهاي برتر چغندرقند محصول
مهمي ب��راي دس��تيابي ب��ه رك��وردي جديد
در توليد ش��كر بهش��مار ميرود و كشاورزان
در  ۲۰اس��تان كش��ور اي��ن محص��ول را
كش��ت ميكنند ،اس��تان آذربايجانغربي با ۳۰
بيشترين ميزان توليد چغندرقند
در استانها (تن)

فارس
576137

كرمانشاه
590240

خراسان رضوي آذربايجانغربي
1892720
1205414

ه��زار و  ۲۰۰هكتار ،اس��تان خراس��انرضوي
ب��ا  ۲۲ه��زار و  ۱۲۹هكت��ار ،بيش��ترين
س��طح زيركش��ت اي��ن محصول در كش��ور
را به خود اختصاص داده و استان فارس با ۱۲
هزار و  ۸۶۰هكتار و استان كرمانشاه با  ۱۰هزار
و  ۵۴۲هكتار در رتبههاي بعدي قرار دارند.
منبع :خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)
بيشترين ميانگين عملكرد استانها در واحد سطح
چغندرقند (تن)
خراسان رضوي
54

كرمانشاه
55

آذربايجانغربي خوزستان
65
62

بياعتناييها و خدايناكرده برخي اهداف
پنهان به رنج و آسيب  50هزار چغندركار
و ه��زاران كارگر و كارمند دهها كارخانه
منجر شود؟
آيا مقامهاي ارش��د اقتصادي دولت
نبايد از اين دس��ته مديران پرس��ش كنند
دلي��ل تأخي��ر  3ماهه چيس��ت؟ واقعيت
اين اس��ت كه انبار شدن هزاران تن شكر
توليد شده در كارخانهها تنها به اين دليل
كه مديران كارخانهها نميدانستند با كدام
قيمت بايد كاالي خود را عرضه كنند راه
را براي سودهاي بادآورده براي گروهي از
دالالن و واسطهها هموار كرد و آنها بودند
كه س��ود بادآورده نصيب خ��ود كردند.
باتوج��ه به اينكه خس��ارت قابلتوجهي
به كش��اورزان وارد ش��د و آنها از درجه
اعتمادش��ان به كارخانهها كاسته شد و با
عنايت به اينكه ممكن است اين اتفاق در
سالهاي بعد نيز رخ دهد آيا بهتر نيست
در اين باره پيگيريهاي بيشتري از سوي
نهادهاي باالتر و مديران ارشد دولت انجام
ش��ود و كميته حقيقتياب تشكيل گردد.
ترديدي نيس��ت كه مقامه��اي اقتصادي
ارش��د ميخواهند توليد رون��ق بگيرد و
اي��ن نيز وقت��ي اتفاق ميافت��د كه انگيزه
توليد كاهش نيابد.
به اميد روزهايي عاري از بياعتنايي
و كارش��كني حتي سهوي در مسير توليد
بيشتر.
در صفحات ديگر

كشاورزي اولويت آخر دولت
در بودجهبندي است

2

آيا تعرفه كشاورزي ايران
بايد از آمريكا كمتر باشد؟

3

چشمانداز توليد ،مصرف و تجارت
شكر طي سالهاي  2017تا 2026

4

برگشت كارخانههاي نيمهجان
بر مدار توليد

رتبه ايران در توليد چغندرقند

رتبه ايران در سطح زيركشت
چغندرقند
رتبه ايران در ميانگين عملكرد
در هكتار
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معناي تنظيم بازار
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اختيارات گسترده
در دست افرادي
با تجربه اندك
از صفحه اول

وقتي اين مس��ئله بسيار خطرناك جا افتاد
هرگز يك مدير دولتي حاضر نميش��ود بپذيرد
متخصص��ان فع��ال در بخ��ش خصوص��ي نيز
آگاهي ،تخصص ،س��واد و اطالعات مناس��ب
دارند ،ميتوانند با اس��تفاده از اطالعات ،تجربه
و تخصص نسبت به آنها تحليل دقيقتري داشته
ال يك فردي كه
باشند .بسيار ديده شده است مث ً
تا قبل از دولت تازه تأسيس يك شغل متوسط
داشته اس��ت ،ناگهان بهداليل سياسي از طرف
رئي��س دولت ب��ه منصب وزارت ميرس��د و
بهطور مثال وزير يك بخش بزرگ از فعاليتها
ميشود.
معاون اين وزير يا مديركل كه پس از او به
وزارتخانه آمدهاند پس از استقرار در مقام دولتي
بهسرعت به اين نتيجه ميرسند كه آنها هستند
كه مصلحت هر كاري را تشخيص ميدهند .در
صنعت اصيل قندوش��كر نيز اين داستان بسيار
ديده شده است.
متأس��فانه اي��ن موضوع فقط در س��طوح
كالن س��ازمانها و ادارات اتف��اق نيفتاده بلكه
در س��طوح كارشناس��ي و كارمندي نيز حاكم
اس��ت و يك كارمند س��اده و يك كارش��ناس
كمسابقه نيز ذهنيت حكمراني بر مديران بخش
خصوصي را دارا بوده و همواره با زبان تحكم
سخن ميرانند.
اين داس��تان عجيب كه در شمار اندكي از
كشورها از جمله ايران ديده ميشود و متأسفانه
اعم��ال ميش��ود كار را ب��ه بدتري��ن وضعيت
ميكشاند .بسيار ميش��نويم كه يك كارشناس
تازهوارد به يك نه��اد نظارتي تنها به اين دليل
كه قانون و آييننامهها به او اختيارات بينهايت
داده همه تصميمهاي مديران خصوصي را وتو
ميكنند .اين ش��رايط موجب شد در يك دوره
صنعت قند و ش��كر به دره مرگ رانده شود و
اگر پايداري بخش خصوصي و متخصصان نبود
اكنون اين صنعت نابود ش��ده بود .چه ميتوان
ك��رد؟ آيا بايد اين عرف ناپس��ند را ادامه داد و
اجازه داد هر فردي با هر ميزان تخصص ،دانش
و تجربه بر يك صنعت حكمراني كند؟
در اي��ن روزها كه موض��وع اعالن نكردن
قيم��ت توافقي قندوش��كر ت��ا پاي��ان آبانماه
1396موجي از آسيبها را به جامعه كشاورزان
و كارخانهها وارد كرده است مسئله بيشتر نمايان
ميشود.
كدام عقلسليم اجازه ميدهد چون فردي
يك مدير دولتي شده است و قانون و عرف به
آن مدير اختيارات حتي نامناسب داده است دهها
هزار چغندركار را با زيان مواجه كند؟ چرا يك
كارشناس تازهوارد يا حتي قديمي در يك نهاد
نميخواهد قبول كند كه مديران كارخانهها كه
برخي از آنها دهها سال است كارشان و فكرشان
در اين صنعت گذشته و سابقه كاري آنها حتي
از س��ن آن كارش��ناس بيشتر اس��ت ميتوانند
تصميمهاي بهتر و كارآمدتري بگيرند.
بهنظر ميرسد بايد يك تجديدنظر اساسي
در تفويض اختيارات ميان نهادهاي مدني و نهاد
دولت صورت پذيرد و شرايط گونهاي شود كه
هر اقدامي با تبادلنظر كافي در دستور كار قرار
گيرد .نميتوان تا ابد اين تصور نادرس��ت را بر
جامعه كارشناسي و تخصصي كشور تحميل كرد
و تصميم بزرگ را در اختيار افرادي با دانش و
تجربه اندك سپرد.

اخبار

نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي:

كشاورزي اولويت آخر دولت
در بودجهبندي است

نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از
توليد ملي گفت :دولت زماني كه اليحهاي
را تنظيم ميكند متأسفانه توجهي به بخش
كشاورزي ندارد و در بودجه كشور بخش
كش��اورزي از اولويته��اي آخ��ر دولت
است.
ميزگردي ب��ا موضوع بايدهاي بودجه
97؛ انتظارات و نيازها ،توسعه كشاورزي در
بودجه  97با حضور معاون توسعه روستايي
و مناط��ق محروم نهاد رياس��تجمهوري،
نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد
مل��ي و نماينده مردم دزفول ،غالمحس��ين
طباطبايي سرپرس��ت دفتر توسعه خدمات
فني و كش��اورزي س��ازمان مركزي تعاون
روستايي وزارت جهادكش��اورزي برگزار
شد.
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناطق
محروم نهاد رياس��تجمهوري گفت :اگر
بودجه كشاورزي در سال آينده  100درصد
هم افزاي��ش پيدا كند باز ه��م براي انجام
كارهاي زيرساختي كم خواهد بود.
ابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي
و مناطق مح��روم نهاد رياس��تجمهوري
درباره انتظارات و نيازها ،توسعه كشاورزي
در بودجه  97اظهار كرد :بحث بودجه بخش
كشاورزي توس��ط وزارت جهادكشاورزي
پيگيري ميشود و مس��ئوليت برعهده اين
سازمان است.
وي افزود :بعضي افراد روستا را فقط
كش��اورزي ميدانند درس��ت است كه 53
درصد كار روستاييان كشاورزي است ،اما
بقيه اي��ن ميزان مربوط به صنعت ،معدن و
گردشگري و صنايع دستي است.
رض��وي تصريح كرد :بح��ث صنايع
تبديلي در روس��تاها ،صنعتي كردن بخش
كشاورزي ،كش��ت گياهان گلخانهاي بايد

