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سركوب قيمت موادغذايي 
صالح نيست

واردات شكر در دو ماه نخست 
امسال دو برابر 2 ماه 1392 شد
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د ر صفحات د يگر

در صفحه 2

دولت و بخش خصوصي
انتظارات و اختيارات

بهمن دانايي
انديشمندان دوره روشنگري و پيروان 
آنها در س��ده هاي بعدي باور داش��تند كه 
جامعه ه��اي انس��اني دو پاي��ه دارد: نهاد 
حاكميت يا دولت )قوه قضاييه، قوه مجريه 
و قوه مقننه( و نهادي مدني )خانواده، بنگاه 
و تش��كل هاي صنفي(. اين انديشمندان با 
صالب��ت و قدرت اقناع ب��اال، فرهيختگان 
نسل هاي بعدي را متقاعد كردند كه راه رشد 
و توس��عه كشورها از مسير توازن قوا ميان 
نهاد دولت و نهادهاي مدني عبور مي كند. 
تجرب��ه تاريخي نيز اي��ن نظريه را درعمل 
تأييد مي كند و كش��ورهايي كه توانسته اند 
توازن قوا ايجاد كنن��د در عمل كامياب تر 
بوده و هستند. در ايران اما همواره قدرت 
نهاد دولت فراتر و باالدست نهادهاي مدني 
بوده و هس��ت. دولت هاي ايران در تاريخ 
معاصر و از س��ال 1310 به بعد با استفاده 
از قدرت مالي برتر و قدرت سياسي باالتر 
نهاده��اي مدني را تاب��ع تصميم هاي خود 
كرده اند. در دهه هاي اخير، نهادهاي مدني 
به ويژه تشكل هاي صنعتي و صنفي راه خود 
را باز كرده و از حالت كودكي خارج شدند. 
دولت هاي نهم و دهم با وجود حرف اما در 
عم��ل راه ديگري رفته و تالش كردند بار 
ديگر نهادهاي مدني را ضعيف نگه دارند.

دول��ت آقاي حس��ن روحان��ي كه از 
تابستان 1392 زمام قوه مجريه را دراختيار 
دارد در عمل نشان داده است كه مي خواهد 
از توانايي هاي بخش خصوصي استفاده كند. 
مديران اصلي دولت يازدهم مي انديشند كه 
بخش خصوص��ي ايران تواناي��ي، دانايي، 
مس��ؤوليت پذيري و كارآم��دي الزم براي 
اداره جامعه و كسب و كار شهروندان را تا 

اندازه اي به دست آورده است.
با همين انديشه است كه مديران ارشد 
كابين��ه يازده��م اصرار دارد ك��ه با بخش 
خصوصي همكاري نزديك تر داشته باشد. 
ام��ا آيا همه مديران دولت چنين ديدگاهي 

دارند؟
به نظر مي رس��د مدي��ران مياني و بدنه 
دستگاه دولت كه اتفاقًا كار دست آنهاست، 
چنين اعتقادي ندارند و به داليل گوناگون 
بر سر راه تعامل واقعي دولت و تشكل هاي 
خصوصي سنگ مي اندازند. مديران مياني 
كه غالب��ًا از دولت هاي نهم و دهم به بدنه 
بزرگ دولت يازدهم انتقال يافته اند، ذهنيتي 
كور نسبت به تشكل ها دارند و تصورشان 
اين اس��ت كه دادن اختيارات و وظايف و 
امكانات نهاد دول��ت به بخش خصوصي 
به معن��اي از دس��ت دادن كار و موقعيت 
شغلي و درآمد آنهاست. تشكل هاي بخش 
خصوصي ايران به اين نتيجه رسيده اند كه 
در مقايس��ه با امكانات نامحدود دولت در 
حوزه اعتبارات مالي و پولي، قانونگذاري 
و اجرا، اما اين بخش خصوصي اس��ت كه 
توانمند، كارآمد و دلسوز است و مي تواند 
وظايف و اختيارات غيرحاكميتي دولت را 

در اختيار داشته باشد. 

چين و سياست هاي توليد 
شكر

شكر كم حاشيه ترين
كاالي استراتژيك است

خودكفايي در توليد شكر،
از رؤيا تا واقعيت

در صفحه 3

دولت از مجوزهاي سازمان حمايت
 خبر دارد؟

مي دهند. اياالت متح��ده آمريكا، ژاپن، 
اس��تراليا، هند، چين، روس��يه، برزيل، 
كره جنوب��ي و تركيه ك��ه از اقتصادهاي 
بزرگ به حس��اب مي آيند نيز اين رفتار 
را دارند. در اي��ران نيز پس از پيروزي 
انقالب اس��المي موضوع امنيت غذايي 
در كانون توجه بوده و هس��ت. برخي 
رفتارها و تصميم ها البته در مس��ير كار 
بر اين استراتژي پنجه كشيده و شرايط 
را براي اج��راي برنامه هاي خودكفايي 
س��خت مي كنند. يك��ي از كاالهايي كه 
مي تواند ب��ا برنامه ريزي كارآمد، دقيق، 
كارشناسانه و همه س��ويه به خودكفايي 
نس��بي با درجه امنيت غذايي باال برسد، 
ش��كر است. ش��كر كااليي استراتژيك 
اس��ت و به ويژه ب��راي ايرانيان اهميت 
فوق العاده اي دارد. درصورتي كه مصرف 
س��االنه هر ايراني از شكر 30 كيلوگرم 
و جمعي��ت 75 ميليون نفر باش��د، كل 
شكر مصرفي ايران در سال حدود 2/2 
ميليون تن شكر است. تازه ترين گزارش 
از توانايي هاي ايران نشان مي دهد ايران 
تا سال 2015 مي تواند 2/5 ميليون شكر 
تولي��د كند كه همان قطع وابس��تگي به 

شكر خارجي است.

گس��ترش تجارت پس از جنگ جهاني دوم با 
برط��رف كردن مانع تعرف��ه اي راه را براي تجارت 
بعد از جنگ باز كرده است. تجارت آزاد در دنياي 
امروز به مثابه عاملي مؤثر با پذيرش همگاني مواجه 
ش��ده است. اما اين روش و اس��تراتژي در برخي 
مقوله ها با استثناء روبه رو مي شود كه همه نخبگان 
و فرهيختگان آن را قبول دارند. يكي از اين استثناها، 
»امنيت غذايي« است. درحالي كه كشورهاي داراي 
تجارت آزاد فرياد مي زنند كه نبايد مانع گس��ترش 

بازرگاني شد اما آنجا كه پاي امنيت غذايي خودشان 
در ميان اس��ت، چنان سختگيرانه عمل مي كنند كه 

موجب حيرت مي شود.
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه صنايع پيشگام 
و م��درن دارند و در اين بخش خواس��تار تجارت 
آزادن��د در برابر ورود موادغذاي��ي و محصوالت 
كشاورزي سختگيرند و انعطاف كمي دارند. برخي 
آمارها نشان مي دهد اعضاي اين اتحاديه ساالنه 300 
ميلي��ارد دالر براي توليد ارزان تر موادغذايي يارانه 

قطع وابستگي به شكر وارداتي 
چندان دور نيست

خبرگزاري مهر در گزارشي كه در تاريخ 
25 خرداد 93 بر روي س��ايت خود قرار داد 

آورده است:
اگرچ��ه دولت ظرف هفته هاي گذش��ته 
اعالم كرده اس��ت ك��ه قصد ن��دارد فعاًل با 
افزايش قيمت كاالها در بازار موافقتي داشته 
باشد، اما از سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان خبر مي رسد كه اين سازمان 
ب��ا برخ��ي افزايش قيمت ه��ا، موافقت كرده 

است. 
دولت طي هفته هاي گذشته بارها و بارها 
اعالم كرده اس��ت كه فعاًل با هرگونه افزايش 
قيمت موافق نيس��ت و هي��چ توليدكننده اي 
حق ندارد بدون هماهنگي با سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان، افزايش 
قيمتي روي كاالهاي خود اعمال كند اما آنچه 
مصرف كنندگان در بازار مش��اهده مي كنند، 
اينگون��ه نيس��ت و افزايش آرام و بي س��ر و 

صداي قيمت ها را نشان مي دهد.
اين افزايش بي سر و صداي قيمت ها در 
حال��ي صورت مي گيرد كه حتي گزارش��ات 
بان��ك مركزي نيز ب��ه خوبي اين را نش��ان 
مي ده��د كه قيمت برخ��ي از كاالها افزايش 
يافته، اين در شرايطي است كه گويا سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
پرونده افزايش قيمت برخي از كاالها را كه از 

سوي توليدكنندگان درخواست افزايش قيمت 
داش��ته اند را بررسي كرده و با رأي مثبت به 
افزايش قيمت، اجازه داده است تا اين تغيير 

در بازار رخ دهد.
اي��ن تغيير قيمت را مي توان در كاالهاي 
پرتقاض��اي روزهاي گرم تابس��تان بيش از 

هركاالي ديگري مشاهده كرد.
بررسي هاي ميداني خبرنگار مهر نشانگر 
اين اس��ت كه قيمت هر بطري كوچك آب 
معدني كه هنوز هم در سامانه ir.124 سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
قيم��ت 350 توم��ان را دارد، اكنون به 475 
تومان رسيده اس��ت كه افزايش قيمت 125 

توماني را نشان مي دهد.
از سوي ديگر، قيمت انواع بستني نيز بين 
200 تا 500 تومان گران شده است و مردم با 
مراجعه به مغازه هاي سطح شهر، با قيمت هاي 
جديد درج ش��ده روي كاالها مواجه هستند. 
البته قيمت شير نيز به صورت چراغ خاموش 
افزايش داش��ته اس��ت و به بهانه تبديل شير 
كم چ��رب به نيم چرب، قيم��ت حدود 150 
تومان افزايش يافته، اين در حالي اس��ت كه 
قيمت هر بطري ش��يركاكائو ك��ه تا پيش از 
اي��ن 900 تومان بوده، اكنون به 1025 تومان 

افزايش يافته است.
در صفحه 2
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سرمقاله

