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پيامدهاي نامطلوب 
قانون شكني

بهمن دانایي
 انتظارات همه شهروندان در هر سرزميني

و در هر عصر و دوره اي به ويژه در دوران 
معاصر اين است كه نهادهاي حكومتي به 
يا  نهاد دولت »قانون مصوب خود«  ويژه 
انحراف  را بدون  »قانون مصوب مجلس« 
كند.  اجرا  قانون  كلي  روح  به  توجه  با  و 
نهاد  اگر  زيرا  نيست،  بااليي  انتظار  اين 
دولت كه مي تواند قانونگذار هم باشد اراده 
كافي براي اجراي قانون را نداشته باشد، 
را  قانون  مي كنند  عادت  نيز  شهروندان 
ناديده بگيرند يا اينكه آن را گونه اي تفسير 

و اجرا كنند كه گويي قانوني وجود ندارد.
مستثني  قاعده  اين  از  نيز  ايراني  جامعه 
نيست و شهروندان ايراني از 100 سال پيش 
كه دنبال قانوني كردن رفتار دولت وقت بودند 
تا امروز اصرار بر اين كار دارند. در جامعه ايراني 
و به ويژه در سپهر سياسي آن متأسفانه دولتي 
پيدا شد كه رييس آن به طور رسمي و بدون 
قانون هاي  برخي  مي كرد  اصرار  پرده پوشي 

مصوب مجلس را اجرا نخواهد كرد. 
ادامه در صفحه2

اقدام مشترك ملي
محسن خليلي

امروز بي شك مهم ترين منشور اقتصادي كشور 
كه بر سر اجرايي شدن بند بند آن در باالترين 
وجود  اجماع  كشور  تصميم گيري  نظام  سطوح 
دارد، سند »اقتصاد مقاومتي« است. در اين سند 
درباره بهره گيري از ظرفيت هاي سياست خارجي 
قدرت  افزايش  ضرورت  بر  اقتصاد  خدمت  در 
اقتصاد كشور  مقاومت و كاهش »آسيب پذيري 
از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش 
همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان 
ديپلماسي  از  »استفاده  و  همسايگان«  به ويژه 
و  اقتصادي«  هدف هاي  از  حمايت  جهت  در 
»استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي 
و منطقه اي« تأكيد شده است. همچنين رويكرد 
درهم تنيدگي و رابطه دو سويه اقتصاد و تعامالت 
بين المللي را مي توان در سياست هاي ابالغي برنامه 
ششم توسعه نيز مالحظه كرد. چنانكه در موادي 
از اين سياست ها از جمله بر اولويت »ديپلماسي 
اقتصادي با هدف توسعه سرمايه گذاري خارجي، 
ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري« 
و نيز »بهره گيري حداكثري از روش ها و ابزارهاي 

ديپلماسي نوين و عمومي« تأكيد شده است. 
ادامه در صفحه2

)خبری ، خبری تحليلی(

قاله
سرم

دداشت
یا

انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریانشکر

خامنه اي  سيدعلي  آيت اهلل  حضرت 
مقام معظم رهبري انقالب اسالمي ايران 
مناسبت هاي  به  گذشته  سال  چند  در 
تشويق  را  مختلف  دولت هاي  گوناگون 
كرده اند كه اقتصاد را به سمتي هدايت 
كنند كه نياز به خارجي ها نداشته باشد. 
مقام معظم رهبري در دو سال اخير اما 

اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل نهايي 
براي عبور دادن اقتصاد ايران از شرايط 
دشوار تعريف كرده و از دولت خواسته كه 
مسيرها و بسترهاي اجراي آن را فراهم 
كنند. ايشان در پيام نوروزي و همچنين 
رضا)ع(  امام  زايران  در جمع  سخنراني 
ابعاد  جديد  سال  روزهاي  نخستين  در 

تشريح  را  مقاومتي  اقتصاد  از  تازه اي 
از  كه  زير  پاسخ  و  پرسش  در  كردند. 
سوي سايت Khamehnei.ir منتشر 
شده است تالش شده است پيام هاي اين 
مسأله برطرف و همه نكات مورد توجه 

قرار گيرد كه عيناً در زير مي آيد.
ادامه در صفحه6

گزارش نشريه شكر از يك نشست تاريخي 

 وزير جهاد كشاورزي: اجازه نمي دهيم 
داستان تلخ 1385 درباره شكر تكرار شود

در صفحات دیگر می خوانيد:

 روش ناكارآمد 
 در تخصيص

بدهی ها
صفحه3

تحوالت سياست هاي 
 شيرين كننده ها 

بعد از سال 2015
صفحه4

مابه التفاوت 500 ميليارد 
توماني قيمت شكر 
پرداخت نشده است

صفحه6

 اعدادي كه
 افتخارآفرين 

هستند
صفحه8

 مقام معظم رهبري ابعاد 
اقتصاد مقاومتي را تشريح كردند

 توليد ملي
اساس پيشرفت 
كشور است
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اقدام مشترك ملي
ادامه از صفحه اول

بهبود  قانون  از  موادي  بايد  موارد  اين  به 
فضاي كسب و كار را نيز افزود كه بر »استفاده 
از ظرفيت هاي روابط خارجي و نمايندگي هاي 
سياسي كشور در خارج در خدمت توليدكنندگان 
همچنين  ايران«،  در  سرمايه گذاران  و  داخلي 
»لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري« 

تأكيد شده است. 
است،  مشخص  فوق  موارد  از  چنانكه 
و  باز  رويكردي  كشور،  اقتصادي  رويكرد 
ساختارهاي  تقويت  جهت  در  و  برونگرا 
توليدي كشور و افزايش مقاومت پذيري آن 
در مقابل آسيب هاي دروني و بيروني و ارتقاي 
 امنيت ملي است. چنانكه رييس جمهوري

»تهديد  و  كرده  تأكيد  موضوع  اين  بر  نيز 
پيچيده ترين  و  سخت ترين  را  اقتصادي« 
به قول  چراكه  برشمرده اند؛  تهديد ها 
تهديدها همچون  اين  است  ممكن  ايشان 
تهديدهاي سياسي يا نظامي بطور مستقيم 
و آني بر امنيت ملي يك كشور تأثير نگذارد، 
از طرفي همچون  و  به شكلي پيچيده  اما 
كاهش مشروعيت دولت ها به واسطه كاهش 
پديده هايي  يا  فقر  و  اقتصادي جامعه  رفاه 
كاهش  شديد،  تورم  باال،  بيكاري  همچون 
ارزش پول ملي، خروج سرمايه و... پايداري 
تهديد  مورد  را  سياسي  نظام هاي  ثبات  و 
قرار مي دهد. چنانكه بارها گفته شده است 
مهم ترين دشواري ميهن عزيزمان در زمينه 
توسعه ملي طي چند دهه اخير و سال هاي 
آتي تبديل اقتصاد نيمه سنتيـ  نيمه صنعتي 
اقتصادي  به  نفتي  درآمدهاي  به  متكي 
بر  استوار  و  درآمدزا  و  مولد  پويا،  صنعتي، 
صادرات كاالهاي ساخته شده با ارزش افزوده 
باال است. اين مهم بي شك از مسير توسعه اي 
مي گذرد كه اوالً بخش خصوصي به عنوان 
محور اين فعاليت ها مورد قبول واقع شود 
و ديگر آنكه تعامل با جهان چنانكه گفته 
شد گفتمان غالب باشد. واقعيت آن است 
كه امروزه توسعه صنعتي از طريق تكميل و 
گسترش مجموعه ها، شبكه ها و زنجيره هاي 
توليد صنعتي در پيوند با نهادها و فرآيندهاي 
اقتصاد آزاد و بازار جهاني امكان پذير است؛ 
چراكه تنها با اتكا به اين راهبرد و الزامات 
ميهن  اينجا  در  و  كشورها  كه  است  آن 
طريق  از  شد  خواهد  موفق  ايران  عزيزمان 
پيشرفته،  فناوري  سرمايه،  به  دسترسي 
بازارهاي گسترده  مديريت نوين صنعتي و 
و  كنوني  تنگناهاي  و  مشكالت  صادراتي 
حل  را  كشور  صنعتي  و  اقتصادي  آينده 
كند؛ بنابراين حضور در تعامالت بين المللي 
همكاري هاي  فرصت هاي  از  استفاده  و 
زنجيره هاي  به  ورود  و  جهاني  و  منطقه اي 
توليد و تجارت و جايگيري آگاهانه و مناسب 
اساسي  بين المللي ضرورتي  در تقسيم كار 
است و تجربه كشورهاي نوظهور صنعتي نيز 

به خوبي صحت اين ادعا را ثابت مي كند. 