بهصورت جدي مورد بررسي قرار بگيرد و ما نيز
بايد در كنار وزارت جهادكشاورزي كمككننده
و تسهيلكننده اين امور باشيم.
معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم
نهاد رياس��تجمهوري اف��زود :يكي از داليلي
ك��ه هيچگاه به نرخ رش��د اقتصادي مصوب در
برنامهاي توسعهاي نميرسيم در واقع مربوط به
متناس��ب نبودن تخصيص اعتبارات با امكانات
كشور و اولويتها بوده است.
وي بي��ان ك��رد :متأس��فانه در بخ��ش
صناي��ع تبديلي ،صنايع دس��تي كش��اورزي و
كش��ت گلخانهاي در بح��ث تخصيص بودجه
س��الهاي قبل به اين مسائل توجه كمتري شده
است.
اين مقام مسئول در ادامه تأكيد كرد :بحث
كمآب��ي يكي از داليلي اس��ت كه درآمد خانوار
روس��تايي را كاهش داده كه الزم اس��ت در اين
خصوص هم ب��ا اختصاص ردي��ف بودجهاي
مناسب اين مشكل را حل كرد.
رضوي ب��ا بيان اينكه در تم��ام دنيا جايي
وجود ندارد كه به بخش كشاورزي يارانه تعلق
نگيرد ،افزود :يارانه به چند صورت است يكي از
آنها خريد كاالي كشاورزي تضميني قيمتهاي
مناسب است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد
رياستجمهوري بيان كرد :اگر بودجه كشاورزي
در سال  97بهصورت  100درصدي هم افزايش
پيدا كند باز هم براي انجام كارهاي زيرساختي
در بخش كشاورزي روستايي و عشاير اين ميزان
كم خواهد بود.
وي در پاي��ان گف��ت :اگرچ��ه ب��ه داليل
بحثهاي محدود مالي و اقتصادي در كشور اين
امر ممكن نيست اما براي رسيدن رشد اقتصادي
كش��ور به عدد  8درصدي مورد نظر مقام معظم
رهبري در برنامه ششم توسعه بايد كمبودها در
بخش كشاورزي جبران شود.

بودجه بخش كشاورزي از
اولويتهاي آخر دولت است

عباس پاپيزاده نايبرئيس كميسيون ويژه
حماي��ت از توليد ملي ني��ز در اين برنامه اظهار
كرد :در بخش كش��اورزي ش��امل آب و خاك
ك��ه جز زيرس��اخت اين بخش اس��ت و بخش
ديگر زهكش��ي ،كانالكش��ي ،آبرس��اني ،بحث
مكانيزاسيون كشاورزي ،صنايع تبديلي و يارانه
براي خري��د بعضي محصوالت اساس��ي مانند
گن��دم ،ذرت و بس��ياري از محص��والت ديگر
نيازمند بودجه مخصوص به خودش��ان هستند.
وي اف��زود :دولت زماني ك��ه اليحهاي را تنظيم
ميكند متأس��فانه توجهي به بخش كش��اورزي
ندارد و در بودجه كش��ور بخش كش��اورزي از
اولويته��اي آخر دولت اس��ت .در س��الهاي
گذش��ته بحث مكانيزاسيون بخش كشاورزي و
پرداخت تس��هيالت براي صناي��ع جانبي را در
اولوي��ت قرار داديم .پاپ��يزاده تصريح كرد :در
سالهاي گذشته با پيگيريهاي بسياري كه انجام
ش��د مبالغي برخالف نظر دولت در كميس��يون
برنام��ه و بودجه براي آبياري تحتفش��ار قرار
درنظر گرفته شد كه اين عدد را گاهي اوقات به
بيش از هزار ميليارد در سال رساندهايم.
نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد
ملي بيان كرد :اما متأس��فانه عليرغم تالشي كه
مجلس در اين راس��تا و درخصوص اين بحث
انجام داد اين عدد در طول سال تخصيص نيافته
است اميدواريم در بودجه  97اين اتفاق رخ دهد.
وي درخص��وص قالب ريزي جديد در بودجه
تصريح كرد:اكنون به اين نتيجه رس��يده ايم كه
در  3يا  4دهه گذش��ته برنامهريزي براي بودجه
پاسخگوي نيازهاي كشور نيست و طي جلسهاي
كه با آقاي نوبخت داشتيم به اين موضوع تأكيد
شد كه سيستم بودجهريزي بايد عملياتي شود.

در صفحه 3

دو تن از ياران سختكوش و صديق صنعت قند كشور
به درگاه ابديت پيوستند
مرگ حق اس��ت و آدمي را گريزي از آن نيس��ت .اما مرگ بزرگان و ياران وفادار براي خانواده و دوس��تان تلخ و
غمانگيز است .صنعت قندوشكر ايران كه مردان سختكوش و صديقي را در دامان خود پرورش داده است ،در آبان
ماه  1396دو نفر از مديران خوشنام خود را از دست داد.

شادروان جمالالدين عباسيان

شادروان رحيم طالبيان

هم��ه مديران و كارشناس��ان و فعاالن صنعت قندوش��كر
ايران با نام و ياد ش��ادروان جمالالدين عباس��يان آش��نايند و
نيكيه��ا و سختكوش��يهاي او را هرگ��ز فراموش نميكنند.
ش��ادروان عباسيان در س��ال  1303در تهران متولد شد و در
سال  1327يعني در  24سالگي ليسانس حقوق از دانشكده
حقوق تهران را گرفت .او از سال  1346وارد صنعت قند ايران
شد و تا پايان عمر در همين عرصه فعاليت ميكرد .او سالها
مديرعامل ش��ركت سهامي قندش��يرين ،عضو هيأتمديره و
مش��اور حقوقي چند شركت قند از جمله ايرانشكر و انجمن
صنايع قندوشكر ايران بود.

رحيم طالبيان يكي از مردان خوشنام و پرتالش صنعت
قند بهحس��اب ميآيد كه در آبان س��ال  1396به ديار باقي
شتافت.
او بي��ش از 3 0س��ال در وزارت جهادكش��اورزي
(وزارتخانههاي قبلي كه با هم ادغام شدند) فعاليت كرد.
ش��ادروان طالبيان پيش از بازنشس��تگي مديركل دفتر
نباتات صنعتي بود و پس از آن مديرعامل قند پيرانشهر شد
و منشأ خدمات بسياري براي آن شركت بود.
او چندين س��ال مش��اور انجمن صنف��ي كارخانههاي
قندوشكر بود.

* هيأتمديره انجمن صنفي كارخانههاي قندوش��كر ايران اين ضايعه را به خانواده ايش��ان و جامعه صنعت قند
كشور تسليت عرض مينمايد .روحشان شاد و يادشان گراميباد.
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نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي:

آيا تعرفه
كشاورزي ايران

بايد از آمريكا كمتر باشد؟

تعرف��ه در معناي اقتص��ادي آن عبارت
اس��ت از ماليات و عوارض كه توسط دولت
بهدالي��ل حمايتي و مالي يا تركيبي از اين دو
در هنگام عبور كاالهاي خارجي از مرزهاي
كشور اخذ ميشود .بديهي است كه تعرفههاي
گمركي از هر نوع كه باش��ند قيمت كاالهاي
وارداتي را نيز افزايش ميدهند.
پرس��ش اساس��ي اي��ن اس��ت ك��ه چه
س��طح تعرفه و چه نوع ابزار تعرفهاي براي
محص��والت كش��اورزي منطبق ب��ا تعريف
سازمان جهاني و كشورهايي مثل ايران مناسب
اس��ت؟ در پاسخ به اين پرسش به اين مسئله
برميگردد كه اين محصوالت آيا محصوالت
خ��اص هس��تند يا ن��ه؟ بر اس��اس عرف و
قانونه��اي موجود محصوالت كش��اورزي
محصوالت خاص هس��تند كه بهدليل امنيت
غذايي ،امنيت معيشتي و توسعه روستايي در
كشورهاي در حال توسعه از اهميت ويژهاي
برخوردار هستند.
محص��والت كش��اورزي و بهوي��ژه
محص��والت خ��اص عموم ًا تعرف��ه باالتري
دارن��د .اما در ايران اين مس��ئله با بياعتنايي
سياس��تگذاران مواجه ميشود و اگر پايداري

و مقاومت توليدكنندگان نباشد تعرفهها را در
حد صفر نيز لحاظ ميكنند و اين كار با هدف
جلب محبوبيت است .تازهترين تحليل ارائه
شده از موضوع تعرفه كه توسط كارشناسان
مؤسسه پژوهش��ي و برنامهريزي كشاورزي
ارائه ش��ده اس��ت نش��ان ميدهد كه بيشتر
كشورها باتوجه به وضعيت توليد و بازارهاي
داخل��ي و جهاني بهمنظ��ور حمايت مؤثر و
متناس��ب از كاالهاي مختلف ،سطوح تعرفه
متفاوتي را مورد استفاده قرار ميدهد.
همانطور ك��ه در نم��ودار اين صفحه
ميبينيد نرخ تعرفه كشاورزي در ايران حتي
از كش��وري مثل آمريكا نيز پايينتر اس��ت.
در اين نم��ودار ميبينيد كه تعرفه در بخش
كشاورزي در همه كشورهايي كه آمارشان در
اين نمودار است از تعرفه كاالهاي كشاورزي
بيش��تر است ،اما اين مس��ئله در ايران براي
كشاورزي و صنعت مساوي است .آمار اين
نمودار نش��ان ميدهد سوئيس ،ژاپن و نروژ
بيشترين تعرفه در كشاورزي را در سال 2014
اعمال كردند.
آماره��اي اي��ن پژوهش نش��ان ميدهد
تعرفه ش��كر و فرآوردهها در سال  2016در

