
فرصت ها و 
تهديدهاي 1395

بهمن دانايي
چ��راغ راه آين��ده آدمي به چند چيز اس��ت كه 
روش��ن و ف��روزان مي مان��د و خاموش��ي را به 
خود راه نمي دهد. »اميد« همان چراغ هميش��ه 
روش��ن زندگي آدمي است كه اگر روزي به هر 
دليل كم س��و شود يا به س��وي خاموشي برود، 
روح و روان انس��ان را پژمرده و گل زندگي اش 
را مي خشكاند. اميد به آينده اي روشن و فروزان 
به ويژه براي كسب و كار حتي از سرمايه، درآمد 
و س��ود باالتر اس��ت و بدون وجود آن به دست 
آوردن ديگر مقوله ها كاري ناممكن مي ش��ود. 
امي��د به آينده به مثابه ي��ك نيروي پيش برنده 
به ويژه در روزهاي س��خت و در مراحل آخر را 
بايد جدي گرفت. روزهاي پاياني س��ال 1394 
و در آس��تانه بهاري و سبز شدن زندگي طبيعت 
از هنگامه هايي اس��ت كه اهالي كسب و كار را 
درمي ن��وردد و آنها را وادار مي كند چش��مي به 

گذشته و چشمي به آينده داشته باشند.
تلخ و شيرين 1394

رش��د 3 درصدي توليد ناخالص داخلي در سال 
1393 كه آمار آن از سوي بانك مركزي اعالم 
شد و شرايط روحي – رواني مناسب پس از روي 
كار آم��دن دولت جديد همه چيز را براي س��ال 

خوب 1394 فراهم كرده بود. 
ادامه در صفحه2

در انتظار روزهای بهتر
سپري شدن دقايق و ساعت ها و روزها به دليل 
حقيقت وجودي غيرقابل خدشه شان و به دليل 
اينكه حتمي و غيرقابل توقف اند در همان لحظه 
هرگز احس��اس نمي  شوند. روزها و هفته ها بايد 
سپري شود تا در يك نقطه از زمان انسان درك 
كند كه چه روزهايي س��پري شده اند. در ايران 
باستان روزهاي ايستايي لحظه اي زمان عمومًاً 
در پايان زمستان است. در حالي كه اقليم ايران 
سرد است و به نظر مي رسد خواب زمستاني چيره 
شده بر طبيعت مجال بيداري آدمي و طبيعت را 
براي هميش��ه از آنها گرفته است، بهار و سبزي 
و شادابي در زير پوست آدمي و طبيعت در حال 
جان گرفتن است. ايرانيان كه شاهد افول سردي 
و زمس��تان هستند معمواًل در اين روزها از يك 
س��و به سال سپري شده نگاه مي كنند و حساب 
و كتاب مي كنند كه س��ود كرده اند يا زيان و از 
س��وي ديگر چش��م به آينده مي دوزند. بررسي 
و كالبدش��كافي خوب و ب��د روزها و هفته هاي 
سپري ش��ده براي درس آموزي و دوري كردن 
از كاس��تي ها و كژي ها براي انس��ان، سازمان، 
بنگاه و جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. 
اي��ن درس آموزي ض��روري اما باي��د قاعده و 
روش داش��ته باشد و البته قبل از روش و قاعده 
نيازمند يك بازسازي ذهني براي كسي است كه 
مي خواهد بررسي كند. اين بازسازي ذهن نيازمند 
جسارت و شجاعت زياد براي نقد از درون است. 
ادامه در صفحه2

محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد

 مديريت بر توليد و واردات شكر 
با هدف افزايش انگيزه توليد داخل

و  افراد در رخدادها  نقش شخصيت 
تحوالت ملي را نمي توان يكسره ناديده 
گرفت و همه امور را جبري و به جبر 
اگر همه  داد.  نسبت  اقتضائات  و  زمان 
امور را به سيستم و سازمان برگردانيم و 
نقش شخصيت، سابقه، كارنامه و برنامه 
بزرگ  و  كوچك  تحول  هر  در  را  افراد 
اختيار  سلب  خود  از  بگيريم،  ناديده 
جذاب  و  تأمل  قابل  مصداق  كرده ايم. 
اين مفهوم را مي توان رويكرد و كاركرد 
كشاورزي  جهاد  وزير  حجتي  محمود 
دولت يازدهم و وزيران جهاد كشاورزي 

دولت هاي قبلي دانست. 
محمود حجتي به عنوان وزيري كه 
بايد بخش توليد را حمايت و كشاورزي 
رانتي  واردات  آسيب هاي  و  گزند  از  را 
مصون نگه دارد، با مراجعه كارشناسانه 
به آمار و اطالعات و شنيدن حرف هاي 
در  تحول  براي  را  راه  توليدكنندگان 
و  داخلي  توليد  مقوله  دو  به  رويكرد 
انجام  كارشناسي  اقدام هاي  واردات 
قطع  اقدام ها  اين  نتيجه  است.  داده 
واردات شكر رانتي و خارج از قاعده از 
زمستان 1393 و كل سال 1394 است. 

وي در گفت وگوي پايان سال 1394 با 
خبرنگاران به نكات قابل توجهي اشاره 
 كرد و گفت: توليد چغندر در سال 92 
3 ميليون و 400 هزار تن و سال گذشته 
به كه  بود  هزارتن   700 و  ميليون   4 

5 ميليون و 700 هزار تن در سال 94 
تن  هزار  حدود 300  كه  است  رسيده 
نسبت  چغندر  از  حاصل  شكر  افزايش 
وزير جهاد  داشت.  به سال92 خواهيم 
كشاورزي با بيان اينكه مديريت واردات 
شكر در افزايش انگيزه كشاورزان و توليد 
چغندرقند م ؤثر بوده، يادآور شد: در سال 
85 نزديك به 2 ميليون و 500 هزار تن 
شكر وارد كشور شد در حالي كه نياز به 
واردات 500 هزار تن بود. وي نياز شكر 
مصرفي كشور را 2 ميليون و 100 هزار 
تن دانست و بر مديريت توليد و واردات 
محمود  داشت.  تأكيد  نياز  مورد  شكر 
حجتي در نشست خبري با بيان اينكه 
اخير  سال  چند  در  كشور  غذايي  تراز 
وابسته و منفي بوده است، گفت: با توجه 
رشد  نرخ  افزايش  اقتصادي،  توسعه  به 
در حوزه كشاورزي و تقاضاهاي داخلي 
توانسته ايم موفقيت هاي چشمگيري به 

از  را  كشور  غذايي  تراز  و  آوريم  دست 
منهاي 8. 1 ميليارد دالر در سال 92 
به منهاي 5/5 ميليارد دالر در سال 93 
غذايي  تراز  داريم  اميد  دهيم.  كاهش 
كشور تا پايان سال به كمتر از منهاي 
4 ميليارد دالر برسد. حجتي بهبود تراز 
غذايي را ناشي از افزايش توليد داخلي و 
كاهش واردات و بخشي از آن را مربوط 

به كاهش قيمت هاي جهاني دانست. 
آب، خاك،  پايه  منابع  بر حفظ  وي 
حال  عين  در  و  تأكيد  مرتع  و  جنگل 
تصريح كرد: ما براي تأمين غذا، ناچاريم 
از منابع پايه توليد بهره برداري كنيم، اما 
نه به هر قيمتي و از اين رو، نگاه ما در 

بهره برداري، حفظ اين منابع است. 
بخش  رشد  نرخ  درباره  حجتي 
اظهار  ششم،  برنامه  در  كشاورزي 
داشت: نرخ رشد بخش كشاورزي را در 
برنامه ششم توسعه 5 درصد پيش بيني 
كرده ايم و اين عدد دست يافتني است. 
نخست  ماهه  شش  در  گفت:  وي 
امسال با وجود محدوديت ها، نرخ رشد 

بخش كشاورزي 5/7 درصد بود. 
ادامه در صفحه11
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در انتظار روزهاي بهتر
ادامه از صفحه اول

آدمي بايد آن اندازه دالوري داش��ته باشد كه همه كاستي ها 
و كژي ه��اي كارنامه يك س��اله خويش را ب��ا دقت، انصاف، 
بي رودربايس��تي و كارشناس��انه داوري كن��د. در صورتي كه 
انس��ان در ارزياب��ي كارنامه ذهني و فلس��في زندگي خويش 
غمض عين كرده  و خود را به آن راه بزند كه كاس��تي ها را 
نبيند توش��ه مناسب برنمي دارد و احتمال خطا در سال بعد و 
آينده را افزايش مي دهد. از س��وي ديگر اما بررسي و ارزيابي 
سازمان و بنگاه است كه بايد سروقت و با حضور تمام كاركنان 
و مشاركت فعال آنها انجام شود. مديران بنگاه هاي اقتصادي 
و صنعتي در اين ارزيابي بايد روش و قاعده كارشناسانه را به 
كار گرفته و به هر عامل م ؤثر در رفتار و گفتار و نتيجه گيري 
بنگاه وزن مناسب دهند. ديده شده است برخي مديران بنگاه ها 
به جاي اينكه ضعف ها و كاستي هاي بنگاه خويش را از درون 
جس��تجو كنند. در يك داوري عجيب نقطه ثقل بررسي ها را 

در بيرون بنگاه جستجو مي كنند. 
اي��ن روش ارزيابي ش��اد براي آرام ك��ردن دل و ذهن مدير 
بن��گاه مفي��د اما نمي تواند ي��ك ارزيابي كام��ل و تمام عيار 
باش��د. عالوه بر اينها مدي��ران بنگاه ها اما در ارزيابي كارنامه 
خوي��ش و بنگاه تحت مالكيت، باي��د بتوانند ارزيابي دقيق و 
علمي از شرايط كالن جامعه در يك سال سپري شده داشته 
باش��ند. اين ارزيابي ضروري است چون انسان و بنگاه تابعي 
از تحوالت ملي و محيطي هس��تند ام��ا نبايد در اين ارزيابي 

اغراق و كم بيني حاكم باشد.
مديران بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي ضمن اينكه بايد برگشتي 
از سرآگاهي به گذشته به ويژه يك سال اخير كنند، اما كار مهم 
اين اس��ت كه چشم انداز س��ال 1395 را با دقيق ترين وضع و با 
اس��تناد به اطالعات، تحليل هاي كارشناسانه و آمار و اطالعات 
موجود بررسي كنند. در بررسي سال 1395 به نظر مي رسد چند 
مس��أله بايد در دستور كار باشد. نكته بسيار با اهميت اين است 
كه واقع بيني به عنوان عنصر و مقوله اول در بررس��ي و ارزيابي 
جانش��ين خوش بيني بيش از اندازه و بدبيني هاي مرسوم باشد. 
واقع بيني به اين معناست كه وزن مناسب به هر يك از مسايل 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي داده شود و در هر كدام از عناصر 
يادشده نيز بررسي هاي واقع بينانه انجام شود. به طور مثال نبايد 
روي سياست خارجي باز و متعادل و پيوندهاي همه جانبه ايران با 
كشورها و شركت هاي غربي بيش از اندازه در سال 1395حساب 
باز كرد. برخي تحليل هاي خوشبينانه در اين باره وجود دارد كه 
سال 1395 سال و عصر تازه اي از مناسبات ايران وجهان است 
و در اين مس��ير خوش بيني مفرطي وجود دارد. پس از موضوع 
واقع بيني و پذيرش اين عنصر در راس نگاه مرتبط با بررسي ها، 
بايد موضوع مشورت با كارشناسان در دستور كار باشد. يكي از 
ضعف هاي تاريخي بنگاه هاي اقتصادي – صنعتي در ايران اين 
اس��ت كه مديران آنها اعتماد به نفس بااليي دارند و باورش��ان 
شده است كه به تنهايي مي توانند ابعاد فني، تكنيكي، حسابرسي، 
بازاريابي، تبليغات، خريد مواد اوليه و... را انجام دهند و نيازي به 
مش��ورت ندارند، در حالي كه اين روش مديريت در دنيا منسوخ 
شده است و صاحبان بنگاه ها از مديران متمايز شده اند. مديريت 
يك مقوله چند پاره شده در دنياي امروز است كه تخصص هاي 
خاص مي خواهد و صاحبان بنگاه ها بايد براي بررسي سال 1395 
به اين موضوع اهميت دهند. اما درباره سال 1395 چند گمانه زني 

وجود دارد كه به طور خالصه آنها را مي آوريم:
- تولي��د ناخال��ص داخلي ايران در دهه 1390 از نظر رش��د، 
وضعيت نااميدكننده اي داش��ته است . رشد منفي 6 درصدي 
سال 1391 و منفي 2 درصدي سال 1392 و 3 درصدي 1393 
و يك درصدي )احتمالي( سال 1394 اعداد قابل قبولي نيستند. 
پيش بيني ها حاكي از اين است كه سال 1395 ايران از دوران 

رشد پايين عبور كند و 5 تا 6 درصد رشد را تجربه كند.
- اقتص��اد ايران در همه س��ال هاي س��پري ش��ده از مزيت 
س��رمايه گذاري خارجي استفاده اندك كرده است. حل پرونده 
هس��ته اي ايران در سال 1395 اين گمانه زني  را تقويت كرده 
اس��ت كه در سال 1395 شاهد رشد س��رمايه گذاري خارجي 
باشيم. نياز 50 ميليارد دالري ساالنه به سرمايه گذاري خارجي 
يك ضرورت شده است و پيش بيني مي شود اين متغير مهم در 
اقتصاد سال 1395 روند مناسبي از رشد را در ايران تجربه كند.

فرصت ها و تهديدهاي 1395

ادامه از صفحه اول
در حالي كه توليدكنندگان قند و شكر نيز اميدوار بودند سال 1394 را 
با كمترين تنش و آسيب اقتصادي و فكري به سر برند، اما واقعيت ها 
شكل ديگري به خود گرفت. در حالي كه توليد قند و شكر در ايران 
روندي فزاينده را تجربه مي كرد و پس از دوران سخت سال هاي 
1384 تا 1392 به روزهاي خوب نزديك مي ش��ديم اما ادامه آثار 
و پيامدهاي يك تصميم غلط درباره نرخ گذاري كه از طرف ديگر 
با تأخير اعالم شد كار را دشوار كرد. توليدكنندگان قند و شكر در 
همه س��ال 1394 متأسفانه با حس��رت و سختي دنبال طلب خود 
از دولت براي مابه التفاوت تعيين ش��ده بودند. ارقام كالن طلب از 
دولت كار را براي كارخانه ها سخت كرد. در حالي كه گمان مي رفت 
مديران دولت يازدهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت،در سازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي و در برخي نهادهاي ديگر كار را س��امان 
دهند اما متأس��فانه اين اتفاق نيفتاد. در سال 1394 شرايط كالن 
اقتصاد نيز با ركود همراه شد و فروش محصوالت توليدي به دليل 
كاهش قدرت خريد شهروندان همچنان سخت بود. سال 1394 اما 
روزهاي ش��يرين هم داشت. شيرين ترين رخداد سال 1394 بدون 
ترديد به ايستادگي وزارت جهاد كشاورزي و به ويژه وزير محترم 
اين نهاد مربوط مي ش��ود كه راه را ب��راي واردات رانتي همچنان 
مسدود نگه داشت. برگشت آرامش به بازار و جلب اعتماد دولت از 
طرف انجمن صنفي كارخانه هاي قند و ش��كر و مقبوليت آمارها و 
اطالعات ارايه شده از طرف انجمن كه آن را به آمار مرجع تبديل 

كرده است از شيريني هاي ديگر سال 1394 بود.