پيامدهاي نامطلوب قانون شكني
ادامه از صفحه اول

دولت نهم و دهم به دليل اهداف خاص و ناشناسي كه داشت بارها و 
بارها از اجراي قانون اجتناب كرد و شماري از قانون هاي مصوب مجلس 
را نيز براي اجرا ابالغ نمي كرد تا اينكه رييس مجلس اقدام به ابالغ 

مي كرد.
در جريان مبارزات انتخاباتي خرداد 1392 بود كه آقاي روحاني و تيم 
همراه وي در تبليغات خود بر اين نكته متمركز شده و از »قانون گرايي« 
و »اطاعت از قانون« گفت و شهروندان را خرسند كرد. رييس دولت 
فعلي در زمان مبارزات انتخاباتي با صراحت خود را »حقوقدان« معرفي 
كرد. او با اين حرف مي خواست به شهروندان يادآور شود كه قانون را 
اجرا مي كند و مواد قانوني را تا زماني كه منسوخ نشده اند اجرا خواهد 
كرد. اين حرف ها به همه گروه هاي اجتماعي اميدواري داد كه سرانجام 
دوران ناديده گرفتن قانون به وسيله اركان و اجزاي دولت تمام شده و 

دوره اطاعت از قانون فرا رسيده است. 
متأسفانه اين سخنان بسيار دلنشين رييس جمهور منتخب ايران 
به مرور و در عمل به دست برخي از مديران دولتي سالخي شد و 
قانون هاي تصريح شده به گوشه هاي پرت انداخته شد. بدون ترديد 
شهروندان ايراني و به ويژه آن گروه از كساني كه مسؤوليت اداره 
سازمان هاي اقتصادي را دارند مي توانند نمونه هاي قابل عنايتي از 
ناديده گرفتن قانون را به دولت محترم يادآوري كنند. در اين نوشته، 
يكي از صريح ترين رفتارهاي دولت محترم در ناديده گرفتن قانون را 

يادآور مي شوم.
ماده 101 قانون برنامه پنجم

دولت نهم در مسير متمركز شدن 
چه  هر  خود  سياسي  اهداف  روي  بر 
تمايل داشت را درباره مسايل گوناگون 
به ويژه مسأله مهم واردات انجام مي داد. 
به   1385 سال هاي  در  وقت  دولت 
بعد و تا روزي كه درآمد نفت كاهش 
يافت با تكيه بر دوران وفور ارزي و به 
بهانه اينكه نبايد مردم سختي بكشند، 
ارز  با  را  اساسي  انواع كاالهاي  واردات 
ترجيحي و كاهش دادن تعرفه ها را به 
مثابه استراتژي انتخاب و بازار را پر از 
كاالهاي خارجي كرده بود. برنج، چاي، 
روغن نباتي، شكر، نهاده هاي دامي و... 
به وفور وارد مي شد و هيچ نهادي هم 

نمي توانست جلوي سيل واردات را بگيرد. نمايندگان مجلس قانونگذاري 
ايران براي صيانت از توليد داخل بر روي دو قانون متمركز شدند كه يكي 
از آنها ماده 101 قانون برنامه پنجم و تبصره هاي آن بود كه در همين 
صفحه آنها را مي خوانيد. دولت هاي نهم و دهم اما هرگز اين ماده قانوني 
و تبصره هاي الزام آور كه با آيين نامه هاي اجرايي مصوب شورای اقتصاد 

تقويت مي شد را نديدند و يا ديدند اما تن به اجراي آن ندادند.
متأسفانه دولت یازدهم هم

در حالي كه فعاالن صنعت، معدن و كشاورزی در 8 سال دولت آقاي 
احمدي نژاد روزهاي سختي را پشت سر گذاشتند و به اميد قانون گرايي 
دولت فعلي بودند متأسفانه در عمل شاهد اتفاق نامساعد بوده و هستيم. 
مديران دولت يازدهم در شرايطي كه خود بارها و بارها و به درستی 
به دولت قبلي انتقاد كرده و مي كنند كه روح قانون را ناديده گرفته 
بودند اما خودشان همان كاري را مي كنند كه دولت هاي قبلي مي كرد. 
در شرايطي كه دولت قبلي با صراحت از عدم اجراي برخي قانون ها 
مي گفت، تحمل بي قانوني آسان بود، اما تحمل رفتار دولت فعلي كه 

خود را قانون گرا مي داند سخت و دردآورتر است.
دولت يازدهم بدون توجه به اينكه »قيمت گذاري« برخالف ماده 101 
قانون برنامه پنجم است كه در سال 1395 نيز الزم االجرا شده است 
اقدام به قيمت گذاري كاالهايي كرده است كه مطابق قانون اختياري 

دولت  است  شده  قيد  صراحت  با  ماده 101  در  كه  ندارد.همان طور 
موظف است قيمت گذاري را به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و 
كاالهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود نمايد و در حالي كه مطابق 
آيين نامه اجرايي تبصره هاي اين ماده قانوني »شكر« جزء هيچ كدام از 
كاالهاي »انحصاري« »خدمات عمومي« و »كاالهاي اساسي يارانه اي« 
نيست، اما دولت يازدهم 2 سال است اين ماده قانوني را زير پا گذاشته 
و توجهي به آن ندارد. همان طور كه در تبصره 2 اين ماده قانوني 
تصريح شده است »دولت موظف است اگر براي كااليي قيمت گذاري 
كرد، مابه التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي را بايد همزمان تعيين و 
از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند« اما تجربه 
دو سال اخير مؤيد عدول از اين قانون است. به عبارتی دو خطا صورت 
گرفته است: اول اينكه اين كاال مشمول نرخ گذاری نبوده اما توسط 
دولت، قيمت دستوری اعالم شده است و دوم اينكه دولت می بايست 
مابه التفاوت نرخ عادله روز و بهای تكليفی را در همان سال پرداخت 
می كرد اما اقدامی صورت نداد. اين رفتار سخت و نابهنجار و ضدقانون 
در شرايطي كه رييس دولت به مردم وعده اطاعت از قانون داده است 

پيامدهاي نامطلوبي دارد.
يكي از پيامدهاي بسيار نامطلوب قانون شكني دولت محترم گسستن 
طناب اعتماد ميان دولت و فعاالن خصوصي است. وقتي فعاالن اقتصادي 
مي بينند دولت با صراحت قانون را زير پا گذاشته و ماده 101 قانون 
برنامه پنجم و تبصره هاي آن و آيين نامه اجرايي اش را اجرا نمي كند 
هرگز حاضر نمي شوند ساير وعده هاي 
اتفاق  اين  وقتي  كنند.  باور  را  دولت 
مي افتد فعاالن صنعتي و اقتصادي به 
جاي اينكه به دولت كمك كنند و به 
طور مثال در صنعت قند سرمايه گذاري 

كنند به كارهاي ديگر مي پردازند.
ضد قانوني بودن تصميم ها در سطح 
دولت موجب ناامني شده و اين نيز از 
پيامدهاي نامطلوب به حساب مي آيد 
سخت  ملت  و  دولت  بر  را  كار  كه 
آيا  كه  است  اين  پرسش  مي كند. 
مقام هاي ارشد دولت ناآگاهانه اين گونه 
عمل كرده و قانون را زير پا مي گذارند؟ 
و  نيست  نشان مي دهد چنين  تجربه 
برخي از آنها مي گويند فعالً اگر قانون 
را اجرا كنيم ممكن است آسيب پذير 
شويم. اين مسأله يعني اينكه آنها ناآگاه نيستند و مي دانند كه خالف 

قانون عمل مي كنند.
سخن فعاالن اقتصادي و صنعتي اين است كه مديران ارشد دولت 
قانون  است  بهتر  قانون،  اجرای  از  گريز  يا  و  قانون شكني  جاي  به 
مواد  بيگاه  و  گاه  و  تغييرات مصلحتی  كه  اصالح كنند. هرچند  را 
قانون 5ساله ای كه سرمايه گذاران براساس آن برنامه ريزی می كنند، 
كاری عقالنی و منطقی نبوده و مردم را دچار بدبينی می كند. آيا اين 
كار سختي است كه دولت با آن همه سازمان و كارمند يك اليحه 
اصالحي تهيه كند؟ از رييس محترم دولت مي توان پرسيد كه آيا 
جنابعالي كه خود را حقوقدان مي دانيد اين نكته به ذهنتان خطور 
نمي دهيد؟  اصالحيه  قانون  زدن  دور  به جاي  است كه چرا  نكرده 
واقعيت اين است كه دولت فعلي نيز متأسفانه مصلحت خويش را بر 
مصالح اقتصاد ملي ترجيح داده و شرايط را براي كار مساعد نمي كند. 
اگر قانوني در زمان خودش اجرا نشود در آينده دردي را دوا نخواهد 
اين  در  دست كم  محترم  دولت  كه  مي شوم  يادآور  تلخ كامانه  كرد. 
حوزه رفتاري مغاير قانون دارد و كارش تداعي كننده كار دولت قبلي 
است. با اين تصميمات، صنعت قند كشور كه بهترين سال های توليد 
را تجربه می كند، در بدترين شرايط اقتصادی و سوددهی قرار گرفته 

و تا مرگ گامی بيش فاصله ندارد.

تعيين  است ضوابط  مكلف  دولت  تبصره 1- 
و  عمومي  خدمات  و  انحصاري  اساسي،  كاالهاي 
نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و 
خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، 
با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت 
بازرگاني، معاونت ووزارتخانه هاي ذيربط به تصويب 

شوراي اقتصاد برساند.
تبصره 2- در اجراي اين بند، چنانچه قيمت 
فروش كاال يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز 
و  روز  عادله  قيمت  مابه التفاوت  شود،  تكليف 
تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات 
و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از 

محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر گردد.
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كشاورزي  جهاد  وزير  حجتي  محمود 
دولت يازدهم كه سابقه وزارت در اين نهاد 
در دولت اصالحات را در كارنامه اش دارد 
از جمله  وزيراني است كه سالمت نفس 
او مشهور و قاطعيت او در برابر رفتارهاي 
وزير  است.  شده  نامدار  رانت جويانه 
بزرگ ترين  از  يكي  كه  كشاورزي  جهاد 
مسؤوليت ها بر دوش او گذاشته شده است 
و  شير  و  شكر  و  روغن  و  چاي  و  نان  تا 
ماست و گوشت و مرغ مردم را تأمين كند 
به درستي مي داند كه يك لحظه فراموشي 
پيامدهاي  چه  داخلي  توليد  به  نسبت 
ناگواري دارد و چگونه مي شود كه برخي 
افراد با رخنه در اليه هاي مياني مي توانند 