روش ناكارآمد دولت دهم 
ادامه دارد

بدتري��ن روي��داد براي يك جامعه ب��زرگ يا يك 
قش��ر يا فعاالن يك صنعت و صنف اين اس��ت كه به 
چشم بينند، يك داس��تان تلخ دوباره بازگويي مي شود 
و ي��ك ماج��راي ناراحت كننده، توس��ط گروهي ديگر 
تكرار مي ش��ود. وقتي اين اتف��اق مي افتد، افراد از خود 
مي پرسند پس چه چيز عوض شده است؟ چرا روزي از 
كاري انتقاد مي شد، اما امروز همان كار به دست منتقدان 
قبلي و متصديان فعلي اجرا مي شود و آب از آب تكان 
نمي خورد. مش��كل كجاست كه يك رويداد تلخ و يك 
روش ناكارآمد را بدون دگرگوني تكرار مي كنيم؟ پيش 
از اينكه به پرس��ش هاي يادشده جواب دهيم بهتر است 
كه ابتدا آن داستان ناراحت كننده را به طور خالصه يادآور 
شويم. داس��تان از تابستان 1389 شروع شد. مسؤوالن 
دولت وقت مي خواس��تند قانون هدفمندي يارانه ها را 
اجرا كنند. آنها نيك مي دانستند كه اجراي قانون يادشده 
با افزايش هزينه ه��اي توليد و در نتيجه افزايش قيمت 
فروش انواع كاالها و خدمات همراه است. به طور مثال 
وقتي هزينه حمل ونقل سيمان افزايش مي يابد يا قيمت 
انرژي مصرفي واحدهاي سيمان افزايش مي يابد، معنايش 
افزاي��ش قيمت ف��روش اين محصول در بازار اس��ت. 
دولت وقت در آن تابستان با مديران تشكل هاي صنفي 
و صنعتي نشس��ت هاي گوناگون برگ��زار كرد. در اين 
نشس��ت ها توافق شد قيمت فروش محصوالت از پاييز 
1389 به مدت يك فصل تثبيت شود. مديران و رهبران 
تش��كل ها اين خواسته دولت را پذيرفتند. اما دولت در 
زمستان 1389 از آنها خواست يك فصل ديگر را تحمل 
كنند و اين كار ادامه پيدا كرد. در تمام سال 1390 تا بهار 
1392 نوع��ي مجادله پايان ناپذير دولت و صنعت براي 
افزايش و تثبيت قيمت ها ادامه داش��ت و نوعي هرج و 
مرج پديدار شد. آنهايي كه نيرومندتر بودند از نهادهاي 
ذيربط مجوز افزايش قيمت مي گرفتند و... داستان تلخ 
يادشده اما به نظر مي رسد در بهار 1393 با همان شكل و 
ماهيت ادامه دارد. مديران ارشد دولت يازدهم كه روزي 
منتقد دولت دهم بوده و س��ركوب قيمت ها را نكوهش 
مي كردند امروز از مديران و صاحبان تشكل ها و بنگاه ها 
مي خواهند كه يك فصل رعايت دولت را كنند و قيمت 
فروش را تثبيت كنند. اين درخواس��ت در حالي است 
كه دولت قيمت هر كااليي را كه در تملك داشته است 
افزاي��ش داده و راه را براي افزايش هزينه توليد هموار 
كرده اس��ت. افزايش 20 درصدي مزدها مطابق عرف و 
قانون همه س��اله كه با موافقت و اصرار دولت در بهار 
امسال رخ داد، كار را بر توليد سخت كرده است. دولت 
قيمت حامل هاي انرژي ش��امل بنزين، گازوييل، گاز و 
برق را به طور متوس��ط 50 درصد افزايش داده اس��ت. 
ماليات بر ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد رسيده 
اس��ت كه ب��ه معناي 30 درصد افزايش ماليات اس��ت. 
دولت نرخ سود تس��هيالت بانكي را 8 درصد افزايش 
داده است، اما از صنعت و توليد مي خواهد قيمت ها را 
تثبيت كنند. چرا بايد توليدكننده تاوان دهد، در حالي كه 
در سخت ترين روزها قرار دارد. اين درخواست دولت 
از سوي برخي سازمان هاي دولتي مثل سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به مثابه سختگيري هاي 
فوق العاده در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در حالي كه اين 
سازمان نظارتي وظيفه اجرايي ندارد و مطابق ضابطه ها 
تنه��ا بايد نظريه كارشناس��ي ارائه كند ام��ا دخالت در 
جزيي��ات كرده و از قانون عدول مي كند. اين س��ازمان 
نظارت��ي به جاي اينكه با واقعيت ه��ا برخورد كند و در 
تعيين قيمت ها، ضوابطي كه خود به توليدكنندگان ابالغ 
كرده است را مدنظر قرار دهد و منصفانه عمل كند، ابتدا 
قيمت را تعيين مي كند و محاس��به ها را گونه اي سامان 

مي دهد كه به قيمت دلخواه برسد.
رفتار سليقه اي برخي از مديران در نهادهاي دولتي 
كار را دش��وار و تبعيض ها را آشكارتر كرده و موجي 
از دلس��ردي ايجاد مي كند. كار ناكارآمد و روش هاي 
غيركارشناسي را هر كسي در هر دولتي انجام دهد كار 

بدي كرده است.

دولت از مجوزهاي سازمان حمايت خبر دارد؟

سركوب قيمت موادغذايي صالح نيست

 اين نوشته قصد ندارد كه واردات شكر 
را به طور كامل منع و مسؤوالن را تهييج كند، 
اما معتقد است مي توان به خودكفايي رسيد. 
چند گام بايد برداشته شود. گام اول و بسيار 
مه��م ايجاد باور عميق در مي��ان مديران و 
ذينفعان به ويژه واردكنندگان است. مديران 
دول��ت بايد باور كنن��د، مي توانيم به توليد 
2/2 ميليون تن برس��يم. توليد ايران در سال 
1385 حدود 1/3 ميليون تن شد. با توسعه 
فعاليت هاي نيش��كر و افزايش بهره وري در 
مزارع چغندرقند كار را آس��ان مي كند. گام 
بعدي وضع تعرفه هاي مناسب و استفاده از 
توانايي ه��اي داخلي راه را باز خواهد كرد. 
اگ��ر صنعت قندوش��كر از قي��د و بندهاي 
مقررات و سليقه ها آزاد و سودآوري آن به 
ميزان ساير صنايع برسد، رسيدن به مرزهاي 
خوداتكايي و قطع وابستگي چندان سخت 

و دور نيست.

قطع وابستگي به شكر وارداتي
چندان دور نيست

از صفحه اول از صفحه اول
قيمت برخي محصوالت ديگر از 
جمل��ه كاالهاي فل��ه اي نيز با افزايش 
قيم��ت مواجه اس��ت و اگرچه دولت 
اج��ازه افزاي��ش قيمت را ن��داده اما 
كاالهايي كه به صورت فله اي و بدون 
بسته بندي ارائه مي ش��وند، با افزايش 
قيمت مواج��ه هس��تند، به نحوي كه 
از  بهره برداري  ب��راي  عرضه كنندگان 
سود بيشتر، ترجيح مي دهند كه بيشتر 

به عرضه كاالهاي فله اي بپردازند.
در اي��ن مي��ان، قيم��ت برخي از 
انواع ميوه و س��يب زميني نيز در سايه 
نبود نظارت در بازار گران ش��ده است 
و به رغ��م اينكه گزارش ه��ا حكايت 
از فراوان��ي انواع ميوه و س��يب زميني 
دارد، ام��ا باز هم قيم��ت در بازار باال 
اس��ت و مدام نوسان دارد. به هرحال، 
اين افزايش بي س��ر و صداي قيمت ها 

در س��كوت خبري س��ازمان حمايت 
توليدكنن��دگان  و  مصرف كنن��دگان 
درحال��ي ص��ورت مي گيرد ك��ه اين 
س��ازمان به هيچ عنوان پاس��خگو نبوده 
وگوي��ا قص��د هم ندارد ك��ه در مورد 
عملك��رد خود پاس��خگو باش��د؛ اين 
درحالي است كه تماس هاي خبرنگار 
مهر بيش از هفته ها اس��ت كه از سوي 
مسؤوالن اين س��ازمان بي پاسخ مانده 
اس��ت؛ البت��ه برخي از مس��ؤوالن اين 
سازمان نيز تنها به جمله اي كوتاه بسنده 
مي كنند كه محمدرضا نعمت زاده، وزير 
صنعت، معدن و تجارت تمام مسؤوالن 
اين س��ازمان را ممنوع المصاحبه كرده 
اس��ت؛ موضوعي كه رواب��ط عمومي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را 
رد كرد و معتقد است كه چنين دستوري 
صادر نشده و برخي معاونان كم كاري 

خود را به وزير نسبت مي دهند.

س��رمايه در اقتصاد م��ا و به خصوص در 
ش��رايط تحري��م يك عامل كمياب اس��ت و 
سرمايه ها اغلب به بخش هايي كه سودآوري 
بيشتري دارند، كشانده مي شود. يكي از عوامل 
مه��م پايين ب��ودن س��رمايه گذاري در بخش 
كش��اورزي س��ودآوري پايين اي��ن بخش و 

سودآوري باال در بخش هاي ديگر است.
از داليل ديگر س��رمايه گذاري پايين در 
بخش كشاورزي، ريسك باالي سرمايه گذاري 
در اين بخش است و به طور كلي كشاورزي با 
خطر همراه است، به همين دليل سرمايه گذاران 
بيشتر مايلند در رشته هايي كه ريسك كمتري 

دارد، سرمايه گذاري كنند.
پايي��ن بودن نس��بي قيم��ت محصوالت 
كشاورزي در مقايسه با ساير بخش ها به دليل 
حساسيتي است كه محصوالت كشاورزي از 
جنب��ه تأمين امنيت غذايي كش��ور دارد، يكي 
ديگر از عوامل تأثيرگذار بر س��رمايه گذاري 
پايي��ن در بخش كش��اورزي اس��ت. به دليل 
پايين نگه داشتن قيمت بعضي از محصوالت 
كش��اورزي مثل گندم ي��ا واردات و كاهش 
تعرفه ه��ا همواره ب��راي بخش كش��اورزي 
مش��كالت ايجاد مي ش��ود ك��ه طبيعتًا باعث 
س��ودآوري پايين و ريسك باال در اين بخش 
مي ش��ود كه اين عوامل روي سرمايه گذاري 

پايي��ن تأثير مي گذارد.  ب��راي افزايش 
س��رمايه گذاري در بخش كش��اورزي 
باي��د دو كار انج��ام داد، يك��ي اينك��ه 
دولت قيمت  محصوالت كشاورزي را 
پايي��ن نگه ندارد، بلكه قيمت ها را آزاد 
كند و س��عي كند، در ساختار بازاريابي 
محص��والت كش��اورزي اصالحات��ي 
انج��ام دهد، ت��ا انگي��زه توليد كنندگان 

حفظ شود. 
يكي از نقاط ضعف اين اس��ت كه 
به عل��ت اينكه محصوالت كش��اورزي 
تأمين كننده ماده غذايي به شمار مي روند، 
بنابراين همواره س��عي مي ش��ود كه از 
طري��ق خري��د تضميني ي��ا ممنوعيت 
ص��ادرات قيمت اين محصوالت پايين 
نگه داش��ته ش��ود كه اين مسئله باز هم 
روي س��رمايه گذاري در اين بخش اثر 

منفي دارد.
بايد به جاي سركوب قيمت ها براي 
قيمت ها بس��تر مناس��بي فراهم آورد و 
نظام مالياتي كه در همه بخش ها اعمال 
مي شود، در بخش كشاورزي هم اعمال 
ش��ود. البته به جز كش��اورزان خرد كه 
درآمدش��ان از اين ش��غل كم است در 
بخش هاي��ي كه كش��اورزي به صورت 

عمده انجام مي ش��ود و ي��ا واحدهاي 
بزرگ مرغ��داري و دامداري كه داراي 
درآمد خوبي هستند، مي توانيم ماليات 

بردرآمد براي آنها وضع كنيم.
حمايت از مصرف كننده موضوعي 
مهم اس��ت، ولي نبايد اين امر با پايين 
نگه داشتن و س��ركوب قيمت ها انجام 
ش��ود. با س��ركوب قيمت ه��ا در مورد 
محص��والت كش��اورزي و به عبارت��ي 
اشتباهي كه در سال هاي گذشته همواره 
آن را انج��ام داده ايم، انگي��زه توليد را 
ضعي��ف مي كنيم و عرضه را محدود تر 
مي س��ازيم و اي��ن موض��وع قطع��ًا در 

بلندمدت به زيان مصرف كننده است.
با آزاد س��ازي قيمت ه��ا در بخش 
كشاورزي انگيزه توليد حفظ مي شود و 
تكنولوژي بيشتري به بخش كشاورزي 
بلندم��دت  مناف��ع  مي ش��ود.  وارد 
از  حماي��ت  گ��رو  در  مصرف كنن��ده 
توليد اس��ت و درص��ورت حمايت از 
مصرف كنن��ده دولت باي��د هزينه آن را 
بپ��ردازد، نه اينكه اي��ن هزينه بر دوش 

توليد كننده بيفتد.
* دكتر بهاءالدين نجفي
استاد دانشگاه
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ارقام جدول ش��ماره 3 نشان مي دهد در 
دو ماه اول 1392 فقط 103 هزار تن ش��كر و 
در س��ال 1390 فقط 24 هزار تن ش��كر وارد 
ش��ده است. ميزان ش��كر واردشده در دو ماه 
اول س��ال 1393 تقريب��ًا دو برابر اين رقم در 
س��ال 1392 گزارش شده است. ارقام جدول 
ش��ماره 2 نشان مي دهد در سال هاي 1384 تا 
2 ماه نخست امسال 5/6 ميليارد دالر شكر به 

ايران وارد شده است. بيشترين حجم واردات 
ش��كر در سال هاي 1391 و 1385 به ترتيب با 
ي��ك ميليون و 72 ه��زار و يك ميليون و 17 
هزار تن بوده اس��ت. در حالي كه ميزان شكر 
وارد شده بخش دولتي در سال هاي 1387 تا 
1390 هرگز ش��كر وارد نكرده است در سال 
1391 و 1392 به ترتيب 505 و 587 هزار تن 

شكر وارد كرده است.