پيشينه تعرفه در بخش كشاورزي و صنعت در كشورهاي منتخب در سال 2014
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صنعت

چي��ن  29درص��د و در تركيه  86درصد بوده
است ،در حالي كه در ايران  24درصد گزارش
شده است.
در گ��زارش حاض��ر راهكارهاي اصالح
ساختار تعرفه بخش كشاورزي به شرح:
 )1حداكثر و حداقل س��طح تعرفه تثبيت
شده بخش كشاورزي تعيين شود.
 )1-1ب��راي كدهاي تعرف��هاي كه توليد
داخلي نداش��ته و در افق بلندمدت هم برنامه
توليد ندارد ميتواند صفر باشد.
 )1-2كدهاي تجاري ممنوع شرعي صفر
داده شود.
 )1-3براي نهادههاي بخش كش��اورزي
ك��ه توليد داخلي ن��دارد ميتوان رقم صفر را
گذاشت.
 )1-4براي كدهاي تجاري كه سهم اندك
در س��بد مصرفي خانوار داش��ته يا در صنايع
فرآوري داخلي سهم كمي در هزينه توليد دارد
ميتوان صفر قرار داد .همانند زردچوبه و....
 )2موان��ع غيرتعرفهاي حذف و به معادل
تعرفهاي ارزشگذاري شود.
 )3س��طح حمايت حاضر از محصوالت
كشاورزي براساس معيارهاي امنيت غذايي و
برنامه بلندمدت توليد كشور (اقتصاد مقاومتي)
يا ثابت يا افزايش يابد .بسته سياست حمايت
از محصوالت تدوين و سهم هر ابزار سياستي
براي حمايت بر اساس مقررات سازمان جهاني
تجارت مشخص شود.
 )4حداكث��ر خط��وط تعرف��هاي  6رقمي
كاالهاي خاص بر اس��اس سيس��تم هماهنگ
شامل  96كد تعرفه بود كه در حالحاضر 122
اس��ت و حداقل  25كد تعرفه بايد از ش��مول
كاالي خاص خارج ش��وند .تصميمگيري در
اين خصوص از طريق اولويتبندي براساس
شاخصهاي توليد ،مصرف و تجارت و برنامه
اقتصاد مقاومتي و اجماع كارشناسان معاونت
مربوطه امكانپذير است.
 )5حداكث��ر خطوط تعرف��هاي  6رقمي
كاالهاي حس��اس بر اساس سيستم هماهنگ
براي كل كش��ور در حدود  417كد تعرفه 6
رقمي براي كل اقتصاد رقم ميخورد .در حال
حاضر  107كد  6رقمي كاالهاي حساس براي
بخش كشاورزي لحاظ شده است (يعني 26
درص��د) .اين درصد با مذاكرات در س��طح
ملي و تعيين س��هم بخش كش��اورزي قابل
افزايش است.

كشاورزي اولويت آخر
دولت در بودجهبندي
است
از صفحه2
نماين��ده مردم دزفول بي��ان كرد :در اين
راستا هر بخش بايد قيمت تمامشده كااليش و
تعداد واحدهاي توليدي را اعالم كند و بر اين
اساس بودجه هر بخش مشخص خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در بحث گندم گاليه جدي
به دولت وارد اس��ت ،افزود :پرداخت مطالبات
كشاورزان را دولت در اولويتهاي انتهايي كار
خودش ق��رار داده ،اما ما اكنون درحال رايزني
ب��ا وزارت جهادكش��اورزي درخصوص يافتن
راه��كاري براي پرداخت مطالبات كش��اورزان
هس��تيم كه از س��ال آينده بتوانيم گندم را وارد
بورس بكنيم و مبلغ پرداختي به كش��اورز را به
دو قسمت تقسيم كنيم.
پاپ��يزاده ادامه داد :قس��متي از آن طبق
قيمت بورس مشخص خواهد شد كه معادل
قيمت جهاني گندم اس��ت و بالفاصله بعد از
يكي دو روز به كش��اورزان پرداخت خواهد
ش��د و قس��مت دوم پول گندمكاران بهعنوان
مابهالتفاوت ب��ر ضمه دولت قرار ميگيرد كه
اين مبلغ حدود  30درصد است و دولت طبيعت ًا
اين عدد را راحتتر تأمين ميكند.
وي ب��ا بي��ان اينكه گالي��ه در خصوص
عدمحمايت بخش كشاورزي زياد است ،افزود:
س��ود  14يا  18درصد براي بخش كشاورزي
ال يك سود غيرقابل توجيه اقتصادي است
عم ً
و اخي��را ً اين موض��وع در مجلس به تصويب
رس��يد كه دولت 1,5ميليارد دالر از صندوق
توس��عه ملي فقط براي توسعه سرمايهگذاري
در مناطق روستايي برداشت كند.
نايبرئيس كميس��يون وي��ژه حمايت از
توليد ملي بيان كرد :باتوجه به اينكه كشور ما
بهلحاظ اقليم در منطقه خشك و نيمهخشكي
قرار گرفته اس��ت ،انواع آبياري تحتفشار را
در اولوي��ت كاري خودمان ق��رار داده ايم و
براي امسال مجوز برداشت 500ميليون دالر از
صندوق توسعه ملي براي پرداخت تسهيالت
ارزانقيمت به كشاورزان براي توسعه آبياري
تحتفشار و افزايش راندمان قرار داديم.
پاپ��يزاده گف��ت :بح��ث گلخانهها نيز
دراولويت است اما عزمي كه بتواند شهركهاي
گلخانهاي را راهاندازي كند واقع ًا وجود ندارد
و يك كش��اورز حداقل  2ميليارد تس��هيالت
براي راهاندازي گلخانه نياز دارد كه تسهيالتي
با س��ود  14ي��ا  18درصد توجي��ه اقتصادي
گلخانهه��ا را زيرس��ؤال برده اس��ت و همين
عامل موجب ش��ده در بحث گلخانهها توفيق
نداشته باشيم.
نماينده مردم دزفول تصريح كرد :صندوق
بيم��ه محصوالت كش��اورزي با كش��اورزان
ق��رارداد حقوقي را تنظيم كرده اس��ت و حق
بيم��هاي را دريافت ك��رده و مابهازاي آن بايد
ب��ه تعهدات��ش عمل كن��د اما بهدلي��ل اينكه
دول��ت اعتب��ارات الزم را تأمين نميكند و به
وعدههايش پايبند نيس��ت و چون كش��اورز
ال
ت��وان پيگيري اي��ن مطالبات را ن��دارد عم ً
دولت كشاورز را مجبور ميكند مبلغي دريافت
نكند و با اي��ن كار صندوق بيمه محصوالت
كشاورزي از اثرگذاري خارج ميشود.
نماينده مردم دزفول گفت :دولت زماني كه
اليحهاي را تنظيم ميكند متأس��فانه توجهي به
بخش كشاورزي ندارد و در بودجه كشور بخش
كشاورزي از اولويتهاي آخر دولت است.
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بازار جهاني

چشمانداز

توليد ،مصرف و تجارت شكر

طي سالهاي  2017تا 2026
(بر اساس گزارش  OECDو ) FAO
منبع :اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي تهران

ش��كر ي��ك كاالي اس��تراتژيك اس��ت و نهادهاي
معتب��ر بينالمللي درباره آين��ده آن همواره پيشبينيهاي
كارشناس��انه دارند .اين پيشبينيها البته ممكن اس��ت با
خطاهايي كه عادي است همراه باشند ،اما ميتوانند چراغ

روش��ن براي فعاالن اين صنعت در همه جهان از جمله
ايران باش��ند .باتوجه به اينكه آمارهاي ارائهشده از سوي
دو نه��اد معتبر بينالمللي يعني  OECDو  FAOارائه
شده است ،ميتوان آن را در كانون توجه قرار داد.