كار را به انحراف بكشانند. 
 اين وزير باتجربه و مصمم روز يكشنبه

اتاق  ميهمان   1395 ماه  29فروردين 
اين  در  بود.  معادن  و  صنايع  بازرگاني، 
روز صدها نفر از اعضاي هيأت نمايندگان 
شاهد  ايران  سراسر  از  خصوصي  بخش 
آگاه  وزير  يك  ميان  تاريخي  منظره اي 
واردكننده  يك  و  خود  مسؤوليت هاي  به 
طيف  يك  نماينده  احتماال  كه  بود  شكر 
است. در اين روز و پس از آنكه وزير جهاد 
كشاورزي سخنان خود درباره مسايل روز 
اقتصاد كشاورزي را بيان كرد، مطابق عرف 
نيز از  برخي از فعاالن صنعتي كه عموماً 
غذايي  محصوالت  و  غذا  صنعت  فعاالن 

بودند خواسته هاي خود را بيان كردند.
آقاي شيرین عسل

يونس ژائله صنعتگري است كه نامش با 
واحد صنعتي توليدكننده شكالت و انواع 
جهاد  وزير  با  است  شده  عجين  كيك ها 
كشاورزي رودررو شد. او گفت: اآلن 200 
هزار شغل مرتبط با صنايعي كه مواد اوليه 
يا واسطه اي آنها شكر است در تهديد قرار 
كه  نمي دهد  اجازه  دولت  زيرا  گرفته اند 
واردات شكر آزاد باشد و با وضع تعرفه هاي 
را  شده  تمام  قيمت  شكر  واردات  بر  باال 

او  رقابت كرد.  نمي توان  و  است  برده  باال 
تا  شد  شكر  موقت  ورود  آزادي  خواستار 

بتوان شكالت صادر كرد.
پاسخ قاطعانه وزیر

كشاورزي  جهاد  وزير  حجتي  محمود 
كارخانه  مدير  اعتراض  شنيدن  از  پس 
با  شكر  بازار  اآلن  گفت:  عسل  شيرين 
است  شده  محدود  واردات  كه  وجودي 
آرام است و التهابي ندارد. شكر به ميزان 
كافي در انبار كارخانه ها موجود است و هر 
به  اقدام  از داخل  متقاضي شكر مي تواند 

تهيه كند.
تلخ سال  به خاطره  وزير جهاد سپس 
جهاد  وزارت  گفت:  و  كرد  اشاره   1385
روزهاي  نمي دهد  اجازه  هرگز  كشاورزي 
در  گفت  او  شود.  تكرار  سال 1385  تلخ 
حالي كه روند توليد چغندر قند و شكر به 
سمت صعود بود و با خودكفايي در توليد 
ناگهان  نداشتيم  فاصله اي  و مصرف شكر 
منافع  كدام  پايه  بر  و  چرا  نشد  معلوم 
واردات شكر با تعرفه صفر با توليد داخل را 

در بدترين شرايط قرار داد.
شما مي دانيد كه توليد چغندر و شكر 
در سال هاي بعد از ورود 2/5 ميليون تن 
شكر  توليد  و  كرد  سقوط  وارداتي  شكر 
آنهايي  كرد.  تجربه  را  كاهش  درصد   70
كه حافظه قوي تري دارند يادشان مي آيد 
چغندركار  كشاورزان  قهر  با  دولت  كه 
از  اتفاق  اين  جبران  براي  و  شد  مواجه 
كشاورزان خواست كه سيب زميني توليد 
كنند و دولت آنها را خريداري مي كند و 
آن سيب زميني ها در انتخابات سال 1388 

توزيع شد.
آمارهاي  به  با توجه  ادامه داد:  حجتي 
به  ايران  نياز  داريم  دراختيار  كه  دقيقي 
به نزديك  حاضر  حال  در  شكر   واردات 

300-400 هزار تن است كه همين مقدار 
دولت  كرد،  تأكيد  او  مي شود.  وارد  نيز 
اما  نيست  شكر  موقت  واردات  مخالف 

تيزبيني،  با  كه  بداند  آقاي شيرين عسل 
پيگيري هاي خاص و شجاعت همه نيروي 
خود را براي رديابي شكرهاي واردات موقت 
به كار خواهد گرفت. اجازه نمي دهيم مثل 
واردات  اسم  به  كساني  گذشته  سال هاي 
توليد  جاي  به  و  كنند  وارد  موقت، شكر 
داخلي  بازار  به  را  آن  صادراتي  كاالهاي 
باشد  يادمان  ديگر  از طرف  كنند.  عرضه 
كه شكر توليد شده كشورهاي اروپايي با 
سوبسيدهاي باال انجام شده و قصد ورود 
شده  تمام  قيمت  دارند.  را  ايران  بازار  به 
و  باالست  اروپا  اتحاديه  در  توليدي  شكر 
آنها به كشاورزي و توليد شكر يارانه هاي 

قابل توجه مي دهند.
وزير كشاورزي ادامه داد: در حال حاضر 
نتوانسته اند  زحمتكش  چغندركار  هزاران 
پول چغندر توليدي خود را از كارخانه ها 
بگيرند زيرا فروش شكر با دشواري مواجه 
شده است. او يادآور شد: من از كساني كه 
توانايي مالي و پولي دارند خواهش مي كنم 
به جاي اينكه همواره در فكر واردات شكر 
با رانت باشند بهتر است بخشي از سرمايه  
خود را براي احداث واحدهاي صنعت قند 
جهاد  وزارت  و  دولت  دهند.  اختصاص 
خوزستان  در  كه  كساني  از  كشاورزي 
كارخانه قند احداث كنند حمايت مي كند 
و ما دنبال توسعه كشت چغندر هستيم. 
كشاورزي  وزارت  به  من  گفت:  حجتي 
كنم،  حمايت  رانت جويي  از  كه  نيامده ام 
من آمده ام از صنعتگراني كه مي خواهند 
توليد سالم داشته باشند و از كشاورزاني 
آيا  شود.  حمايت  مي كشند  زحمت  كه 
چغندركاران عزيزي كه هنوز نتوانسته اند 
بگيرند  كارخانه ها  از  را  خود  اندك  طلب 
نبايد منافعشان دنبال شود. سخنان پرشور 
دلسوزي  طعم  كه  كشاورزي  جهاد  وزير 
توليد  از  او  قاطعانه  حمايت  و  مي داد 
كه  كساني  اكثريت  تا  شد  موجب  داخل 

در نشست بودند بارها اورا تحسين كنند.

گزارش نشريه شكر از يك نشست تاريخي 

 وزير جهاد كشاورزي: اجازه نمي دهيم 
داستان تلخ 1385 درباره شكر تكرار شود

 روش ناكارآمد 
در تخصيص بدهی ها

نظام  اجزاي  همه  سازگاري 
بخش هاي  در  اقتصادي  تصميم گيري 
پيشرفت  اجتناب ناپذير  مختلف ضرورت 
فقدان  صورت  در  و  مي آيد  حساب  به 
كه  كرد  تصور  مي توان  سازگاري  اين 
نظام  شد.  خواهد  ناممكن  پيشرفت 
تصميم گيري در ايران متأسفانه به دليل 
صورت  به  دستگاه ها  و  سازمان ها  اينكه 
به  سازگاري  مي كنند  عمل  جزيره اي 
سختي پديدار مي شود. اين روند و فرايند 
موجب شده است كه برخي از فعاليت ها 
به سختي بيفتند و فرسوده شوند. يكي از 
فعاليت هايي كه متأسفانه در دو سال اخير 
گرفتار ناسازگاري شده است صنعت قند 
و شكر است كه البته سابقه ديرينه دارد. 
در گذشته اي نه چندان دور سه وزارتخانه 
جهاد  و  معادن  و  صنايع  بازرگاني، 
مي دادند  انجام  بايد  را  كارها  كشاورزي 
كه اين وضع شرايط را نامساعد مي كرد 
و اجزاي نظام را به دشواري مي انداخت. 

برنامه  قانون  برخالف  و  حاضر  شرايط  در 
وارد  كار  در  سازمان ها  برخي  توسعه  پنجم 
شده اند و دست انداز ايجاد كرده اند. عالوه بر اين 
كارگروه تنظيم بازار و... ستاد هدفمندسازي 
نيز  رييس جمهور  اجرايي  معاونت  و  يارانه ها 
در وضعي قرار دارند كه در امور اين فعاليت  
قيمت  مابه التفاوت  پرداخت  شده اند.  مرتبط 
و  كارخانه ها  وسيله  به  شده  فروخته  شكر 
و  شده  بزرگ  رقمي  مي بود  بايد  كه  قيمتي 

پرداخت آن دشوار شده است. 
در حالي كه چغندركاران زحمتكش و 
نامساعد  در وضعي  بدهكار  كارخانه هاي 
و  ديوانساالري  پيچيده  نظام  دارند،  قرار 
رفتارهاي جزيره اي مديريت هاي گوناگون 
موجب شده است ارقام تخصيص يافته به 
طلب كارخانه هاي قند در جاهايي ديگر 
هزينه شود. بدهي كارخانه هاي قند البته 
از جنس بدهي هاي دولت به پيمانكاران و 
از جنسي نيست كه بدهكاران بزرگ به 
بانك ها دارند و ارقام آن هزاران ميليارد 
جنس  از  كارخانه ها  بدهي  است.  تومان 
آن  پرداخت  و  است  سختي  و  انساني 
ده ها  تا  است  قانوني  و  انساني  وظيفه 
اين پول  به  هزار چغندركاري كه چشم 

دوخته اند از سردرگمي خالص شوند.
وزير جهاد كشاورزي در سخنراني هاي 
گوناگون  مناسبت هاي  به  خود  اخير 
اينكه  از  نگراني  ابراز  و  تأسف  اظهار  با 
بدهي كارخانه هاي قند پرداخت نمي شود 
باره شده است.  اين  خواستار تسريع در 
مداراي  و  بردباري  كه  باشد  يادمان 
به  اميدشان  كه  خرده پايي  دهقانان 
دادوستد هدفمند يا كارخانه هاست اندازه 

دارد و نمي توانند تا ابد صبر كنند.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي 
چهارمحال و بختياري از آغاز كشت چغندر قند در اراضي 

كشاورزي استان خبر داد. 
حميدرضا دانش سطح زيركشت چغندرقند استان براي 
سال زراعي جاري را دو هزار هكتار عنوان كرد و افزود: از 
اواخر فروردين تا اواسط ارديبهشت ماه كشت اين محصول 
در استان ادامه دارد.  به گفته وي، پيش بيني مي شود از 
هر هكتار اراضي كه به كشت چغندرقند اختصاص يافته، 
45 تن محصول برداشت شود. دانش افزود: سال گذشته 
در حدود هزار و 200 هكتار زمين كشاورزي در استان زير 

كشت چغندرقند قرار گرفت و حدود 50 هزار تن محصول 
برداشت شد. معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد 
كشاورزي استان، عيار متوسط قند چغندر قند استان در 

سال هاي گذشته را 18 درصد اعالم كرد. 
به گفته دانش، شهرستان هاي كيار، شهركرد و لردگان 

بيشترين سطح زيركشت چغندرقند استان را دارا است. 
به گزارش ايرنا، ساالنه در چهارمحال وبختياري بيش از 
يك ميليون و 500 هزار تن محصوالت باغي، زراعي، دامي 
و شيالتي توليد مي شود و سطح زيركشت استان 270 

هزار هكتار با 60 هزار بهره بردار است. 