فرصت هاي سال 1395
سال 1394 با همه تلخ و شيرين و فراز و نشيب چند روز ديگر پايان 
مي يابد و سال 1395 از راه مي رسد. در سال 1395 كدام تهديدها و 
كدام فرصت ها در مسير صنعت اصيل و قديمي صنعت قند و شكر 
وج��ود دارد؟ بدون چون و چ��را بايد پذيرفت كه دولت يازدهم در 
مهار تورم و جلوگيري از شتاب بيشتر اين مقوله خطرساز كامياب 
بوده اس��ت. مهار نرخ تورم در دامنه 15 درصد و كمتر، اين مزيت 
را براي توليد داخل دارد كه قدرت رقابتي آن در برابر كش��ورهاي 
ديگر افزايش مي يابد. صنعت قند و شكر نيز اين مزيت را به دست 
مي آورد كه قدرت رقابتي باالتري را تجربه كند. دولت يازدهم در 
سال 1393 و 1394 توانست نوسان هاي آسيب زننده نرخ ارز را تا 
اندازه  قابل توجهي مهار كند. تثبيت نرخ ارز و نوسان هاي كم آن 
راه را ب��راي برنامه ريزي هم��وار كرد و از طرف ديگر دندان طمع 
واردكنندگان را كشيد و اين نيز از فرصت هاي سال 1395 خواهد 
بود. تك نرخي كردن ارز و حذف دالر مبادالتي از تجارت خارجي 
كاالهايي مثل ش��كر از فرصت هاي س��ال آينده است. حذف دالر 
مبادالت��ي از چرخه تجارت خارجي به ط��ور كامل مي تواند دامنه 
رقابت توليد داخل و خارج را به شرط تداوم اين سياست و دستكاري 
نكردن نرخ ارز، افزايش دهد. فرصت فوق العاده مناسبي كه صنعت 
ايران و صنعت قند و ش��كر در س��ال آينده دارد دور شدن كابوس 
تحريم از سر اقتصاد ايران است. در سال 1394 گروه ديپلماتيك 
ايران با تالش و زحمت توانس��ت مذاك��رات را به نقطه مصالحه 
برساند. در سال 1395 مي توان اميدوار بود كه برخي افراد به بهانه 
تشديد تحريم ها اقدام به واردات نكنند و از چرخه دريافت ارز رانتي 

حذف شوند. عادي شدن شرايط سياست خارجي ايران مي تواند راه را 
براي هموار كرده تجارت خارجي با هزينه هاي مبادالتي كمتر صاف 
كن��د. اين پيامدها روي هم ب��ا توجه به اينكه پيش بيني تحليل ها 
از رش��د 5 تا 6 درصدي اقتصاد ايران آدرس مي دهند براي توليد 
داخل مبارك خواهد بود. افزايش رش��د اقتصادي و عبور از ركود 
در سال 1395 پيامدهاي پرشماري دارد كه يكي از مهم ترين آنها 
افزايش قدرت خريد مردم است كه بخشي از افزايش قدرت خريد 
به ش��كر و توليدات استفاده كننده از شكر مثل شيريني و شكالت 

و بستني برمي گردد و ركود فروش قند و شكر كاهش مي يابد.
مهم ترين و روش��ن ترين نقطه اميد و فرصت صنعت قند و ش��كر 
براي س��ال 1395 بدون ترديد چشم انداز روشن توليد داخل است. 
مجموعه سياست هاي اتخاذ شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي 
با هدف حمايت از توليد ملي كش��اورزي و به ويژه مس��دود كردن 
جاده واردات، چشم انداز اميدواركننده اي براي توليد داخلي شكر را 
ترسيم مي كند. مديران و سهامداران كارخانه هاي قند اميدوارند با 
پرداخت بدهي كشاورزان،توليد چغندرقند نيز فزاينده باشد و توليد 

شكر از چغندر قند و نيشكر افزايش يابد.

تهديدهاي سال 1395
هيچ ايراني دلسوز به اين مرز و بوم هرگز تمايل ندارد كه از روزگار 
سرزمين شكايت و گله كند و نگارنده نيز از صميم قلب مي خواهد 
هيچ تهديدي براي صنعت قند و ش��كر و اقتصاد ايران نباش��د. اما 
متأسفانه دغدغه ها و دلشوره هايي هست كه بازتاب آنها مفيد است. 
يكي از دغدغه هاي توليدكنندگان شكر اين است كه در سال 1395 
ني��ز همانند دو س��ال 1393 و 1394 توانايي گرفتن طلب خود از 
دولت را نداش��ته باش��ند. با توجه به تعهد سپرده شده از محل اين 
طل��ب به چغندركاران اگر اين اتفاق نيفتد، روزهاي س��ختي براي 
كارخانه ها رقم مي خورد. اگرچه دولت يازدهم توانسته است نوسان 
نرخ ارز را مهار كند اما وعده هاي دولت براي تك نرخي كردن ارز 
در سال 1394 لباس عمل نپوشيد و اين نگراني وجود دارد كه در 
سال 1395 نيز اين اتفاق رخ ندهد. دو قيمتي شدن ارز و اصرار بر 
دادن ارز مبادالني و ترجيحي به واردات شكر همان تهديد بزرگ 

سال هاي سپري شده است كه ممكن است باقي بماند.
دول��ت محترم بايد در پايان امس��ال و يا ش��روع س��ال 1395 با 
صراح��ت و قاطعيت زمان��ي را براي تك نرخي كردن ارز اعالم و 
كار را يكس��ره كند. در س��ال 1395 اما اين تهديد نيز وجود دارد 
كه وفور درآمد ارزي به دليل افزايش درآمدها از مس��ير آزاد شدن 
مناب��ع ارزي طمع دولت براي واردات افزايش يابد. در ش��رايطي 
كه در زمس��تان سال 1395 ش��اهد رقابت براي رياست جمهوري 
هس��تيم دولت محترم بايد با شجاعت مسؤوليت كامل را بر دوش 
بگيرد و از وسوس��ه هاي سياست ورزان براي ارزان سازي به روش 

دولت هاي قبل اجتناب كند.
با توجه به اينكه كارخانه هاي قند و شكر در سال هاي اخير با زيان 
انباش��ت شده مواجه شده اند تكرار و ادامه زيان آور بودن فعاليت ها 
ممكن اس��ت آستانه تحمل آنها را طي كند و استحكام فعاليت را 
متزلزل كند.با آرزوي كاهش تهديدها و افزايش فرصت هاي سال 
1395 و با عنايت به ايستادگي هميشگي مديران دلسوز به مرز و 

بوم، تهديدها را به فرصت تبديل خواهيم كرد.
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فعاليت هاي توسعه صنايع نيشكر 
در خوزستان كه از اواخر دهه 1360 
و با پايان يافتن جنگ شدت گرفت، 
با همه فراز و نشيب ها همچنان با 
راه اندازي  مي شود.  دنبال  كاميابي 
و  نيشكر  توسعه  شركت  واحدهاي 
صنايع جانبي خوزستان كار را براي 
افزايش توليد داخلي شكر و كاهش 

واردات هموار كرده است. 
معاون  كم گويان  محمود  سيد 
بزرگ  واحد  اين  برنامه  و  طرح 
از  ايران خبر  صنعتي   – كشاورزي 
رسيدن ظرفيت  توليد 1/4 ميليون 

تن شكر در خوزستان داده است. 
فضايي  متأسفانه  كرد:  بيان  وي 
كه  دارد  وجود  نيشكر  بحث  در 
مشكالت زيادي پس از توليد نيشكر 
ايجاد مي شود و افراد زيادي پس از 
را  نابساماني هايي  و  دخالت،  توليد 
منظور  همين  به  مي كنند  ايجاد 
زمان  براي  را  برنامه اي  بايد  دولت 
پس از توليد نيشكر ايجاد و باز اين 

محصول را تنظيم كند. 
دليل  به  اظهاركرد:  كم گويان 
ركودي كه در بازار وجود دارد همواره 
تصويب  شكر  براي  كه  قيمت هايي 
و  نمي شود  اعمال  بازار  در  مي شود 
ريال  هزار   25 قيمت  با  شكر  هنوز 

براي هر كيلوگرم عرضه مي شود. 
اشرف  عليرضا  همچنين 
صنفي  انجمن  هيأت مديره  رييس 
نيز  ايران  شكر  و  قند  كارخانجات 
گفت: نظر و اعتقاد اين انجمن اين 
است كه بايد برنامه 15 ساله ملي 
و  توسعه  اهداف  به  رسيدن  براي 

رونق در اين بخش تشكيل شود. 
كرد:  بيان  اشرف  عليرضا 
به  بار  نيشكر در سال يك  صنعت 
بار  يك  و  دارد  نياز  سرمايه گذاري 
نيشكر  برداشت  و  كاشت  سال  در 
انجام مي شود و هزينه بااليي را بايد 

صرف اين صنعت كرد. 
وي گفت: خوزستان قطب توليد 
به  نگاه  كه  زماني  تا  و  است  شكر 
صنعت نيشكر به عنوان يك طرح 
جامع نباشد مشكالت زيادي را در 

اين بخش خواهيم داشت. 
و  نيشكر  توسعه  شركت 
در   1369 سال  در  جانبي  صنايع 
شد  مقرر  شد.  تأسيس  خوزستان 
كشت  واحد  هفت  شركت  اين  در 
 84 وسعت  به  نيشكري  صنعت  و 
نيشكر  كشت  خالص  هكتار  هزار 
و احداث كارخانجات شكر، تصفيه 

صنعتي  تخته  دام،  خوراك  شكر، 
كارخانجات  و  كاغذ   ،)MDF(
از  كشور  نياز  مورد  بيوتكنولوژي 
قبيل خمير مايه و الكل با ظرفيت 
مناسب اقدام كند. كشت و صنعت 
نيشكر امام خميني)ره(، امير كبير، 
خان،  ميرزاكوچك  خزاعي،  دعبل 
و  فارابي  حكيم  فارسي،  سلمان 
اين  هفتگانه  واحدهاي  دهخدا 
اسمي  ظرفيت  هستند.  شركت 
هزار  شركت700  اين  شكر  توليد 

تن است. 
خوبي  ثبات  از  شكر  بازار 

برخوردار است
هيأت مديره  رييس  همچنين 
نيشكر  فن آوران  علمي  جمعيت 
ملي  همايش  هشتمين  در  ايران 
چهارمين  و  نيشكر  فن آوران 
نمايشگاه تخصصي نيشكر و صنايع 
بدون  نيشكر  كار  گفت:  وابسته 
نيست،  دادن  ادامه  قابل  تحقيق 
صنعت  كه  ظرفيتي  به  توجه  با 
توانسته ايم همايش  نيشكر داشت 
كه  را  نيشكر  آوران  فن  ملي 
دوساالنه برگزار مي شود در وزارت 
علوم به ثبت برسانيم وي همچنين 
افزود: در حال حاضر كه 24 كشور 
عضو مجمع صنعت نيشكر جهان 
از  يكي  عنوان  به  نيز  ما  هستند 
اين اعضا در مجمع جهاني نيشكر 

داراي كرسي مي باشيم. 
علمي  جمعيت  افزود:  وي 
شش  را  ايران  نيشكر  فن آوران 
و  مي كنند  ساماندهي  كارگروه 
دانشجويي  و  حقيقي  آزاد  اعضاي 
نيز با اين انجمن همكاري مي كنند 
فن  جمعيت  گفت  بايد  نهايتاً  كه 
دارد.  عضو   659 نيشكر  آوران 
علمي  جمعيت  هيأت مديره  رييس 
كرد:  اظهار  ايران  نيشكر  فن آوران 

در هشتمين همايش ملي فن آوران 
نيشكر 59 مقاله تأييد شده كه هشت 
مقاله آنها به صورت سخنراني ارائه 
پوستر چاپ  به صورت  بقيه  و  شد 
همزمان  همچنين  و  شد  خواهند 
نمايشـــگاه  چهارمين  همايش  با 
وابسته  صنايع  و  نيشكر  تخصصي 

نيز برگزار شد. 
كرد:  خاطرنشان  كم گويان 
همايش فناوران نيشكر ملي بود كه 
امسال بين المللي شد و كشورهايي 
چون فرانسه، بلژيك و ايتاليا در اين 
همايش حضور دارند و كارگاه هايي 
همايش  برگزاري  با  همزمان  نيز 
جديد  دست آوردهاي  ارائه  براي 
صنعت نيشكر داير هستند. معاون 
طرح و برنامه شركت توسعه نيشكر 
محصول  يك  شكر  كرد:  اظهار 
استراتژيك است اما صنعت نيشكر 
مي كند  توليد  را  محصول  اين  كه 
به  بايد  ما  و  نيست  استراتژيك 
چرا  كه  برسيم  جمع بندي  اين 
اما  است  استراتژيك  محصول  يك 
استراتژيك  آن  توليدي  صنعت 
نگاه،  همين  خاطر  به  و  نيست 
پايان  در  كم گويان  است.  ناقص 
سال   2/5 در  خوشبختانه  گفت: 
گذشته وزارت جهادكشاورزي وارد 
در  قانوني  و  شد  توليد  پسا  مقوله 
وزارت  كه  شد  تصويب  مجلس 
هم  توليد  پسا  به  جهادكشاورزي 
مشكالت  كه  چرا  كند  پيدا  ورود 
است  توليد محصول  از  توليد پس 
كه در اين ميان در قانون تصويب 
به ويژه  هم  شكر  و  قند  نام  شده 
بازار شكر  آورده شده است و اآلن 
و  است  برخوردار  خوبي  ثبات  از 
تمام  در  رونق  شاهد  ما  ان شاءاهلل 
ديگر  زمينه هاي  تمام  در  و  كشور 

هم باشيم. 

معاون طرح و برنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان: 

توليد شكر در خوزستان 1/4 ميليون تن مي شود
قطعنامه پاياني هشتمين 

همايش ملي فناوران 
نيشكر ايران
 27 و 28 بهمن ماه 1394 

دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز
هشتمين همايش ملي فناوران نيشكر ايران در روزهاي 27 
و 28 بهمن ماه سال 1394 در محل دانشكده علوم دانشگاه 
شهيد چمران در اهواز و با حضور اعضاي حقيقي، حقوقي، 
شركت هاي صنايع جانبي و پايين دستي، شركت هاي زنجيره 
تامين، اعضاي هيأت مديره انجمن صنعتي كارخانه هاي قند 
و شكر ايران، مديران عامل و معاونين شركت هاي كشت و 
صنعت نيشكري در خوزستان، محققين و كارشناسان موسسه 
تحقيقات و آموزش نيشكر،  شركت هاي مهندسي و طراحي از 
كشورهاي فرانسه، آلمان و بلژيك در زمينه نوآوري هاي روز 
صنعت نيشكر، شكر و صنايع وابسته درجهان، اساتيد و اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران و... برگزار شد.
چهارمين نمايشگاه تخصصي نيشكر و صنايع وابسته در جوار 
همايش و با حضور شركت هاي داخلي و خارجي همراه با ارايه 

آخرين دستاوردهاي فني و صنعتي و آموزشي تشكيل گرديد.
اصلي  و مقاالت در سالن  ارايه سخنراني ها  با  همزمان 
به  و  جداگانه  تاالرهاي  در  آموزشي  كارگاه  پنج  همايش، 
منظور انتقال فناوري هاي روز جهان، از سوي شركت هاي 

خارجي در همايش اجرا گرديد.
كليه  از  تشكر  تقدير   ضمن  همايش  برگزاركنندگان 
عزيزاني كه از راه هاي دور و نزديك حضور به هم رسانيده 
و تجربيات، تفكرات و نوآوري هاي شركت ها و سازمان هاي 
متبوع خود را به اشتراك گذاشته اند و همچنين از همراهي 
مسؤوالن محترم دانشگاه شهيد بهشتي چمران و به يژه 
رياست محترم، مديران و كاركنان دانشكده علوم در برگزاري 
شكوهمند همايش و نمايشگاه و كارگاه هاي آموزشي قدرداني 
هشتمين  قطعنامه  عنوان  به  را  ذيل  موضوعات  و  كرده 
همايش ملي فناوران نيشكر ايران اعالم و تعهد مي نمايند 
در دبيرخانه دائمي همايش، مستقر در دفتر جمعيت علمي 
تا همايش  را  ايران موارد قطعنامه مذكور  نيشكر  فناوري 
بعدي پيگيري و اطالع رساني نتايج حاصل را برعهده گيرند.

مقامات  حضور  عدم  همايش،  در  شركت كنندگان   -1
معلول  را  همايش  در  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
در  دارند  انتظار  و  نموده  تلقي  آنان  جاري  گرفتاري هاي 
موارد مشابه از پشتيباني و توجه بيشتر دستگاه هاي مسؤول 

انجمن هاي علمي كشور برخوردار باشند.
2- شركت كنندگان در همايش عدم حضور مقامات استان 
خوزستان در همايش )عليرغم دعوت و پيگيري مستمر( را 
محصول مشغله و نه كم التفاتي به چنين همايش هاي وزين 

و باشكوه در استان، تلقي مي نمايند.
مديريت  خواستار  همايش  در  شركت كنندگان   -3
يكپارچه و همه جانبه وزارت جهادكشاورزي بر صنعت غذا و 
به ويژه صنعت قند و صنايع وابسته به آن گرديدند و مراتب 
خرسندي خود را از حضور مجدانه وزارت مذكور در سه ساله 
اخير در عرصه قابل دفاع از صنايع كشاورزي اعالم مي دارند.