واردات شكر در دو ماه نخست امسال دو برابر 2 ماه 1392 شد

جدول 2: واردات شكر از سال 84 تا پايان ارديبهشت سال 93 به تفكيك شكرخام و سفيد )ارقام به هزار تن(

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان ارديبهشت سال 1393

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

بها جمع واردات )دالر(جمع وارداتبها )دالر(خامبها )دالر(سفيدسال
13847820.124.000629177.256.000707197.380.000
1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345
1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
1389001805704.520.4071805704.520.407
139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844
13910016801.072.413.60816801.072.413.608
1392001579832.187.9581579832.187.958
1393302144.361.636302144.361.636
1199494.538.002117835.142.753.360129825.637.291.361جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579

1393199103302 )ارديبهشت(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان ارديبهشت سال 93 )ارقام به تن(

3000000
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0
92919089888786858483828180ارديبهشت 93

100001122000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

3020001579000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

در دو ماه نخس��ت امس��ال 302 هزار تن شكر 
ب��ه ارزش 144 ميلي��ون دالر وارد بازار ايران ش��ده 

است.
از اين ميزان واردات 199 هزار تن آن را بخش 
خصوصي و 103 هزار تن را دولت وارد كرده است. 
به اين ترتيب واردات ش��كر در دو ماه اول امس��ال 
توسط بخش خصوصي دو برابر بخش دولتي گزارش 

شده است.

جدول 3: واردات شكرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا سال 1392
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
138623622811254111133615565275038

1170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
13872829888914917324686512616993

1101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273

877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
138969107132234312330161112806373132

1805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
1390024126830138431181718114256

1234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
139150691215515419619037228151307123

1681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل
1393165137

302 0302جمع هرماه + ماه هاي قبل

بخ��ش خصوص��ي اي��ران به وي��ژه 
تش��كل هاي قديمي و اس��تخواندار اين 
بخ��ش مي دانن��د كه دوران تماش��اگري 
گذشته و مي توانند بازيگر فعال در حوزه 
كسب و كار باشند و بايد دولت وظايف 
غيرحاكميتي را واگذار كند. مسئله اما در 
حال حاضر اين اس��ت ك��ه اين انتظارت 
بخ��ش خصوص��ي از س��وي مديري��ت 
مياني ناديده گرفته شده و نوعي تضاد با 

بخش هاي باالتر فراهم مي شود.
رياست محترم جمهوري و معاونان 
و مديران ارش��د دولت ك��ه عالقه مندند 
وظاي��ف و اختي��ارات نه��اد دول��ت در 
بخش هاي غيرحاكميتي به تشكل ها داده 
شود بايد ابتدا درون اين نهاد و با مديران 
ميان��ي و بدنه دولت صحبت كرده و آنها 
را متقاعد كنند. مس��ؤوالن ارش��د دولت 
محترم توجه داشته باشند بدون دگرگوني 
در ذهنيت مديران مياني كه نتايج مطالعات 
كارشناس��ي آنها دس��تمايه تصميم گيري 
اس��ت در هيچ موردي از جمله تفويض 
اختيارات به جايي نمي رسد. براي تعامل 
مثبت و سازنده در همين مسير چند نكته 

را يادآور مي شوم:
1. يك��ي از مؤثرتري��ن كارها براي 
تفويض ق��درت و امكانات و اختيارات 
نهاد دولت در بخش هاي غيرحاكميتي به 
تشكل هاي خصوصي اين است كه سهام 
ش��ركت هاي دولتي به بخش خصوصي 
واگ��ذار و فروخته ش��ود. اج��راي دقيق 
قانون خصوصي سازي بر پايه سياست هاي 
كلي اصل 44 اين است كه واگذاري ها و 
فروش س��هام به ط��ور واقعي و به بخش 
خصوص��ي انج��ام ش��ود. دادن مالكيت 
و مديري��ت س��هام ش��ركت ها از دولت 
ب��ه ش��به دولت دردي را درمان نمي كند. 
خصوصي سازي نبايد تبعيض آميز و براي 
يك عده خاص باشد. درصورتي كه دولت 
س��هام ش��ركت ها را به بخش خصوصي 
واقعي بفروشد احتمال توازن قوا افزايش 
مي يابد و قدرت بخش خصوصي به معناي 

واقعي افزايش را تجربه مي كند.
2. در وضعيت فعلي و با وجود تصريح 
و تأكيد مقام محترم رياست جمهوري، رابطه 
 دولت و بخش خصوصي متأسفانه رابطه
ارباب – رعيتي اس��ت. قدرت فوق العاده 
مس��تقر در نهادهاي دولتي در مقايسه با 
قدرت تش��كل ها در بخ��ش خصوصي 
به اندازه اي اس��ت ك��ه بخش خصوصي 
ناگزير از تبعيت محض اس��ت. اگر قرار 
باش��د توازن قوا پديدار شده و راه براي 
تعامل واقعي هموار ش��ود اين رابطه بايد 

دگرگون شود.
3. تشكل هاي بخش خصوصي ايران 
به رغم بي مهري ها و فراز و نش��يب هاي 
پرش��مار اما اكن��ون آمادگي و اس��تعداد 
كافي ب��راي اجراي برخ��ي فعاليت هاي 
غيرحاكميت��ي مث��ل قيمت گ��ذاري كاال، 
تنظي��م بازار، گردش كارآمد گفت وگو با 
نهادهاي دولت و گفت وگو با شهروندان 
را دارند. اين امور را بايد به دس��ت بخش 
خصوصي و تشكل هاي آنها داد و هراس 
را از خود دور كرد. بخش خصوصي ايران 
نيرومندتر از چيزي است كه برخي مديران 

مياني تصور مي كنند.

دولت و بخش خصوصي
انتظارات و اختيارات

از صفحه اول

به رغم متوقف بودن ثبت سفارش واردات شكر :
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كش��ور چين كه توس��ط حزب كمونيست اداره مي شود، 
از پديده هاي ش��گفت انگيز نيم قرن به حساب مي آيد. رفتار 
رهبران اين كش��ور كمونيس��تي در مواجهه با مظاهر مادي و 
فك��ري جهان و تطبي��ق آموزه هاي اين دنياي��ي با فرهنگ و  
آداب چيني ه��ا و س��ازگار كردن اين تح��والت با منافع ملي 
و حزبي آميخته اي عجيب ش��ده اس��ت. به اين دليل است كه 
برنامه ريزان اقتصاد كالن و بخش هاي اقتصادي در چين براي 
عالقه مندان به سياس��تگذاري اقتصادي واجد اهميت اس��ت. 
برنامه ريزي توليد شكر در چين از جمله مسائل جالب است 
كه تهيه كنندگان كتاب »بازار جهاني ش��كر، 10 سال آينده« به 
آن توجه كرده اند. در نوش��ته حاضر كه صفحه هايي از مسائل 
شكر درچين است، راه هاي مواجهه با افزايش بهره وري توليد 
شكر و ايجاد امكانات براي توسعه روستايي در اين سرزمين 

مورد توجه قرار گرفته است كه آن را مي خوانيد:
صنعت شكر در چين نه تنها براي اقتصاد ملي اين كشور 
امر مهمي است، بلكه توليدكنندگان نيشكر، ابزاري براي مبارزه 
با فقر در مناطق روس��تايي چين اس��ت زيرا اين مزارع اغلب 
در فقيرترين مناطق چين واقع شده اند. براساس گزارش منابع 
چيني، كش��اورزان در 18 استان اين كشور به توليد نيشكر يا 

چغندرقند مشغولند.

جهان در حال حركت است. هيچ سرزمين و جامعه اي در 
اين دنياي پر از حركت و فعاليت نيس��ت كه برنامه آينده اش 
دس��ت كم در ميان مدت مشخص نباشد. برنامه ريزان اقتصادي 
و سياس��ي در قاره ها، كشورها و سرزمين هاي دور و نزديك 
از آس��يا گرفته تا اقيانوسيه و آفريقا، معادالت گوناگون را در 
كنار يكديگر قرار مي دهند تا به چند هدف برس��ند: اش��تغال 
بيشتر، توليد بيشتر و به دست آوردن مقامي باالتر در رده بندي 
كش��ورها. شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي كار برنامه ريزي است. 
كتاب در بازار جهاني شكر، 10 سال آينده كه توسط مؤسسه 
تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان 
ترجمه ش��ده است، صفحه هايي به »س��رمايه گذاري شكر در 
آفريقا« داده شده است كه خواندن آن جذاب خواهد بود. اين 
جذابيت از يك طرف براي مديران دولتي ايران اس��ت كه با 
چشم هايي باز به تحوالت جهاني شكر در جاي جاي دنيا نگاه 
كنند از س��وي ديگر براي مديران و صاحبان واحدهاي توليد 
ش��كر در ايران جذابيت دارد كه مس��ائل را با نگاهي ژرف و 

دورانديشانه بازكاوي كنند.

كس��ب وكار مربوط به ش��كر، يك وس��يله ايده آل براي 
توس��عه اقتصاد روستايي به شمار مي رود چرا كه اين فعاليت، 
تركيبي از فعاليت هاي كشاورزي و صنعتي است. توليد نيشكر 
مزاياي بسياري در زمينه اشتغال زايي دارد درحالي كه فرآوري 
نيشكر و استخراج شكر كريستالي از شربت مستلزم درك پايه 
و پيش��رفته از علوم مكانيك و شيمي است. درنهايت، توزيع 
محص��ول نهايي با درجه خلوص باال نيازمند اس��تفاده از يك 

سيستم توزيع پيچيده است.
البته ايجاد يك بخش شكر موفق، شرط كافي براي تبديل 
ش��دن به يك كشور صنعتي رقابتي نيس��ت ليكن نمونه هاي 
بس��ياري وجود دارند كه نش��ان مي دهند اين كشور پتانسيل 

انتقال اقتصاد روستايي به يك اقتصاد صنعتي را دارد.
باتوج��ه به اين مورد، قاره آفريقا تنها روند محدودي در 
زمينه اين انتقال در طول چند دهه گذش��ته داش��ته است. در 
زمينه توليد شكر، سهم اين قاره در توليد جهاني از 7/4 درصد 
سال 98-1977 به 6/4 درصد در سال 11-2010 سقوط كرد. 
به رغم آنكه رشد متوس��ط تركيبي آن 1/1 درصد بوده است. 
به طور مشابه، سهم اين قاره در بازار صادرات شكر جهاني از 

فرصت هاي سرمايه گذاري در شكر آفريقا

سطح اختصاص يافته به محصول قند 2/1 ميليون هكتار 
است كه از اين مقدار 1/8 ميليون هكتار آن زيركشت نيشكر 
و 300 هزار هكتار از آن زيركش��ت چغندرقند است. نيشكر 
تقريباً 90 درصد و چغندرقند 10 درصد از سهم توليد ملي شكر 
را با خود اختصاص داده اند. سياس��ت شكر چين بر مركزيت 

اهداف كليدي زير استوار است:
* افزايش بهره وري در كارخانه و مزارع از طريق مديريت 
بهتر و تكنولوژي هاي كش��اورزي، تعطيل كردن كارخانه هاي 
غيركارا، اس��تفاده از ورودي هاي باالتر و توس��عه واريته هاي 

نيشكر و چغندر با عملكرد باالتر.
* سياست محدود كردن ساخارين

* جلوگيري از هرگونه مازاد داخلي شيرين كننده ها
اين صنعت درحال حاضر در فرايند تغيير س��اختار به سر 
مي ب��رد زيرا تعداد كارخانه ه��اي آن از 500 كارخانه در زمان 
آغاز سياست تغيير ساختار دولت در اوايل دهه 1990 به 250 
كارخانه رسيده است. اين ارقام نشان مي دهند با وجود اينكه 
در طول س��ال هاي اخير، موفقيت هايي به دس��ت آمده است 
اين صنعت هنوز گسس��ته تر از آن اس��ت كه بتواند در صحنه 
بين المللي رقابتي باش��د. اين تنها مش��كل صنعت شكر چين 
نيست. يكي از محدوديت هاي جدي اين كشور، كمبود منابع 