كشت چغندرقند در چهارمحال و بختياري آغاز شد
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تحوالت سياست هاي 
شيرين كننده ها بعد از سال 2015

اتحادیه اروپا یكي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان بزرگ 
شكر در دنياست كه سياست هاي تجاري – اقتصادي آن مي تواند 
منشأ تحول در بازار شكر جهان باشد. گزارش حاضر كه سایت 
نيشكرنيوز آن را درج كرده است، نتایج حاصل از سياست هاي 

جدید اتحادیه اروپا را بررسي كرده است كه مي خوانيد:
انقضاي  اروپا  اتحاديه  جديد  سياستگذاري هاي  از  يكي 
سهميه شكر اتحاديه اروپا در سال 16-2015 و ديگري تمديد 
طرح سهميه بندي كنوني شكر مي باشد. همه معيارهاي ديگر 
بخش  به  كلي تر  طور  به  و  بخش شكر  به  كه  اروپا  اتحاديه 
كشاورزي مربوط مي شوند در هر دو سناريو يكسان در نظر 
گرفته شده اند. براي خالصه سازي روابط كاركردي اصلي در 
بازار شكر اتحاديه اروپا و بازارهاي مرتبط با آن و تجارت اتحاديه 
اروپا در زمينه شكر، از يك مدل نظري استفاده شده است 
انقضاي  تأثيرات  درباره  نظري  پيش بيني هاي  از  كه شماري 
سهميه بندي از آن برگرفته شده اند. سهميه هاي ايزوگلوكز به 
همراه سهميه هاي شكر منقضي خواهند شد و گمانه زني هاي 
دو  ساختن  جايگزين  بين  رقابت  ميزان  مورد  از  بسياري 
شيرين كننده وجود دارند. براي دستيابي به بينشي وسيع تر 
برنامه ريزي  در  تحليل حساسيت  از  مسأله  اين  در خصوص 
انقضاي  استفاده گرديد. دو سناريوي ديگر در زمينه  خطي 
سهميه اجرا شدند كه در آنها فرض شد ايزوگلوكز 10 درصد 
و 20 درصد از سهم مصرف شكر را در بازار شيرين كننده ها 
به خود اختصاص مي دهد. يافته هاي اصلي اين تحليل عبارتند 
افزايش  قند و شكر سفيد حدود 4 درصد  توليد چغندر  از: 
مي يابد؛ تأثير ويژه اندكي بر توليد غالت وجود دارد؛ مجموع 
توليد اتانول به ندرت تغيير مي كند با اين حالت اهميت شكر 
اتانول كمي كاهش مي يابد؛  به عنوان ماده خام براي توليد 
واردات شكر خام از كشورهاي ثالث با هزينه هاي باال كاهش 
كه  برزيل  سوي  از  واردات  ولي  مي كند  پيدا  توجهي  قابل 
هزينه هاي توليد در آن پايين است فقط كمي كاسته مي شود؛ 
انساني  مصرف  مي يابد؛  كاهش  اروپا  اتحاديه  شكر  صادرات 
اين در  و  افزايش مي يابد  اندكي  تنها  اروپا  اتحاديه  شكر در 
حالي است كه قيمت هاي چغندر قندي كه براي توليد شكر 

با مصرف انساني استفاده مي شود 15-16 درصد كاهش پيدا 
مي كند؛ تغييرات مثبت و بسيار جزئي در سطح رفاه مشاهده 
مي شود اگرچه درآمدي كه به توليدكنندگان چغندرقند تعلق 

مي گيرد بيش از 17 درصد كاهش مي يابد.
نتایج

اين گزارش نتايج حاصل از توليد، بازار و تجارت مربوط به دو 
سناريو از سياستگذاري هاي مختلف شامل انقضاي سهميه هاي شكر 
و تمديد طرح سهميه بندي  اروپا در سال 2016-2015  اتحاديه 
كنوني شكر براي مدت زماني نامعين را مقايسه كرده است. سال 
مدل  از  شبيه سازي ها  اين  براي  است.   2020 مقايسه  اين  انجام 

CAPRI استفاده گرديد.
انقضاي  هنگام  انتظار  مورد  تأثيرات  نتايج،  اين  ارايه  ضمن 
در  كه  فرضي  سناريوي  با  موجود  تفاوت هاي  به شكل  سهميه ها 
آن سهميه ها تمديد شده اند ارايه گشته اند. يافته هاي اصلي در اين 

خصوص عبارتند از:
* توليد چغندر قند و شكر سفيد حدود 4 درصد افزايش مي يابد.

* تأثير خالص اندكي بر توليد غالت وجود دارد.
* مجموع توليد اتانول به ندرت تغيير مي كند ولي اهميت شكر به 
عنوان ماده خام براي توليد اتانول در برخي نقاط كاهش اندكي مي يابد.

* واردات شكر خام از سوي كشورهای جهان سوم با هزينه های 
توليدكننده  از سوي  وارداتي كه  ولي  دارد  توجهي  قابل  افت  باال 

كم هزينه اي مانند برزيل انجام مي گيرند كاهشي جزئي دارند.
* صادرات شكر اتحاديه اروپا كاهش مي يابد.

* مصرف انساني شكر در اتحاديه اروپا علي رغم كاهش 16-15 
درصدي قيمت هاي چغندرقند براي توليد شكر با مصرف داخلي 

انساني فقط اندكي افزايش مي يابد.
* تغيير بسيار اندك و مثبتي در زمينه رفاه وجود دارد اگرچه درآمد 

حاصل از بخش توليد چغندرقند بيش از 17 درصد كاهش مي يابد.
ارايه شده  و توضيحات  با پيش بيني ها  نتايج همگي هم سو  اين 
توسط مدل نظري هستند. همچنين تا جايي كه مسير تغييرات را 
در نظر بگيريم با مطالعات مذكور در اين گزارش مطابقت دارند و از 
لحاظ مقدار در جايي ميان بيشترين و كمترين تأثيرات ثبت شده 
قرار مي گيرند. در خصوص موضوع سطح قيمت هاي جهاني كه براي 

نيست كه نيست
به  نياز  بودن  بديهي  از شدت  امور  برخي 
اثبات ندارد و با تصور آن تصديق مي شود و اين 
تصديق، نياز به استدالل ندارد. ناديده گرفتن 
سوي  از  فقط  كه  است  هنري  اما  امور  اين 
بيرون  داستان  برمي آيد.  سفسطه  طرفداران 
كه  قيمت گذاري  شمول  دايره  از  شكر  بودن 
اكنون برخی از نهادها و مسئوالن در قوه مجريه 
انجام مي دهند با وجود ماده 101 قانون برنامه 
پنجم و با وجود آيين نامه اجرايي آن از مصاديق 
بديهي است و نياز به اثبات ندارد. ماده 101 
قانون برنامه پنجم توسعه اذعان دارد و دولت را 
از قيمت گذاري كاالها و خدمات »منع« كرده 
است. يعني اينكه قيمت گذاري دستوري كاالها 
»نيست«هاي  و  »معدوم« ها  جزو  خدمات  و 
قانوني به حساب مي آيد. بنابراين شكر نيز به 
اين دليل كه كاال است نبايد قيمت گذاري شود.  
از طرف ديگر دولت بر اساس تبصره هاي اين 
ماده قانوني فقط مي تواند براي سه دسته كاالي 
انحصاري، عمومي و اساسي قيمت گذاري كند 
از  جزيي  اجرايي  آيين نامه  مطابق  شكر   كه 
هيچ كدام از طبقه بندي سه گانه قانوني نيست. 