س��هم آسيا از توليد جهاني ش��كر حدود  35.5درصد و سهم
آمريكايالتي��ن و كارائيب مع��ادل  34.5درصد بوده و انتظار
ميرود تا س��ال  2026اين تركيبها به ترتيب به  38و 34.5
درصد برسد( .نمودار )2
بزرگترين توليدكنندگان ش��كر در جه��ان برزيل ،هند و
تايلند هس��تند .نمودار  3ميزان توليد ش��كر كشورهاي عمده
توليدكننده را به تفكيك چغندرقند و نيش��كر نش��ان ميدهد.
برزي��ل بزرگترين توليدكننده و عرضهكننده ش��كر در جهان
است كه پس از سال  2015از قيمت باالي اين محصول سود
بااليي نيز برده است .انتظار ميرود طي افق چشمانداز ،برزيل
همچنان عامل مسلط در بازار جهاني شكر باشد و در صورت
مس��اعد بودن ش��رايط آب و هوايي ،ميزان توليد آن در پايان
افق چش��مانداز افزايش يابد .پيشبيني ميشود زيربخشهاي
صنعت ش��كر در برزيل نيز با برطرف شدن مشكالتي از قبيل
شرايط آب و هوايي نامساعد و بحرانهاي مالي در اين كشور
احيا شود.
هند ،تايلند و چين نيز به ترتيب  3كشور اول توليدكننده
ش��كر در آس��يا هس��تند .انتظار ميرود كه در هند با توجه به
تقاضاي داخلي پايدار و گسترش توليد اتانول از نيشكر ،توليد
ي ميشود توليد
نيش��كر در اين كشور نيز بيشتر شود .پيشبين 
شكر هند به  31.1ميليون تن در سال  2026برسد.
تايلند دومين توليدكننده بزرگ ش��كر در منطقه است كه
از س��ال  2010توليد خود را افزايش داده اس��ت؛ با اين حال
در سالهاي  2015و  2016با خشكسالي مواجه بوده كه اين
امر ميزان توليد اين كش��ور را نيز تحتتأثير قرار داده اس��ت.

نمودار  :3بزرگترين كشورهاي توليدكننده شكر (ميليون تن)

قيمت شكر

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

براساس پيشبينيهاي  OECDو  ،FAOدر آغاز دوره چشمانداز (2017
تا  )2026قيمتهاي بينالمللي شكر در سطح بااليي قرار خواهند داشت ،با اين
حال پيشبيني ميشود كه پس از آن مقداري افت داشته باشد .انتظار ميرود تا
سال  2026قيمت شكر باالتر از متوسط اسمي دو دهه گذشته ثبت شود؛ اما به
لحاظ حقيقي انتظار ميرود قيمت واقعي شكر در سال  2026در سطح پايينتري
نسبت به متوسط دو دهه پيش قرار گيرد .در سال  2017قيمت اسمي شكرخام
و شكر سفيد به ترتيب معادل  403و  488دالر بر هر تن برآورد شده و انتظار
ميرود تا س��ال  ،2026قيمت اسمي ش��كرخام به  367دالر بر هر تن و قيمت
اسمي شكر سفيد به  453دالر بر هر تن برسد( .نمودار )1
نمودار  :1چشمانداز قيمت شكر سفيد و شكرخام

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

نمودار  :2چشمانداز توليد جهاني شكر
آسيا
آمريكاي التين و منطقه كارائيب
جنوب صحراي آفريقا
شمال آفريقا
ساير كشورهاي توسعهيافته
كشورهاي توسعهيافته اقيانوسيه
اروپا
آمريكاي شمالي
جهان
منبع :آمارهاي  OECDو FAO

نمودار  :4راندمان در هكتار توليد نيشكر و چغندرقند در جهان (تن به هكتار)

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

با وجود اينكه در فصل سوم سال  2017به دليل افزايش
تقاضاي واردات از س��وي ميانمار و س��ودان ش��كر سفيد با
افزايش قيمت مواجه شده ،اما انتظار ميرود در سال  2017با
لغو سهميه شكر اتحاديه اروپا كه اجازه صادرات بيشتر شكر
س��فيد به بازار جهاني را ميدهد ،قيمت اين محصول اندكي
كاهش يابد .فش��ارهاي قيمتي شكر س��فيد ،توليدكنندگان را
تش��ويق به تغيير به سمت صادرات بيشتر شكرخام در مقابل
شكر سفيد ميكند.

نمودار  :5چشمانداز جهاني مصرف شكر

توليد شكر

با فرض مناس��ب بودن شرايط آب و هوايي ،چشمانداز
مثبتي براي عرضه ش��كر در  10سال آينده پيشبيني ميشود.
براساس اطالعات آماري سازمان  OECDو  ،FAOدر سال
 2017توليد جهاني ش��كر معادل  179ميليون تن برآورد شده
و انتظار ميرود با متوس��ط رشد ساالنه  1.7درصدي تا سال
 2026به حدود  210ميليون تن برسد.
مؤثرترين عامل در رش��د توليد جهاني ش��كر طي دوره
چشمانداز ،افزايش توليد اين محصول در آسيا و آمريكايالتين
و كارائي��ب خواهد بود .بهطور كلي اين دو منطقه بيش��ترين
س��هم از توليد جهاني ش��كر را در بردارند .در س��ال 2017

منبع :آمارهاي  OECDو FAO
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بازار جهاني

نمودار  :6بزرگترين كشورهاي مصرفكننده شكر در سال  – 2026ميزان كل مصرف (ميليون تن)

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

نمودار  :7چشمانداز صادرات و واردات جهاني شكر در سالهاي  2017و 2026

تولي��د موادغذاي��ي خواهد ب��ود .در ارتباط با
مصرف سرانه شكر نيز انتظار ميرود بيشترين
رشد مربوط به كشورهاي بنگالدش ،اندونزي و
چين باشد .در قاره آفريقا نيز پيشبيني ميشود
بيش��ترين افزايش مص��رف در مصر و چندين
كشور جنوب صحرايآفريقا (هم در سطح كلي
و سرانه) ثبت شود.
در مقاب��ل پيشبين��ي ميش��ود بس��ياري
از كش��ورهاي توس��عهيافته با كاهش س��طح
مصرف س��رانه شكر مواجه شوند .اين افت در
كش��ورهاي اتحاديه اروپا قويتر خواهد بود.
اما در كشورهاي روسيه و اوكراين نيز با توجه
به اينكه همچنان ش��كر بهعنوان كااليي اساسي
محسوب ميشود ،افزايش سريعي در تقاضاي
شكر پيشبيني ميشود.

تجارت شكر

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

با در نظر گرفتن ش��رايط آب و هوايي مساعد،
انتظ��ار ميرود تايلند موقعيت خود را در بازار
حفظ كند؛ با اينكه ميزان رشد توليد آن در دهه
آتي نس��بت به دهه گذش��ته كمتر خواهد بود.
طي دهه آينده توليد شكر تايلند با رشد ساالنه
 3درص��دي هم��راه خواهد ب��ود؛ اگرچه تأثير
تصميم تايلند در جهت س��هميه (يارانه) شكر
در تايلن��د در پايان س��ال  2017در اين مرحله
هنوز نامعلوم است.
در چين نيز برخالف هند و تايلند ،صنعت
شكر با هزينههاي باالي نيروي كار ،اندازههاي
كوچك مزارع و بهرهوري پايين مواجه اس��ت
و گاهي اوقات حتي براي كش��اورزان بهصرفه
اس��ت كه كش��ت اين محصول را با محصولي
ديگر جايگزين كنند .با اين وجود توليد ش��كر
در اين كش��ور طي افق چش��مانداز با افزايش
جزئي همراه خواهد بود.

راندمان در هكتار

همانگونه كه در قس��متهاي قبلي اشاره
ش��د ،بر اساس پيشبينيها طي دهه آتي بخش
عمده توليد ش��كر جهان به نيش��كر اختصاص
مييابد .نكته قابل توجه اين است كه پيشبيني
ميشود افزايش توليد نيشكر از دو محل بازدهي
و توسعه سطح زيركشت خواهد بود ،در حالي
كه در مورد چغندرقند افزايش توليد ناش��ي از
افزايش بازدهي و پيشبيني كاهش  3درصدي
سطح زيركشت خواهد بود.
براس��اس آمارها ،انتظار م��يرود طي افق
چشمانداز ،راندمان (بازدهي) توليد چغندرقند
و نيش��كر افزايش يابد .اگرچه همواره راندمان
توليد نيش��كر باالتر از چغندرقند قرار دارد .در
س��الهاي  2014تا  2016بهطور متوسط ميزان
راندمان توليد نيش��كر مع��ادل  68.4تن بر هر
هكتار بوده و انتظار ميرود در س��ال  2026به
 72.7تن بر هر هكتار برس��د .همچنين متوسط
مي��زان راندمان بر هكتار تولي��د چغندرقند در
س��الهاي  2014تا  2016حدود  59تن بر هر
هكتار بوده كه طبق پيشبينيها در سال  2026به
حدود  63تن بر هر هكتار خواهد رسيد.