ب��ازار جهاني ش��كر نمي تواند س��هم اياالت متحده آمريكا 
را ناديده بگيرد. اين كش��ور به دليل مص��رف بااليي كه دارد در 
مع��ادالت جهاني ش��كر نقش قابل توجهي دارد. سياس��ت هاي 
تجارت ش��كر در آمريكا كار پردردس��ري بوده و هست. يكي 
از دردس��رهايي كه براي اين بازار پديدار ش��د، رفتاري بود كه 
پيم��ان تج��ارت آزاد ميان آمريكا، مكزي��ك و كانادا ايجاد كرد. 
نوش��ته حاضر اين داس��تان را بازگو مي كند. توجه داشته باشيم 
كه گس��ترش پيمان هاي تجاري در جهان و منطقه سرانجام پاي 
ايران را به ميان خواهد كش��اند. خواندن نوش��ته حاضر مي تواند 

آمادگي ذهني براي آن روزها ايجاد كند.
نفت��ا از اول ژانوي��ه 1994 الزم االج��را ش��د ت��ا بيش��تر 
محدوديت ه��اي تجاري ميان اياالت متحده، كانادا و مكزيك را 
از بين ببرد، ليكن تجارت آزاد شكر از اول ژانويه 2008 تحقق 
يافت. س��هميه ساالنه مكزيك از ش��كرخام اياالت متحده بيش 
از نفتا معادل 7258 تن بوده اس��ت و اين امر نش��ان مي دهد كه 
مكزيك از اوايل دهه 1990 و در زمان مذاكرات، يك واردكننده 
محض شكر بوده است. اياالت متحده بزرگ ترين مرجع واردات 
شكر به مكزيك بوده است، پس از آن، كوبا و برزيل در رده هاي 
بعدي قرار داشته اند. بيشتر شكر صادر شده از آمريكا به مكزيك 
براساس مالحظات برنامه صادرات مجدد اياالت متحده صورت 
مي گرفته كه با تصفيه كنندگان اجازه مي داد شكرخام خارجي را 
تصفيه و به مكزيك صادر و مجبور نبودند از قيمت هاي داخلي 

پيروي كنند.
در مذاكرات اوليه نفتا، تخصيص 1/65 ميليون تن س��هميه 
در بازار اياالت متحده توس��ط مكزيك درخواست شد كه از كل 
س��هميه نرخ تعرفه اي تخصيص داده ش��ده به دريافت كنندگان 
خارج��ي توس��ط اياالت متحده بيش��تر بود. نماين��دگان دولت 
مكزي��ك ادعا كردند مكزيك مي تواند تولي ش��كر را از طريق 
خصوصي س��ازي بخش توليد ش��كرخام و ديگر اس��تراتژي ها 
به منظور بهبود اثربخش��ي و بهره وري كش��اورزان، توسعه دهد 
)براي مثال، مكانيزم هاي آزادتر بازار داخلي مانند نرخ بهره هاي 
پايين تر روي اعتبارات زراعي و كاهش حمايت هاي قيمتي(. از 
نظر مكزيك، سهميه باالي شكر اياالت متحده يك انگيزه كليدي 
در بازار براي افزايش توليد ش��كر همراه با كاهش سوبسيدهاي 
دول��ت مكزي��ك فراهم ك��رد. بنابراين، پيش نوي��س اصلي اين 
توافقنامه ميان مكزيك و اياالت متحده به مجوز افزايش صادرات 
مع��اف از ع��وارض گمركي به اياالت متحده ب��ه مجوز افزايش 
ص��ادرات معاف از عوارض گمركي به اياالت متحده از س��طح 
7258 ت��ن ش��كرخام به حداكثر 25 هزار تن مربوط مي ش��ود. 
به ع��الوه محموله هاي معاف از عوارض بيش از س��طح اصلي 
به مازاد توليد خالص ش��كر مكزيك )توليد شكر داخلي منهاي 
مصرف ش��كر داخلي( محدود ش��ده بود. براساس قوانين مازاد 
توليد شكرخام خالص مشخص شده براي شش سال نخست، در 
حداكثر سطح دسترسي معافيت گمركي مكزيك براي صادرات 
ش��كر به اياالت متحده هفتمين سال موافقت نامه )2001( به 15 
ه��زار تن افزايش خواهد يافت. ع��الوه بر آن، چنانچه مكزيك 
براي دو سال متوالي پس از شش سال توافقنامه، يك صادركننده 
محض باش��د، مي تواند دسترسي نامحدود به بازار اياالت متحده 
داش��ته باشد. با بروز مش��كالت جدي نفتا در كنگره آمريكا در 
آگوس��ت 1993، نمايندگان تجاري اياالت متح��ده با مذاكره با 
توليدكنندگان شكر اياالت متحده در زمينه لغو دسترسي مكزيك 
ب��ا بازار اياالت متحده موافقت كردند. ابتدا توليدكنندگان ش��كر 
مكزيك و دولت مكزيك از اجراي اصل موضوع توافقنامه طفره 
رفتند. اگرچه در لحظه آخر، صنعت ش��كر مكزيك توافق كرد 
تا از طريق توافق دوجانبه به اجراي اصل توافقنامه پايبند گردد. 
صنعت شكر اياالت متحده ترس از آن داشت كه با قول دسترسي 
به بازار اياالت متحده نتواند سرمايه گذاري و توسعه در مكزيك را 
تشويق كند و تقاضاي مكزيك براي واردات را تغيير دهد. براي 
مثال مكزيك توانست در صنعت نوشيدني هاي بدون الكل خود 
به HFSC روي آورد. چنين س��ناريويي عامل اصلي در توسعه 
اين تفاهمنامه دوجانبه در زمينه شكر بود كه در آن فرمول تعيين 
 HFSC تولي��د مازاد خالص مكزيك داراي يك الحاقيه مبني بر
براساس زمينه مصرف دوجانبه بود. بنابراين توليد شكر مكزيك 
بايد بيش از مصرف مكزيك در زمينه ش��كر و HFSC باش��د تا 

به عنوان يك توليدكننده مازاد خالص به شمار آيد.

چين و سياست هاي

توليد شكر

دردسرهاي »نفتا«
براي شكر آمريكا
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چغندر و نيشكر را تثبيت كرده است. تنظيم قيمت ها به مذاكرات 
خصوصي ميان توليدكنندگان و فرآوري كنندگان واگذار ش��ده 
است. از س��ال 12-2011، دولت مركزي براي كليه استان هاي 
بزرگ توليدكننده نيشكر الزام كرده كه يك دستورالعمل يكسان 
قيمت خريد را براي خريد نيش��كر از كش��اورزان تعيين كنند. 
)پيش از اين تنها يك اس��تان دس��تورالعمل قيمت تعيين كرده 
بود(. چنانچه قيمت هاي بازار بر ش��كر افزايش يابند، كارخانه 
شكر موظف است بخش��ي از اين مابه التفاوت را به كشاورزان 
پرداخت نمايد. براي مثال، اگر دس��تورالعمل قيمت 500 يوان 
ب��ه ازاي هر تن نيش��كر براي قيمت 7000 ي��وان به ازاي هرتن 
ش��كر تعيين شده باشد و قيمت شكر فرآوري شده به ميزان هر 
تن 100 يوان افزايش يابد، كارخانه شكر بايد پرداخت خود به 
كش��اورزان را به ميزان 5 يوان ب��ه ازاي هرتن افزايش دهد. اين 
قانون افزايش به اين منظور است كه سود حاشيه اي كشاورزان 
نيشكري را تضمين كند و همچنين از بيرون انداختن كارخانه هاي 
شكر توسط يكديگر به صورت بازار سياه جلوگيري شود )كليه 

كارخانه ها موظفند تا از قيمت راهنما پيروي نمايند(.
اين امر بدان معناس��ت كه قيمت هاي حقيقي بسته به اصول 
بازاريابي تغيير مي كند كه انعطاف بيشتري را نسبت به پاكستان 
و هندوستان ايجاد مي كند و از اضطرار عدم تعادل ها جلوگيري 
مي كند. بنابراين زماني كه كشور به خودكفايي مي رسد و قيمت ها 
شروع به كاهش مي كند. فرآوري كنندگان، قيمت هاي پايين تري را 
براي چغندر و نيشكر با توليدكنندگان براي فصل بعدي مذاكره 
مي كنند. اين امر كش��اوزان را مجبور مي كند به برخي ديگر از 
گزينه هاي كش��اورزي روي بياورند و منجر به توليد كمتر شكر 
مي شوند. در نهايت قيمت هايي بازيابي مي شوند و زمين بيشتري 
به توليد نيشكر و چغندر اختصاص مي يابد. معموالً كارخانه هاي 
شكر، نيشكر مورد نياز خود را توليد نمي نمايند. )اگرچه برخي از 
اياالت كه داراي زمين هستند، كارخانه هاي شكر مربوط به خود 
را نيز دارند(. به منظور تشويق و بهبود توليد شكر، كارخانه هاي 
ش��كر خدمات وسيعي را به كش��اورزان به منظور بازده نيشكر 
ارائ��ه مي دهند. همچني��ن براي آنها كودهاي ش��يميايي مجاني 
يا سوبس��يدي، تجهيزات مكانيكي براي ش��خم زدن، آبياري و 
پوشش پالستيكي )به منظور نگهداري رطوبت و درجه حرارت 
مناسب( فراهم مي نمايند. اين مزايا همچنين كشاورزان را تشويق 
مي كند كه به جاي محصوالت ديگر نظير برنج، ذرت، سبزيجات 

يا كاساوا به توليد نيشكر بپردازند.
توليد نيش��كر در وهله اول به نيروي انساني بستگي دارد. 
به دليل درآمد باال در ش��هرها، كاركنان روستاها به مهاجرت به 
شهرها ادامه دادند كه اين امر باعث باال رفتن هزينه هاي نيروي 
انساني روستايي تا بيش از 80 درصد در برخي از استان ها شد. 
به منظور كاهش اثرات اين توسعه، دولت استاني Guangxi برنامه 
دارد تا مكانيزه كردن نيشكر را افزايش دهد. دولت برنامه دارد تا 
سال 2015 شخم زدن مكانيكي را تا 90 درصد، كاشت مكانيزه را 

تا 25 درصد و برداشت مكانيزه را تا 20 درصد افزايش دهد.

آب و زمين اس��ت. به دليل تأمين امنيت غذايي، زمين هاي آبادتر بيشتر به 
غالت تخصيص مي يابند و هرگونه افزايش در توليد شكر از ارتقاي بازده 
چغندر و نيشكر و بهبود ضريب استحصال ناشي خواهد شد. مشكل ديگر 
كارايي انرژي است كه بسيار پايين تر از استانداردهاي كشورهاي پيشرفته 
است. توليد محصوالت جانبي شكر در اين كشور كارا نيست و بيشتر منجر 
به آلوده ش��دن محيط  زيست مي گردد. استفاده از كودها و مواد شيميايي 
بس��يار زيادتر بوده و منجر به آلودگي آب هاي زيرزميني مي ش��ود. ديگر 
كمبودهاي زيرساختي نيز وجود دارد. تنها 20 درصد از سطوح زيركشت 
نيش��كر و چغندر آبياري مي ش��وند كه اين عدد 30 درصد كمتر از ديگر 
كشورهاي توليدكننده شكر است. زمين هاي كشاورزي كوچك هستند و 
متوس��ط سطح آنها 0/4 هكتار است و اين عدد در مقايسه 80 هكتار در 
استراليا، 40 هكتار در برزيل و 25 هكتار در تايلند بسيار كم است. عالوه 
بر آن، رشد نيشكر همواره در معرض خشكسالي و طوفان است درحالي 
كه محصول چغندرقند به واسطه خشكسالي در بهار و درجه حرارت هاي 
باال در ماه هاي جوالي و آگوست تهديد مي شود. همچنين پشتيباني هاي 

علمي و فني در اين بخش كمتر از حد مورد انتظار است.
همه اين موارد به اين معناست كه فضا براي بهبود وجود دارد ليكن 
هرگونه تالش براي توسعه در مقياس باال با موانع بزرگي مواجه است.