كه  كااليي  براي  چرا  كه  پرسيد  مي توان 
اقدام  شود  قيمت گذاري  نبايد  قانون  مطابق 
اگر  مسأله  به  اگر  مي رسد  نظر  به  مي شود. 
بي تجربگي  نگاه كنيم  به مسأله  خوش بينانه 
مديران جديد سازمان مسؤول قيمت گذاري به 
اين كار غلط منجر شده است. مي توان حتي 
كه  گفت  و  داد  افزايش  را  دامنه خوش بيني 
مديران اين نهادها قصد دارند مانع از وارد شدن 
كه  دارند  قصد  و  شده  شهروندان  به  سختي 
قيمت يكي از كاالهاي مورد نياز آنها با تثبيت 

قيمت همراه شود. 
ورود  اول  سال  در  شايد  خوش بيني  اين 
مديران قابل توجه باشد اما اكنون كه 3 سال 
از فعاليت دولت يازدهم سپري شده است و 
شناخته  را  خود  قانوني  وظايف  بايد  مديران 
تن  و  بردارند  دست  بي مورد  سرسختي  از  و 
دور  كمي  بودن  خوش بين  دهند،  قانون  به 
كه  است  اين  بدبينانه  است.  حالت  از ذهن 
مي خواهند با قيمت گذاري دولتي راه را براي 
ورود سرمايه هاي جديد به صنعت قند و شكر 
مسدود كنند.  واقعيت اين است كه كمي مدارا 
توليد  زمينه  تاب آوري در  و  بردباري  و كمي 
شكر به خودكفايي خواهيم رسيد و دغدغه هاي 
متعددي كه در حال حاضر وجود دارد برطرف 
است  سرسخت  واقعيت  يك  اين  مي شود. 
كه مي تواند راه رانت خواران را ببندد و طمع 
از ذهن ها پاك كند.  براي هميشه  را  واردات 
رفتار و اقدام هايي كه مغاير با اين اصل است 
شايد در ظاهر با هدف هاي خير باشد اما تجربه 
نشان مي دهد آن گروه از كساني كه همواره 
درصدد برانداختن عقايد ترقي ملي از مسير 
حذف وابستگي غذايي به خارج اند تا بتوانند با 
واردات همچنان پول پارو كنند از مسيرهاي 
گوناگون مي آيند كه يكي از همين راه ها ايجاد 

دلسوزي هاي غيرواقعي نزد كارشناسان است.
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نتايج هر دوي مطالعات بررسي شده از اهميت بسيار زيادي برخوردار 
قيمت هاي  مفروض  سطح  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  بايد  است 
جهاني در سناريوي سهميه اي در اين مطالعه كم و بيش هم راستا 

با پيش بيني »مركزي« مدل AGLINK-COSIMO مي باشد.
عالوه بر آن، تأثيراتي نيز در مورد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
و كشورهاي عضو زيرمجموعه آنها نشان داده شده اند كه يافته هاي 

اصلي مربوط به آنها عبارتند از:
نيستند،  يكسان  عضو  كشورهاي  در  مذكور  تأثيرات   *
همه كشورهاي عضو به جز يونان و هلند توليد چغندرقند 
را افزايش مي دهند و اگر درآمد حاصل از چغندر قند در هر 
هكتار در همه كشورهاي عضو به جز زماني كه بدون تغيير 

مي ماند، كاهش پيدا مي كند.
* مقدار افت درآمد به طور معكوس با مقدار توليد كلي شكري 
از  كه  مي شود(  مصارف صنعتي  با  )كه شامل شكر  است  مرتبط 

سهميه شكر در سناريوي سهميه بندي بيشتر شده است.
 * ميانگين كاهش درآمد در هر هكتار در EU27  برابر 

با 5/8 درصد است.
در  درآمد  و  توليد  بر  مذكور  تأثيرات   ،NUTS2 در سطح   *
متفاوت  آن  بزرگ تر  عضو  كشورهاي  از  برخي  و  اروپا  اتحاديه 
است. عالوه بر آن، برخي مناطق كه از افزايش توليد قدرتمندي 

برخوردارند نيز شاهد افت قابل توجه درآمد مي باشند.
آنچه در باال خالصه شد به سناريويي اشاره دارد كه در آن فرض 
شده است سهميه هاي شكر منقضي شده اند و سهميه ايزوگلوكز 
بازارهاي شكر و  ناچار لغو شده اند ولي هيچ تعاملي ميان  به  هم 
ايزوگلوكز وجود ندارد. با فرض آنكه ايزوگلوكز سهم رو به رشدي را 
در بازار شيرين كننده ها به خود اختصاص مي دهد، يافته هاي مذكور 

به شرح زيراصالح شده اند:
* افزايش توليد چغندرقند و شكر در رابطه با سناريوي وجود 
سهميه ها خيلي كمتر است و در پي سهم 20 درصدي ايزوگلوكز 

در بازار ناپديد مي گردد.
افزايش مي يابد و اهميت  اتانول كمي بيشتر  * مجموع توليد 
شكر به عنوان ماده خام توليدكننده اتانول به سطح آن در وضعيت 
وجود سهميه ها بازمي گردد كه علت آن، قيمت كمتر شكر مي باشد.

* واردات شكر خام از كشورهاي سوم با هزينه باال حتي از زماني 
كه تعاملي با ايزوگلوكز وجود ندارد هم افت بيشتري پيدا مي كند. 
حتي واردات از سوي برزيل كه توليدكننده اي با هزينه پايين است 

هم كمي بيشتر كاهش مي يابند.
با  تعاملي  كه  زماني  به  نسبت  اروپا  اتحاديه  شكر  صادرات   *
ايزوگلوكز وجود ندارد از كاهش كمتري برخوردارند و هنگامي كه 
ايزوگلوكز 20 درصد از سهم بازار شيرين كننده ها را به خود اختصاص 

مي دهد مقدار صادرات از سناريوي وجود سهميه ها بيشتر است.
بازار شيرين كننده ها، مصرف  در  ايزوگلوكز  افزايش سهم  با   *
بازار  كل  اندازه  و  مي يابد  كاهش  آن  تناسب  به  شكر  انساني 

شيرين كننده ها كم و بيش به همان ميزان باقي مي ماند.

* كاهش درآمد مربوط به توليدكنندگان چغندرقند خيلي بيشتر مي شود.
هيچ  كه  است  زماني  از  شديدتر  چغندرقند  قيمت هاي  *كاهش 
درصد  ايزوگلوكز 20  كه  هنگامي  ندارد،  وجود  ايزوگلوكز  با  تعاملي 
 از سهم بازار شيرين كننده ها را به خود اختصاص مي دهد اين قيمت

4 تا 22 درصد كمتر از سناريوي وجود سهميه ها مي باشد )كه بستگي 
به كشورهاي عضو دارد( و در هفت كشور عضو به ميزاني كمتر از قيمت 
چغندر قند غير سهميه اي در سناريوي وجود سهميه ها كاهش مي يابد.

* وقتي ايزوگلوكز 20 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص 
از  باالتر  شكري  توليد  مقدار  از  عضو  كشور  فقط شش  مي دهد، 
در  هكتار  هر  در  درآمد  برخوردارند،  سهميه ها  وجود  سناريوي 
معادل 13/8   EU27 ميانگين و  است  اين  همه كشورهاي عضو 

درصدكمتر از مقدار آن در وضعيت وجود سهميه ها مي باشد.
 NUTS2 ايزوگلوكز در مناطق بازار به  * واگذار كردن سهم 
موجب افزايش تنوع تأثيرات آن در اتحاديه اروپا بين كشورهاي 
عضو و در آنها و به خصوص فشاري منفي را بر بسياري از مناطق 

فرانسه، بيشتر نواحي لهستان و جنوب انگلستان وارد مي آورد.
افزايش  صورتي  در  نتايج  بودن  قبول  قابل  كه  است  واضح 
و  تجربي  ترسيمي  افزودن  با   CAPRI مدل  كه  يافت  خواهد 
شكر  بازار  با  آن  تعامالت  و  ايزوگلوكز  بخش  از  پشتيباني كننده 
اتحاديه اروپا تعميمي يابد. احتماالً اندازه گيري تأثيرات حاصل از 
از صادرات  تغييرات صورت گرفته در زمينه رفاه و عوايد حاصل 
بسيار جزيي در  تغييرات  نيست. وقتي  در كشورهاي سوم آسان 
به خاطر  بايد  اروپا محاسبه مي شود،  اتحاديه  براي  رفاه  خصوص 
داشت كه ساير تغييرات در اين زمينه كه در خارج از اتحاديه اروپا 
رخ داده اند و گزارش نشده اند نيز در نظر گرفته شوند و اين تغييرات 
ممكن است كاماًل بر كشورهاي سوم خاص يا گروه هاي اقتصادي 

خاصي متمركز باشند )توليدكنندگان يا مصرف كنندگان(.

افزایش قيمت شكر و روغن 
پالم در بازارهاي جهاني

در  پالم  روغن  و  شكر  قيمت  افزايش 
بازارهاي جهاني باعث شد كه شاخص بهاي 
مواد غذايي فائو براي ماه مارس )11 اسفند 
وجود  با   )1395 فروردين   12 الي   1394
كاهش قيمت لبنيات به ميزان يك درصد در 

مقايسه با ماه قبل )فوريه( رشد كند. 
ماه مارس  رقم متوسط شاخص فوق در 
به 151 واحد رسيد كه باالترين رقم در سال 
2016 به شمار مي آيد. با اين وجود شاخص 
بهاي مواد غذاي فائو به ميزان 12 درصد در 

مقايسه با سال قبل پايين تر است. 
وزن  شاخص  اساس  بر  كه  شاخص  اين 
را  غذايي  مواد  بين المللي  بازارهاي  تجاري، 
رصد مي كند به پنج گروه كااليي اصلي شامل 
حبوبات، سبزيجات، روغن ها، لبنيات، گوشت 
مالحظه  قابل  افت  مي شود.  تقسيم  و شكر 
عمدتاً  گذشته  سال  در  غذايي  مواد  قيمت 
ناشي از فراواني عرضه، آهستگي رشد اقتصاد 

جهاني و تقويت ارزش دالر امريكا بود. 
شاخص كليدي قيمت حبوبات فائو در ماه 
مارس به ميزان اندكي كاهش يافت كه حاكي 
از افت قيمت اين محصول به صورت ممتد 
در فاصله پنج ماه اخير بود. اين رويداد باعث 
شد تا گمانه زني ها براي يك چشم انداز عرضه 