4- قدم هاي بزرگ و محكم وزارت جهاد كشاورزي در 
پشتوانه  به  كه  كشاورزي  محصوالت  »پساتوليد«  عرصه 
قوانين مترقي مصوب مجلس شوراي اسالمي توانسته است 
آينده  به  و  دلگرم  را  توليدكنندگان محصوالت كشاورزي 
اميدوار نمايد، مورد تقدير بوده و شركت كنندگان خواستار 
اعتماد بيشتر به تشكل هاي تحقيقاتي، توليدي و صنفي 
محصوالت كشاورزي مي باشند تا فرصت هاي مناسب تري 
براي سياستگذاري، تدوين راهبرد و هدف گذاري در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتي كه يكي از بزرگ ترين عرصه هاي آن 

در صنعت غذا و توليدات كشاورزي است، ايجاد گردد.
توليد  براي  خوزستان  پتانسيل هاي  از  استفاده   -5
چغندر پاييزه از يك سو و توسعه فعاليت هاي كّمي و 
كيفي نيشكر و صنايع وابسته به آن، از سوي ديگر، ُمهر 
تشكيالتي  و  يگانگي صنفي  تحكيم  بر  ديگري  تأييد 

صنايع قند و شكر كشور مي باشد.
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دغدغه ها ادامه دارد 

پس از تحريم  هم بايد واردات مديريت شود
مديريت وزارت جهاد كشاورزي بر توليد و 
كشيدن ترمز واردات خارج از اندازه كه معموالً 
انجام  رانت خوار  تجار  از  برخي  فشارهاي  با 
مي شد فصل تازه اي از مديريت كارآمد را نشان 
سال  در  شكر  واردات  كه  حالي  در  مي دهد. 
از 20 درصد سال 1385 شده  1394 كمتر 
است اما قيمت ها هرگز روندي فزاينده نداشته 
است. اكنون بهانه تحريم و افزايش نگهداري 
كاالهاي استراتژيك به ميزان باال نيز برداشته 
كه  دارند  وجود  دغدغه هايي  هنوز  اما  است، 
ممكن است پس از تحريم درهاي واردات باز 
شود. گزارش حاضر اين دغدغه را در گفت وگو 
ميان  در  مجلس  فعلي  دوره  نمايندگان  با 

گذاشته است.
رفع تحريم ها همه را اميدوار كرده تا شرايط 
اقتصادي كشور به سمت وسوي بهتري برود؛ در 
اين ميان چشِم اميِد كشاورزان هم به عنوان 
به  اقتصاد  مولد  از مهم ترين بخش هاي  يكي 
شرايط جديد دوخته شده تا گشايش جديد 
ديپلماسي كشور در سايه مديريت داخلي بتواند 

درهاي بسته كشاورزي را باز كند. 
محصوالت  صادرات  براي  راه  شدن  باز 
تبادل  امكان  آمدن  فراهم  مصرف،  بر  مازاد 
و  نهاده ها  واردات  تسهيل  تكنولوژي،  و  علم 
براي  زمينه سازي  همچنين  و  ماشين آالت 
توليد برخي مواد در داخل، از جمله مواردي 
مجلس  در  مردم  نمايندگان  كه  هستند 
شوراي اسالمي تأكيد مي كنند تحقق آنها در 
شرايط پساتحريم امكان پذير مي شود. هرچند 
هشدارهاي جدي نيز در رابطه با آسيب هاي 

احتمالي مطرح مي شود. 

سهم كشاورزي در پساتحريم

محمدتقي توكلي، نماينده اليگودرز و عضو 
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد: كشاورزي مي تواند بيشترين سهم را 

در پساتحريم داشته باشد. 
مي تواند  تحريم ها  رفع  مي كند:  تأكيد  او 
مثل  موانعي  و  محدوديت ها  از  را  ما  اقتصاد 
سرمايه گذاري خارجي و افزايش منابع خارج 
اين  مشمول  آن  تبع  به  هم  كشاورزي  كند؛ 
مسأله مي شود. ما در تحقيقات، از نظر منابع 
مالي مشكل داشتيم، در مكانيزاسيون هم بايد 
در  و  مي كرديم  وارد  خارج  از  را  ماشين آالت 
بخشي مثل مديريت مزرعه هم به منابع مالي 
دولت  درآمدهاي  كل  در  وقتي  داشتيم.  نياز 
گشايش ايجاد شود، چون كشاورزي در اولويت 

است، منابع بهتري برايش ايجاد مي شود. 

اين نماينده مجلس اضافه مي كند: از سوي 
ديگر، ما در خيلي بخش ها، كاالهايي را از خارج 
وارد مي كنيم كه مي توانيم با سرمايه گذاري هاي 
خاص حتي توسط خارجي ها، اينها را در داخل 
توليد كنيم. مثالً تخم چشم زده )بچه ماهي( از 
فرانسه وارد مي شود. سياست وزارت جهاد اين 
بود كه چرا در داخل توليد نشود؟ فرانسوي ها 
منطقه ما را بررسي كرده اند و با توجه به شرايط 
مناسب، مي خواهند در حد 10 ميليون يورو 
سرمايه گذاري كنند تا تمام بچه ماهي كشور در 

آنجا توليد شود. 
توكلي خاطرنشان مي كند: در بحث توليد 
كشورهايي  با  مي توانيم  هم  روغني  دانه هاي 
مثل برزيل و كانادا از لحاظ فناوري مشاركت 
در  را  روغني  دانه هاي  توليد  و  باشيم  داشته 
داخل افزايش دهيم تا جلوي واردات را بگيريم؛ 
افراد  اختيار  در  واردات  بخش هاي  از  خيلي 
خاصي است؛ مي شود آنها را حذف و توليد را 

گسترده كرد. 

بهتر  ايران در پساتحريم  بازار فروش 
خواهد شد

ديگر  عضو  ميرمرادزهي،  هدايت اهلل 
كميسيون كشاورزي نيز شرايط اين حوزه در 
پساتحريم را مثبت ارزيابي مي كند و مي گويد: 
بازار فروش ايران در پساتحريم بهتر خواهد شد. 
انجام  كه  تعاملي  با  مي دهد:  توضيح  او 
شده هم بازار فروش ما بهتر خواهد شد و هم 
محصوالتي كه الزم است، با قيمت مناسب تر و 
بدون واسطه به ايران وارد مي شود. در بخش 
كشاورزي محصوالتي مثل كود، بذر و سم مورد 
مصرف ما است. به اميد خدا با اجراي برجام 
كه تبديل به فرجام شده، تسهيل امورات بهتر 

انجام خواهد شد. 
ارزآوري  به  اشاره  با  مجلس  نماينده  اين 
شرايط  در  مي كند:  تأكيد  كشاورزي  بخش 
تحريم نمي توانستيم محصولمان را به جايي 
بفرستيم اما با تعاملي كه خواهيم داشت اين 
اتفاق مي افتد. از سوي ديگر، روند واردات هم 
تسهيل مي شود. مي توانيم اين ماشين آالت را 
راحت تر به كشور وارد كنيم و اين مسأله موجب 

مي شود كه سرعت و راندمان كار برود. 

خطِر پساتحريم
عباس  مثبت،  ديدگاه هاي  اين  كنار  در 
رجايي رييس كميسيون كشاورزي نسبت به 
مي گويد:  و  مي دهد  هشدار  پساتحريم  خطر 
يك خطر را هم احساس مي كنيم و آن هم 

اين است كه باز شدن درها و سهل شدن روابط 
مالي با دنيا، حجم واردات كاالهاي اساسي و 
نهاده ها را به كشور ما بيشتر كند. بايد مواظب 
باشيم كه چنين اتفاقي براي كشور ما نيفتد. 
دارايي هاي  شدن  آزاد  بحث  كه  اآلن  مثالً 
ما در خارج از كشور هست، به اين بهانه كه 
نمي خواهيم تورم در كشور افزايش پيدا كند 
و بيماري هلندي پيدا شود، كاالي اساسي و 
نهاده وارد كنيم. اينها به ضرر كشور است و 
رجايي  نيست.  هم  كشاورزي  بخش  نفع  به 
مطرح  را  پيشنهادي  خطر  اين  رفع  براي 
مي كند: اگر سهمي از اين مبلغ تعيين كنيم 
درست  كشاورزي  بخش  زيرساخت هاي  كه 
شود و روي گلخانه ها و آبياري سرمايه گذاري 
كنيم به نفع بخش كشاورزي خواهد بود. البته 
او هم بر شرايط مثبت پساتحريم تأكيد مي كند: 
برخالف صنعت و حوزه هاي ديگر، شايد نياز به 
حضورِ بازارهاي بين المللي در حوزه كشاورزي 
به جز بحث سرمايه گذاري و بحث هاي خاصي 
برخي  و  دامپزشكي  داروهاي  يك سري  مثل 
مي شوند  استفاده  بذر  عنوان  به  كه  دانه ها 
نداشته باشيم؛ ولي به هر حال اگر ارتباطات ما 
با دنيا خوب شود، مي توانيم از مراكز تحقيقاتي 
دنيا خوب تراستفاده كنيم و بعضي از امكاناتي 
كه تا امروز نمي توانستيم وارد كشور كنيم، وارد 

مي شود. 

رشد  در  تحريم ها  رفع  مثبت  اثرات 
كشاورزي

غالمرضا نوري قزلجه، عضو ديگر كميسيون 
كشاورزي نيز مي گويد: رفع تحريم ها مي تواند از 
دو منظِر صادرات و واردات، اثرات خوب و مثبتي 
را براي رشد كشاورزي كشورمان داشته باشد. 
اين نماينده مجلس تأكيد مي كند: قسمتي از 
اقتصادي ما در بخش هاي مختلف  مشكالت 
با عوامل خارجي و تحريم هاي ظالمانه مرتبط 
بود؛ برخي از محصوالت كشاورزي ما در بحث 
صادرات، با محدوديت هايي مواجه بودند، وقتي 
باشيم،  قيمت  داشته  صادرات  نمي توانستيم 
عمده فروشي  قيمت  مي آمد،  پايين  محصول 
هم در اغلب محصوالت خيلي پايين بود اما 
گشايش هايي كه اتفاق افتاده مي تواند به اين 
مسأله كمك كند. او ادامه مي دهد: در بحث 
واردات هم يك سري مواد اوليه از قبيل علوفه و 
دانه و مواد اوليه مورد نياز است كه  تنگناهايي 
از قبيل نقل و انتقاالت پول براي واردكنندگان 
وجود داشت و آنها متحمل هزينه هاي زيادي 
قسمت  اين  پساتحريم  شرايط  در  مي شدند. 

حذف مي شود و هزينه وارادات در اين بخش 
كاهش پيدا خواهد كرد؛ همچنين تنوع بازار 
براي واردكنندگان مواد اوليه و نهاده ها به وجود 
خواهد آمد. نوري قزلجه درباره خطِر احتمالي 
مي شود:  متذكر  هم  واردات  بي رويه  افزايش 
با تمركز وظايفي كه جهاد كشاورزي در اين 
زمينه دارد، قوانين الزم اجرا مي شود؛ به عنوان 
و  محصوالت  از  برخي  برداشت  زمان  مثال 
زماني كه توان داخلي براي پوشش بازار كفايت 
اين  اگر  باشيم؛  داشته  واردات  نبايد  مي كند 

قوانين اجرا شود به مشكلي برنخواهيم خورد. 

آينده  سال  از  را  كشاورزي  مي توان 
متحول كرد

كميسيون  ديگر  عضو  ايرانپور،  علي 
ابتداي  از  مي كند  پيش بيني  هم  كشاورزي 
سال آينده  بتوان به سمت و سويي رفت كه 
برنامه هاي الزم براي  متحول كردن كشاورزي 
به تسهيل شدن  ايرانپور هم  اجرايي كرد.  را 
مي گويد:  و  مي كند  اشاره  تجهيزات  واردات 
از نقاط ضعفي كه در بخش كشاورزي  يكي 
و  ماشين آالت  و  تجهيزات  نبوِد  دارد،  وجود 
ادوات كشاورزي است كه عمدتاً بايد از خارج 
از كشور وارد شود. به دليل اينكه اين  تجهيزات 
در اختيارمان نبوده، كشاورزي مان راندمان الزم 

و بازدهي كافي نداشته است. 
شرايط  در  كه  مي كند  اميدواري  ابراز  او 
پساتحريم تكنولوژي به كمك بخش كشاورزي 
سمت  به  سنتي  حالت  از  كشاورزي  و  بيايد 
صنعتي برود؛ تكنولوژي جديد و ماشين آالت 
كشاورزي باعث شود بخش كشاورزي راندمان 
بااليي پيدا كند تا اين بخش بتواند جايگاهش 
را در اقتصاد پيدا كند و شاهد افزايش بهره وري 

كشاورزي باشيم. 

و  رشد  تسبيح  نخ  كارآمد،  مديريت 
توسعه كشاورزي

در كنار تأثيرات مثبت پساتحريم نمي توان از 
تأثير مديريت كارآمد بر بخش كشاورزي غافل 
با مشكل كم آبي  شد. در شرايطي كه كشور 
مواجه است، اجراي طرح هايي چون مكانيزه 
مديريت  بهره وري،  افزايش  كشاورزي،  كردن 
آب و به كار گرفتن الگوي كشت مناسب در 
كناِر  در  مي تواند  كشور  مختلف  بخش هاي 
براي  را  مناسبي  شرايط  سياسي،  گشايش 
غير  در  فراهم كند  توسعه كشاورزي  و  رشد 
اين صورت شايد برجام هم نتواند كمك حال 

كشاورزاِن چشم انتظار باشد.
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جهادكشاورزي  وزارت  برنامه ريزي  معاون 
برجام  اجراي  گفت: درصورتي كه در شرايط 
بگوييم همه تعرفه ها صفر باشد و به وارد كنندگان 
اجازه مي دهيم كه هر چه خواستند وارد كنند، 
مي شود،  وارد كنندگان  براي  بهشتي  ايران 
را  كار  اين  اجازه  كشاورزي  جهاد  وزارت  اما 

نمي دهد. 
عبدالمهدي بخشنده در جمع خبرنگاران، 
اظهار كرد: در صورتي كه در زمان اجراي 
و  باشد  تعرفه ها صفر  همه  بگوييم  برجام 
هر  كه  مي دهيم  اجازه  وارد كنندگان  به 
چه مي خواهند وارد كنند ايران تبديل به 
بهشتي براي وارد كنندگان تبديل مي شود، 
به  توجه  با  كشاورزي  جهاد  وزارت  اما 
مسؤوليتي كه دارد اين اجازه را نمي دهد. 
وي افزود: كشاورزان خارجي با همه يارانه ها 
و اقليم مناسبي كه از جهت بارندگي دارند، 
ندارند  داخلي  كشاورزان  با  برابري  شرايط 
به همين منظور اين دولت و وزارت جهاد 
كشاورزي اجازه واردات بي رويه و ايجاد اين 
رقابت نابرابر، را به وارد كنندگان نمي دهد. 
ادامه  كشاورزي  جهاد  وزارت  سخنگوي 
داد: ما براي واردكنندگان محدوديت ايجاد 
مي كنيم كه اين محدوديت ها براي حمايت 

از توليد داخل است. 

يواشكي نمي شود ميوه وارد كرد
واردات  درباره  سؤالي  به  واكنش  در  وي 
قانوني ميوه به كشور گفت: ميوه كه به كشور 
وارد مي شود بطور قطع به صورت غيرقانوني و 
يواشكي  به صورت  و  قاچاق صورت مي گيرد 

نمي شود ميوه خارجي وارد كرد. 
بخشنده افزود: در صورتي كه ميوه بخواهد به 
صورت قانوني وارد شود، نيازمند ثبت سفارش و 
تأييديه بهداشتي و ترخيص از گمرك است كه 

اين امور براي واردات ميوه انجام نشده است. 
صورت  به  ميوه  قاچاق  كرد:  تصريح  وي 
پيله وري صورت مي گيرد و بعد از عبور از مرز 
در كاميون ها بارگيري شده و به كشور مي آيد 
يا اينكه ممكن است مرزباني به وظايف خود به 
درستي عمل نكرده يا غفلت كرده باشد يا آنها 

نيز مشكالتي براي خود داشته باشد. 
و  ايران  مرزهاي  گستردگي  افزود:   وي 
و  اطراف  كشورهاي  حكومت هاي  امني  نا
نداشتن اشراف بر روي مرزهاي خود، شرايط 
قاچاق ميوه را به كشور ما مهيا مي كند اما ما 

وظيفه داريم كه از ورود آنها جلوگيري كنيم. 
برنج  اندازه  از  بيش  واردات  درباره  وي 
گذشته  سال   2 در  برنج  واردات  نيزگفت: 
مديريت شده و واردات بيش از اندازه صورت 
گرفته از سال 92 باقي مانده است. به دولت 

گذشته نيز بايد براي واردات برنج بيش از اندازه 
محاصره  يا  از جنگ  آنها  زيرا  داد،  برنج حق 
مي ترسيدند و درصورتي كه من هم بودم شايد 
ما سه  افزود:  كار مي كردم. وي  اين  به  اقدام 
ميليون تن مصرف برنج داريم اما ميزان توليد 
اين محصول در كشور 2 ميليون است و كسري 
آن را بايد وارد كنيم و نمي توانيم بگوييم كه 

واردات برنج بطور كلي ممنوع باشد. 