كشور چين داراي يك سيستم پرداخت واقع بينانه تري براي نيشكر و 
چغندر است. دولت اين كشور، برعكس هندوستان و پاكستان قيمت هاي 

9/4 به 7/5 درصد درطول اين دوره كاهش يافته است. در سال 
11-2010، كش��ورهاي آفريقايي 9/7 درصد از مصرف جهاني 
را تشكيل مي دهند كه اين عدد در 15 سال گذشته معادل 8/8 

درصد بوده است.
به نظر مي رسد پروژه هاي اخير سرمايه گذاري، نشان دهنده 
تغييرات��ي در آينده نزديك به وي��ژه در زيربخش هاي صحرايي 
آفريقا هس��تند. اصالح قانون بازار شكر اتحاديه اروپا مشكلي 
را براي اقتصاددانان پديد آورده اس��ت كه تكيه زيادي را روي 
قيمت ه��اي ترجيحي داش��ته اند تا از صناي��ع غيررقابتي خود 

پشتيباني نمايند.
ب��ا اين حال، به نظر مي رس��د اين مجموع��ه به عنوان يك 
تأمين كننده شكر سفيد ضعيف، از بين برود و به يك واردكننده 

با مقياس باال در رابطه با شيرين كننده تبديل شود.
در كنار اين موضوع، اقتصاد شكر آفريقا در طول سال هاي 
اخير ش��اهد تحركات افزايش خصوصي س��ازي بوده اس��ت 
كه ممكن اس��ت بخش��ي از روند جهاني به س��وي آزادسازي 

اقتصادي باشد.
در بس��ياري از موارد، قيمت هاي يارانه اي و س��اختارهاي 
توليدي غيركارا، بار مس��ؤوليت دولت براي ادامه پش��تيباني را 

سنگين تر كرده اند.
افزايش حضور بخش خصوصي در صنعت شكر مي تواند 

همچنين نتيجه دو عامل باشد:

* تداوم اهميت اس��تراتژيك ش��كر به عنوان يك كاال در 
بسياري از كشورهاي آفريقايي

* پتانس��يل قاب��ل مالحظه آزاد نش��ده در توليد داخلي و 
ساختارهاي فرآوري شكر در اين قاره

همان طور كه در بخش هاي قبل اشاره شد، آفريقا در صحنه 
بين المللي غيرعادي به نظر مي رسد. به رغم اين حقيقت كه اين 
قاره داراي تعداد زيادي از كشورهاي توليدكننده شكر است و 
داراي يكي از بزرگ ترين و س��ريع ترين رشدهاي جمعيتي در 
جهان اس��ت، نقش مهمي را در اقتصاد بين المللي ش��كر بازي 
نمي كند. اين امر تعجب انگيزتر اس��ت كه اكثر كش��ورهاي اين 
منطقه داراي س��طح پاييني از مصرف سرانه در دو دهه گذشته 
تا س��ال 2000 مي باشند. با اين حال، موضوع مورد بحث اين 
نيست. در اواس��ط دهه 80، مصرف سرانه 15/6 كيلوگرم بود 
ليكن در اواخر قرن گذشته، اين عدد به 14/6 كيلوگرم كاهش 
يافت. تنها در طول قرن جديد، مصرف س��رانه آفريقا در سال 
12-2011 نش��انه هايي از بهبود را نش��ان مي ده��د كه برآورد 
مي گردد اين رقم برابر با 15/3 كيلوگرم باش��د و به رغم ركود 
نس��بي اقتصادهاي كالن، نبايد فراموش گردد كه پتانسيل رشد 

جمعيت و توسعه اقتصادي در آفريقا بسيار زياد است.
بنابراين اصاًل عجيب نيس��ت كه آفريقا در مبحث اقتصاد 
ش��كر جهاني، حداق��ل در زمينه پروژه ه��اي جديد فرآوري، 
موضوع داغ روز باش��د. هي��چ قاره اي به اندازه قس��مت هاي 

صحرايي آفريقا قابليت جذب سرمايه گذاري هاي بين المللي را 
نداشته اس��ت. اغلب پروژه ها از نظر مقياسي كوچك و داراي 
س��رمايه گذاران خارجي بوده اند. اگرچه برخالف گذش��ته اين 
س��رمايه گذاري ها از سوي كشورهايي نظير هندوستان و چين 
صورت گرفته است و نه از طريق اروپا و آفريقاي جنوبي. به نظر 
مي رسد كه سرمايه گذاران اين كشورها تمايل بيشتري نسبت به 

همتايان غربي خود در زمينه پذيرفتن ريسك دارند.
الزم به ذكر است كه مفهوم ريسك حالت چند جانبه دارد. 
با اين وجود كه مهم ترين ريس��ك حفاظت و گسترش حقوق 
مالكيت است، جنبه ديگري از ريسك در طول سال هاي اخير 

شكل گرفته است.
يكي از نمونه هاي آن، اعمال تحريم هاي سياسي و اقتصادي 
در مقابل كشورهاس��ت. در اين راس��تا، خطر حقوق مالكيت، 
نتيجه تغييرات سياس��ي داخلي نيست بلكه نتيجه رشد جهاني 
ش��دن اس��ت. وجه ديگر آنچه در طول سال هاي اخير اهميت 
ش��اياني يافته اس��ت، نگراني هاي اخالقي است كه به تصرف 

زمين مربوط مي گردد.
اين مفهوم بس��يار بي ربط، خريده هاي مقياس باالي زمين 
در كشورهاي درحال توسعه توسط شركت ها، دولت ها يا افراد 
داخلي يا چند مليتي را توضيح مي دهد. شركت هاي درگير در 
اين گونه فعاليت ها با مسائل مربوط به روابط عمومي داخلي و 

خارجي كشور مواجه هستند.

اين گون��ه باور ش��ده بود كه اي��ن وجه از 
تفاهمنام��ه دوجانب��ه به ميزان بس��يار زيادي از 
ش��انس مكزي��ك را براي تبديل ش��دن به يك 
تأمين كننده عمده ش��كر ب��راي اياالت متحده از 
بي��ن مي برد. همچنين اي��ن تفاهمنامه دوجانبه، 
قانون دسترسي شكر بدون محدوديت را كه در 
توافقنامه اصلي نفتا وجود داش��ت و به موجب 
آن مكزي��ك درصورتي مي توانس��ت ب��ه بازار 
اياالت متحده دسترسي نامحدود داشته باشد كه 
دو س��ال متوالي به مازاد توليد دس��ت يابد، لغو 
نمايد. چند س��ال پس از امضاي پيمان، مكزيك 
به شرايط توليدكننده مازاد خالص دست نيافت، 
 HFSC اي��ن امر با افزاي��ش مصرف مكزيك از
وارد ش��ده، دچار تهديد شد. مكزيك ادعا كرد 
كه در طول س��ال هاي پس از امضاي توافقنامه 
دوجانبه، اياالت متحده HFSC را دامپينگ كرده 
اس��ت. از اين رو دولت مكزي��ك با تالش هاي 
خس��تگي ناپذير سعي كرد تا با فاصله گرفتن از 
HFSC، از صنع��ت ش��كر داخلي اش حفاظت 
نماي��د. آنان ابتدا تعرفه هاي پيش��گيري از انبار 
ك��ردن را اعمال كردند كه به طور كامل توس��ط 
س��ازمان تجارت جهاني غيرقانوني اعالم ش��د. 
سپس در اول ژانويه 2002، كنگره مكزيك يك 
مالي��ات 20 درصد را روي نوش��يدني محتوي 
HFSC اعم��ال كردند ك��ه به طور مؤثر منجر به 
حذف استفاده از HFSC اياالت متحده در صنعت 
نوشيدني مكزيك ش��د. اين موضوع در نهايت 
توسط نفتا و س��ازمان تجارت جهاني، مغاير با 
الزامات تجارت بين المللي مكزيك شناخته شد 
ليكن كل اين اقدامات، سال ها به طول انجاميد. 
باالخ��ره در يك تواف��ق دوجانب��ه در جوالي 
2006 توسط دو دولت، اختالفات درازمدت در 
رابطه با س��طح دسترسي شكر مكزيك به بازار 
اياالت متحده و نيز محدوديت هاي مكزيك براي 
واردات HFSC از اياالت متحده حل شد. مدت 
زمان اي��ن تفاهمنامه تا اول ژانويه 2008 تعيين 
ش��د، زماني كه پس از آن قان��ون تجارت آزاد 
شيرين كننده ها براساس شرايط توافقنامه اصلي 

NAFTA، قابل اجرا است.

دردسرهاي »نفتا«
براي شكر آمريكا
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اتحاديه اروپا در ميانه دهه 2000 تا 2010 سياست هاي 
ش��كر خود را اص��الح كرد. در اين اصالح��ات مواردي 
گنجان��ده ش��ده بود تا بازار كش��ورهاي عضو دس��ت از 
مزاحم��ت براي ورود ش��كر بردارن��د و در صادرات نيز 
رفتار تبعيض آميز را كنار بگذارند. اما اين اصالحات بدون 
هزين��ه نب��ود. اعضاي اتحاديه اروپا از آن بيم داش��تند كه 
كشورهاي صادركننده شكر به اين اتحاديه اين اصالحات 
را با تفس��يرهاي نو به چالش بكشانند. نويسندگان كتاب 
»بازار جهاني شكر، 10 سال آينده« با مالحظه اين وضعيت 
و آينده شكر در اتحاديه اروپا نگاهي به موضوع ياد شده 

كرده اند كه مي خوانيد:
كمبود س��اختاري در سهم تعادلي شكر به اين منظور 
ايجاد ش��د تا دريچه اي براي جريان شكر به اتحاديه اروپا 
بازگ��ردد تا بازار ش��كر از ابتداي س��ال 2010 -  2009، 
دسترسي كشورهاي درحال توسعه را به بازار اتحاديه اروپا 
بهبود بخشد. در ماه مارس 2001، برنامه EBA اجرا شد. 
اين برنامه به اين منظور طراحي شد تا دسترسي بدون تعرفه 
و هزينه گمركي را به بازار اتحاديه اروپا براي كليه واردات 

به جز كشورهاي كمتر توسعه يافته )LDC( ايجاد كند.
ب��ا اين ح��ال »هيچ چيز به جز اس��لحه و ش��كر« نام 
دقيق تري براي اين برنامه اس��ت زيرا دسترس��ي به شكر 
براساس قوانين مهم انتقالي در آن زمان محدود بود كه تا 
پايان س��پتامبر 2009 متوقف شد. در واقع دسترسي براي 
ش��كر از اين كش��ورها از تاريخ اكتبر 2009 بدون سهميه 
بوده است. در اين زمان تغيير عمده اي براي تحويل شكر 
براساس يك پروتكل به وجود آورد. در اين تاريخ آن قانون 
متوقف شده و به جاي آن توافقنامه همكاري هاي اقتصادي 
)EPA( مطرح ش��د كه براساس آن دسترسي بدون هزينه 

به بازار شكر اتحاديه اروپا امكان پذير شد.
باتوج��ه به اين موضوع ك��ه در زماني كه قيمت هاي 
اتحادي��ه اروپ��ا 3 برابر قيمت جهاني بود، س��ازمان بازار 
مش��ترك )CMO( جدي��د ش��كل گرف��ت، هيچ ي��ك از 
خلق كنندگان اين رويه تصور نمي كردند كه ممكن اس��ت 
اتحاديه اروپا براي تأمين كنندگان پروتكل شكر سنتي حتي 
ب��ا تضمين كاهش قيمت 36 درصد در س��ال 2009-10 
ديگر جذاب نباش��د. حتي اين ترس وجود داشت كه لغو 
محدوديت هاي س��هميه اي از تاريخ يك اكتبر 2009 براي 
شكر داراي معافيت گمركي از كشورهاي عضو توافقنامه 
همه چيز به جز اس��لحه ممكن اس��ت منجر به طغيان در 
بازار اتحاديه اروپا ش��ود. به همين دليل بود كه تمهيداتي 
در قان��ون جديد واردات درنظر گرفته ش��د و براس��اس 
 LDCآن، موان��ع وارداتي جديدي براي كش��ورهاي غير
كشورهاي ACP كه تحويل كل آنها از 3/5 ميليون تجاوز 