مصرف شكر

ب��ا توجه ب��ه پيشبينيها ،انتظ��ار ميرود
مصرف جهاني شكر طي افق چشمانداز با رشد
ساالنه  1.75درصدي (كه نسبت به دهه گذشته
در س��طح پايينتري قرار دارد) در س��ال 2026
به  203ميليون تن برس��د .اي��ن امر تحتتأثير

كاه��ش جزئي رش��د جمعيتي و كُندي رش��د
اقتصادي جهان ق��رار دارد .تغييرات جمعيتي،
رشد درآمدها و افزايش جمعيت شهري منجر
به رش��د مص��رف محصوالت فرآوري ش��ده،
شيرينيجاتها و نوش��يدنيهاي شيرين شده
اس��ت .طي دوره چش��مانداز انتظ��ار ميرود
متوس��ط س��طح مصرف سرانه ش��كر افزايش
يابد .مصرف سرانه شكر در سال  2017معادل
 23.18كيلوگرم بهازاي هر نفر برآورد ش��ده و
انتظار ميرود در سال  2026به  24.73كيلوگرم
بهازاي هر نفر برسد.
نگرانيه��اي ناش��ي از اث��رات مص��رف
بيش از اندازه ش��كر بر س�لامت منجر ش��ده
برخي كش��ورها بهمنظ��ور كاهش مصرف اين
محصوالت ،مالياتهايي را بر نوش��يدنيهاي
شيرين اعمال كنند .بر اين اساس طي دهه آينده
براي مصرف كش��ورهاي توس��عهيافته رشدي
ي نميش��ود .با اينحال ،تقاضاي شكر
پيشبين 
در كش��ورهاي درحال توس��عه به رشد سريع
خود ادامه ميدهد كه اين امر نيز در وهله اول
ناشي از افزايش درآمدها ،شهرنشيني و جمعيت
در حال رشد است؛ البته بايد درنظر گرفت كه
با اين وجود تفاوتهايي بين كش��ورها وجود
دارد .مصرف س��رانه شكر در مناطق شهرنشين
كشورهاي آفريقايي و آسيايي در گذشته پايين
بوده و چش��مانداز رش��د آنها نس��بت به ساير
مناطق باال است.
بيش��ترين ميزان مصرف شكرخام به قاره
آس��يا اختصاص دارد .بر اساس آمارها در سال
 2017س��همي مع��ادل  46.6درصد از مصرف
جهاني ش��كرخام مربوط به آس��يا است و پس
از آن اروپ��ا و آمريكايالتين و منطقه بهترتيب
سهم  15.9درصدي و  15.7درصدي را به خود
اختصاص دادهاند .با اين حال طبق پيشبينيها
انتظار ميرود تا سال  2026سهم آسيا از مصرف
جهاني ش��كرخام افزايش يافته و سهم اروپا و
آمريكايالتين و منطقه كارائيب نيز كاهش يابد
(س��هم اروپا از مصرف جهاني ش��كر به 13.3
درصد كاهش خواهد يافت)( .نمودار )5
سه كش��ور با بيش��ترين مصرف شكر در
سال  2026هند ،چين و اتحاديه اروپا خواهند
بود( .نمودار )6
در آس��يا ،هند و چين و اندونزي بيشترين
افزايش در مصرف شكر را تجربه خواهند كرد.
انتظار ميرود مصرف شكر در اندونزي سريعتر
از متوسط جهاني افزايش يابد كه بهدليل افزايش
درآمد س��رانه و توس��عه بخشهاي فرآوري و

طبق پيشبينيها انتظ��ار ميرود طي دهه
پيشرو ،صادرات ش��كر بس��يار متمركز باقي
بماند .در س��ال  2017مي��زان صادرات جهان
مع��ادل  57.4ميليون تن و مي��زان واردات آن
معادل  52.6ميليون تن برآورد شده است .انتظار
ميرود ميزان صادرات و واردات جهاني شكر
در سال  2026به ترتيب به  68.7ميليون تن و به
 64ميليون تن برسد .بيشترين صادرات جهان در
سال  2026به منطقه آمريكايالتين و كارائيب
اختصاص خواهد داشت (با سهم  63درصد) و
پس از آن آسيا با سهمي  20.1درصدي در رده
بعدي مناطق صادركننده شكر جهان قرار خواهد
گرفت .بيش��ترين واردات شكر در سال 2026
نيز مربوط به قاره آس��يا (با سهم  50درصدي)
خواهد بود( .نمودار )7
طب��ق آماره��ا ،پيشبيني ميش��ود برزيل
همچن��ان جاي��گاه خ��ود بهعن��وان بزرگترين
صادركننده شكر در جهان را حفظ كند و انتظار

5

ميرود صادرات اين كشور طي افق چشمانداز با
ي
افزايش نيز همراه باشد .در سال  2026پيشبين 
ميشود صادرات برزيل سهمي معادل  48درصد
از ص��ادرات جهان را به خود اختصاص دهد.
در تايلند (بهعنوان دومي��ن صادركننده بزرگ
جهان) ،انتظار ميرود صادرات با افزايش 3.2
ميليون تني همراه باشد كه اين افزايش ناشي از
رشد پايدار توليد و صادرات خواهد بود.
بهطور مشابه در استراليا پيشبيني ميشود،
افزايش سرمايهگذاري در صنعت آبياري ،توسعه
سطح كشت نيشكر و ظرفيت توليد به افزايش
صادرات در ميانمدت بيانجامد( .نمودار )8
براساس پيشبينيها واردات جهاني شكر
نسبت به صادرات آن پراكندهتر خواهد بود ،از
اين نظر كه كش��ورهاي بيشتري به واردات اين
كاال مبادرت ميورزند .براساس آمارها ،آسيا و
اقيانوسيه و آفريقا بيشترين رشد را در تقاضاي
وارداتي ش��كر تجرب��ه خواهند ك��رد .بهطور
متوس��ط طي سالهاي  2014تا  ،2016چين و
اندونزي واردكنندگان پيش��رو شكر در جهان
بودهان��د و اتحاديه اروپ��ا در رده پس از آنها
قرار داشته است .درعينحال انتظار ميرود طي
افق چشمانداز چين و اندونزي و اياالتمتحده
آمريكا واردكنندگان عمده اين محصول باشند.
(نمودار )9

وضعيت شكر در ايران

ب��ر اس��اس آماره��اي  OECDو FAO

ي ميشود ميزان توليد شكر ايران از 1.7
پيشبين 
ميليون تن در سال  2020با سهم  0.9درصد از
توليد جهاني) به  2.1ميليون تن در سال 2026
(با س��هم يك درصد) برسد .طبق پيشبينيها،
ميزان مصرف ايران در اين محصول نيز افزايش
يافته و از  2.6ميليون تن در س��ال  2020به 3
ميليون تن در سال  2026خواهد رسيد.

نمودار  :8بزرگترين صادركنندگان جهاني شكر در سال 2026

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

نمودار  :9بزرگترين واردكنندگان جهاني شكر در سال 2026

منبع :آمارهاي  OECDو FAO

نمودار  :10وضعيت توليد ،مصرف ،صادرات و واردات شكر ايران

منبع :آمارهاي  OECDو FAO
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گزارش

پايداري براي صيانت از صنعت اصيل قندوشكر نتيجه داد
احياي كارخانه قند شازند

كارخانه قند ش��ازند در چهارم آبان ماه سال  1317بهعنوان
نخس��تين كارخانه صنعتي در استان مركزي به بهرهبرداري رسيد
و با توليد ثروت و اش��تغالزايي ش��يريني را بازه زماني  70ساله
بر كام مردم اين منطقه نشاند و هويتي اقتصادي براي شهرستان
شازند شد.
كارخانه قند شازند در معيشت ،كسب و كار و رونق و نشاط
اقتصادي و اجتماعي شازند بهطور مستقيم نقشآفريني داشت و
يكي از محركهاي توسعه شازند را شامل ميشد.
واحد توليدي قند شازند در زميني به مساحت  14هكتار با
ماشينآالت خارجي از كشور چكسلواكي سابق و آلمانغربي كار
خود را آغاز كرد و در آن زمان بهدليل دور بودن محل اس��تقرار
از محدوده مسكوني شهر ،مسئوالن اين كارخانه اقدام به ساخت
شهرك در اطراف آن كردند كه امروزه نيز آثاري از منازل مسكوني
اين شهرك وجود دارد.
ظرفيت اسمي كارخانه قند شازند در سال  1340خورشيدي
به  25هزار تن در سال؛ در 1345به  54هزار تن و در سال 1355
به  68هزار تن رسيد.
بعد از پيروزي انقالب اسالمي اين كارخانه به مالكيت بنياد
مستضعفان درآمد كه ميزان توليد آن در سال 240 ،1363معادل
هزار تن بود و از آن پس درخشش اين صنعت روز به روز كمتر
شد تا به ورشكستگي رسيد.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو
با ايرنا گفت :واردات بيرويه ش��كر از سال  1380به بعد عامل
اصلي ورشكستگي كارخانه قند شازند بود.
علي ابراهيمي افزود :بعد از اعالم ورشكستگي كارخانه قند
شازند ،سهامداران اصلي اين شركت كه بنياد مستضعفان ،سازمان
خصوصيسازي و سرمايهگذاري ملي ايران بودند ،تصميم به تغيير
كاربردي اين واحد گرفتند كه با مخالفت شديد اهالي و برخي از
كاركنان اين كارخانه مواجه شد .با وجود اينكه بسياري از اراضي
كشاورزي هم در شازند و هم اراضي همجوار اين شهرستان از
جمله فراهان و خنداب مس��تعد كشت چغندرقند است ،احياي
اين كارخانه ضمن ايجاد اشتغال مستقيم در كارخانه ميتواند به
كشاورزي استان مركزي نيز رونق چشمگيري ببخشد.
نماينده مردم ش��ازند در مجلس ش��وراي اسالمي بيان كرد:
زمزمه احياي كارخانه قند ش��ازند از همان سالهاي اول بعد از
تعطيلي از نهادهاي دولتي شنيده ميشد اما هيچ اقدام چشمگيري
در اين زمينه صورت نگرفت.
در اواخر فعاليت دولت يازدهم با پيگيري نماينده مردم اين
خطه در مجلس و مس��ئوالن اقتصادي استان احياي اين كارخانه
در دس��تور كار قرار گرفت و تا هم اكنون نشس��تهاي بسياري
با س��ازمان خصوصيسازي و مسئوالن بنياد مستضعفان انقالب
اسالمي در اين خصوص برگزار شده است.
ابراهيم��ي اضافه كرد :نامه سرگش��ادهاي نيز با امضاي تني
چند از مقامات استاني ،شهرستاني و كاركنان اسبق كارخانه قند
شازند به دفتر رهبر معظم انقالب ارسال و همه مشكالت و داليل
تعطيلي اين كارخانه براي معظمله شرح داده شده است.
فرماندار شهرس��تان ش��ازند ني��ز در گفتوگو ب��ا ايرنا در
خصوص كارخانه قند ش��ازند گف��ت :احياي اين واحد صنعتي
از  2س��ال پيش با جديت بيشتري در دستور كار خانواده دولت
در شهرس��تان و اس��تان مركزي قرار گرفت و در روند اين كار
اعالم قيمت نهايي از سوي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي بايد
صورت بگيرد.
غالمعباس ميرزايي افزود :سرمايهگذاراني از خارج و داخل
اس��تان نيز براي خريد كارخانه قند شازند اعالم آمادگي كردهاند
ك��ه درصورت اعالم قيمت نهايي عملي��ات انتقال و جابهجايي
كارخانه انجام ميشود.
وي ادامه داد :زماني كه كارخانه قند شازند اعالم ورشكستگي
ك��رد حدود  500نفر بهصورت مس��تقيم در آن كار ميكردند و
بي��ش از  2هزار و  500نفر نيز از قبيل كش��اورزان چغندركار و
عوامل كش��ت و انتقال به كارخانه بهصورت غيرمستقيم در اين
شركت فعاليت داشتند.
فرماندار شهرستان شازند بيان كرد :با توجه به اينكه بيكاري
جوان��ان مهمترين دغدغه رهبر معظم انقالب ،رئيسجمهوري و
ب��ه خصوص مردم واليتمدار و مؤمن ايران اس�لامي اس��ت ،با
احي��اي اي��ن كارخانه ميتوان نقش مهمي در ايجاد اش��تغال در
شهرستان ايفا كرد.