كنترل  مسؤوليت  حمايت  سازمان 
قيمت گندم وارداتي است

بخشنده اظهار كرد: نظارت بر فروش گندم 
در بازار داخلي بر عهده سازمان حمايت است 
و  گندم  سفارش  ثبت  محدوديت  ايجاد  اما 
بازرگاني  حوزه  در  كالن  تصميم گيري هاي 
جهاد  وزارت  عهده  بر  كشاورزي  محصوالت 
كشاورزي است كه توقف ثبت سفارش گندم 
نيز بر اين اساس و براي جلو گيري از واردات 

بيشتر از نياز صورت گرفته است. 
سؤال  اين  به  پاسخ  در  مسؤول  مقام  اين 
چه  با  وارداتي  گندم  اينكه  بر  مبني  تسنيم 
قيمتي بايد به فروش برسد گفت: كيفيت گندم 
وارداتي با گندم داخلي متفاوت است و به نظر 
مي رسد كه در شرايط فعلي قيمت 800 تا 850 

توماني براي اين كاال منصفانه باشد. 

 نماينده فائو: 
ايران نيازمند برنامه 
راهبردي حكمراني 

پايدار آب است
نماينده مستقر سازمان خوار و بار جهاني 
براي  اصلي  راهكار  ايران گفت:  در  )فائو( 
خروج ايران از چالش كمبود آب، تدوين 
و اجراي برنامه راهبردي حكمراني پايدار 
همايش  در  ناكوزي«  »سرج  است.  آب 
بزرگداشت »روز ملي آب« در اتاق بازرگاني 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: فائو 
و دولت جمهوري اسالمي ايران سابقه چند 
مديريت  هدف  با  مستمر  همكاري  دهه 
پايدار منابع طبيعي كشور دارند. به گفته 
موفقيت هاي  هرچند  مسؤول،  مقام  اين 
متعددي در قبال اين همكاري به دست 
با  تا  است  شده  سعي  همواره  اما  آمده، 
تقويت اثربخشي و پايداري همكاري هاي 
مشترك، چالش هاي اكولوژيك در حفاظت 
قرار گيرند.  توجه  منابع طبيعي مورد  از 
بهينه  رويكردهاي  به  نياز  و  كميابي آب 
مديرت بهره برداي از منابع آب و حكمراني 
به عنوان چالش اكولوژيك در حفاظت از 

منابع طبيعي مطرح است. 
محرك  عوامل  جمعيت،  افزايش 
افزايش خودكفايي غذايي، شهرنشيني، 
توسعه اقتصادي اجتماعي در تركيب با 
اثرات منفي تغيير اقليم و كاهش قابل 
توجه كيفيت منابع آب، مهم ترين عوامل 
منطقه  در  آب  كميابي  تشديد كننده 
خاورميانه هستند. وي ادامه داد: براساس 
توسط  شده  منتشر  بيني هاي  پيش 
از كشورهاي  نيمي  آب،  منابع  مؤسسه 
آبي  تشن هاي   2040 سال  تا  منطقه 
بي شمار شديدي را تجربه خواهند كرد. 
بخش كشاورزي اينك حدود 70 درصد 
منابع آب جهان و نزديك به 95 درصد 
منابع آب بسياري از كشورهاي در حال 
توسعه را مصرف مي كند. روند رو به رشد 
وقوع خشكسالي ها و افزايش شدت آنها در 
يك دهه گذشته، هشداري براي منطقه 
غرب آسيا و شمال آفريقاست. به خطر 
افتادن بهره وري سامانه هاي كشاورزي با 
كاهش كيفيت منابع خاك، بيابان زدايي، 
افزايش شدت توفان هاي گردوغبار و افت 
معيشتي همراه شده است و خشكسالي 
در شرايطي كه راهكارهاي مناسب مواجه 
با آن درسطح محلي، ملي و منطقه اي 
وجود نداشته باشد، مي تواند بسيار مخرب 
باشد. ناكوزي تأكيد كرد: برنامه ريزي براي 
تخصيص منابع آب به صورت راهبردي، 
بررسي سياست هاي بخش هاي آب، غذا و 
انرژي، هماهنگي آنها با يكديگر و شرايط 
ريسك  كاهش  و  اقليم  تغيير  از  متأثر 
جهت  در  آن  مديريت  و  خشكسالي 
كشورها  براي  آب  از  استفاده  بهترين 

اهميت بسيار زيادي دارد. 

معاون برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي: 

نمي گذاريم ايراِن پساتحريم بهشت وارد كننده ها شود

طرح دولت براي جلوگيري از نرخ شكني محصوالت كشاورزي
اجراي  از  جهادكشاورزي  وزير  قائم مقام 
به  كاال  بورس  در  تضميني«  »قيمت  طرح 
جاي » خريد تضميني« توسط دولت با هدف 
جلوگيري از نرخ شكني محصوالت كشاورزي 

در بازار خبر داد. 
سيدمهدي كالته افزود: »معتقدم خريد 
صحنه  از  سريع تر  هرچه  بايد  تضميني 
حذف شود و شاهد آن باشيم كه كشاورزان 
خداحافظي  خريد  نوع  اين  نارسايي هاي  با 
براي تمامي  كنند و طرح قيمت تضميني 

محصوالت كشاورزي اجرايي شود.«
وي با اشاره به آيين نامه ماده 33 قانون 
افزايش بهره وري بخش كشاورزي در سال 
جاري از طريق بورس كاال افزود: اميدواريم 
از  پس  مربوطه  دستگاه هاي  هماهنگي  با 
بررسي نتايج اين نوع خريد از سال آينده، 
قالب  در  بيشتري  فروش محصوالت  شاهد 
تصريح  رحماني  كالته  باشيم.  كاال  بورس 
كرد: سازمان مركزي تعاون روستايي كشور 
هم اميدوار است با اجراي سياست هاي جديد 
بتواند  ذيربط،  دستگاه هاي  ساير  كمك  و 
محصول توليدي كشاورزان را با قيمت واقعي 

به دست مصرف كنندگان برساند. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران گفت: بر اساس ماده 33 قانون افزايش 
بهره برداران  كشاورزي،  بخش  بهره وري 
تابلوي  روي  فروش  براي  را  خود  محصول 
بورس كاال مي برند و چنانچه قيمت آن از نرخ 

تضميني اعالم شده از سوي دولت كمتر بود، 
مورد معامله قرار گرفته و نرخ مابه التفاوت آن 
از سوي دولت پرداخت مي شود. وي افزود: 
از آنجا كه سهم دولت در پرداخت اين نرخ 
كاهش پيدا مي كند، از بار مالي آن كاسته 
شده و كشاورزان نيز ظرف چند روز كاري به 
بهاي محصول فروخته شده خود مي رسند. 
تضميني محصوالت  قيمت  اجراي طرح  با 
كشاورزي در بورس كاال، يكي از بزرگ ترين 
مشكالت اصلي خريد تضميني كه در گذشته 
با عنوان ديركرد در پرداخت وجه معامله از 
شد.  خواهد  برطرف  بود،  رايج  دولت  سوي 
وي گفت: از آنجا كه بايد سياست هاي قانون 
مذكور هرچه سريع تر اجرايي شود، بهتر است 
با اجراي طرح هاي آزمايشي براي محصوالت 
كشاورزي مزيت دار عمل كنيم تا به تدريج 
را جايگزين خريد  تضميني  قيمت  بتوانيم 

تضميني كنيم. 

حذف شكاف قيمتي محصوالت
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي درباره ديگر 
مزاياي مثبت اجراي طرح قيمت تضميني 
طرح  اين  اثرات  سريعترين  از  يكي  گفت: 
در كشور، جلوگيري از نرخ شكني كاالهاي 
كشاورزي خواهد بود، بطوري كه كشاورزان 
با  محصوالتشان  فروش  به  مجبور  ديگر 
قيمت هاي پايين نبوده و به آساني كاالهايشان 

را روي تابلوي بورس كاال خواهند برد. 

طرح  اين  مسؤول،  مقام  اين  گفته  به 
با  بطور كامل از كشاورزان حمايت كرده و 
فروش محصوالت با قيمت واقعي و دريافت 
سريع وجه معامله، انگيزه آنها را براي توليد 
از  مي دهد.  افزايش  باكيفيت تر  محصوالت 
سوي ديگر، اجراي طرح مذكور هزينه هاي 
دولت را نيز كاهش مي دهد، چرا كه دولت به 
جاي پرداخت كل بهاي كاالي خريداري شده 
از كشاورزان، تنها مابه التفاوت آن را پرداخت 
اميدواري  ابراز  رحماني  كالته  كرد.  خواهد 
كرد: هرچه سريع تر هماهنگي براي تخصيص 
و پرداخت مابه التفاوت يادشده با دستگاه هاي 
ذي ربط انجام شود تا »طعم خوش« اين نوع 
خريد براي بهره برداران باقي بماند و ديركرد 
دوباره، مانع از استقبال آنها نشود. وي درباره 
در  روستايي  تعاون  مركزي  سازمان  نقش 
اجراي موفق طرح قيمت تضميني گفت: اين 
سازمان با معرفي انبارها به بورس كاال تالش 
كرد تا به عنوان بازارگردان در روند معامالت 
ذرت ايفاي نقش كند و سياست جديد دولت 
به نحو احسن اجرايي شود. مديرعامل سازمان 
افزود: در اين راستا،  تعاون روستايي كشور 
تالش  سازمان  اين  اندركاران  تمامي دست 
كردند تا كمك هاي شاياني به اجراي طرح 
داشته باشند چون اعتقاد داريم حذف برخي 
دالل ها و واسطه ها در روند فوق توانسته است 
شكافي كه بين قيمت واقعي وجود دارد را تا 

حدودي مرتفع كند. 
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چگونگي تقسيم ارزش افزوده ارزش چغندر قند و نيشكر
همواره اين پرسش وجود دارد كه ارزش افزوده شكر چگونه 
به دست مي آيد و چگونه تقسيم مي شود. نشريه بين المللي شكر 
و شيرين كننده ها به تازگي در اين باره گزارش تهيه كرده است 

كه مي خوانيد:
هدف از اين مطالعه، نشان دادن سهم توليدكنندگان چغندرقند 
و نيشكر و كارخانه هاي آسياب هاي در سراسر جهان از ارزش شكر 
است. داده هاي اين مطالعه از ميان 27 پاسخ به دست آمده از 
اعضاي انجمن جهاني توليدكنندگان چغندر و نيشكر در طول 

تابستان 2015 استخراج شده است.
اطالعات كشورها به شرح ذيل طبقه بندي شده است:

گواتماال،  كلمبيا،  برزيل،  مركزي:  و  جنوبي  آمريكاي   *
هندوراس، نيكاراگوا، السالوادور

* آمريكاي شمالي: مكزيك و اياالت متحده
* آفريقا: آفريقاي جنوبي، ساحل عاج، كنيا، مراكش، موريس، 

سوآزيلند و تانزانيا
* آسيا: هند، ژاپن و تايلند

)شامل جزاير  فرانسه  بلژيك،  )آلمان،  اروپا  اتحاديه  اروپا:   *
رئونيون، دانمارك، روماني و تركيه(

* اقيانوسيه: استراليا و فيجي
اين مطالعه تنها در رابطه با توليدكنندگان مستقل است. به 
طور كلي مي توان گفت كه در حدود 40 درصد تا 60 درصد 
ارزش شكر چغندري را توليدكنندگان چغندر و 50 درصد تا 70 
درصد از ارزش شكر نيشكري را توليدكنندگان نيشكر دريافت 
مي كنند. در اغلب موارد، مقدار اين ارقام ثابت پيش بيني مي شود. 
ليكن از آنجايي كه قوانين متعددي براي تثبيت قيمت ها وجود 
دارد و تعداد كشورها در اين خصوص نيز زياد است، هيچ مفهوم 
مقايسه اي، بدون نگاه بسيار دقيق به جزييات در سياست هاي 

گوناگون و بخش هاي داخلي وجود ندارد.
با اين حال به لحاظ تنوع، سه اصل سيستماتيك وجود دارد كه 

پرسش هاي زير را مطرح خواهند كرد:
* قيمت چغندر – نيشكر بر اساس چه قوانيني و چگونه تعيين 

مي گردد؟
* تقسيم بندي بازار به منظور رسيدن به اين قيمت ها چگونه 
است؟ چه ميزان از جزييات و چه محصوالت و محصوالت فرعي 

مد نظر قرار داده شده اند؟
* و در نهايت، چه تضاميني براي يك توليدكننده وجود دارد 

و او تا چه حد مي تواند وارد سيستم هاي تقسيم و كنترل گردد؟
1- چگونگي تصميم گيري و تثبيت قيمت چغندر – شكر

قيمت هاي تثبيت شده دولتي
توليدكنندگان،  از  حمايت  منظور  به  كشورها  از  برخي  در 
قيمت چغندر – نيشكر كم و بيش توسط دولت مركزي يا ايالتي 
تحميل مي گردد. در برخي موارد، دولت قيمت هاي داخلي شكر 
 را نيز كنترل مي كند تا از ريسك پذيري بازار توسط كارخانه ها 
جلوگيري به عمل آيد. الزم به ذكر است كه اين كشورها هرگز 

كشورهاي صادركننده نمي باشند.
سه نمونه ارايه شده در اين مطالعه به شرح زير مي باشند:

* در مراكش قيمت شكر، سود توزيع و قيمت هاي چغندر و 
نيشكر توسط دولت تعيين مي شود. تفاله متعلق به كشاورزي )يا 
پرداخت كننده هزينه قيمت خشك كردن آن( است و باگاس آن 

نصيب كارخانه مي شود.
* در تركيه، سه سهميه وجود دارد: سهميه الف كه حجم 
آن در ابتداي فصل تثبيت شده و تنها مي تواند در بازار داخلي 
با قيمت ثابت، توسط يك ساختار درون بخشي و دولتي )هيأت 
شكر تركيه( فروخته شود، قيمت چغندر در اين حالت ثابت است، 

چغندركاران صاحب 20 درصد از تفاله مي باشند.
* در ژاپن، دولت به طور غيرمستقيم )از طريق قيمت واردات 
شكر خام و حداقل قيمت( و توافقنامه درون بخشي، قيمت هاي 
داخلي را تعيين مي نمايد كه 46 درصد ارزش شكر به چغندركاران 

اختصاص مي يابد. تفاله و مالس آن متعلق به كارخانه است.
در مورد هند نيز مي توان همين سخن را بيان كرد اگرچه 
شرايط آن كمي متفاوت است. قيمت شكر در اين كشور بر اساس 
دو قيمت متفاوت تعيين مي گردد: يكي تحت عنوان قيمت پاداش 
منصفانه )FRP( است كه توسط دولت مركزي تعيين مي گردد، و 
ديگري، قيمت توصيه شده دولتي )SAP( است كه همواره باالتر 
از قيمت پاداش منصفانه بوده و توسط دولت هاي مستقل تعيين 
مي شود. با اين حال، دولت قيمت داخلي شكر را تثبيت نمي نمايد.

اين وضعيت از چرخه هندوستان سرچشمه مي گيرد: زماني كه 
قيمت ها پايين است، كارخانه ها قادر نيستند مطالبات كشاورزان را 
پرداخت نمايند، در دوره بعد كشاورزان توليد را كاهش يا متوقف 
نموده و اين موضوع منجر به ايجاد كمبود شده و در نهايت سبب 
افزايش قيمت ها و بازگشت توليد به حالت عادي مي گردد. يك 
طرح تجديدنظر و اصالحي در جريان است تا اين روند را تغيير 
دهد، در اين راستا توصيه هايي نيز توسط كميته رانگاراجان به 
دولت شده است كه هم اكنون مورد بحث مي باشد. در اين حالت، 
تثبيت قيمت نيشكر مي تواند به درآمد دريافتي از فروش شكر، 
مالس و باگاس توسط كارخانه ها مرتبط باشد، )به نسبت 70 و 

30 به نفع كشاورزان(
قيمت پاداش منصفانه بر قوت خود باقي خواهد ماند و به عنوان 
قيمت تضميني عمل مي نمايد، قيمت توصيه شده دولتي حذف و 
قيمت نهايي در انتهاي فصل از طريق سيستم گزارش قيمت براي 

شكر و محصوالت مشابه، تثبيت مي گردد.
2-1- تعيين قيمت ها از طريق مذاكرات دوره اي

در موارد بسيار نادر، قيمت چغندرقند و نيشكر بر اساس مذاكره 
ميان كشاورزان و كارخانه تعيين مي شود، ليكن اين قيمت گذاري 
انجام  قانون خاصي  نهايي و بدون  از محصول  در برخي موارد 
مي گيرد. اين مذاكرات نيازمند يك ساختار استادانه و قدرتمند 
حرفه اي است كه به قيمتي يك جانبه از سوي كارخانه ها تبديل 
نگردد. به عالوه مذاكرات دوره اي )همواره در مثال هاي داده شده 
به صورت ساليانه( بوده است و بنابراين بسيار خطرناك است چرا 

كه اين قيمت ها مي توانند هر سال زير سؤال قرار گيرند.
در اينجا سه نمونه ارايه شده است:

* در هندوراس جنوبي، هر توليدكننده به واسطه يك قرارداد، 
با كارخانه خود در ارتباط است كه به نظر مي رسد مذاكرات آنها 
بسيار متوازن است: قيمت شكر بر اساس محتواي شكر آن و در 
زمان امضاي قرارداد تعيين مي گردد و مي تواند تا 5 سال نيز ادامه 

داشته باشد. باگاس به كارخانه ها تعلق دارد.