مي كردند، وضع شد.
در حقيقت، واردات تا حد قابل توجهي كمتراز ميزان 
مورد نياز براي تعادل بازار باقي ماند. براساس آمار اتحاديه 
اروپا، در س��ال 10-2009 كمتر از 1/5 ميليون تن مجوز 
واردات براي توافقنامه هاي EBA-EPA اعطا شد كه تقريبًا 
ني��م ميليون تن كمتر از برنامه اوليه اس��ت. در آغاز فصل 
11-2010، ميزان واردات طبق اين قراردادها هدف رسيدن 
به دو ميليون تن برنامه ريزي شد ليكن دوباره سقوط كرد 
و به كمتر از 1/8 ميليون تن رسيد. در سال 12-2011 اين 

رقم به كمي كمتر از 1/9 ميليون تن شكر رسيد.
تأمين كنندگان عمده قديمي شكرخام به بازار اتحاديه 
اروپا براساس اين طرح، موريس، سوآيزلند، فيجي، گويان 
و جاماييكا مي باشند. تأمين كنندگان جديد با جهشي بزرگ 
در مقادير قابل تأمين در طول س��ال هاي اخير كشورهايي 
نظير موزامبيك، زامبيا، الئوس��و كامبوج هس��تند. كاهش 
قابل توجهي در برخي از تأمين كنندگان قديمي نظير فيجي، 
جاماييكا و باربادوس رخ داد كه بخشي از داليل آن به علت 
توقف تولي��د يا اصالحات اتحادي��ه اروپا در قيمت هاي 
تضمين ش��ده براي فروش ب��ه بازار اتحادي��ه اروپا بود. 
پروژه هاي درازمدت توسعه در كشورهايي نظير اتيوپي و 
س��ودان آغاز شده اند كه تحويل و عرضه شكر آنها را در 

زمان هاي نزديك نمي توان انتظار داشت.

خودكفايي در توليد شكر،
از رؤيا تا واقعيت

پس از آنكه حس��ن روحاني ريي��س دولت يازدهم از ارائه 
دو س��بد كااليي براي اقشار نيازمند جامعه خبر داد، معاون اول 
رييس جمهور نيز از تأمين ريالي اين س��بد كااليي و ابالغ قانون 
آن و همچنين ارائه سبدكااليي در بهمن ماه و اسفند ماه خبر داد. 
يكي از اهداف دولت در توزيع سبد كاال تنظيم عرضه و تقاضاي 

كاالهاي اساسي است.
حذف شكر از سبد يارانه كااليي دولت و عدم واردات آن يك 
پيام روشن و آشكار به همه فعاالن اقتصادي است. دولت نگران 
بر هم خوردن رابطه عرضه و تقاضاي اين كاال نيست و دليل اين 
امر نقش توليد كنندگان و انجمن صنفي قندوشكر و رابطه منطقي 
دولت با آنها و ارائه آمار شفاف و دقيق از سوي فعاالن صنعت 
قندوشكر كشور است. امنيت غذايي مقوله اي ملي و حياتي است 
كه همه جوامع با هر نظام سياسي آن را با جديت در معادالت خود 
مي گنجانند. ش��كر به مثابه يكي از كاالهاي استراتژيك به ويژه در 
ايران كه با كمك آن يك نوبت از جيره غذايي اكثريت شهروندان 
تأمين مي ش��ود با امنيت ملي رابطه مس��تقيم دارد و توليد آن در 
داخل يك ضرورت انكارناپذير اس��ت. در اين راس��تا و باتوجه 
به درجه خودكفايي حدود 55 درصدي توليد ش��كر در كش��ور 
درصورت وجود همين ديدگاه اعتماد بخش دولت، مي توان اين 
ضريب خودكفايي را به 100درصد رساند. اين رابطه بين دولت 
و ستاد تنظيم بازار با توليد كنندگان شكر مي تواند خط مشي كلي 
رابطه دولت را با س��اير صنايع و توليد كنندگان كاالهاي اساسي 
بهبود بخش��د و نقش تنظيمي – حمايتي دولت را از اين صنايع 

پررنگ تر كند.
 اين رابطه پيام روشن و آشكاري به دولت دارد كه با ترميم 
مجدد رابطه دولت با صنعت قندوشكر مي تواند اين صنعت را به 
سمت خودكفايي هرچه بيشتر و افزايش ضريب خودكفايي از 55 
درصد به 100درصد تا اس��تقالل كامل كشور در اين زمينه پيش 
ببرد. تعادل در وضعيت بازارش��كر ديگر، براي دولت دغدغه اي 
نخواهد بود و دولت مي تواند با آرامش كامل آن را از سبد كااليي 
يارانه اي براي هميشه حذف كند بي آنكه در عرصه عمومي و در 

سبد معيشتي خانواده شوك يا نگراني را تحميل كند.
توليدكنن��دگان با وجود افزاي��ش چندين برابري هزينه هاي 
توليد عماًل جلوي افزايش قيمت شكر توليدي را تا حدود زيادي 
گرفته ان��د وجا دارد دولت قدر اين آرامش نس��بي را با حمايت 

اتحاديه اروپا
و روزهاي ترس از طغيان شكر

هر چه بيش��تر از اين صنعت ادا كند. س��بد كااليي به جاي يارانه 
نقدي گمانه زني درباره اينكه يارانه كااليي جاي يارانه نقدي را 
مي گيرد يا نه، همه در مرحله حدس و گمان اس��ت اما دولت به 
درستي مي داند كه خطر افزايش پايه پولي تا چه حد مي تواند كل 
منافع يارانه ما را ببلعد و از بين ببرد حركت يارانه نقدي به يارانه 
كااليي با رويكرد حمايت از توليد داخلي حداقل اين فرصت را به 
دولت مي دهد تا يارانه را از مصرف به توليد هدايت كند وبا اين 
كار هم مصرف كننده را راضي كند هم توليد را سروسامان دهد و 
زير ساخت صنايع را متناسب با زمان متحول كرده كند، از سوي 

ديگرتورم را نيز از طريق مديريت نقدينگي سامان بخشد.
س��بد كااليي دولت عالوه بر اينكه بسته اقتصادي است يك 
بسته رسانه اي نيز هست. رسانه اي كه پيام هايي متفاوت را به گروه 
مخاطبان مختلف خود مي رس��اند. از منظر تفكري پوپوليس��تي، 
اين بس��ته توده هاي اجتماعي را حول يك محور عدالت انصافي 
سازماندهي مي كند، اين پيام را مي دهد كه دولت اقشار آسيب پذير 

و طبقه متوسط را فراموش نمي كند.
از سوي ديگر اين بسته حمايتي آماده باشي است براي فراهم 
كردن زمينه بر چيدن تدريجي يارانه نقدي و نيل به س��وي يارانه 
كااليي يا تركيبي از اين دو كه مي تواند عالوه بر كنترل نقدينگي، 
وجهي از ساماندهي توليد را نيز با خود به همراه داشته باشد. اين 
تعادل نس��بي تا حدي ش��كل گرفته است، اين تعادل كه با ورود 
به موقع دولت در توقف ثبت س��فارش تعادلي اس��ت شكننده و 
البت���ه درس آموز، درس اصلي آن اين اس��ت كه دولت با ايجاد 
يك رابطه تعاملي )تأكيد بر تعاملي بودن، تأييد بر وجه دوجانبه 
رابطه دولت و توليد كنندگان اس��ت( در واقع توليد كنندگان شكر 
و انجمن صنفي توليد كنندگان قندوشكر از يك سو و ستاد تنظيم 
بازار از س��وي ديگر و رأس سوم آن يعني مصرف كنندگان، در 
مجموع همكاري اين سه ركن باعث ايجاد فضاي نسبي آرامش 

در بازار شكر شده است.
مي توان نتيجه گرفت اگر به توليد كننده داخلي فرصت واقعي 
داده شود نقش آن در روند تصميم سازي  جدي پذيرفته شود، اين 
تعادل در بازار ش��كر تبديل ب��ه فرصتي براي خودكفايي در اين 
صنعت مي شود. الگوي توليد كنندگان شكر الگوي مناسبي است 
كه دولت مي تواند با تقويت اين رابطه و حمايت جدي و مؤثر از 

آن كاالي شكر را براي هميشه از دغدغه هاي خود حذف كند.

* حسين محمد زاده - كارشناس انجمن فناوران نيشكر

گندم، كنجاله سويا و روغن خام مهم ترين اقالم واردات كشاورزي
در 2 ماه نخست سال صورت گرفت

براس��اس آمار گمرك جمهوري اس��المي ايران طي دو ماه 
نخست س��ال جاري، محصوالت كشاورزي گندم، كنجاله سويا، 
 برنج و روغن خام س��ويا هر كدام به ترتيب به ارزش 495، 240، 

235  و 172 ميليون دالر وارد شده است.
براس��اس آمار رسمي گمرك جمهوري اسالمي اقالم عمده 
واردات كشاورزي طي دو ماهه نخست سال 1393 شامل گندم، 

كنجاله سويا و روغن خام سويا بوده است.
براس��اس اين گزارش: واردات گندم طي دو ماهه نخس��ت 
سال جاري به ارزش 495 ميليون دالر و سهم ارزشي 6/43 درصد، 

كنجاله س��ويا به ارزش 240 ميليون دالر و س��هم ارزشي 3/13 
درصد، برنج به ارزش 235 ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 3/06 
درصد و روغن خام س��ويا به ارزش 172 ميليون دالر و س��هم 
ارزش��ي 2/23 درصد بوده است. پنج كشور عمده طرف معامله 
در واردات طي دو ماهه نخس��ت س��ال جاري براس��اس ارزش 

امارات متحده عربي، چين، هند، تركيه و جمهوري كره است.
متوس��ط قيمت هر تن كاالي وارداتي مع��ادل 1/250 دالر 
بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، كاهش 7/54 درصدي 

در ارزش دالري داشته است.
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به دليل آنكه كشاورزان براي دريافت وام، وثيقه و ضامن مدنظر 
بانك ها را ندارند نمي توانند از سهم 10 درصدي صندوق توسعه ملي 
كه بايد از طريق بانك ها به آنها اختصاص يابد استفاده كنند و اين 
موضوع ناكام مانده است. بخش كشاورزي در ايران به عنوان محور 
استقالل غذايي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و شاخص ها 
و مؤلفه هايي كه در رابطه با توسعه اقتصادي به خود اختصاص داده 
نشان دهنده جايگاه كشاورزي است. اين بخش به طور كلي 23 درصد 
اشتغال را به خود اختصاص داده است، اما در سرمايه گذاري به شدت 
مورد غفلت واقع شده است. به دليل اينكه سرمايه مناسبي به بخش 
كشاورزي تزريق نشده است در زمينه مكانيزاسيون كشاورزي، گذر 
از كشاورزي سنتي به مدرن، توسعه زيرساخت هاي مربوط به آب 
و خاك و... دچار مش��كالت زيادي هستيم. در زمينه ارزش افزوده 
دچار يك عقب ماندگي جدي هستيم، اظهار داشت: عمده محصوالت 
كش��اورزي كه به خارج صادر مي ش��ود و در اختيار مصرف كننده 
خارجي قرار مي گيرد به صورت خام و غيرفرآوري اس��ت بنابراين 
محصوالتي كه به صورت خام عرضه مي ش��وند قطعًا اش��تغال زايي 
كمتري دارد. اگر بتوان در زمينه سرمايه گذاري كشاورزي به صورت 
جدي كار كرد قطعًا مي توان تكنولوژي هاي مناس��بي را وارد كشور 
كرد. به دليل عدم س��رمايه گذاري در بخش كش��اورزي، كشاورزي 
دس��ت خرده مالك ها با س��رمايه هاي اندك مي چرخد در حالي كه 
در كش��ورهاي توسعه يافته به طور متوسط كشاورز معموالً اراضي 
ب��االي 50 هكتار زمين را مديريت مي كند كه اين نوع كش��اورزي 