برگشت
كارخانههاي نيمهجان
بر مدار توليد

پاي��داري كارخانههاي موجود توليد قندوش��كر از چغندر در ده��ه  1385تا  1395راه را براي صيانت از
صنعت اصيل قند در ايران هموار كرد .يكي از پيامدهاي بزرگ اين پايداري  10س��اله رش��د توليد چغندرقند
در سراسر ايران بود و هست .اين رشد توليد با بهرهوري از اراضي زراعي و با بهرهوري در مصرف آب همراه
بود كه موجي از اميد در دلها ايجاد كرد.
در چنين وضعي بود كه وزارت جهادكشاورزي نيز در برابر واردات آسيبساز و بدون سازگاري با توليد
داخلي ايستادگي كرد و بحث خوداتكايي در توليد شكر مطرح شد .در جشن ملي توليد شكر بود كه موضوع
خوداتكايي در توليد شكر بار ديگر در دستوركار قرار گرفت.
محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در اين مراسم تأكيد كرد كه نياز به احداث  5كارخانه شكر داريم تا
وضعيت مناسب و توازن زراعت و صنعت شكر حاصل آيد .اما روي ديگر داستان اين است كه كارخانههاي
قندوشكر موجود نيز ميتوانند افزايش ظرفيت را تجربه كنند و همچنين برخي از كارخانههاي تعطيل شده را
نيز به مدار توليد درآورد .در هفتههاي سپري شده بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران
درباره راهاندازي كارخانه قند دزفول خبرهاي خوش داد و راه تازهاي را براي توسعه ظرفيت توليد شكر نشان
داد .حاال از گوشه و كنار خبرهايي ميرسد كه برخي كارخانههاي قند براي بازسازي در دستوركار مقامهاي
محلي و سياسي و اقتصادي قرار گرفتهاند.

وي اظه��ار كرد :كارخانه قند ش��ازند آاليندگي ندارد اما
مردم شازند خواهان بازگشت آن به چرخه توليد هستند.
ميرزايي اضافه كرد :خانواده دولت در شهرستان شازند و
استان مركزي اقدامات الزم را براي احياي اين كارخانه انجام
دادهاند و هماكنون نوبت سازمان بنياد مستضعفان و بهخصوص
سازمان خصوصيسازي است كه نسبت به احياي اين كارخانه
نقش خود را بهخوبي انجام دهند.
يكي از مديران اسبق كارخانه قند شازند نيز در گفتوگو
با ايرنا گفت :در س��ال آخر فعاليت كارخانه ش��ازند (،)1389
 427نف��ر در اي��ن كارخانه مش��غول به كار بودن��د كه از اين
تع��داد  40نفر در بخ��ش اداري مالي 345 ،نفر در بخش فني
و تولي��د و بقيه بهعن��وان كارگران فصلي با اين واحد توليدي
همكاري داشتند.
عليمحمد آس��تانه افزود :پس از اينكه بنياد مس��تضعفان
(سهامدار اصلي شركت) اعالم ورشكستگي كرد 300 ،نفر از
كارگران كمس��ابقه اين ش��ركت بهطور رسمي از كار بيكار و
بقيه نيز بازنشسته شدند.
وي ادامه داد :در زمان حيات كارخانه قند شازند بيش از
 4هزار و  500هكتار از اراضي نقاط مختلف اس��تان مركزي

و حتي استانهاي همجوار زيركشت چغندرقند براي مصرف
اين كارخانه بود كه با تعطيلي ش��ركت بخش عمدهاي از اين
فعاليت كشاورزان نيز تعطيل شد.
زمزمه ورشكس��تگي كارخانه قند شازند از سال  1384بر
زبانهاي مس��ئوالن و سهامداران ش��ركت افتاد در صورتيكه
همان س��ال  89هزار و  220تن توليدات ش��ركت بود كه اين
ميزان در مقايس��ه با س��ال  1380كه  67هزار و  678تن بود
بيش از  35درصد رشد داشته است.
ظرفيت عملي شركت نيز در شبانه روز بين  700تا 800
تن در شبانه روز بود.
احي��اي كارخانه قند ش��ازند بهدليل ايجاد اش��تغالزايي
صرف بلكه بهعنوان نماد و هويت شهرس��تان شازند خواسته
اصلي مردم شازند از مسئوالن دولت دوازدهم است كه انتظار
م��يرود اين مهم تا پاي��ان عمر دولت دوازده��م عملياتي و
اجرايي شود.
كارخان��ه قند ش��ازند بهعنوان نخس��تين واح��د صنعتي
در اس��تان مركزي بود كه در چهارم آبان ماه س��ال  1317به
بهرهبرداري رس��يد و در س��ال  1389بعد از حدود  80س��ال
فعاليت با اعالم ورشكستگي تعطيل شد.