دسته جمعي  مذاكره  به صورت  شرايط  عاج،  ساحل  در   *
است، قيمت پيش از هر فصل به وسيله مذاكرات ميان نمايندگان 
پرورش دهنده و كارخانه تثبيت مي گردد. اين قيمت براي نيشكر 
تحويلي برحسب تن بوده و ربطي به محتواي شكر آن ندارد. 

باگاس نيشكر در اين حالت متعلق به كارخانه ها است.
دانمارك،  بريتانيا،  مانند  اروپايي  كشورهاي  از  برخي  در   *
روماني و آلمان شمالي )NZ( و جنوبي )SZ(، قيمت چغندر 
تثبيت  آن  فرآوري كننده  و  پرورش دهندگان  ميان  مذاكرات  با 
مي گردد. الزم به ذكر است كه با اين حال اين تثبيت قيمت با 
تضاميني همراه است: قيمت همواره باالتر از حداقل قيمت چغندر 
تثبيت شده توسط قوانين اروپا بوده و اين الزام وجود دارد كه تفاله 
)يا ارزش مربوطه آن( به كشاورز بازگردد. تثبيت قيمت مي تواند 

در حالت هاي زير اتفاق افتد:
1- پيش از كاشت )در بريتانيا(

2- پيش از كاشت ولي همراه با امكان تغييرات در طول دوره 
)دانمارك(

3- در طول دوره )در آلمان شمالي، قيمت در حدود ماه فوريه 
تثبيت مي گردد، براي مثال، پس از برداشت چغندر و پيش از آن 

كه كل شكر دوره فروخته شود(.

قيمت هاي محاسبه شده بازار بر طبق قوانين از پيش 
تعريف شده

در اغلب موارد، اين مسأله شامل اعمال قوانين موجود همراه 
با قيمت نيشكر- چغندر قند بر روي قيمت محصول نهايي است. 
قوانين مي توانند توسط دولت )براي مثال در تايلند(، يا با مذاكرات 
ميان بخشي )براي مثال در برزيل( تثبيت گردند. در مورد حالت 
دوم، زماني كه قوانين تثبيت شدند، مذاكرات ميان بخشي محدود 
مي شوند به ويژه در مواردي كه اين موضوع در قوانين اوليه به 

وضوح قيد شده باشند.
قيمت مي تواند به سه طريق تثبيت گردد: توسط درصدي از 
محصوالت صنعتي، يك فرمول و يا از طريق سيستم قيمتي مركب.

به  مقدار محصوالت صنعتي  از  نخست، درصدي  در حالت 
پرورش دهنده تعلق مي گيرد.

به طور كلي در اين حالت درصد ثابتي از ارزش محصوالت  
كارخانه به پرورش دهنده اختصاص مي يابد. در اغلب موارد )ولي 
نه در همه موارد(، تنها شكر مد نظر قرار داده مي شود، اين موضوع 
گواتماال،  كشورهاي  در  ويژه  به  امر  اين  آمد.  خواهد  ادامه  در 
كلمبيا، السالوادور، اياالت متحده، آفريقاي جنوبي،  مكزيك، برزيل، 



7شكر نجمن صنفي کارخاهن اهی قند و شكر اریان 
ا

شماره 153 - بهمن و اسفند1394 

موريس، سوازيلند، فيجي، تايلند، بيلز، تانزانيا، نيكاراگوئه و كنيا 
قابل مشاهده است. مقايسه اين درصدها با يكديگر كار غلطي است 
زيرا هر يك از اين درصدها عوامل متعدد و مختلفي را مد نظر قرار 

داده اند كه اين موضوع در بخش بعدي گزارش خواهد آمد.

تعدد بسيار زياد قوانين و كشورها...!
به طور كلي، سهم توليدكنندگان چغندرقند از ارزش شكر در 
حدود 40 درصد الي 60 درصد و سهم توليدكنندگان نيشكر در 
حدود 50 الي 70 درصد است. با توجه به قوانين تعريف شده، اين 

ارزش در اغلب موارد قياس تثبيت شده است.
با اين حال، تنوع زياد شرايط بدين معني است كه ارايه يك 
مقايسه دقيق غيرممكن است. به طور كلي، صرفاً شكر مد نظر 
قرار مي گيرد ليكن در برخي از موارد )مانند تايلند(، عالوه بر شكر 
به مالس نيز توجه مي شود و در برخي موارد )مانند برزيل(، حتي 
اتانول توليدي مستقيم از نيشكر نيز در نظر گرفته مي شود، اين 
موضوع در ادامه خواهد آمد. اين سيستم مي تواند به صورت قانوني 
)موريس( و يا به واسطه توافقنامه ميان بخشي )گواتماال(، تثبيت 
گردد. تثبيت اين درصد يا فرمول ممكن است در سطح آسياب، 
گروه شكر، منطقه و يا كشور صورت گيرد. اين سيستم همچنين 
مي تواند با متوسط مرتبط باشد كه خود بر اساس منطقه و يا 
شركت تطبيق مي يابد. تمامي اين موارد به اين بستگي دارد كه 
چه چيزي به عنوان عامل ارجح در قيمت م ؤثر است: آيا برداشت 
و حمل نيشكر 0 چغندر توسط پرورش دهنده صورت مي گيرد 
يا  فرآوري كننده، آيا تفاله، باگاس و مالس نيز مد نظر قرار داده 
مي شوند يا خير؟ آيا فرمول مربوطه بر اساس متوسط ملي تعيين 
شده است و يا متوسط  كارخانه؟ آيا اين فرمول بر اساس قيمت 
مصرف كننده تعيين شده است يا قيمت صادرات در مقصد و يا 

قيمت در كارخانه و غيره.

تقسيم بازار
زماني كه قيمت چغندر – نيشكر به واسطه اعمال درصدي از 
ارزش شكر و يا توسط فرمول  موجودتثبيت مي گردد، اين قيمت 
مي تواند در محصول نهايي به روش هاي مختلفي منعكس گردد. 
هر كشور بازارهاي خود را به روش خود و بسته به شرايط آن 
بازارها تقسيم بندي مي نمايد. بنابراين، ما تنها مي توانيم به ارائه 

نمونه هاي انجام شده اشاره كنيم.

9 بخش متفاوت در برزيل
يكي از نمونه هاي بسيار كامل تقسيم بندي به ازاي هر محصول 
را مي توان در كشور برزيل مشاهده نمود. توليد صنعتي در برزيل 

به 9 بخش تقسيم مي گردد:
* سه بخش مربوط به شكر: شكر داخلي، شكر تصفيه شده 

براي صادرات و شكر خام براي صادرات
* و شش بخش براي اتانول:

1- سه بخش براي اتانول خشك )براي سوخت – داخلي يا 
صادرات – يا براي مصارف صنعتي(

2- و سه بخش براي اتانول آبدار )براي سوخت – داخلي يا 
صادرات- يا براي مصارف صنعتي(

هر بخش داراي تعريفي خاص است كه توسط يك نهاد 
عمومي و بر طبق شرايط تعريف شده ميان بخشي مديريت 
مي گردد. بنابراين يك جدول تبديل براي تبديل متوسط 
قيمت محصول به قيمت نيشكر، از طريق محاسبه متوسط 
قيمت يك كيلوگرم ATR )كل شكر قابل بازيابي( مورد 
نياز براي توليد هر محصول و اعمال سهم 59/9 درصد 
ارزش شكر و 62/1 درصد ارزش اتانول به پرورش دهنده 
وجود دارد )هزينه هاي برداشت و تحويل توسط كشاورز 
اين متوسط قيمت در سطح محلي  پرداخت مي گردد(. 
مي تواند  كه  مي گردد  تعريف  مختلط  توليد  اساس  بر 
توسط آسياب و يا از طريق تفكيك توليد حقيقي تعريف 
گردد: اين تصميم بر اساس توافق ميان انجمن آسياب و 

پرورش دهندگان محلي اتخاذ مي گردد.

بازارهاي صادراتي ترجيحي
در زمينه صادرات، اين تقسيم بندي مي تواند در بازارهاي مختلف 
از نظر سودآوري سنتي اعمال گردد، اين حالت در كشورهاي 
نيكاراگوئه و گواتماال با در نظر گرفتن بازارهاي سهميه اي )به طور 
عمده در بازارهاي اياالت متحده و اتحاديه اروپا( اتفاق مي افتد. 
مكزيك نيز در راستاي محاسبه قيمت صادراتي خود، مالحظات 
خاصي را براي بازار اياالت متحده در نظر گرفته است، قيمت 
داخلي اياالت متحده آمريكا )شكر شماره 16 نيويورك( از طريق 

احجام اظهار شده توسط مشتري وزن دهي مي گردد.

تفاوت ها در بازارهاي داخلي
سيستم ملي تجميع اطالعات بازار )SNIIM( در مكزيك، 
يك نوع خدمات آماري وزارت كشاورزي است كه كشور را 
به شش ناحيه تقسيم نموده و قيمت مرجع مورد استفاده 
براي بازار داخلي است كه از متوسط قيمت هر ناحيه محاسبه 
مي گردد. بدين ترتيب قيمت خريد عمده فروشي به دست 
مي آيد. بر اساس توافقنامه ميان بخشي، اين گونه تصميم گيري 
شده است كه از اين قيمت 6/4 درصد كسر گردد تا قيمت 

محصول در كارخانه به دست آيد.
اين كار در اروپا )به ويژه در فرانسه(، انتقاداتي را از سوي 
كشاورزان نسبت سيستم پايش قيمت توسط كميسيون اروپا 
در پي داشته است: اين كميسيون قيمت واحدي را تعيين 
مي نمايد كه برابر با متوسط كل قيمت كشورهاي اتحاديه اروپا 
مي باشد. در فرانسه، آژانس عمومي مسؤول اعالم قيمت ها به 
كميسيون اروپا بوده و اطمينان حاصل مي نمايد كه قيمت 
پرداختي چغندر به پرورش دهندگان و فرآوري كنندگان بر طبق 
قوانين بين بخشي باشد، ليكن پرورش دهندگان از قيمت تعيين 

شده توسط فرآوري كنندگان اطالعي ندارند.

انطباق تقسيم بندي هاي مختلف بازار
در كلمبيا، توسعه فعلي اتانول با تبديل معادل شكر سهم اتانول 
همراه بوده است كه قابل پرداخت به پرورش دهنده مي باشد. هم اكنون 
اين تغيير در مذاكرات در بخش هاي داخلي در حال بحث است. در 
ادامه خواهيم ديد كه ظهور بازار الكتريسيته به واسطه توليد برق، 

نشاندهنده تغيير بسيار كمي در تقسيم بندي هاي فعلي مي باشد.

رفتار محصوالت جانبي چگونه است؟
تعداد بسيار كمي از كشورها هستند كه داراي تقسيم بندي 
محصوالت جانبي مي باشند، اگرچه اين كار به نظر منطقي مي رسد.

مالس
ارزش مالس در كشورهاي مختلف و بسته به شرايط آنها، 
اتحاديه  در  مي شوند.  داده  قرار  نظر  مد  متفاوتي  روش هاي  به 
اروپا، ژاپن و برخي ديگر از كشورها، مالس به عنوان يك دارايي 
انحصاري كارخانه محسوب مي شود. اين شرايط را مي توان به دو 

صورت مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
سهميه اي،  فرمول  كه  گرفت  نظر  در  گونه  اين  مي توان   *
محتوي شكر در مالس را مد نظر قرار مي دهد كه در اين شرايط 

قيمت آن برابر با قيمت شكر خواهد بود.
* يا مي توان اين گونه در نظر گرفت كه هيچ پرداختي 
براي مالس به كشاورز صورت نمي پذيرد. در نيكاراگوئه، مقدار 
ثابتي را بابت بهاي مالس به كشاورزان پرداخت مي گردد: آنها 
53 درصد از ارزش شكر فروخته شده توسط كارخانه ها در 
بخش هاي مختلف بازار را به همراه قيمت مكملي براي مالس 
با برابر  مكمل  قيمت  اين  حقيقت،  )در  مي نمايند   دريافت 

10 درصد مي باشد(. در سوازيلند، محاسبه سهميه مالس نيز 
همانند شكر بر عهده انجمن شكر سوازيلند است. در آفريقاي 
جنوبي، تايلند و فيجي، سهم ارزش مالس همانند سهم شكر به 
كشاورزان ارايه مي گردد. در موريس، كل مالس توليدي متعلق 
به كشاورز است و اغلب آنها به كارخانه اجازه مي دهند آن را 

براي توليد اتانول، عرق نيشكر يا خوراك دام بفروش برساند.

تفاله
وضعيت تفاله بسيار متفاوت است:

ليكن  است  به كشاورز  متعلق  توليدي  تفاله  مراكش، كل  در 
مي بايست هزينه هاي مربوط به خشك نمودن و بسته بندي آن را 
پرداخت نمايد. در اروپا و بر اساس قوانين آن، تفاله متعلق به كشاورز 
از كشورها ارزش آن را در قيمت چغندرقند  مي باشد، در برخي 
از كشورها  برخي ديگر  و  بريتانيا(  )براي مثال  نظر مي گيرند  در 
قيمت هاي مكمل را به پرورش دهندگاني پرداخت مي نمايند كه 
تمايلي به دريافت تفاله ندارند. در فرانسه، بسياري از كشاورزان خود 
را براي رويارويي با خشك نمودن و فروش تفاله، آماده مي كنند، در 

غير اين صورت، آنها هزينه آن را پرداخت مي نمايند.
در تركيه كشاورزان مالك 20 درصد از تفاله بوده و مي توانند 
ماده  درصد  با 23  پرس شده  )تفاله  فيزيكي  به صورت  را  آن 

خشك( و يا معادل ارزشي آن را دريافت كنند.
در ژاپن، كل تفاله متعلق به فرآوري كننده است.

در اياالت متحده، برخي از تعاوني ها، درآمد حاصل از تفاله را 
در حساب هاي درآمدي خود منظور مي كنند كه بين كشاورز و 

فرآوري كننده تقسيم شده است.

باگاس
باگاس به دو صورت مي تواند در توليد انرژي مورد استفاده قرار 
گيرد: براي استفاده داخلي شركت كه در حال حاضر در برخي 
از كشورها مانند برزيل صورت مي پذيرد، در اين صورت سهم 
پرورش دهنده – آسياب از ارزش شكر براي اين گونه از مصارف 

باگاس مد نظر قرار داده شده است.
براي استفاده داخلي شركت جهت توليد الكتريسيته با هدف 
فروش به شبكه، عليرغم توسعه توليد برق، شركت هاي كمي وجود 
دارند كه درآمدي ناشي از فروش الكتريسيته را با پرورش دهنده 
تقسيم مي كنند زيرا، فرآوري كنندگان به اين نكته توجه دارند كه 
پيش نياز فروش الكتريسيته به شبكه، اقدامات سرمايه گذاري براي 

كارآمدتر شدن ديگ هاي جوش است.
تاكنون سه شيوه پرداخت به پرورش دهندگان براي باگاس 

مشاهده شده است:
در بليز همانند موريس، كشاورز مقدار ثابتي را از بابت كيلووات 
ساعت برق فروخته شده به شبكه دريافت مي دارند. در بليز، اين 
مقدار برابر يا معادل 0/7 درصد پرداخت بهاي نيشكر براي شكر است 
ليكن، در حقيقت اين امكان براي كشاورز وجود ندارد كه ارتباطي 
ميان درآمد واقعي حاصل اين كار براي شركت و خودش قائل باشد.