داراي صرفه اقتصادي اس��ت. در ايران متوس��ط اراضي در اختيار 
كش��اورزان حدود 2/2 ميليون هكتار است كه اين موضوع يكي از 
داليل عدم س��رمايه گذاري در بخش كشاورزي محسوب مي شود. 
خرده مالكان توان سرمايه گذاري ندارند، اين موضوع باعث كاهش 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي شود زيرا خرده مالكان توان 
اس��تفاده از ماشين آالت بزرگ و سنگين را ندارند و همين موضوع 
باعث مي ش��ود كش��اورزي براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد. 
10 درصد س��هم صندوق توسعه ملي به كشاورزي اختصاص دارد 
كه متأس��فانه به داليل مختلف اين 10 درصد به دس��ت كشاورزان 
نمي رسد و توسط آنها جذب نمي شود. دولت ها عمدتًا به اقشاري 
مي پردازند كه بيشتر در رسانه ها حضور پيدا مي كنند و صداي آنها 
بيشتر به گوش مسؤولين مي رسد. به عنوان مثال اگر مسئله اي براي 
قطعه س��ازان صنعت خودروس��ازي كش��ور رخ دهد خود شخص 
رييس جمهور براي حل مش��كل اين قشر جلسه تشكيل مي دهد و 
اين مس��ئله در تمام دولت ها بوده است. با اينكه خودرو گران تر از 
آن چيزي كه بايد باش��د ولي با اين وجود دولت ها در مواقعي كه 
خودروس��ازان دچار مشكل مي شوند با فش��ار آوردن به دولت از 
طريق رس��انه ها و باال رفتن قيمت آن امتيازاتي را كه بايد از دولت 
دريافت كنند را مي گيرند. اما از آنجا كه كشاورزان مردماني قانع و 
زحمت كش هس��تند و غالبا اعتراضي ندارند اين مسائل باعث شده 

كه دولت اصاًل به اهميت بخش كشاورزي پي نبرد.
* عباس پاپي زاده – نماينده مجلس

خرده مالكي چالش كشاورزي

رييس س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي تصريح كرد: شايد در 
س��ال هاي گذش��ته اختالف نظرهايي مي��ان وزارتخانه هاي تجارت و 
كش��اورزي براي تنظيم بازار محصوالت كشاورزي وجود داشت اما 
از امس��ال اجراي قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي در 
دستوركار دولت قرار گرفته و وزارت جهادكشاورزي مسؤول بازار اين 

محصوالت است و اختالف نظري بين اين دو وزارتخانه نيست.
حسين صفايي در نخستين نشست خبري خود كه به مناسبت 
هفته جهادكشاورزي برگزار شد، اظهار كرد: وزارت جهادكشاورزي 
نيز كه از صدر تا ذيل مسؤوليت هاي بخش كشاورزي را از توليد 
تا بازار بر عهده گرفته بايد پاسخگوي ماموريت ها و وظايف خود 
باشد. وي اعالم كرد: واحدهاي صنفي بخش كشاورزي در قالب 
قانون انتزاع به گونه اي س��اماندهي مي ش��وند تا بتوانند در اجراي 
اين قانون و اصالح ساختار بازار محصوالت كشاورزي به وزارت 

كشاورزي كمك كنند.
صفايي گفت: اصالح س��اختار بازار محصوالت كشاورزي 
يكي از سياست ها و برنامه هاي اين سازمان در دوره كنوني است تا 
بتوانيم سهم توليدكنندگان را از فروش محصوالتشان افزايش دهيم 
كه در اين راستا از تشكل هاي بخش خصوصي براي ارائه برنامه در 
راستاي اصالح ساختار بازار محصوالت مورد ماموريت شان كمك 
خواهيم گرفت. وي افزود: در حال حاضر 560 هزار واحد صنفي 
در بخش كش��اورزي در نظام صنفي بخش كشاورزي ساماندهي 
ش��ده اند. تشكل هاي توليد و اصناف كشاورزي در اجراي هرچه 
بهتر قانون انتزاع و اصالح ساختار بازار محصوالت كشاورزي به 

وزارت جهادكشاورزي كمك خواهند كرد.
صفايي تأكيد كرد: اصناف كشاورزي كه به همراه تشكل هاي 
بخش خصوصي حوزه توليد در اصالح ساختار بازار محصوالت 
كش��اورزي مش��اركت خواهند كرد و براساس قانون نظام صنفي 
كش��اورزي ساماندهي مي شوند اصنافي هس��تند كه توسط خود 
كش��اورزان در بخش كشاورزي راه اندازي شده است. وي افزود: 
اصناف بخش كشاورزي كه در حوزه توزيع وجود دارد در هنگام 
تدوي��ن و تصويب قانون انتزاع يا قانون تمركز وظايف بازرگاني 
بخش كش��اورزي درنظر گرفته نشده اند درحالي كه اين اصناف 
حلقه پاياني عرضه محصوالت كشاورزي بوده و نقش بسيار مهمي 

در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي دارند.
رييس س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي گف��ت: بايد صبر 
كرد تا حين اجراي قانون انتزاع و در راس��تاي اصالح خالءهاي 
قانون��ي آن بتوانيم نقش اصناف بخش كش��اورزي را نيز در اين 

حوزه پيش بيني كنيم.
صفايي ادامه داد: نظام صنفي بخش كش��اورزي كه از س��ال 
87 با 50 س��ال تاخير تأس��يس شده است مش��اغل كشاورزي و 
واحدهاي صنفي اين بخش را شامل مي شود كه تاكنون 560 هزار 
واحد صنفي كشاورزي از اين طريق پروانه فعاليت دريافت كرده 

و نظ��ارت با فعاليت هاي اين واحدها انجام مي ش��ود. وي اظهار 
كرد: آيين نامه اجرايي نظام صنفي كشاورزي هم كه درحال حاضر 
مورد بازنگري قرار گرفته است آماده تحويل به هيأت دولت براي 
تصويب اس��ت كه در اين اصالحيه موض��وع نظارت دقيق تر بر 

فعاليت هاي واحدهاي صنفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
اصالح ساختار بازار كشاورزي
با تشكل هاي بخش خصوصي

رييس سازمان مركزي تعاون روستايي خاطرنشان كرد: اكثر 
كارشناسان بخش كشاورزي معتقدند كه ساختار بازار محصوالت 
كش��اورزي با مش��كالت و نقايص متعددي مواجه است كه اين 
ناكارآمدي باعث مي ش��ود س��هم اندك��ي از ارزش افزوده توليد 

محصوالت كشاورزي نصيب كشاورزان شود.
صفايي افزود: در اين راستا اصالح ساختار بازار محصوالت 
كشاورزي در سازمان تعاون روستايي به عنوان يكي از ماموريت ها 
در نظر گرفته ش��د كه براي اجراي آن از مش��ورت و مش��اركت 
تش��كل هاي بخش كشاورزي نيز اس��تفاده مي كنيم؛ به گونه اي كه 
هريك از تش��كل ها مي توانند برنامه ه��اي موردنياز خود را براي 
اصالح ساختار بازار محصول مورد مأموريت شان برنامه هاي خود 
را تدوي��ن كنن��د. وي ادامه داد: يك��ي از اتحاديه هايي كه در اين 
زمينه پيشرو بوده و برنامه خود را براي اصالح ساختار محصول 
مورد مأموريتش ارائه داده اس��ت اتحاديه مركزي مرغداران مرغ 
تخم گذار است كه در نخس��تين فاز سامانه الكترونيكي مديريت 
تخم مرغ در كشور را كه به صورت متمركز بر روند توليد تخم مرغ 
از جوجه ريزي تا توليد محصول نهايي مديريت مي كند راه اندازي 
كرده اس��ت واميدواريم مش��ابه چنين س��امانه اي در توليد ديگر 
محصوالت كش��اورزي نيز به كار گرفته ش��ود و بتوانيم آن را به 

ديگر محصوالت كشاورزي نيز تعميم دهيم.
رييس سازمان مركزي تعاون روستايي تأكيد كرد: يكي ديگر 
از فعاليت هايي كه در اين راس��تا بايد انجام ش��ود اين اس��ت كه 
بايد بتوانيم بازار تأمين نهاده هاي توليد بخش كش��اورزي توسط 
تشكل هاي بخش كشاورزي به گونه اي مديريت كنيم تا آنها بتوانند 
نهاده ه��اي مورد نياز خ��ود را تأمين و هزينه هاي توليدش��ان را 
مديريت كنند چرا كه به عنوان مثال حدود 70 درصد از هزينه هاي 
تولي��د محصوالت دام و طيور به نهاده ه��اي توليدي بازمي گردد 
كه عمدتًا وارداتي اس��ت و نوس��انات تند قيمت اين محصوالت 
به گونه اي است كه توليدكنندگان نمي توانند هزينه هاي توليدشان 
را مديريت كنند. صفايي ادامه داد: سازمان تعاون روستايي در اين 
زمينه سياستي را دنبال مي كند تا ساختار تجارت نهاد ه هاي دام و 
طيور سامان بخشي شود و از طريق تشكل هاي بخش خصوصي 
خ��وراك مورد ني��از توليدكنندگان تأمين ش��ود البته از حضور و 

مشاركت تجار بخش خصوصي نيز استقبال مي كنيم.

توليد ش��كر ايران نيز تا س��ال 2018 با 25 درصد رشد به 1/5 
ميليون تن خواهد رس��يد. طبق پيش بيني بيزينس مانيتور اين مس��ئله 
به دليل رش��د اين صنعت و افزايش تقاضا براي شكر عمدتًا ناشي از 

رشد جمعيت خواهد بود.
به گزارش نيشكرنيوز، مؤسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور پيش بيني 
كرد اقتصاد ايران در فاصله س��ال هاي 1393 تا 1397 متوس��ط رشد 

3/3 درصدي را تجربه كند.
مؤسس��ه تحقيقات��ي بيزينس مانيت��ور در گزارش��ي از وضعيت 
بخ��ش كش��اورزي ايران نوش��ت: در درازم��دت، م��ا معتقديم كه 
ادام��ه س��رمايه گذاري دولت براي ارتقاء زيرس��اخت ها )نظير بهبود 
سيس��تم هاي آبياري( به ايران كمك خواهد كرد تا از ش��يوه س��نتي 
قبل��ي فاصله بگيرد و محصوالت بهتري از نظر كيفي برداش��ت كند. 
ما به خصوص چش��م اندازي بهتر را براي بخش غالت و توليد شكر 

پيش بيني مي كنيم. 
اين گزارش پيش بيني كرد توليد گندم ايران تا سال 2018 با 11/1 
درصد رشد مواجه شود و به 15/3 ميليون تن برسد. پيش بيني مي شود 
كه محصول گندم كش��ور به دليل مدرنيزه شدن فناوري شامل كشت 
دانه هاي با استقامت بيشتر، دسترسي بهتر به درون دادهاي مناسب و 
بهره مندي حوزه وسيعي از كشور از امكانات آبياري جديد افزايش 
يابد. توليد ش��كر ايران نيز تا س��ال 2018 با 25 درصد رشد به 1/5 

ميليون تن خواهد رسيد.
طبق پيش بيني بيزينس مانيتور اين مسئله به دليل رشد اين صنعت 
و افزايش تقاضا براي شكر عمدتًا ناشي از رشد جمعيت خواهد بود. 
براس��اس اين گزارش توليد مرغ ايران تا سال 2018 با 14/1 درصد 
رشد به 900 هزار و 400 تن خواهد رسيد. اين رشد ناشي از تقاضاي 
داخلي و تأثيرات افزايش س��رمايه گذاري خواهد بود. بيزينس مانيتور 
از واردات 9/25 ميليارد دالر محصول كش��اورزي توس��ط ايران در 
س��ال 2013 خبر داده و پيش بيني كرده است اين رقم در سال جاري 
كاهش 4/1 درصدي داش��ته باش��د. براساس اين گزارش رشد توليد 
ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2014 به 2/8 درصد خواهد بود 
كه باالتر از نرخ منفي 2/9 درصدي در س��ال 2013 اس��ت. همچنين 
متوسط رشد توليد ناخالص داخلي كشور در فاصله سال هاي 2014 

تا 2018، 3/3 درصد خواهد بود.
نرخ تورم كاالهاي مصرفي در سال 2014، نسبت به سال قبل 28 
درصد خواهد بود كه نسبت به رقم 36 درصدي سال 2013 پايين تر 
است. همچنين پيش بيني مي شود كه متوسط نرخ تورم ساالنه كشور 