گزارش

نجات كارخانه قند ياسوج

مديرعام��ل كارخان��ه قند ياس��وج گف��ت :تاكنون 270
ميليارد ريال از بدهيهاي كارخانه قند ياس��وج پرداخت شده
و راهان��دازي مجدد اي��ن كارخانه معطل رف��ع معارضات و
تعيين تكليف ش��ركت متخلفيني است كه در سالهاي 1391
و  1392ق��رار بوده ظرفيت كارخانه را افزايش دهد اما آن را
كاهش داده است.
صاب��ر آزادوار در جم��ع خبرنگاران با بي��ان اينكه بانك
تجارت بهعنوان يك بانك خصوصي در س��الهاي  94و 95
در چند نوبت اقدام به انتشار مزايده كارخانه قند كرد ،افزود:
سرمايهگذار بومي استان ،با توكل به خدا توانست در اين مزايده
ال قانوني كه
بيشترين قيمت را ارائه دهد و در يك فرآيند كام ً
بارها روند آن تش��ريح شده برنده اين مزايده شود و كارخانه
قند ياسوج را خريداري كند.
وي با اش��اره به اينكه س��ال گذش��ته انتقال قطعي سهام
ش��ركت فرآوردهه��اي غذاي��ي و قند ياس��وج انجام ش��د و
هيأتمديره جديد و مديرعامل هم براي كارخانه تعيين ش��د،
بيان كرد :ما حساس��يت و نوستالوژي مردم استان و باالخص
مركز استان را نسبت به كارخانه قند كه نماد صنعتي كهگيلويه
و بويراحمد است ،درك كرديم و به دستور رئيس هيأتمديره
و س��رمايهگذار ،مرحله به مرحله از طريق رس��انهها به مردم
گ��زارش ارائه داديم و مردم اس��تان در جري��ان انتقال ،تعيين
هيأتمديره و مديرعامل ،تش��ريح روند واگذاري و پرداخت
ال چنين وظيفهاي نداشتيم
مطالبات قرار گرفتند ،درحاليكه اص ً
و هي��چ كارخان��ه خصوصي اي��ن كار را نميكن��د اما چون
سرمايهگذار پروژه بومي است خود را ملزم به پاسخگويي به
همشهريانش ميداند.
مديرعامل كارخانه قند ياسوج با بيان اينكه بانك تجارت
بايد ملك بالمعارض تحويل سرمايهگذار و سهامداران ميداد،
خاظرنش��ان كرد :افرادي س��ودجو به ناحق سالهاي سال در
خانههاي كارخانه قند سكونت داشتند و از آب و برق و گاز
و سكونت در ساختمانهاي مسكوني بدونپرداخت هرگونه
اج��اره اين كارخانه بهصورت رايگان بهره ميبردند در حالي
ك��ه بس��ياري از آنها رابطه كاري با كارخانه قند نداش��تند كه
در اين راس��تا خانههاي س��ازماني كارخانه بهجز تعدادي از
شاغلين تخليه شد.
آزادوار تصريح كرد :برخي از امالك هم معارضات جزئي
دارن��د كه آنها هم درحال رس��يدگي و رفع معارض هس��تند
ك��ه پس از ط��ي فرآيندهاي قانوني الزم تحويل س��هامداران
خواهند شد.
وي با بيان اينكه سرمايهگذار كارخانه قند ياسوج به قول
اس��تاندار سابق سرمايهگذاري تجربه شده و كارآزموده است،
ادامه داد :سرمايهگذار تاكنون بهعنوان مالك  83.24درصد از
سهام كارخانه به تعهداتي كه در قبال اين كارخانه داشته عمل
كرده و بقيه تعهدات ايشان نيز درحال اجراست.
مدي��ر عام��ل كارخانه قند ياس��وج عنوان ك��رد :از 650
ميليارد ريال بدهي جاري معوقه كارخانه قند در طي س��اليان
سال ،تاكنون 270ميليارد ريال در حوزه بدهيهاي شهرداري،
مالي��ات ،تأمين اجتماع��ي ،ارزش افزوده و مطالبات كارگري
از محل آورده نقدي خريدار جديد ،آقاي مهندس لهراس��ب
باقري پرداخت شده است.
آزادوار از پرداخ��ت بخش عمدهاي از مطالبات كارگري
خب��ر داد و تأكي��د ك��رد :تاكنون بيش از  38ميلي��ارد ريال از
بدهيهاي كارگران پرداخت شده و تنها  15ميليارد ريال از اين
بدهيها باقيمانده است كه آن را هم به جلسه مجمع عمومي
س��هامداران ميبريم كه اتخاذ تصميم كنند و نسبت به تأمين
نقدينگي از طريق س��هامداران شركت اقدامات الزم را انجام
دهند چون كه شركت به سبب عدم فعاليت توليدي در سه سال
اخير فاقد هرگونه نقدينگي است .وي بيان كرد :البته كارگران
از طريق اداره كار نس��بت به شركت طرح دعوي كردند و از
طريق اجراي احكام اجرائيه گرفتند و يكي از امالك كارخانه
را به ارزش  17ميليارد و  800ميليون ريال توقيف كردند هر
چند اين انتظار از كارگراني كه سالها سر سفره كارخانه قند
ارت��زاق كرده بودند نميرفت و ما ه��م هيچوقت نگفتيم كه
مطالبهاي را پرداخ��ت نميكنيم اما بههرحال تحريكات افراد
بي��رون از كارخانه و حاشيهس��ازيها چنين موانعي را جلوي
راهاندازي كارخانه انداخته و ماهم مدتهاست كه فقط ناچاريم
با حواشي ايجاد شده توسط افراد مغرض مقابله كنيم.
مديرعامل كارخانه قند ياسوج با بيان اينكه بخش اعظمي
از انرژي و توان ما صرف هياهوهايي شد كه عدهاي از بيرون
به راه انداختند ،گفت :امروز ديگر براي ما ،مردم و مس��ئوالن

روش��ن شده كه يك عدهاي دلش��ان نميخواهد كارخانه قند
راهان��دازي ش��ود اما اين موضوع تنها در حد آرزو برايش��ان
باق��ي خواهد ماند و كارخانه قند در آيندهاي نزديك با انجام
عمليات بازس��ازي و نوس��ازي و تغييرات فناوري به چرخه
توليد بازميگردد.
آزادوار با اشاره به اينكه تخلف شركتي كه قرار بود ظرفيت
كارخانه را افزايش دهد اما آن را كاهش داد افزود :در سالهاي
 91 ،90و 92يك شركتي با دريافت بيش از 162ميليارد ريال
قرار بوده كه كارخانه را بازسازي و ظرفيت آن را از  1000تن
به  1500تن و توليد شكرخام را از  300تن به  450تن افزايش
دهد تا اين كارخانه توجيه اقتصادي داشته باشد.
وي تصريح كرد :با بررس��يهايي كه كارشناسان ما انجام
دادند متوجه ش��دند كه اين ش��ركت ماشينآالت دست دوم
ال نهتنه��ا ظرفيت توليد كارخانه را
و كهن��ه نصب كرده و عم ً
افزايش نداده كه آن را كاهش هم داده است بنابراين ما مجبور
به پيگيري حقوقي موضوع از طريق دستگاه قضايي شديم كه
هماكنون در حال بررسي است.
مديرعامل كارخانه قند ياسوج با اشاره به اينكه مجبوريم
براي راهان��دازي كارخانه تا تعيين تكلي��ف اين پرونده صبر
كني��م ،ادام��ه داد :بهمحض اينكه پرونده اين ش��ركت تعيين
تكليف شود ،مدت كوتاهي بعد از آن ،كه ممكن است ،كمتر
از چند ماه هم باشد ،كارخانه را راهاندازي كرده و وارد مدار
توليد ميكنيم.
آزادوار با بيان اينكه راهاندازي كارخانه با همين وضعيت
فعلي يعن��ي ظرفيت حداكثر  70درص��د و كيفيت نامطلوب
محصوالت توليدي ممكن است كه امكانپذير باشد ،تصريح
كرد :راهاندازي با اين ش��رايط به سبب مشكالت ماشينآالت
صنعت��ي و گلوگاههاي خطوط توليد قطع ًا منجر به ضرردهي
و زيان انباش��ته بيش��تر و غيراقتصادي بودن فعاليت توليدي
خواهد شد.
وي اف��زود :تنه��ا راه چ��اره و نجات اي��ن كارخانه در
انجام عمليات بازس��ازي و نوسازي و افزايش ظرفيت است
بهطوريكه بيش از  1000تن چغندر در شبانه روز و يا 450
تن ش��كرخام روزانه ظرفيت داشته باش��د كه كارخانه بتواند
به حيات اقتصادي خود براي س��الهاي متمادي ادامه دهد و
مردم هم از تأثيرات نقشآفرين آن در تحقق اقتصاد مقاومتي
و زمينههاي اش��تغال پايدار ،تأمين معيشت و رونق اقتصادي
منطقه بهرهمند ش��وند .مديرعامل كارخانه قند ياسوج با بيان
اينك��ه بهعن��وان مديران و كاركنان نم��اد صنعتي كهگيلويه و
بويراحمد از مس��ئوالن استان هم انتظاراتي داريم ،اضافه كرد:
از كليه مس��ئوالن ارش��د و مسئوالن ذيربط استان بهخصوص
كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد انتظار داريم كه اهتمام
كامل خود را براي عينيت بخش��يدن به هويت و نماد صنعت
استان كه عموم مردم با عالقمندي خاصي از آن نام ميبرند به
اين شركت و سرمايهگذار بومي كارآفرين آن توجه و عنايت
ويژهاي داشته باشند.

فعاليت مجدد كارخانه قند قهستان

اس��تاندار خراس��انجنوبي با بيان اينكه راهاندازي مجدد
كارخانه قند قهس��تان در دستوركار قرار دارد ،گفت :فعاليت
مجدد كارخانه قند قهستان با كشت فراسرزميني چغندرقند در
افغانستان و فرآوري در اين كارخانه پيگيري ميشود.
محمدمهدي مروجالش��ريعه در جمع مردم شهر اسديه با
بيان اينكه شهرس��تان درميان داراي ظرفيتها و پتانسيلهاي
زيادي براي توس��عه ،كارآفريني و ايجاد فرصت شغلي دارد،
افزود :كارخانه قند قهستان يكي از بزرگترين واحدهاي توليد
استان در شرق كشور بوده است.
وي با اشاره به اينكه بهدليل شرايط اقليمي و كاهش سطح
كشت چغندرقند هماكنون اين كارخانه فعال نيست ،اضافه كرد:
برنامهريزيهايي براي كشت فراسرزميني چغندرقند در كشور
افغانستان و فرآوري در اين كارخانه در حال انجام است.
وي از سفر والي واليت فراه افغانستان در آينده نزديك به
خراسانجنوبي خبر داد و گفت :يكي از محورهاي مهم مذاكره
با والي فراه با توجه به شرايط آب و هوايي و اقليمي افغانستان
كشت محصوالتي مانند چغندرقند در استان فراه و واردات اين
محصول براي فرآوري در كارخانه قند قهستان است.
شهرس��تان درميان با  57هزار نف��ر جمعيت و  5هزار و
 797كيلومتر مربع وس��عت از ش��مال به شهرستان قاينات از
جنوب به شهرس��تان سربيشه و از غرب به شهرستان بيرجند
و شرق آن بهطول  70كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد.
ش��هر اسديه مركز شهرستان مرزي درميان در  105كيلومتري
شرق بيرجند قرار دارد.
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كمك قند نقش جهان
به آسيبديدگان زلزله
زلزله رخ داده در غرب كشور كام شهروندان ايراني را
تلخ كرد و بهت و اندوه بر قلبها حاكم شد.
اما روي ديگر س��كه اين ب��ود كه ايرانيان در هر مقام
و منص��ب و در هر وضعيتي همميهن��ان زلزلهزده خود را
تنها نگذاشتند.
كاركنان سختكوش شركت قند نقشجهان نيز همسو
با ايرانيان و مطابق وظيفه انساني خود در كمك به هموطنان
زلزلهزده استان كرمانشاه گام برداشتند.
در همين راس��تا اقدامهاي زير از طرف اين ش��ركت
انجام شد:
 -1اختص��اص يك روز از حقوق و مزاياي پرس��نل
(بهص��ورت داوطلبانه) براي مش��اركت در خريد دو عدد
كانكس.
 -2اهداي قريب به  3تن قندوشكر.
 -3تهيه و ارسال البسه گرم و لوازم گرمايشي.
 -4همكاري با س��تاد بحران اس��تان اصفهان (استان
معين).
به اين ترتيب كه كاميونهاي چغندري در بازگش��ت
به اين ستاد مراجعه نموده و كمكهاي مردمي را به استان
كرمانشاه حمل كردند.
باشد كه اين حركت مورد رضايت درگاه احديت قرار
گرفته و ضمن آرزوي صحت و س�لامتي براي هموطنان
گرامي ،هيچگاه شاهد غم و مصيبت عزيزان نباشيم.