مطلوب در فصل جديد تقويت شود. 
شاخص قيمت شكر فائو نيز در ماه مارس 
به ميزان 17/1 درصد در مقايسه با ماه فوريه 
نوامبر  ماه  از  رقم  باالترين  كه  يافت  افزايش 
رشد  اين  مي شود.  محسوب  سو  بدين   2014
قيمت نشان دهنده بيشتر شدن كسري توليد 
قيمت  افزايش  است.  جاري  سال  برداشت  در 
ياد شده را مي توان در باال رفتن مصرف شكر 
خام توسط برزيل براي توليد اتانول ارزيابي كرد. 
شاخص قيمت بهاي روغن هاي گياهي فائو نيز به 
ميزان قابل توجهي در ماه مارس رشد داشت، به 
گونه اي كه رقم اين شاخص به ميزان 6/3 درصد 
در مقايسه با ماه فوريه در پي گران شدن قيمت 
رشد  است.  داشته  افزايش  پالم  روغن  جهاني 
قيمت روغن پالم از طوالني تر شدن زمان خشكي 
هوا در مالزي و اندونزي كه توليدكنندگان اصلي 
اين نوع روغن در جهان به شمار مي روند، ناشي 
سويا  روغن  قيمت  وجود  اين  با  است.  شده 
همچنان ثابت ماند حال آنكه قيمت روغن هاي 
آفتابگردان و كلزا با كاهش مواجه شد. شايان 
به  نيز  فائو  لبنيات  بهاي  شاخص  است،  ذكر 
ميزان 8/2 درصد كاهش يافت كه به پايين ترين 
ميزان خود از سطح ماه ژوئن 2009 نزول كرد. 
در  پنير  و  كره  قيمت  افت  از  نزولي  سير  اين 
بازارهاي جهان ناشي شد. شاخص بهاي گوشت 
فائو نيز نشان مي دهد كه قيمت اين محصول 
طي ماه مارس در مقايسه با ماه قبل همچنان 
ثابت مانده است. گفتني است، دسترسي كامل 
مواد  بهاي  شاخص  به  مربوط  اطالعات  به 
http: // اينترنتي از طريق آدرس  فائو  غذايي 
www. fao. org/worldfoodsituation/

انگليسي  زبان  به   foodpricesindex/en
براي عموم امكان پذير است. 
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مقام معظم رهبري ابعاد اقتصاد مقاومتي را تشريح كردند

توليد ملي اساس پيشرفت كشور است
ادامه از صفحه اول

1. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نيست؟ خصوصيات 
مثبت آن و خصوصيات منفی و سلبِی آن چيست؟

يك الگوی علمی متناسب با نيازهای كشور ما است ــ اين 
آن جنبه  مثبت ــ اما منحصر به كشور ما هم نيست؛ يعنی 
بسياری از كشورها، امروز با توجه به اين تكانه های اجتماعی 
سال  بيست سی  اين  در  كه  اقتصادی ای  زيروروشدن های  و 
گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فكر 
يك چنين كاری افتاده اند. پس مطلب اول اينكه اين حركتی 
كه ما داريم انجام ميدهيم، دغدغه  ديگر كشورها هم هست؛ 

مخصوص ما نيست.
2. اقتصاد مقاومتی درون زا  به چه معناست؟

اين اقتصاد درون زا است. درون زا است يعنی چه؟ يعنی از 
دل ظرفيت های خود كشور ما و خود مردم ما ميجوشد؛ رشد 
اين نهال و اين درخت، متكی است به امكانات كشور خودمان؛ 

درون زا به اين معنا است.
3. آیا درون زایی اقتصاد مقاومتی همان درون گرایی 

اقتصاد است؟
معنا  اين  به  مقاومتی،  اقتصاد  اين  يعنی  نيست؛  درون گرا 
محدود  و  ميكنيم  محصور  را  خودمان  اقتصاد  ما  كه  نيست 
ميكنيم در خود كشور؛ نه، درون زا است، اما برون گرا است؛ با 
اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای كشورهای ديگر 
درون گرا  اما  است،  درون زا  بنابراين  ميشود.  مواجه  قدرت  با 
نيست. اينها را كه عرض ميكنم، برای خاطر اين است كه در 
همين زمينه ها اآلن قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول 
كشور  اقتصاد  می خواهند  اينها  »بله،  كنند[  ]القا  كه  كارند 
اقسام  و  انواع  كنند«.  محصور  داخل  در  و  كنند  محدود  را 
تحليل ها را برای اينكه ملت را و مسئوالن را از اين راهـ  كه راه 
سعادت استـ  جدا بكنند دارند می كنند. من عرض می كنم تا 

برای افكار عمومی مان روشن باشد.
4. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟

اين اقتصادی كه به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح ميشود، 
مردم بنياد است؛ يعنی بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتی 
نيست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده  مردم، سرمايه  مردم، 
حضور مردم تحقق پيدا مي كند. اما »دولتی نيست« به اين 
معنا نيست كه دولت در قبال آن مسئوليتی ندارد؛ چرا، دولت 
برنامه ريزی، زمينه سازی، ظرفيت سازی، هدايت و  مسئوليت 
كمك دارد. كار اقتصادی و فعاليت اقتصادی دسِت مردم است، 
مال مردم است؛ اما دولت ـ به عنوان يك مسئول عمومی ـ 
نظارت مي كند، هدايت مي كند، كمك مي كند. آن جايی كه 
كسانی بخواهند سوء استفاده كنند و دست به فساد اقتصادی 
به  احتياج  كسانی  كه  آنجايی  ميگيرد؛  را  آنها  جلوی  بزنند، 
آماده سازی  بنابراين  مي كند.  كمك  آنها  به  دارند،  كمك 

شرايط، وظيفه  دولت است؛ تسهيل مي كند.
يعنی  است  دانش بنيان  اقتصاد  اقتصاد،  اين  گفتيم  چهارم، 
از پيشرفت های علمی استفاده مي كند، به پيشرفت های علمی 
تكيه مي كند، اقتصاد را بر محور علم قرار مي دهد؛ اما معنای آن 
اين نيست كه اين اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط 
دانشمندان می توانند نقش ايفا كنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخير، 
تجربه ها و مهارت ها ـ تجربه های صاحبان صنعت، تجربه ها و 
مهارت های كارگرانی كه دارای تجربه و مهارتند ـ ميتواند اثر 
گفته  اينكه  كند.  ايفا  نقش  اقتصاد  اين  در  می تواند  و  بگذارد 
می شود دانش محور، معنای آن اين نيست كه عناصر با تجربه  
كارهای  متمادی  سال های  طول  در  كه  كشاورز  يا  صنعتگر 

بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده اند، اينها نقش ايفا نكنند؛ 
نخير، نقش بسيار مهمی هم به عهده  اينها است.

5. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می شود؟
اين اقتصاد، عدالت محور است؛ يعنی تنها به شاخص های 
ناخالص  توليد  ملی،  رشد  ]مثل[  ـ  سرمايه داری  اقتصاد 
ملی ــ اكتفا نمي كند؛ بحث اينها نيست كه بگوييم رشد 
اينقدر زياد  ناخالص ملی  توليد  يا  اينقدر زياد شد،  ملی 
شد؛ كه در شاخص های جهانی و در اقتصاد سرمايه داری 
ناخالص ملی يك  توليد  مشاهده می كنيد. در حالی كه 
كشوری خيلی هم باال ميرود، اما كسانی هم در آن كشور 
بنابراين  نداريم.  قبول  ما  را  اين  می ميرند!  گرسنگی  از 
شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در 
مقاومتی  اقتصاد  در  مهم  شاخص های  از  يكی  ـ  جامعه 
است، اما معنای آن اين نيست كه به شاخص های علمی 
موجود دنيا هم بی اعتنايی بشود؛ نخير، به آن شاخص ها 
هم توجه می شود، اما بر محور »عدالت« هم كار می شود. 
عدالت در اين بيان و در اين برنامه به معنای تقسيم فقر 
نيست، بلكه به معنای توليد ثروت و ثروت ملی را افزايش 

دادن  است.
6. با توجه به برنامه های اقتصاد مقاومتی، مشكالت 

كنونی اقتصاد كشور حل خواهد شد؟
در اينكه گفتيم اقتصاد مقاومتی بهترين راه حل مشكالت 
اقتصادی كشور است شكی نيست، اما معنای آن اين نيست 
كه ناظر به مشكالت كنونی كشور است ـ كه يك مقداری از 
مربوط  مثاًل  آن  از  مقداری  يك  است،  تحريم  به  مربوط  آن 
به غلط بودن فالن برنامه است ـ نه، اين مال هميشه است. 
پايه های  محكم سازی  مقاوم سازی،  يعنی  مقاومتی  اقتصاد 
در  تحريم، چه  شرايط  در  اقتصادی چه  چنين  اين  اقتصاد؛ 
شرايط غير تحريم، بارور خواهد بود و به مردم كمك مي كند. 