در جزيره ريونيون، از مستعمرات خارجي فرانسه كه 80 درصد شكر 
نيشكري اروپا را تأمين مي نمايد، پرداخت به كشاورز از طريق توافق ميان 

پرورش دهندگان و فرآوري كنندگان و به دو صورت زير انجام مي پذيرد:
1- پرميوم توليد باگاس: مبلغي است كه به پرورش دهندگان با در 
نظر گرفتن نرخ برآوردي ثابت معادل ارزش باگاس در صنعت پرداخت 
مي گردد و بيش از ارزش فعلي در نظر گرفته شده براي قيمت نيشكر 
است )اين مبلغ ثابت و برابر با 39/9 يورو به ازاي هر تن مي باشد(. اين 
مبلغ مي تواند بسته به كيفيت نيشكر تحويلي، ارزش معادل 3 درصد 

تا 5 درصد قيمت نيشكر داشته باشد )1/3 تا 2 يورو به ازاي هر تن(.
مجاور  نيروگاه  دو  باگاس:  از  حاصل  انرژي  توليد  حق   -2
كارخانه هاي شكر، در طول كمپين سوخت ذغال سنگ خود را 
با باگاس جايگزين مي نمايد )به طور متوسط برآورد مي شود كه در 
طول سال 10 درصد از نيازمندي الكتريسيته جزيره توسط باگاس 
الكتريسيته  توليد  براي  مصرفي  باگاس  ارزش  مي گردد(  تأمين 
فروخته شده به شبكه، توسط پرورش دهندگان، فرآوري كنندگان، 
مهندسان حرارتي، دولت و مديريت شبكه تعيين مي گردد. در اين 
تصميم گيري ارزش ذغال سنگ صرفه جويي شده و كيلووات ساعت 
الكتريسيته توليد شده مد نظر قرار داده مي شود. كل مبلغ دريافت 
شده توسط فرآوري كنندگان برابر 14/50 يورو به ازاي هر تن نيشكر 
مي باشد كه مبلغ 12/30 يورو به ازاي هر تن را به پرورش دهنده 
داده و حدود 2/2 يورو به ازاي هر تن را براي خود نگه داشته و 0/56 

يورو به ازاي هر تن را به مركز تحقيقاتي نيشكر مي دهند.
منبع: نيشكر نيوز
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OECD 601 ميليارد دالر حجم حمايت از كشاورزي در
در نروژ، سوييس، كره جنوبي و ايسلند بيش از 40 درصد دريافتي هاي ناخالص كشاورزان هنوز ناشي از حمايت كشاورزي است

آيا حمايت از توليد محصوالت كشاورزي – صنعتي كه يك 
پا در زمين دارند و يك سر در بخش صنعت پايان يافته است؟ 
برخي از كساني كه طرفدار واردات كاالهاي يادشده مثل شكر، 
برنج، سويا و... هستند به آزادسازي هاي جهاني اشاره مي كنند 
و خواستار حذف حمايت از اين محصوالت در ايران شده اند. اين 
گروه توجه ندارند كه هنوز در بسياري از كشورهاي جهان حمايت 

از كشاورزي يك اصل است.
م ؤسسه  پژوهشگران  محمدزاده  رويا  و  عسگري  فاطمه 
روستايي  توسعه  و  كشاورزي  اقتصاد  برنامه ريزي،  پژوهش هاي 
نوشته اي تحت عنوان »پايش و ارزشيابي سياست هاي كشاورزي 
در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و 8 كشور 
نوظهور صنعتي« را ترجمه كرده اند كه نشان مي دهد حمايت ها از 
كشاورزي قطع نشده است بلكه شكل آن دگرگون شده است. اين 

گزارش را مي خوانيد:
جهت گيري هاي  و  ابزار  ميزان،  تجربه،  بررسي  شك  بدون 
حمايت از بخش كشاورزي در كشورهاي پيشرو مي تواند راهنماي 
مناسبي براي بكارگيري شيوه و روش هاي نوين حمايت از اين 

بخش در ايران باشد.
سازمان همكاري اقتصاد و توسعه همه ساله گزارش »پايش 
 OECD و ارزشيابي سياست هاي كشاورزي در كشورهاي عضو
به  گزارش  اين  مي كند.  منتشر  را  نوظهور«  اقتصاد  هشت  و 
تحوالت  و  كشاورزي  بخش  از  حمايت  كل  ميزان  اندازه گيري 
سياستگذاري در اين كشورها مي پردازد. ميزان كل حمايت از 

بخش كشاورزي به سه جزء شامل:
الف- حمايت از توليدكننده بخش كشاورزي كه شامل 
ارزش پولي كلي حمايت هاي انجام شده از قيمت دريافتي 
براي محصول و يا پرداخت براي نهاده هاي مورد استفاده 
توسط بخش كشاورزي است و به طور معمول به صورت 

درصدي از كل ارزش توليد بيان مي شود.
ب- حمايت از خدمات عمومي و زيربنايي كشاورزي

ج- حمايت از مصرف كننده محصوالت كشاورزي
كشورهاي OECD و اقتصادهاي نوظهور كه بازيگران مهم 
به شمار مي آيند شامل  بازارهاي جهاني محصوالت كشاورزي 

49 كشور و تقريباً 88 درصد از ارزش افزوده كشاورزي جهان را 
به خود اختصاص مي دهند. اين كشورها صرف نظر از تفاوت هاي 
ساختاري، در اهداف كلي خود، شامل قابليت سوددهي اقتصادي 
بخش كشاورزي و به طور كلي تر فعاليت هاي اقتصادي در مناطق 
روستايي؛ توليد مواد غذايي كافي و مغذي براي برطرف كردن 
نيازهاي جمعيت جهاني رو به رشد و مرفه تر، و بهبود پايداري 
اشتراك  غذايي  مواد  توليد  براي  محيطي طوالني مدت  زيست 

سياست دارند.
سياست هاي كشاورزي 49 كشور تحت پوشش اين گزارش به 
چالش هاي متنوعي پاسخ مي دهند كه منعكس كننده ناهمگوني 
نقش هايي است كه كشاورزي در اقتصاد آنها ايفا مي كند. در برخي 
از كشورها منابع طبيعي مورد استفاده براي كشاورزي، به ويژه 
زمين و آب نسبتاً فراوان است، در حالي كه در ساير كشورها اين 
منابع نسبتاً كمياب مي باشد. چنين تمايزاتي در سطوح درآمد 
و منابع طبيعي بر اندازه و ساختار بخش كشاورزي و الگوهاي 
تخصيص منابع در توليد و تجارت تأثير مي گذارند، و سياست هاي 

كشاورزي هم به روش هاي مختلفي از آنها تأثير مي پذيرند.
مجموعه ابزارهاي سياستي مورد استفاده براي حمايت از اين 
اهداف گسترده از زمان اقدام به پايش و ارزشيابي سياست هاي 
كشاورزي OECD از اواسط دهه 1980، در حال تحول بوده اند. 
حمايت از قيمت هاي داخلي و از اين رو ترغيب توليد و افزايش 
درآمد كشاورزان، ويژگي غالب استراتژي هاي آنها بوده است. دامنه 
تغيير از ابزارهايي كه به طور م ؤثر منابع را از طريق قيمت هاي 

باال براي مواد غذايي از مصرف كنندگان به توليدكنندگان انتقال 
مي دهند به ابزارهايي كه انتقال هاي بودجه اي مستقيمي را براي 
توليدكنندگان فراهم مي آورند، براي كشورهاي داراي توانايي مالي 

انجام چنين عملياتي، طبيعتاً بزرگ تر مي باشد.
چارچوب سياست هاي كشاورزي در اكثر كشورهاي مشمول 
تغيير  و  است  برخوردار  و مطلوبي  پايدار  بنيان  از  اين گزارش 
سياست در اين كشورها به آرامي اتفاق مي افتد. اخيراً چندين 
سال هاي  براي  خود  كشاورزي  سياست  چارچوب  در  كشور 
پيش رو بازنگري نموده اند، و اين تنظيمات به طور كلي حاكي 
از تغييرات شديد در سياست هاي موجود نمي باشد. بلكه بيشتر 
تعديل هاي جزيي اتفاق افتاده است. كانادا )18-2013(، اتحاديه 
 ،)2013-20( قزاقستان   ،)2015-20( ژاپن   ،)2014-20( اروپا 
 ،)2013-20( روسيه   ،)2013-18( مكزيك   ،)2013-17( كره 
سوييس )17-2014( و آمريكا )18-2014( از جمله كشورهايي 

هستند كه در سياست هاي خود بازنگري كرده اند.
اقدامات  از  تركيبي  داراي  از كشورها  بسياري  كه  در حالي 
آنها  بين  سياستي  طرح هاي  و  مي باشند  برنامه ها  و  سياستي 
متفاوت مي باشد، چشم انداز سياست هاي كشاورزي تقريباًً با پنج 

رويكرد متفاوت قابل تشخيص مي باشد.
1- تأكيد بر حمايت از قيمت بازار از طريق اقدامات مرزي و 
سياست هاي بازار داخلي. اين ابزارهاي سياستي در كشورهايي از 
جمله چين، كلمبيا، ايسلند، اندونزي، ژاپن، قزاقستان، كره، نروژ، 

روسيه، سوييس و تركيه غالب مي باشد.
2- تأكيد بر كاهش هزينه سرمايه و نهاده هاي خريداري شده. 
اعطاي يارانه به نهاده هاي متغير مزرعه نظير انرژي و كود كه 
اخيراً در كشورهاي اندونزي و مكزيك بااهميت تر گرديده اند و 
طرح هاي اعتباري اعطايي براي تحريك سرمايه گذاري كشاورزي، 
سنگ بناي سياست ها در برزيل و كلمبيا را تشكيل مي دهند و 
در مجموعه سياست هاي روسيه و قزاقستان نيز يك مقوله مهم 

به شمار مي آيند.
مخاطرات  كاهش  موجب  كه  سياست هايي  بر  تأكيد   -3
در  اخيراً  امر  اين  مي گردند.  دريافتي  و  درآمد  كاهش دهنده 
چارچوب سياستي بازنگري شده در آمريكا تقويت گرديده است و 

يك طرح بلندمدت در كانادا به شمار مي آيد.
تغييرات  كشاورزان.  به  مستقيم  پرداخت هاي  بر  تأكيد   -4
مطلوبي  نحو  به  سوييس  و  اروپا  اتحاديه  در  اخير  سياستي 

طريق  از  كشاورزان  براي  شده  ديده  تدارك  حمايت هاي  با 
پرداخت هاي مستقيم، از جمله از طريق افزايش مقررات براي 

بهبود عملكرد زيست محيطي كشاورزي، هماهنگي دارد.
5- تأكيد بر تواناسازي محيط كسب و كار براي كشاورزي.

كشورهايي كه ابزارهاي سياستي خود را براي خدمات عمومي 
مي باشد  آن  عمومي مشخصه  كاالهاي  كه  مي نمايند  متمركز 

عبارتند از: استراليا، شيلي، نيوزيلند و آفريقاي جنوبي.
گزارش  اين  مشمول  كشورهاي  شد،  اشاره  كه  گونه  همان 
حدود 88 درصد از ارزش افزوده كشاورزي جهان )توليد ناخالص 
داخلي كشاورزي جهان( را به خود اختصاص مي دهند. اما موقعيت 
نسبي آنها، همان گونه كه از سهم آنها در كل توليد ناخالص داخلي 
كشاورزي مي توان مشاهده نمود، در گذر زمان دچار تغييرات مهمي 
گرديده است. اتحاديه اروپا، چين، آمريكا و ژاپن، توليدكنندگان 
مهم كشاورزي در اواسط دهه 1990 بوده اند، كه با همديگر بيش 
از سه چهارم توليد ناخالص داخلي كشاورزي را در بين كشورهاي 
مشمول اين گزارش به خود اختصاص مي دادندو سهم آنها به ترتيب 
بود. چين  از كل  و 9 درصد  28 درصد، 18 درصد، 15 درصد 
در سال هاي اخير، بيش از 43 درصد كل توليد ناخالص داخلي 
كشاورزي كشورهاي مشمول اين گزارش را از آن خود كرده است 
و اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن سهم كمتر اما قابل توجهي )به ترتيب 
15 درصد، 11 درصد و 2 درصد( را به خود اختصاص مي دهند. اين 
افزايش چشمگير در سهم چين به توليد كشاورزي و ارزش افزوده 
محدود نمي گردد، اين كشور به موازات اين امر، سياست خود را 

براي حمايت از اين بخش افزايش داده است.
درصد برآورد حمايت كل در اندونزي بين سال هاي 1995-97 
تا 14-2012 افزايش بسيار زيادي داشته است و از 0/8 درصد 
توليد ناخالص داخلي به 3/6 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده 
است كه جايگاه اين كشور را از لحاظ انتقال منافع به كشاورزي 
نسبت به اندازه اقتصاد در باالترين رده قرار داده است. به همين 
نحو، افزايش قابل توجهي در درصد برآورد حمايت كل در چين 
اتفاق افتاده است، به طوري كه اين نسبت از 1/4 درصد توليد 
توليد  درصد   3/2 به  سال هاي 1995-97  در  داخلي  ناخالص 
ناخالص داخلي در سال هاي 13-2012 افزايش يافته است. اين 
افزايش ها علي رغم گسترش سريع دو اقتصاد در طي آن دوره و 
به موازات كاهش سهم بخش كشاورزي در اقتصاد اين دو كشور 
بوده است. برزيل، كه از بخش كشاورزي خود در اواسط دهه 190 

نجمن صنفي کارخاهن اهی قند و شكر اریان 
ا
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 روزهايي مي رسند كه كاالي كشاورزي
براي واردات وجود ندارند

دميدن بر شيپور واردات محصوالت كشاورزي به بازار ايران 
از سوي طرفداران واردات با توجيه هاي متفاوت انجام مي شود. 
يك توجيه اين است كه در دنياي امروز دادوستد كاالها آسان 
شده است و نبايد نگران بود كه روزي برسد كه كشوري از  
فقدان محصوالت به دليل كمبود رنج ببرد و آسيب ببيند. 
گروهي ديگر با مقايسه قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي 
در ايران و جهان پرداخته و از اين مسير به توجيه واردات 
مي پردازد. برخي ديگر باور دارند حمايت از كشاورزي در دنيا 

منسوخ شده است و...
كه  ميزگرد  يك  در  پيش  چندي  كياني راد  علي  دكتر 
بود  كشاورزي  بخش  سياست هاي  آسيب شناسي  آن  محور 
ضرورت هاي حمايت از كشاورزي را توضيح داد و يادآور شد 
كه در آينده اي نه چندان دور و مطابق با آمارها و اطالعات 
جهاني ممكن است كاالي كشاورزي براي واردات نباشد. اين 

داوري را مي خوانيم:

ضرورت حمايت از كشاورزي
پيدا  ضرورت  دليل  سه  به  كشاورزي  بخش  از  حمايت 
مي كند. دليل نخست، نقش محصوالت كشاورزي در امنيت 
غذايي است كه سرلوحه برنامه هاي توسعه اي كشورهاست و 
اخيراً مطابق با اهدافي كه در سازمان ملل متحد به تصويب 
رسيده، تمامي كشورها متعهد به دستيابي به امنيت غذايي 
بودن  ريسكي  و  بي ثباتي  براساس  دوم،  دليل  شده اند. 
ماهيتاً  بخش  اين  كه  است  كشاورزي  بخش  فعاليت هاي 
قادر نيست مقدار عرضه محصوالت توليدي خود را برحسب 
نوسانات كوتاه مدت بازار تنظيم كند. و دليل سوم به مزيت هاي 
رقابتي و ساختاري اختصاص دارد؛ به گونه اي كه انتقال از يك 
اقتصاد مبتني بر روابط كشاورزي سنتي به يك اقتصاد مبتني 
بر كشاورزي تجاري يا صنعتي مستلزم استفاده از سياست هاي 
حمايتي است زيرا در اين انتقال، رابطه مبادله به زيان بخش 

كشاورزي شكل مي گيرد و مزيت رقابتي را كاهش مي دهد.
هنگام بروز شكست بازار در بخش كشاورزي كه مفهوم 
قابل توجهي در اين بخش است، بر خالف بخش هاي ديگر 
نمي توان در بلندمدت منتظر قدرت هاي نامرئي بازار بود كه 
عرضه و تقاضا را كنترل كند؛ به ويژه زماني كه دولت ها بيش از 
قيمت توليد كننده، توجه خاصي به قيمت مصرف كننده دارند. 
سياست هاي اقتصادي بخش كشاورزي اقدامي آگاهانه از سوي 
سياست گذار است كه با ايجاد ترتيبات نهادي بر مبناي باورها 
و ارزش هاي سياست گذاران و سياست پذيران طراحي و اجرا 
مي شود و بخش عمومي، توليدكننده و خانوار را تحت تأثير 