سعديا مرد نكونام
نميرد هرگز
درگذشت ناگهاني و تأسفآور شادروان مهندس
رحيم طالبيان را به فاميل محترم و دوستداران ايشان
بخصوص همكاران صنعت قند تسليت ميگويم.
بيست س��ال پيش در وزارت كشاورزي سعادت
ديدار ايشان را پيدا كردم .در زمانيكه ايجاد تحول در
كشت چغندرقند و استفاده از بذر منوژرم با مقاومت
بسيار روبهرو بود ،ايش��ان با آيندهنگري و دلسوزي
ب��راي صنعت قند و كش��اورزان چغندركار ،با ايجاد
تح��ول در صنعت قند با بكارگيري تكنولوژي نوين،
عملكرد چغندرقند را از  28تن در هكتار به بيش از
 50تن رساند كه همزمان در ارتقاء كيفيت چغندرقند
و افزايش استحصال شكر تأثير فراوان داشت.
ايشان پس از بازنشس��تگي از وزارت كشاورزي
ب��ا فعالي��ت در كارخانه قند پيرانش��هر باعث تحول
بينظي��ر در افزاي��ش توليد و عملك��رد ،به بيش از
 60تن در هكتار گرديد.
مهندس طالبيان مردي شريف ،صادق ،خوشفكر،
آيندهنگر ،بسيار روشنفكر و درعينحال آرام و مصلح
بود .جايگزيني او در صنعت قند غيرممكن و يا بسيار
مشكل خواهد بود .او به حق پدر كشت و كار مدرن
چغندرقند در ايران بود .روانش شاد.
حسينعلي روباني
آذرماه  -1396آمريكا
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آمار

معناي تنظيم بازار

نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي:

كشاورزي اولويت آخر دولت
در بودجهبندي است

از صفحه3

ضرورت تغيير نگاه بودجه
در بخش كشاورزي

غالمحسين طباطبايي سرپرست دفتر توسعه
خدمات فني و كشاورزي سازمان مركزي تعاون
روستايي وزارت جهادكشاورزي ،در خصوص
انتظارات و نيازها ،توسعه كشاورزي در بودجه
 97در گفتوگ��وي اقتصادي راديو گفتوگو
اظهار كرد :وزارت جهادكش��اورزي در برنامه
شش��م نگاه جديدت��ري به مقوله كش��اورزي
داش��ته است كه در چهار دسته ميتوان آنها را
تقس��يم بندي كرد .وي تصريح كرد :مورد اول
اينكه در گذشته اقدامات مختلف و پراكندهاي
در عرصه كش��اورزي ديده ش��ده است اما در
حال حاضر نگاه كالن وزارت جهادكشاورزي
به همه بخشهاي زراعي ،باغي ،دامي و آبزي
بهصورت زنجيرهاي اس��ت .طباطبايي در ادامه
افزود :نكته دوم در مسائل بعد از توليد بهويژه
در صناي��ع تبديلي ،ف��رآوري و نگهداري نگاه
آمايش��ي و منطقي كمتري داشتهايم اما اكنون
بحث آمايش سرزميني مطرح است و نبايد هر
محصولي در هر منطقهاي كه ظرفيت اشباع دارد
را سرمايهگذاري بكنيم.
وي با اش��اره به اينكه مس��ئله س��وم نگاه
غيرسازهاي به محصوالت كشاورزي است ،بيان
كرد :در گذش��ته به زمين و آب بيشتر بهعنوان
س��ازه فيزيكي توجه ميش��د و كمتر به مسائل
نرمافزاري و سازههاي اجتماعي پرداخته ميشد
كه به اين امر توجه بيش��تري ش��ده و در بحث
موضوعي و محصولي نيز چندين اولويت درنظر
گرفته شده كه در بودجه  97حتم ًا بر ضرورت آن
تأكيد خواهد شد .سرپرست دفتر توسعه خدمات
فني و كشاورزي سازمان مركزي تعاون روستايي
وزارت جهادكشاورزي درخصوص مورد چهارم
تأكيد كرد :توسعه محصوالت كمآب و پرورش
ماهيان بهروش جديد بهويژه پرورش در قفس
و ماهي��ان زينتي كه جنبه صادراتي خوبي دارند
بعضي از ماكيان كمتر شناختهشده درحال حاضر
در س��بد غذاي��ي مردم قرار گرفت��ه و همچنين
بعضي از روشهاي جديد مثل كش��ت بافت يا
نش��ايي نيز از مواردي است كه نگاه جديدتري
به آنها صورت گرفته اس��ت .وي تأكيد كرد :در
مجموع وزارتخانه به اين نتيجه رس��يده كه بايد
برنامههاي جديدي را در دستوركار قرار دهد و
در بودجه  97در اين خصوص پيشبينيخوبي
انجام گرفته است و اميدواريم جهش ملموسي
در پروژههاي جديد در بخش كشاورزي داشته
باشيم .طباطبايي در پايان گفت :خواسته بخش
كشاورزي و كشاورزان كمك مجلس را ميطلبد
بهمراتب نس��بت به گذشته بايد نگاه بودجهاي
در اين بخش تقويت ش��ود س��رمايهگذاري در
بخش كشاورزي در بحث آمايشي و روشهاي
جدي��د كه بازده بااليي دارند بايد بيش��تر مورد
توجه قرار گيرد.

برخي از كاالهاي كشاورزي كه
در سبد خانوارهاي ايراني نقش و سهم
قابلاعتنايي دارد بدون ترديد ش��كر
است .اين كاال بهدليل اهميتي كه دارد
از سوي دولت همواره در كانون توجه
ب��وده و براي تنظيم ب��ازار آن فعاليت
مناسبي صورت ميپذيرد .دولتهاي
نه��م و دهم بدوناعتنا ب��ه توانمندي
توليدكنن��دگان داخل��ي و بدونتوجه
به مه��ارت و مديريت انجمن صنفي
كارخانههاي قندوشكر كه اعضاي آن
داراي دانش و تجربه بااليي در تنظيم
بازار اي��ن محصول داش��ته و دارند،
تنظي��م بازار ش��كر را در اختيار يك
گروه از مديران مياني و همچنين گروه
كوچكت��ري از تجار انحصارگر داده
بود .اين دو گروه براي حفظ و توسعه
منافع دولت و بازرگانان گونهاي عمل
ميكردند ك��ه در زمان افزايش توليد
داخل��ي واردات افزاي��ش و در زمان
كاهش توليد داخلي ،واردات كاهش
مييافت .عالوه بر اين در تنظيم بازار
ش��كر هرگز رعاي��ت توليدكنندگان
داخلي نميش��د كه آيا آنها اكنون در
حال توليد هس��تند ي��ا نه .همان طور
كه ج��دول واردات خ��ام بهصورت
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زيرنظر شوراي نويسندگان

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان آبانماه سال 96

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

5
ماهنامه

ماهيانه از  1385تا  1396نش��ان ميدهد در پاييز و
زمس��تان  1385كه فصل عرضه ش��كر داخل است
واردات روندي فزاينده داشت و در تابستان كه بايد
شكر وارد ميشد تا بازار داخل تنظيم شود واردات
كمتري شده است .اما اين روند در سالهاي پس از
 1392تنظيم ش��د و بازار داخلي گونهاي تنظيم شد
ك��ه مصرفكنندگان و توليدكنندگان آس��يب جدي

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان آبانما ه سال 1396
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
937
820
160
161
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1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
70

نبينند .در جدولهاي پايين نشان داده شده است كه
در  4سال  1393تا  1396در مجموع عددي معادل
 1242ميليون دالر شكر وارد شد كه فقط  13درصد
كمتر از واردات شكر در يك سال  1391شده است.
معناي تنظيم بازار اين اس��ت كه توليد داخل رش��د
كن��د ،واردات به اندازه ش��ود و مصرفكنندگان نيز
دچار التهاب نشوند.
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