اين سؤال اول.
می دهيم،  را  آن  شعار  كه  مقاومتی  اقتصاد  آیا   .۷
تحقق پذیر است، ممكن است، یا نه، خياالت خام است؟

پاسخ اين است كه نخير، كاماًل، عماًل، حتماً ممكن است؛ 
چرا؟ به خاطر ظرفيت ها؛ چون اين كشور، دارای ظرفيت های 
فوق العاده است. من حاال چند قلم از ظرفيتهای كشور را عرض 
ميكنم. اينها چيزهايی است كه آمارهای عجيب  و  غريب الزم 

ندارد، جلوی چشم همه است، همه می بينند.
اقتصاد  8. ظرفيت های كشور ما در راستای تحقق 

مقاومتی چه می باشد؟
يكی از ظرفيت های مهم ما، ظرفيت نيروی انسانی ما است. 
بزرگ ترين ظرفيت های  از  يكی  ما،  در كشور  انسانی  نيروی 
كرديم،  است. عرض  بزرگ  فرصت  يك  اين  است؛  ما  كشور 
ـ يك حجم  ـ از پانزده سال تا سی سالـ  جمعيت جوان كشورـ 
عظيم از ملت ما را تشكيل ميدهند؛ اين خودش يك ظرفيت 
داريم؛  را  دانشگاه ها  دانش آموخته   ميليون  ده  تعداد  است. 
ده ميليون از جوان های ما در طول اين سال ها از دانشگاهها 
ميليون  چهار  از  بيش  حاال  همين  شدند.  فارغ التحصيل 
دانشجو داريم كه اينها در طول چند سال آينده فارغ التحصيل 
می شوند؛ جوانان عزيز بدانند، اين چهار ميليونی كه می گويم، 
25 برابر تعداد دانشجو در پايان رژيم طاغوت است؛ جمعيت 
دانشجو  تعداد  اما  برابر،  دو  شده  موقع  آن  به  نسبت  كشور 
نسبت به آن موقع شده 25 برابر؛ امروز ما اين تعداد دانشجو 
و فارغ التحصيل داريم. عالوه  بر اينها، ميليون ها نيروی مجرب 
و ماهر داريم. ببينيد، همين هايی كه در دوران جنگ به داد 

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي 
قند و شكر در گفت وگو با فارس 

عنوان كرد

مابه التفاوت ۵۰۰ ميليارد 
توماني قيمت شكر 
پرداخت نشده است

قند  كارخانه هاي  صنفي  انجمن  دبير 
 500 كارخانه ها  اينكه  بيان  با  شكر  و 
قيمت  مابه التفاوت  بابت  تومان  ميليارد 
هنوز  گفت:  دارند،  طلب  دولت  از  شكر 
نتوانسته ايم 320 ميليارد تومان مطالبات 

چغندركاران را پرداخت كنيم. 
توليد  اينكه  به  اشاره  با  دانايي  بهمن 
شكر همچنان خوب پيش مي رود، گفت: 
توليد شكر امسال قطعاً از يك ميليون و 
400 هزار تن بيشتر مي شود و اين ميزان 
توليد از زمان شكل گيري صنعت قند و 

شكر تاكنون بي سابقه بوده است. 
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و 
شكر با بيان تا دو سه سال پيش ساالنه 
تن شكر  هزار  و 200  ميليون   2 حدود 
براي مصرف ساالنه مورد نياز بود، اظهار 
داشت: سرانه مصرف شكر كاهش يافته و 
صنايع پايين دستي با افت مشكل توليد 

مواجه شده اند. 
دانايي با اشاره به اينكه در حال حاضر 
به كمتر از 2 ميليون تن شكر در سال 
وارداتي شكر هم  نياز  داريم، گفت:  نياز 
 400 تا   300 به  مقدار  اين  و  شده  كم 
اگر  كه  يافته  كاهش  سال  در  تن  هزار 
كنند،  كمك  توليد  زمينه  در  مسؤوالن 
در  مي توان  هم  را  مقدار  همين  قطعاً 

داخل توليد كرد.
قند  كارخانه هاي  صنفي  انجمن  دبير 
انجام  برآوردهاي  براساس  و شكر گفت: 
شده تا پايان سال 94 مبلغ 320 ميليارد 
هنوز  چغندركاران  مطالبات  از  تومان 
داشت:  بيان  وي  است.  نشده  پرداخت 
در مجموع سال 94 مبلغ 1500 ميليارد 
تومان چغندر قند با قيمت هر كيلو 270 

تومان از كشاورزان خريداري شد. 
ادامه در صفحه۷
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نيروهای مسلح ما رسيدند. در دوران جنگ تحميلی، يكی از 
مشكالت ما، از كار افتادن دستگاه های ما، بمباران شدن مراكز 
گوناگون ما، تهيدست ماندن نيروهای ما از وسايل الزم ـ مثل 
وسايل حمل و نقل و اين چيزهاـ  بود. يك عده افراد صنعتگر، 
ماهر، مجرب، راه افتادند از تهران و شهرستان ها ـ كه بنده 
در اوايل جنگ خودم شاهد بودم، اينها را ميديدم؛ اخيراً هم 
بحمداهلل توفيق پيدا كرديم، يك جماعتی از اينها آمدند؛ آن 
روز جوان بودند، حاال سنی از آنها گذشته، اما همان انگيزه 
و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل ميدانهای جنگ، 
تعميرات  شدند؛  شهيد  هم  بعضی هايشان  مقدم،  صفوف  در 
اين  صنعتی؛  ساخت وسازهای  كردند،  ساخت وساز  كردند، 
مسلح  نيروهای  درد  به  جنگ  در  كه  عجيب وغريبی  پلهای 
ما خورد، امكانات فراوان، خودرو، جاده، امثال اينها، به وسيله  
همين نيروهای مجرب و ماهر به وجود آمد؛ امروز هم هستند، 
امروز هم در كشور ما الی  ماشاءاهلل؛ تحصيل كرده نيستند، اما 
تجربه  و مهارتی دارند كه گاهی از تحصيل كرده ها هم بسيار 
بيشتر و بهتر و مفيدتر است؛ اين هم يكی از امكانات نيروهای 
ما است؛ هم در كشاورزی اين را داريم، هم در صنعت داريم.

يكی از ظرفيت های مهم كشور ما منابع طبيعی است. من 
سال گذشته در همين جا راجع به نفت و گاز گفتم كه مجموع 
نفت و گاز ما در دنيا درجه  يك است؛ يعنی هيچ كشوری در 
دنيا به قدر ايران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز 
ما از همه  كشورهای دنيا ــ شرق و غرب عالم ــ بيشتر است. 
امسال كه من دارم با شما حرف ميزنم، كشفياتی در مورد گاز 
شده است كه نشان مي دهد كه از آن مقداری كه سال گذشته 
در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخيره های 
گازی ما افزايش پيدا كرده است؛ اين وضع نفت و گاز ما است. 
بيشترين ذخيره  منابع انرژی ــ كه همه  دنيا روشنی خود، 
گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت 
و گاز دارد ــ در كشور ما است. عالوه  بر اين، معادن طال و 
و  است  پراكنده  كشور  اين  سرتاسر  در  كمياب  فلزات  معادن 
وجود دارد. سنگ آهن، سنگهای قيمتی، انواع و اقسام فلزهای 
ـ در كشور  ـ كه مادر صنايع محسوب می شوندـ  الزم و اساسیـ 

وجود دارد؛ اين هم يك ظرفيت بزرگی است.
پانزده  با  ما  است؛  ما  جغرافيايی  موقعيت  ديگر  ظرفيت 
كشور همسايه هستيم كه اينها رفت وآمد دارند. حمل و نقل 
برای  اين  است؛  كشورها  بزرگ  فرصت های  از  يكی  ترانزيت 
به  شمال  در  و  آزاد  دريای  به  جنوب  در  و  ما هست  كشور 
آب های محدود منتهی می شود. در اين همسايه های ما، در 
مقدار  اين  كه  ميكنند  زندگی  ميليون جمعيت  حدود 370 
اقتصادی يك كشور يك  برای رونق  ارتباطات و همسايه ها، 
فرصت بسيار بزرگی است. اين عالوه بر بازار داخلی خود ما 
است؛ يك بازار 75 ميليونی كه برای هر اقتصادی، يك چنين 

بازاری بازار مهمی است.
يك ظرفيت ديگری كه در كشور وجود دارد، زيرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری است؛ نرم افزاری مثل اين سياستهای 
اصل 44، سند چشم انداز و اين كارهايی كه در اين چند سال 
زيرساخت های گوناگون مثل جاده  و همچنين  انجام گرفته 
اينها زمينه های بسيار  اينها؛  امثال  و سد و پل و كارخانه و 
خوبی برای پيشرفت اقتصاد كشور است، اينها ظرفيتهای يك 

كشور است.
از  می توان  اقتصادی  تحریم های  وجود  با  آیا   .9

ظرفيت های كشور استفاده كرد؟
اين  از  نبود  تحريم  اگر  بگويد  كسی  است  ممكن  خب، 
ظرفيتها ميتوانستيد خوب استفاده كنيد، اما ]چون[ تحريم 
خطا  اين  كنيد؛  استفاده  ظرفيت ها  اين  از  نميتوانيد  هست 
است؛ اين حرف، درست نيست. ما در بسياری از مسائل ديگر 
برجسته  بسيار  نقطه های  به  توانسته ايم  تحريم  عين  در  هم 
و باال دست پيدا كنيم؛ يك مثال آن، توليد علم است؛ يك 

اينها ما تحريم بوديم،  مثال آن، صنعت و فناوری است؛ در 
اآلن هم تحريم هستيم. در مورد دانش های پيشرفته و روز، 
اآلن هم درهای مراكز علمی مهم بِروز دنيا به روی دانشمند 
ايرانی و دانشجوی ايرانی بسته است، اما درعين حال، ما در نانو 
پيشرفت كرديم، در هسته ای پيشرفت كرديم، در سلول های 
بنيادی پيشرفت كرديم، در صنايع دفاعی پيشرفت كرديم، 
در صنايع پهپاد و موشك، به كوری چشم دشمن، پيشرفت 
كرديم؛ چرا در اقتصاد نتوانيم پيشرفت كنيم؟! ما كه در اين 
سر صحنه ها و عرصه های گوناگون اين همه موفقيت به دست 
آورديم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم كنيم و دست به 
دست هم بدهيم، می توانيم اقتصاد را شكوفا كنيم. چشممان 
به دست دشمن نباشد كه ِكی اين تحريم را برمی دارد، ِكی 
ببينيم  كنيم  نگاه  درك!  به  می كند؛  موافقت  را  نقطه  فالن 

خودمان چه كار می توانيم بكنيم.
10. اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممكن است، الزامات 

آن چيست، چه كارهایی باید انجام بگيرد؟
اوالًً مسئوالن بايد از توليد ملی حمايت كنند. توليد ملی، 
اساس و حلقه  اساسی پيشرفت اقتصاد است. مسئوالن بايد 
از توليد ملی حمايت كنند. چه جوری؟ يك جا كه قانون الزم 
قانونی كنند؛ يك جا كه حمايت قضائی الزم  دارد، حمايت 
است، انجام بگيرد؛ يك جا كه حمايت اجرايی الزم است، بايد 
تشويق كنند و كارهايی بكنند؛ بايد اين كارها انجام بگيرد. 