قرار مي دهد. 
 از سوي ديگر سياست گذار كشاورزي با اهداف متفاوت و 
گاه متناقضي نظير تثبيت نوسانات عرضه محصوالت توليدي 
توليدي بخش،  تقاضاي محصوالت  نوسانات  تثبيت  بخش، 
تثبيت  بخش،  توليدي  محصوالت  قيمت  نوسانات  تثبيت 
تشويق  بازار،  تنظيم  بخش،  توليد كنندگان  درآمد  نوسانات 
توليد، تشويق صادرات، محدوديت توليد، تشويق يا محدود 
كردن استفاده از نهاده اي خاص و كمك به توليد كننده در 
جهت مديريت ريسك قيمت و عملكرد )بيمه، بورس كاالهاي 
كشاورزي(، مواجه بوده و حال بهترين راهكار، طراحي سبد 
حمايتي است كه از مجموعه اي از چند ابزار سياستي تشكيل 
شده است و براي دستيابي به اهداف متفاوت يا تأمين كارآتر 

يك هدف واحد، مورد استفاده قرار مي گيرند.
 در باره اين سبد حمايتي بايد يادآور شوم: براي هر محصول 
با توجه به ساختار توليد و بازار محصول بايد يك يا چند ابزار 

مناسب به كار گرفته شود و ابزارها و سياست هاي حمايتي 
و  قيمتي  ابزارهاي  و  سياست ها  شامل  كشاورزي  بخش  از 

غيرقيمتي است.
ابزارهاي  به  مي توان  قيمتي  حمايت  ابزارهاي  جمله  از 
قيمت تضميني، خريد تضميني، قيمت اعتباري، قيمت هدف، 
پرداخت جبراني، يارانه غير مستقيم نهاده و يارانه صادراتي، 
و همچنين از جمله ابزارهاي حمايت غير قيمتي مي توان به 
مواردي نظير اقدامات مرزي، وضع تعرفه ها و محدوديت ها، 
ايجاد  و  عملكرد  و  درآمد  بيمه هاي  مستقيم،  پرداخت هاي 
وتوسعه بازارهاي بورس كااليي كشاورزي، اشاره كرد. به گفته 
او، حمايت هاي كشورهاي توسعه يافته نظير اياالت متحده، 
با  و  به صورت جامع  و...  مالزي  اروپا، هند،  اتحاديه  اعضاي 
ابزارهاي متنوع از توليد كننده و همچنين حمايتي هدفمند 

از مصرف كننده بوده است. 
در ايران قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي 
در سال 1368 به شكل يك ماده و سه تبصره وضع شده كه در 
سال 1372 اصالحيه اي در جهت گسترش قانون به آن افزوده 
قانون خريد محصوالت  مجدد  اصالح  در سال 1383  شد. 
اساسي كشاورزي با موضوع تأمين مالي صورت گرفت و نهايتاً 
اصالحي ديگر در سال 1384 و با تأكيد بر رعايت تناسب 

افزايش قيمت با تورم و الزم االجرايي بودن آن اعمال شد.
 درباره آخرين اقدامات صورت گرفته درباره اصالح سياست 
خريد تضميني به تصويب ماده 33 قانون افزايش بهره وري 
بخش كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر برقراري سياست 
قيمت تضميني به مفهوم پرداخت مابه التفاوت قيمت تضميني 
و قيمت بازار )بورس( و همچنين ماده 36 قانون الحاق برخي 

مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت اشاره مي كنم. 
اساس  بر  تضميني  قيمت  پيشنهاد  و  محاسبه  فرآيند   
معيارهايي قانوني نظير هزينه توليد، معادل قيمت سرمرز، 
رابطه مبادله و معيار چندگانه تعيين مي شود كه مفروضات 
اين فرآيند، در نظر گرفتن هزينه هاي متفرقه، كارمزد متعارف 
بانك در صورت تأمين سرمايه از طريق وام، درآمد حاصل از 
فروش محصول فرعي در محصوالت زراعي و احتساب بازده 

مديريت است.
 درباره تجربه جهاني حمايت از بخش كشاورزي نيز دو 
نكته قابل ذكر است: نخست اينكه در موافقت نامه سازمان 
تجارت جهاني تصويب شده كه كشورهاي در حال توسعه تنها 
تا 15 سال آينده فرصت دارند كه سطح حمايت خود را از 
بخش كشاورزي باال نگاه دارند، كه اين موضوع براي عضويت 
كشورهايي نظير ايران به اين سازمان حائز اهميت است. نكته 
بعدي در نظر گرفتن اين موضوع است كه كشورهاي توسعه 
يافته نظير اياالت متحده و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از 
پيش حمايت خود را به صورت جامع از بخش كشاورزي اعمال 
كرده اند و پس از توانمند شدن بخش كشاورزي در ارزآوري، 
به صورت هدفمند حمايت خود را از اين بخش كاهش داده اند.

بخش كشاورزي در كشور به دليل ارزبر نبودن آن بسيار 
مورد بي مهري واقع شده و اين در حالي است كه مـوضوع مهم 
امنـيت غذايي در سند چـشم انداز، سياست هاي كلي نظام، 
بخش كشاورزي، آب، محيط زيست، سالمت غذا و همچنين 

در سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي ذكر شده است.
با توجه به اعالم سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائو( مبني بر پيش بيني جمعيت 9 ميليارد نفري جهان در 
سال 2025، امكانات آب و زمين جهان، تنها اجازه تأمين 
اساسي  محصوالت  و  مي دهد  را  كشورها  در  داخلي  غذاي 

كشاورزي براي واردات وجود نخواهد داشت.

ماليات مي گرفت، اكنون حمايت مثبتي از كشاورزي در حدود 
0/4 درصد توليد ناخالص داخلي خود فراهم مي آورد.

كاهش بسيار قابل توجه درصد برآورد حمايت كل از توليد 
ناخالص داخلي در كشورهايي روي داد كه به لحاظ تاريخي هزينه 
نسبي حمايت كشاورزي كل در باالترين سطح بود؛ كره، مكزيك 
و سوييس از جمله اين كشورها بودند. با اين وجود، درصد برآورد 
حمايت كل در برخي از كشورهاي OECD از قبيل تركيه، كره، 
ژاپن، ايسلند و سوييس هنوز نسبتاً باال مي باشد و از يك درصد 
توليد ناخالص داخلي نيز فراتر مي رود. براي تركيه اين امر به 
طور عمده منعكس كننده سهم بااليي است كه كشاورزي در كل 
اقتصاد دارد، در حالي كه براي كشورهاي باقيمانده كه كشاورزي 
سهم به مراتب كوچكتري در اقتصاد آنها دارد، اين امر به طور 

عمده به دليل حمايت باال مي باشد.
از  )حمايت  اصلي  اجزاي  به  كل  حمايت  برآورد  مجموع 
از  انتقالي  زيربنايي و حمايت  از خدمات  توليدكننده، حمايت 
مصرف كننده عدم حمايت از مصرف كننده( آن تجزيه شده است. 
حمايت  برآورد  گزارش  اين  پوشش  تحت  كشورهاي  اكثر  در 
توليدكننده سهم بيشتري دارد و به طور متوسط بيش از 80 
هزينه هاي  مي دهد.  اختصاص  خود  به  را  كل  حمايت  درصد 
خدمات عمومي نيز دركشورهاي استراليا، شيلي و آفريقاي جنوبي 
نسبتاً زياد مي باشند و حدود نيمي از برآورد حمايت كل را به خود 

اختصاص مي دهند.
به طور متوسط حدود  اين گزارش،  در كشورهاي مشمول 
يك ششم دريافتي هاي ناخالص كشاورزي ناشي از سياست هاي 
عمومي حمايت از كشاورزان مي باشد و ساالنه به لحاظ ارزشي 
به طور متوسط در سال هاي 14-2012 به 601 ميليارد دالر 
)450 ميليارد يورو( مي رسد. اين افزايش سال به سال، نسبت به 
تغييرات صريح سياستي به طور عمده بيشتر به دليل تحوالت در 
قيمت هاي جهاني محصوالت كشاورزي، افزايش توليد كاالهاي 

حمايت شده و تغييرات نرخ ارز مي باشد.
از 40 درصد  بيش  ايسلند،  و  ژاپن، كره  نروژ، سوييس،  در 
حمايت  از  ناشي  هم  هنوز  كشاورزي  ناخالص  دريافتي هاي 
اندونزي، چين، قزاقستان و برزيل، شاهد  كشاورزي مي باشند. 
افزايش سطوح حمايت در طي زمان بوده اند، در مورد اندونزي و 
چين، اين حمايتي از متوسط كشورهاي OECD پيشي گرفته 
است. اوكراين تنها كشوري است كه هنوز از بخش كشاورزي 
خود ماليات مي گيرد، هر چند سطح ماليات به حدود 3 درصد 

دريافتي هاي ناخالص كشاورزي كاهش يافته است.
اكثر كشورهاي مشمول اين گزارش بر مصرف كنندگان خود 
ماليات مي بندند. با اين وجود سطح ماليات بندي به طور قابل 
توجهي متفاوت مي باشد. به طور كلي، اكثر كشورها ماليات 
ضمني خود بر مصرف كنندگان را بين سال هاي 1995-97 
و 14-2012 كاهش دادند، اگرچه در شماري از كشورها از 
قبيل ايسلند، ژاپن، كره، نروژ، سوييس، درصد CSE هنوز هم 
بسيار قابل توجه مي باشد به طوري كه در اين كشورها، درصد 
درصد  در حدود 30-   )CSE( مصرف كننده  حمايت  برآورد 
يا بيشتر مي باشد. در اندونزي و چين، به طور فزاينده اي بر 
مصرف كنندگان ماليات تعلق مي گيرد، به طوري كه درصد 
سال هاي  به حدود 20- درصد در  اين دو كشور،  در   CSE
از جمله  نيوزيلند  و  استراليا، شيلي  بالغ گرديد.   2012-14
كشورهايي هستند كه در آنجا ماليات ضمني بر مصرف كنندگان 
بسيار ناچيز مي باشد، كه اين امر به طور عمده ناشي از فقدان 
حمايت قابل توجه از قيمت بازار در اين كشورها مي باشد. از كل 
برنامه كمك غذايي بيش از 76 ميليارد دالري آمريكا در سال 
2014، تنها آن قسمت كه به طور مستقيم با توليد محصوالت 
كشاورزي داخلي در ارتباط مي باشد، 19/9 ميليارد دالر آمريكا، 
در CSE گنجانده مي شود. گسترش اين برنامه ها در آمريكا 
به افزايش قابل توجه رصد CSE از 4/3 درصد در دوره 97-

1995 به 15/6 درصد در دوره 14-2012 منجر گرديده است 
و آمريكا را به يك كشور با باالترين حمايت مصرف كننده در بين 

كشورهاي مشمول اين گزارش تبديل كرده است.

نجمن صنفي کارخاهن اهی قند و شكر اریان 
ا
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 سازمان توسعه تجارت حق نظارت بر تجارت كشاورزي را 
به وزارت جهاد كشاورزي داد

بخشنامه اي براي ختم دخالت ها
دبير انجمن كارخانه هاي قندوشكر 

خبر داد

طلب 500 ميليارد توماني 
چغندركاران از كارخانه ها

 كارخانه ها هم 250 ميليارد تومان 
از دولت طلبكارند

با  شكر  و  قند  كارخانه هاي  صنفي  انجمن  دبير   
بيان اينكه چغندركاران هنوز 500 ميليارد تومان از 
طلب شان را از كارخانه ها نگرفته اند، گفت: كارخانه ها 
هم بابت مابه التفاوت قيمت شكر 250 ميليارد تومان 
از دولت طلبكارند. بهمن دانايي دبير انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر با بيان اينكه امسال حدود 
5 ميليون و 600 هزار تن چغندر قند از كشاورزان 
خريداري شد، گفت: با توجه به توليد 4 ميليون و 700 
هزار تني چغندر قند در سال 93 امسال 18/7 درصد 

توليد اين محصول رشد داشت. 
وي با بيان اينكه توليد چغندر قند امسال نسبت 
است،  داشته  رشد  درصد   60 حدود   92 سال  به 
افزود: پيش بيني ما در سال جاري توليد يك ميليون 
و 400 هزار تن شكر بود كه حدود 752 هزار تن 
شكر در سال جاري از چغندر قند حاصل شده و با 
توليد حدود 650 هزار تن شكر از نيشكر به رقم يك 

ميليون و 400 هزار تن خواهيم رسيد. 
متعادل  كاماًل  شكر  بازار  اينكه  بيان  با  دانايي 
است، بيان داشت: اگرچه قيمت مصوب براي خريد 
اما  بود،  تومان  كارخانه ها 2300  از  كيلو شكر  هر 
كارخانه ها امسال با قيمت حدود 2170 تا 2200 
تومان شكر را فروختند و قيمت فروش شكر توسط 
انجمن  دبير  نرسيد.  مصوب  قيمت  به  كارخانه ها 
صنفي كارخانه هاي قند و شكر با اشاره به واردات 
492 هزار تني شكر براساس آمار گمرك در سال 
جاري تصريح كرد: مطابق آمار گمرك سال گذشته 
823 هزار تن شكر وارد كشور شد. وي افزود: 200 
هزار تن از شكر وارداتي در سال جاري براي ذخاير 
استراتژيك استفاده شده است. دبير انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر با بيان اينكه ارزش چغندر 
 1500 امسال  كشاورزان  از  شده  خريداري  قند 
گذشته  سال  داشت:  بيان  است،  تومان  ميليارد 
1177 ميليارد تومان چغندرقند به قيمت تضميني 
از كشاورزان خريداري شد. وي افزود: تا پايان بهمن 
چغندركاران  مطالبات  از  تومان  ميليارد  هزار  ماه 
پرداخت شده و با تأمين اعتبار در تالش هستيم، 
تا مابقي مطالبات چغندركاران پرداخت شود، ضمن 
اينكه بخشي از 500 ميليارد تومان طلب باقي مانده 
از  كه  روزي  چند  طي  كارخانه ها  از  چغندركاران 
اسفندماه گذشته پرداخت شده است. دانايي تصريح 
كرد: البته كارخانجات هنوز بابت مابه التفاوت قيمت 
شكر از دولت نتوانسته اند مطالباتشان را بطور كامل 
دريافت كنند، بطوري كه 126 ميليارد تومان از سال 
از  امسال  بابت  تومان هم  ميليارد  و 130  گذشته 
دولت طلب دارند. براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار 
قيمت خريد دولتي شكر از كارخانه ها در سال جاري 
2530 تومان و قيمت آن براي مصرف كننده 2300 
تومان شد كه مابه التفاوت 230 توماني آن توسط 

دولت به كارخانه ها پرداخت مي شود. 