توليد ملی بايد رونق پيدا كند.
هستند،  توليدگر  كه  كار  نيروی  و  سرمايه  صاحبان  دوم، 
معنا؟  به چه  بدهند؛  اهميت  توليد ملی  به  بايستی  آنها هم 
به اين معنا كه بهره وری را افزايش بدهند. بهره وری، يعنی از 
امكاناتی كه وجود دارد حداكثر استفاده  بهينه بشود؛ كارگر 
كه كار مي كند، كار را با دقت انجام بدهد؛ رحم اهلل امرء عمل 
عماًلً فأتقنه، اين معنای بهره وری است؛ از قول پيغمبر نقل 
كه  را  كاری  كه  است  كسی  آن  بر  خدا  رحمت  است:  شده 
انجام مي دهد، محكم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن كسی 
كه سرمايه گذاری مي كند، سعی كند حداكثر استفاده از آن 
سرمايه انجام بگيرد؛ يعنی هزينه های توليد را كاهش بدهند؛ 
بی سياستی ها موجب می شود هزينه   بی تدبيری ها،  از  بعضی 

توليد برود باال، بهره  وری سرمايه و كار كم بشود.
سوم، صاحبان سرمايه در كشور، فعاليت توليدی را ترجيح 
سرمايه ای  كه  را  كسانی  ديديم  ما  ديگر.  فعاليتهای  بر  بدهند 
داشتند ــ كم يا زياد ــ و ميتوانستند اين را در يك راه هايی 
به كار بيندازند و درآمدهای زيادی كسب كنند، نكردند؛ رفتند 
اين  بشود؛  تقويت  كشور  توليد  ميخواهيم  گفتند  توليد؛  سراغ 
است؛  كارها  بهترين  جزو  اين  است،  صدقه  اين  است،  حسنه 
كم، چه  ــ چه سرمايه های  دارای سرمايه هستند  كه  كسانی 
ـ آن را بيشتر در خدمت توليد كشور بگذارند. سرمايه های افزونـ 

بعدی، مردم در همه  سطوح، توليد ملی را ترويج كنند. 
يعنی چه؟ يعنی همين مطلبی كه من دو سه سال قبل 
از اين، در همين جا با اصرار فراوان گفتم، يك عده ای هم 
از مردم خوشبختانه عمل كردند، اما همه بايد عمل كنند 
عزيزان  داخلی«.  توليدات  »مصرف  از  است  عبارت  آن  و 
می كنيد  خريد  را  داخلی  يك جنس  كه  وقتی  شما  من! 
و  كار  اندازه  همين  به  هم  خارجی،  توليد  جنس  به جای 
ايرانی را وادار كرده ايد  ايجاد كرده ايد، هم كارگر  اشتغال 
به اينكه ابتكار خودش را بياورد ميدان؛ جنس داخلی كه 
مصرف شد، آن كننده  كار، ابتكاراتی دارد، اين ابتكارات را 
روز به روز افزايش خواهد داد؛ شما وقتی كه جنس داخلی 
مصرف می كنيد، ثروت ملی را افزايش داده ايد. در گذشته، 
يك  به عنوان  خارجی  مصرف  ترجيح  طاغوت،  دوران  در 
سنت بود؛ سراغ جنس كه می رفتند، ]می پرسيدند[ داخلی 
رغبت  آن  به  بيشتر  بود،  خارجی  اگر  خارجی؟  يا  است 

داشتند؛ اين بايد برگردد و به عكس بشود.

مابه التفاوت ۵۰۰ 
ميليارد توماني قيمت 

شكر پرداخت نشده است
ادامه از صفحه6

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند 
ستاد  مصوبه  براساس  گفت:  شكر   و 
تنظيم بازار قيمت خريد دولتي شكر از 
كارخانه ها براي سال 93 مبلغ 2300 
 2515 هم   94 سال  براي  و  تومان 
تومان تعيين شد كه در سال 93 قرار 
قيمت  به  را  شكر  كارخانجات  شد، 
2100 و در سال 94 به قيمت 2300 
تومان عرضه كنند و ما به التفاوت 200 
و 215 توماني هر كيلو عرضه شكر را 

از دولت دريافت كنند. 
وي افزود: تاكنون حتي يك ريال بابت 
مابه التفاوت قيمت شكر در سال هاي 93 
و 94 به كارخانجات پرداخت نشده و در 
مجموع مبلغ 500 ميليارد تومان صنعت 
قند كشور در بخش نيشكر و چغندر از 
دولت طلب دارد.  دانايي با اشاره به اينكه 
كارخانجات با توجه به شرايط و كشش 
زير قيمت مصوب  را  توليدي  بازار شكر 
عرضه مي كنند، بيان داشت: سال 93 كه 
قيمت مصوب براي عرضه شكر كارخانه ها 
2100 تومان تعيين شده بود، شكر با 200 
تومان ضرر يعني به قيمت 1900 تومان 
باز هم  اين محصول  و در سال 94 هم 
با حدود 200 تومان زير قيمت به قيمت 
انجمن  دبير  شد.   عرضه  تومان   2100
تصريح  و شكر  قند  كارخانه هاي  صنفي 
گذشته  سال  دو  در  كه  حالي  در  كرد: 
كارخانه ها  براي  توليد  شرايط  بهترين 
اقتصاد  شرايط  لحاظ  از  اما  خورد،  رقم 
بازرگاني در بدترين شرايط قرار داشتند. 
وي با اشاره به ضرر و زيان كارخانجات 
شكر  ارزان فروشی  از  ناشي  شكر  و  قند 
به دليل عدم كشش بازار افزود: در حال 
حاضر برخي كارخانه ها شكر توليدي خود 
را فروخته اند، اما هنوز موفق به پرداخت 

مطالبات كشاورزان نشده اند. 
نبايد  قيمت ها  اينكه  بيان  با  دانايي 
طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه 
كه  حال  گفت:  شود،  تعيين  دستوري 
سازمان مديريت و برنامه ريزي در شوراي 
اقتصادي قيمت شكر را دستوري تعيين 
كرده، بنابراين طبق قانون مكلف به تأمين 
اعتبار مابه التفاوت آن است در حالي كه 
مابه التفاوت  براي  گذشته  سال  دو  در 
قيمت شكر هيچ پولي به كارخانجات قند 

و شكر پرداخت نشده است. 
وي ظرفيت كارخانجات قند و شكر 
در كشور را 2 ميليون و 200 هزار تن 
عنوان كرد و گفت: در حال حاضر اين 
كار  ظرفيت  درصد   70 با  كارخانه ها 

مي كنند. 
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شکر
انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

 گواهينامه انطباق معيار 
مصرف انرژي براي قند اصفهان

انساني  نيروي  از  استفاده  با  اصفهان  قند  كارخانه  
ورزيده و توانمندي هاي كاركنان و مديريت توانسته 
جلب  را  استاندارد  ملي  سازمان  مثبت  نظر  است 
كند. مديريت اداره كل استاندارد اصفهان با ارسال 
نامه اي به شركت قند اصفهان كاميابي اين شركت 
در اصالح الگوي مصرف را اعالم كرده و اجازه داده 

است كه اين شركت آن را به كار برد.
نشريه شكر نيز اين موفقيت را به كاركنان و مديريت 

قند اصفهان تبريك مي گويد.

اعداد و ارقام به تنهايي شايد اهميتي نداشته باشند و لفظ و نوشته اند، اما وقتي مابه ازا 
پيدا مي كنند و معلوم مي شود هر عدد نشان دهنده چه كميتي از چه موضوعي است 
ارقام مندرج در  و  اعداد  انحطاط.  يا نشانه سرازيري و  باشند  افتخارآفرين  مي توانند 
نمودار و جدول حاضر در اين صفحه نشان دهنده روندي تاريخي از يك فعاليت و 
نشانه هاي ناكارآمدي در اداره كشور و بي اعتنايي به تاريخ و آينده يك سرزمين به 

سوي افتخارآفريني است.
ارقام جدول حاضر نشان مي دهد در سال 1385 رقمي معادل 2481 هزار تن شكر وارد 
بازار ايران شده است كه حدود 5 برابر واردات شكر در سال 1394 است. اين در حالي 
است كه جمعيت ايران در 10 سال منتهي به 1394 افزايش قابل توجهي داشته است. 
چه اتفاقي افتاده است كه واردات در دو نقطه متمايز قرار گرفتند؟ كمترين واردات در 
نزد  انديشه اي  واردات در سال 1385 نشان دهنده يك تحول  بيشترين  و  سال 1394 
ارزي  ايران است. در سال 1385 متأسفانه درآمدهاي  اقتصاد و سياست  اداره كنندگان 
سرشار ايران براي جلب رضايت گروهي كوچك از تجار به واردات ارزان شكر اختصاص 
يافت، دولت يازدهم به ويژه وزير جهاد كشاورزي اين دولت اما روند را معكوس كردند 

و واردات 1681 هزار تني سال 1391 را به 500 هزار تن در سال 1394 كاهش دادند.
عالوه بر اين، نمودار حاضر نشان مي دهد كه چگونه شد كه توليد داخل به مرور از 

واردات سبقت گرفت و اندازه توليد در سال 1394 به دو و نيم برابر واردات رسيد.

اعدادي كه افتخارآفرين هستند

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385   تا سال 1394

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126830138431181718114256

1234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.89.21270107175105254

501 05.517.32133103210385490492497501جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمودار توليد  و واردات شكر از سال 80 تا پایان اسفند ماه سال 1394
)ارقام به تن(
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