واردكنندگان محصوالت كشاورزي از جمله شكر 
داده اند  دست  از  را  فوق العاده اي  رانتي  منافع  كه 
كه  حالي  در  هستند.  قانون  زدن  دور  دنبال  هنوز 
و  وظايف  »تمركز  قانون  موضوع  بر  يازدهم  دولت 
اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد 
كشاورزي« تأكيد دارد اما شايعه سازان مي خواستند 
قانون را دور بزنند و هنوز دست از اين كار برنداشته 
و اين بار به جاي حضور در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به سوي گمرك رفته بودند. سازمان توسعه 

تجارت اما با صدور بخشنامه اي مانع از اين كار شد.
وزارت  نظارت  حق  ايران  تجارت  توسعه  سازمان 
كشاورزي بر صادرات و واردات كاالهاي كشاورزي را 

به گمرك كشور ابالغ كرد. 
در پي باال گرفتن اخبار مربوط به ورود غيرقانوني 
ميوه از مبادي رسمي و كشمكش هايي كه اخيرا بر 
كشاورزي  وزارت جهاد  بين  خام  روغن  واردات  سر 
اين بار  گرفت،  صورت  تجارت  توسعه  سازمان  و 
به  ابالغي  بخشنامه اي  طي  تجارت  توسعه  سازمان 
و  وظايف  »تمركز  قانون  موضوع  اجراي  بر  گمرك 
اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد 

كشاورزي« تأكيد كرد. 
اين ابالغ مجدد قانون تمركز كاالهاي كشاورزي 
در وزارت جهاد كشاورزي در حالي اتفاق مي افتد كه 
پيش از اين درباره واردات روغن خام شايعاتي مبني 
واردات  مجوز  حذف  و  روغن  تعرفه  شدن  صفر  بر 
واكنش  كه  شد  مطرح  كشاورزي  جهاد  وزارت  از 
مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي را درپي داشت؛ به 
طوري كه عبدالمهدي بخشنده، معاون برنامه ريزي 
اقتصادي وزير جهاد كشاورزي نه تنها تعرفه ها را پا 
برجا دانست، بلكه اظهارنظر خارج از وزارت جهاد را 
در اين باره غيرقانوني دانست و متخلفان از قوانين 

وارداتي موجود را تهديد به بر خورد قضايي كرد. 
در  كشاورزي  جهاد  وزارت  مسؤوالن  واكنش 
تجارت  توسعه  سازمان  آن  از  بعد  كه  بود  حالي 
طي اطالعيه اي ضمن تكذيب كاهش تعرفه روغن، 
حذف لزوم دريافت مجوز اين كاال را از وزارت جهاد 
كشاورزي تأييد كرد و آن را در راستاي جلوگيري از 
افزايش قيمت روغن نباتي مصرفي مردم، بر اساس 
ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر حذف 
يكي از اسناد غيرضروري كه در مسير واردات روغن 
وجود  نباتي  روغن  انواع  توليد  براي  نياز  مورد  خام 

دارد، دانست. 
وزارت  تأكيدات  مي رسد  نظر  به  نهايت  در  اما 
جهاد كشاورزي به حق نظارت خود بر تجارت كليه 
كاالهاي كشاورزي و به طور مشخص تجارت، توليد 
و بخش صنايع تبديلي دانه هاي روغني و روغن خام، 
وزارتخانه  اين  نفع  به  اين كشمكش  به ختم  منجر 
و تصريح بر اين حق توسط سازمان توسعه تجارت 
ايران با ابالغ قانون »تمركز وظايف و اختيارات مربوط 
به  وزارت جهاد كشاورزي«  در  بخش كشاورزي  به 
عنوان تبصره )3( ماده )40( آيين نامه اجرايي قانون 

مقررات صادرات و واردات شد. 
قانون تمركز وظايف بخش  بند »الف«  بر اساس 
واردات و تنظيم  از صادرات،  اعم  كشاورزي تجارت 
زراعي،  اساسي  كاالهاي  و  محصوالت  داخلي  بازار 
باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، 
پنبه وش، روغن و دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، 
قند،  پرتقال، خرما، كشمش،  پياز، حبوبات، سيب، 
شكر و كنجاله و همچنين محصوالت دامي، طيور و 
آبزيان شامل شير و فرآورده هاي لبني، گوشت سفيد، 
ابريشم به وزارت  گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله 

جهاد كشاورزي واگذار شده است. 
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 مديريت بر توليد و واردات شكر 

با هدف افزايش انگيزه توليد داخل

ادامه از صفحه اول
وزير جهاد كشاورزي در ادامه به حفظ ذخاير استراتژيك 
كشور اشاره و آن را از تكاليف اين وزارتخانه عنوان كرد و 
بيان داشت: دو سال و نيم قبل، ذخاير گندم به كمتر از 21 
روز رسيده بود اما امروز اين ذخاير براي بيش از 7 ماه است. 
وي اضافه كرد: درباره گوشت، مرغ، برنج، شكر، روغن 
كه  داريم  تكاليفي  نيز  استراتژيك  محصوالت  ساير  و 
ايمني  ذخاير  خارج،  و  داخل  توليد  طريق  از  توانسته ايم 
براي كشور ايجاد كنيم. حجتي صرفه جويي در مصرف آب 
كشاورزي را از اولويت هاي اين وزارتخانه دانست و گفت: با 
حمايت دولت و مجلس در سال گذشته 160 هزار هكتار 
در  نوين  آبياري  سيستم هاي  هكتار  هزار   150 امسال  و 
اراضي كشاورزي اجرا شده است. وي اجراي ساالنه 400 
هزار هكتار سيستم هاي آبياري نوين را از برنامه هاي وزارت 
جهاد كشاورزي براي صرفه جويي آب كشاورزي عنوان كرد. 
وزير جهاد كشاورزي با اذعان به اجراي سه طرح ويژه در 
راستاي كاهش مصرف آب كشاورزي خاطرنشان كرد: سه 
طرح احياي 550 هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايالم، 
پروژه شبكه هاي آبياري سيستان و طرح آب هاي مرزي با 
عنايت مقام معظم رهبري و پيگيري هاي رييس جمهوري 
وزارت  مختص  آن  از  بخشي  كه  گرفته  قرار  اختيار  در 
جهادكشاورزي و بخش ديگر اعتبارات، مشترك با وزارت 
نيرو است. وي درباره طرح 1/5 ميليارد دالري توسعه منابع 
آب و خاك خوزستان و ايالم اظهار داشت: در حال حاضر 
330 هزار هكتار از اين طرح در دست اجرا است و از اين 
سطح تاكنون 180 هزار هكتار را تحويل كشاورزان داده ايم. 
حجتي ادامه داد: براي اجراي پروژه شبكه هاي آبي سيستان 
نيز 500 ميليون دالر به طور مشترك در اختيار وزارت جهاد 
كشاورزي و نيرو قرار گرفته كه از اين مبلغ 400 ميليون دالر 
افزود: در اين  به بخش كشاورزي تخصيص يافته است. وي 
طرح نزديك به 400 ميليون متر مكعب آب از چاه نيمه ها 

با لوله و كنتور در مزارع تحويل 46 هزار بهره بردار مي شود. 
نيز  مرزي  آب هاي  طرح  درباره  كشاورزي  جهاد  وزير 
گفت: اين طرح در سطح 400 هزار هكتار است كه 200 تا 
300 هزار هكتار آن با تفاهم وزارت نيرو از منتها اليه شمال 
غرب كشور تا حاشيه هاي جنوبي استان ايالم در دست اجرا 
است. وي توليد علوفه يونجه با آبياري زيرسطحي و زارعت 
15 هزار هكتار گندم با آبياري تيپ را از ابتكارات در بخش 
كشاورزي خواند و تصريح كرد: در آبياري زيرسطحي، توليد 
علوفه نسبت به آبياري غرقابي 5 برابر افزايش يافته است. 

ديگر  از  را  پاييز  به  بهار  از  فصل كشت  تغيير  حجتي 
اقدام ها براي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي دانست 

و گفت: با كاشت بذر چغندر در فصل پاييز، معادل يك دوم 
آب مصرفي در توليد اين محصول كاهش نشان مي دهد. 

خريد تضميني گندم از 9/5 تن مي گذرد
حجتي درباره خريد گندم نيز پيش بيني كرد: سال آينده 
با توجه به توليد، بيش از 9/5 ميليون تن گندم به صورت 

تضميني خريداري شود. 
وي نياز كشور به گندم با توجه به گندم خود مصرفي را حدود 
13/5 ميليون تن اعالم كرد و گفت: امسال 2/5 ميليون تن گندم 
با تعرفه صفر وارد كشور شده كه بيش از نياز بوده است بنابراين با 
توجه به تأمين ذخاير، واردات گندم در سال آينده را ممنوع اعالم 
كرديم. وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان ساخت: امسال با تعرفه 
صفر درصد براي 4/5 ميليون تن واردات گندم، ثبت سفارش 
شده در حالي كه تعرفه واردات گندم تركيه 130 درصد است. 
وي افزود: بخش خصوصي براي واردات گندم و تبديل آن به 
نشاسته، آرد يا ماكاروني مي توانند بدون تعرفه، ورود موقت داشته 

باشند و پس از ايجاد ارزش افزوده، آن را صادر كنند. 

وارد كنندگان سازمان يافته ميوه قاچاق بايد شناسايي شوند
وي در پاسخ به پرسشي درباره قاچاق ميوه، گفت: شنيده 
شده بخشي از قاچاق ميوه به طور سازمان يافته و با كانتينر 
براي ترانزيت صورت مي گيرد و در ميادين ميوه و تره بار 

توزيع مي شود كه بايد اين افراد شناسايي شوند. 
حجتي افزود: وزير كشور به وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
مربوطه دستور پيگيري ورود سازمان يافته ميوه هاي قاچاق 
را داده و همه از جمله سازمان مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
بايد در اين زمينه اقدام هاي الزم را انجام دهيم. وي بر ايجاد 
محدوديت در عرضه ميوه هاي قاچاق در ميادين ميوه تأكيد 
كرد و گفت: شوراي شهر و شهرداري ها نبايد اجازه دهند كه 
ميوه ها در ميادين عرضه شود و با اين كار بايد فروش ميوه 
قاچاق را غيراقتصادي كنند. وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
10 درصد نياز روغن كشور از طريق توليد دانه هاي روغني 
در داخل تأمين مي شود، اذعان داشت: طبق فرمولي كه ارائه 
داده ايم، واردكننده ها با خريد دانه هاي روغني كشاورزان اجازه 
دارند تا نسبت به تأمين كسري روغن مورد نياز كشور از 
طريق واردات اقدام كنند. حجتي درباره نرخ سود تسهيالت 
بخش ها  ساير  به  نسبت  تسهيالت  سود  گفت:  كشاورزي 
كمتر و سقف آن 18 درصد است همچنين 10 درصد منابع 
صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي اختصاص مي يابد. 
وي خاطرنشان كرد: مقرر شده از سوي دولت 200 ميليارد 
تومان در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد كه از طريق آن 

سود تسهيالت بخش كشاورزي 2 درصد كاهش مي يابد.

اينجا دنبال مشكل اصلي كاالهايي مثل 
شكر بگرديد

50 درصد از اراضي 
زراعي زير 2هكتار

كاالهايي مثل شكر و برنج كه واردات آنها طمع برانگيز بوده و 
هست همواره با اين اتهام مواجه هستند كه در مقايسه با قيمت 
واردات در سطح باالتري مي ايستند، اما متأسفانه در جريان 
انحراف ديدگاه ها به اصل و ريشه پرداخته نمي شود. يكي از 
انديشه هاي افزايش قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي اين 
است كه اراضي زراعي در ايران خرد و پراكنده اند و به همين 
دليل بهره وري از آنها پايين است و درآمد اين اراضي كوچك 
تكافوي هزينه كشاورزان زحمتكش را نمي دهد و دولت ها به 
سوي افزايش قيمت تضميني اين محصوالت مي روند. زراعت 
را  شكر  شده  تمام  قيمت  درصد   65 حدود  كه  چغندرقند 

تشكيل مي دهد نيز مشمول اين وضع هستند.
علي صفايي، مديرعامل سازمان تعاون روستايي به تازگي 
خبر داده است 50 درصد از اراضي زراعي كمتر از 2 هكتار 
هستند و اين در حالي است كه قانون جلوگيري از خرد شدن 
ماده 17  شوراي  جلسه  در  صفايي  داريم.علي  نيز  را  اراضي 
زراعي  و شركت هاي سهامي  روستايي  توليد  تعاوني  شركت 
اظهار كرد: در طول 10 سال بيش از يك  ميليون هكتار از 
اراضي كشاورزي به عنوان منابع توليد كاشته شده كه زمين از 
كشاورزي به علت تغيير كاربري يا شوري خاك خارج  شده است. 
وي افزود: نخستين عرصه اي كه در آن آب، خاك و كشاورزي 
بايد انجام شود تعاوني هاي توليد است؛ بنابراين هر كاري كه 
انجام مي شود بايد به يكپارچه سازي كشاورزي كمك شود و هر 
برنامه و طرحي بايد منجر به يكپارچه سازي اراضي كشاورزي 
در جهت افزايش راندمان توليد شود. صفايي ادامه داد: تعاوني 
يك واحد مردمي است و مي بايستي توليدكنندگان و اعضاي 
مديرعامل  باشند.  داشته  م ؤثر  نقش  آن  بودن  فعال  در  آن 
سازمان تعاون مركزي تعاون روستايي گفت: يكي از مشكالت 
ساختار كشاورزي ايران خرد بودن اراضي كشاورزي است كه 
براي بازگرداندن اين نوع مالكيت به يكپارچه، تعاوني هاي توليد 
نقش بسزايي دارند. صفايي تصريح كرد: تعاوني توليد باهدف 
بهره برداران  به  كمك  درصدد  خرد  مالكيت هاي  جمع كردن 
براي توليد است. وي اضافه كرد: بايد كشاورزان متقاعد شوند 
كه در زمين كوچك نمي توانند بهره وري داشته باشند بلكه 
باهم بودن و مالكيت هاي يكپارچه و بزرگ مي توان در چرخه 
بر  تعاون  اصل  كرد:  خاطرنشان  صفايي  داشت.  نقش  توليد 
همگرايي، همدلي و همراهي كشاورزان توليدكنندگان است 

كه خود آنان بايد در اين بخش فعال باشند. 
نيازعلي ابراهيمي پاك، رييس سازمان جهاد كشاورزي 
استان قزوين - هم در اين جلسه تصريح كرد: مديريت زمين 
و منابع توليد اصل اساسي است كه در چند سال گذشته 
بيشترين سرمايه گذاري در مالكيت هاي بزرگ انجام شده و 
افراد و توليدكنندگان كوچك از اين امكانات بي بهره بودند كه 
راه اندازي شركت هاي تعاوني توليد روستايي و شركت هاي 
توليدكنندگان  به  كمك  راه هاي  از  يكي  زراعي  سهامي 
انجام شده  برنامه ريزي  اساس  بر  وي،  گفته   به  است.  خرد 
مقررشده كه 26 شركت تعاوني توليد روستايي در 26 مركز 
خدمات جهاد كشاورزي تأسيس شود. ابراهيمي پاك افزود: 
هدف گذاري براي سال آينده كه طرح نظام نوين ترويج نيز 
اجراشده است به ازاي 110پهنه؛ حدود 110 شركت تعاوني 
توليد روستايي ايجاد خواهد شد. به گفته وي با اجراي اين 
طرح 35 هزار بهره بردار تحت پوشش قرار خواهند گرفت و 

در توليد نقش بسزايي خواهند داشت. 
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تبريک به شيرين خراسان
برخالف آنچه گفته مي شود كه كارخانه هاي صنعت قند قديمي 
و  بازسازي  تنها  نه  آنها  نشان مي دهد كه  تجربه  اما  هستند 
نوسازي شده اند بلكه با استفاده از تكنولوژي هاي روز مي توانند 
حتي به عنوان واحد نمونه در مصرف بهينه انرژي نيز انتخاب 
شوند. كارخانه قند شيرين خراسان توليدكننده قند و شكر 
معيار  با  مرتبط  استانداردهاي  است  توانسته  كه  چغندر  از 
بهينه مصرف انرژي را كسب كند از سوي اداره كل استاندارد 

خراسان رضوي لوح تقدير گرفت.
نشريه شكر براي كاركنان قند شيرين خراسان آرزوي موفقيت 

بيشتر دارد.

آنهايي كه تاريخ صنعت قند و شكر در 4 دهه اخير را در ياد دارند نيك مي دانند كه 
به  اين صفحه  نمودار  تأسف بار است كه در  از سال هاي  تا 1392  سال هاي 1385 
خوبي ديده مي شود. در اين سال ها متأسفانه چند بازرگان كم شمار توانستند سوار بر 
اسب مرادي شوند كه گروهي از مديران مياني و حتي مديران ارشد كم تجربه كه 
البته برخي از آنها عالوه بر كم تجربگي داراي خصلت هاي بدي نيز بودند از توليد 
داخل سبقت بگيرند. آمار سال 1385 و همچنين 1389 و 1391 كه در نمودار ديده 
مي شود باعث ناراحتي  مي شود. توجيه هايي مثل اينكه چرا مصرف كنندگان بايد شكر 
گران قيمت داخلي مصرف كنند، كارخانه ها بايد چابك شوند و... متأسفانه سياستمداران 
را وادار به اشتباه كرد. همان طور كه از نمودار مي توان فهميد خوشبختانه در دو سال  
اخير دوباره مسير برگشت و توليد داخل از واردات جلو زد. نكته قابل اعتنا كه در اين 
نمودارها ديده نمي شود اراده سياسي محكمي است كه پشت توليد داخل ايستاده و 
ضعف و كژروي است كه در سال هاي 1385 تا 1392 راه را بر توليد داخل بست. آمار 
موجود در جدول نيز نشان مي دهد در حالي كه سال 1385 با جمعيت پايين تر شاهد 
ورود 2/5 ميليون تن واردات بوديم اين عدد در سال 1394 به 500 هزار تن رسيده 
 است. يعني در حالي كه واردات 1394 فقط 20 درصد واردات 1385 است اما قيمت ها

نيز چندان جابه جا نشده است و نرخ تورم شكر نسبت به نرخ تورم عمومي و ساير 
كاالها باال نرفته و كمبود نيز در بازار مشاهده نگرديده استاست.

توليد داخل برفراز واردات

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
139405.511.89.2127010717510525

492 05.517.32133103210385490492497جمع هر ماه + ماه هاي قبل

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

619