در فاصله سال هاي 2014 تا 2018 به 15/4 درصد برسد.
اي��ن گزارش افزود: چش��م انداز بخش دام و لبني��ات ايران در 
كوتاه مدت و ميان مدت در حال بهبود اس��ت. ترميم سوددهي مزارع 
به افزايش توليد در س��ال 2014 پس از 2 فصل ركود كه ناش��ي از 
افزايش قيمت خوراك دام بود، كمك خواهد كرد. در ميان مدت لغو 
تحريم ها احتماالً موجب رش��د اقتصاد ايران خواهد ش��د و مسير را 
براي افزايش س��رمايه گذاري خارجي هموار خواهد ساخت. صنعت 
نفت و گاز كش��ور در كنار بخش زيرس��اخت ها، به طور ملموسي از 
توافق موقت ژنو منتفع خواهند شد، اما پروژه هاي توليد محصوالت 
كشاورزي به خصوص در بخش دام و لبنيات، نيز احتماالً از اين توافق 
سود خواهند برد. شركت هاي بزرگ توليدكننده محصوالت كشاورزي 
از قبل در ايران حضور داشته اند و اكثر آنها نظير شركت دانون قبل از 
وضع تحريم ها در سال 2012، وارد بازار اين كشور شده بودند. پس 
از انعق��اد توافق ژنو، ايران قراردادهايي را در زمينه واردات غالت و 
كودهاي شيميايي منعقد كرده است كه نشان مي دهد، موانع واردات 
درحال كاهش يافتن است. در سپتامبر 2013، دولت ايران مناقصه اي 
را براي خريد 60 هزار تن سولفات پتاسيوم برگزار كرد كه نخستين 
مناقصه اين كشور طي 2 سال گذشته بود. شركت بلژيكي تسندرلو، 
در اين مناقصه برنده شد. در ماه فوريه، ايران در نخستين خريد بزرگ 
تحت حمايت دولت بعد از دسامبر 2013، حداقل 400 هزار تن گندم 

از روسيه و اتحاديه اروپا خريداري كرد.
اين گ��زارش افزود: تحريم هاي پيش گفته، همچنين بر صنعت 
برنج كشور نيز تأثير گذاشته است و ايران از سال2011 به اين طرف، 
به ميزان قابل توجهي واردات برنج از هند را افزايش داده اس��ت. هند 
يكي از معدود كشورهايي است كه اقدام به استفاده از معامالت تهاتري 
و ديگ��ر مكانيزم هاي پرداخ��ت در فعاليت هاي تجاري با ايران كرده 
است و اين به هند كمك كرده است تا از ايران نفت وارد كند و در 
عوض به اين كش��ور برنج و ديگر محصوالت خود را صادر نمايد. 
اما پيشرفت اخير در مذاكرات ايران و كشورهاي غربي، ممكن است 
ميزان واردات محصوالت هندي به ايران را كاهش دهد. اين وضعيت 
احتماالً به سود صادرات محصوالت تايلندي و پاكستاني خواهد بود، 
زيرا اين كش��ورها به صورت س��نتي بزرگ ترين تأمين كنندگان برنج 

ايران هستند.

توليد 1/5 ميليون تن شكر تا سال 2015
* پيش بيني بيزينس مانيتور از توليد شكر در ايران؛تنظيم بازار محصوالت كشاورزي وظيفه وزارت كشاورزي است

افزايش ۲۵ درصدي توليد شكر در ايران تا سال ۲۰۱۸

رييس سازمان تعاون روستايي
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 مديرعامل شركت كشت و صنعت 
نيشكر حكيم فارابي از پايان برداشت 644 
هزار تن نيشكر در شركت حكيم فارابي 

خوزستان خبر داد.
به گزارش نيشكرنيوز، محمود قدرتي 
گفت: روش برداش��ت نيشكر در شركت 
مكانيزه و عمدتًا سبز بوده و با استفاده از 
دروگر نيش��كر )هاروستر( انجام مي شود 
و ش��يوه آبياري ني��ز در مزارع توس��عه 
 نيشكر به شيوه هيدروفلوم بوده و راندمان
آبياري در توسعه نيشكر باالي 50 درصد 

است.
وي افزود: تأمين محصول استراتژي 
شكر و محصوالت جانبي، ايجاد اشتغال، 
باال بردن سطح دانش فني منطقه و بهبود 
شرايط زيس��ت محيطي از اهداف و آثار 
اقتصادي شركت كشت و صنعت حكيم 

فارابي است.
قدرتي با تأكيد بر اس��تفاده بهينه از 
ضايعات نيشكر و صنايع جانبي آن گفت: 
نيش��كر تنها محصولي است كه ضايعات 
ندارد و ع��الوه  بر توليد انواع ش��كر، با 
استفاده از ضايعات آن حدود 28 محصول 
در صنايع جانبي توليد و از آنها اس��تفاده 
بهينه اي مي شود و در نتيجه هر محصول 
فرعي نيشكر به يك محصول اصلي براي 

صنعتي ديگر تبديل مي شود.
مديرعامل ش��ركت نيش��كر فارابي 
خاطرنش��ان كرد: باگاس يا تفاله نيش��كر 
 ،MDF ،م��اده اوليه ب��راي توليد كاغ��ذ
خوراك دام، الكل و چند محصول ديگر 
اس��ت؛ بنابراين نيش��كر موجب اشتغال 
مولد و توليد محصوالت غذايي و صنعتي 

مي شود.
شركت كشت وصنعت حكيم فارابي 
خوزس��تان )س��هامي عام( واحد ششم از 
كشت و صنعت هاي تأسيس شده توسط 
ش��ركت توسعه نيش��كر و صنايع جانبي 
اس��ت كه با موضوع عمليات كشاورزي، 
 صنعت��ي، تولي��دي و تج��اري به منظور
توليد، خريد و فروش نيش��كر و شكر و 
كليه فرآورده هاي وابس��ته به آن تأسيس 

شد.
محل احداث كارخانه و كاًل مجتمع 
 صنعت��ي ش��ركت در ضلع ش��رقي جاده
اهواز – آبادان، كيلومتر 35 واقع اس��ت. 
مس��احت كل��ي اراض��ي 14747 هكتار 
و س��طح قابل كش��ت آن 11700 هكتار 

است.

برداشت ۶۴۴ هزار تن
 نيشكر در شركت

 كشت و صنعت نيشكر
 حكيم فارابي خوزستان

حل بحران قدم به قدم توليد كشاورزي

تن شكرخام در استان توليد مي شود كه باتوجه به 
اين حجم توليد، شركت توسعه نيشكر با احتساب 
توليدات شركت هفت تپه و كارون، 60 درصد سهم 
توليد ش��كر در كش��ور را به خود اختصاص داده 
اس��ت. توليد خوراك دام در سال زارعي 92-93، 
34 هزار تن بوده اس��ت. امكان توليد بيشتر براي 
ما وجود دارد اما بايد زمينه فروش فراهم ش��ود. 
متأس��فانه استان ما از خوراك دام استقبال كمتري 
داش��ته و ما در اس��تان هاي ديگر اين محصول را 

عرضه مي كنيم.
وي افزود: خوراك دام توليدي مرغوب است 
وامكان افزايش توليد وجود دارد اما درحال حاضر 

متناسب با نياز و فروش در حال توليد هستيم.
مديرعامل ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانب��ي بيان كرد: كل مزارع نيش��كر جهان حدود 
25 ميليون هكتار است كه برداشت سبز در جهان 
20 درصد و برداشت به صورت سوخته از مزارع 
80 درص��د اس��ت. در هي��چ جاي دني��ا حتي در 
پيشرفته ترين كش��ورهاي دنيا نمي توانيد جايي را 

مشاهده كنيد كه كل برداشت آن سبز باشد.
برداش��ت كام��ل اراض��ي به صورت س��بز 
امكان پذي��ر نيس��ت و ه��ر كس ادع��ا مي كند كه 
برداش��ت اراضي با تناژ باال بايد سبز باشد نيشكر 
را نشناخته است. در هيچ جاي دنيا، نه در آمريكا 
و اس��تراليا و نه در برزيل كه مركز توليد نيش��كر 
دنيا اس��ت و ساير كشورها، در هيچ كدام برداشت 

سبز به تنهايي امكان ندارد.
صادقي در زمينه اظهارات برخي مس��ؤوالن 
درباره آتش زدن مزارع نيش��كر، خاطرنشان كرد: 
نمي شود آدم چش��م خودرا ببندد وبدون علت و 
آگاه��ي در اين زمينه صحبت كن��د و بگويد اگر 
م��زارع را بس��وزانيد، درب كارخان��ه را خواهيم 
بست. 17 هزار نفر در شرايط فعلي در كارخانه هاي 
توسعه نيشكر كار مي كنند و با احتساب اشتغال در 
فصل كش��ت، اين تعداد به 23 هزار نفر مي رسد؛ 
اگر مي خواهيد كارخانه توس��عه نيشكر را تعطيل 

كنيد، پس تعطيل كنيد.
به نظ��ر ش��ما چرا م��ردم از س��رمايه گذاري 
در اس��تان ف��رار مي كنند؟ چرا كس��ي در اس��تان 
سرمايه گذاري نمي كند؟ برخوردهاي مسؤوالن ما 
بايد مسؤوالنه باش��د. هر ساله 200 تا 300 هزار 
هكتار از مزارع گندم پس از برداش��ت س��وزانده 
مي ش��وند چرا مسؤوالن فقط ما را مي بينند؟؛ اين 
فشارها فشارهاي سياس��ي است؛ در هر صورت 
م��ا معتقديم كه آالين��ده نيس��تيم. واقعا چاه هاي 
نفت��ي آاليندگ��ي ندارند و گاز گلخان��ه اي توليد 
نمي كنن��د؟؛ آيا فوالد آاليندگي ن��دارد و فقط ما 

آالينده هستيم؟
مديرعامل ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانب��ي گفت: زماني ب��ه ما تهمت هاي��ي درباره 
آلودگي و س��وزاندن م��زارع مي زنند كه بارندگي 
بوده است؛ وقتي بارندگي باشد برداشت ما كامال 

تعطيل اس��ت و امكان ورود به زمين در بارندگي 
وجود ندارد.

وي خط��اب به كارشناس��ان محيط زيس��ت 
اظهار كرد: هيچ ك��دام از تهمت ها را قبول نداريم. 
زماني كه ما تعطيل هستيم بايد مسؤول چه چيزي 
باشيم. من نمي خواهم از اين مباحث فرار كنم بلكه 
بايد واقع بين باشيم؛ به ما مي گويند كه پساب خود 
را وارد كارون مي كني��م در حالي كه ما يك قطره 

آب هم وارد كارون نمي كنيم.
صادقي بيان كرد: 16 ميليون تن نمك توسط 
س��د گتوند وارد زمين هاي استان شده و اين ادعا 
را مي كني��م و حاضريم آن را ثاب��ت كنيم و دليل 
ش��وري آب س��د گتوند كامال مش��خص است. 
برخي دستگاه ها در زمينه توسعه نيشكر منفعالنه 
برخورد مي كنند و گناه را برگردن ديگري انداخته 
و فرافكني مي كنند. بنده يك چيزهايي مي دانم كه 

نمي خواهم آنها را رسانه اي كنم.
صادقي درباره ورود زه آب نيش��كر به تاالب 
هورالعظيم خاطرنشان كرد: آب هورالعظيم شيرين 
است و زه آب نيش��كر با EC8 هزار ميكروموس 
است و ش��ايد با وضعيت تاالب س��ازگار نباشد 
ام��ا اگر از م��ا بخواهند، در اي��ن زمينه همكاري 

خواهيم كرد.
وي بي��ان كرد: انتظار داريم كه مس��ؤوالن با 
ما يك همراهي و تعاملي داش��ته باش��ند؛ ما يك 
توليدكننده هستيم و مسؤوالن بروند جلوي فوالد 
و نفت را بگيرند. مگر مي شود واحدي در كشور 
ايجاد شود كه آاليندگي نداشته باشد. آاليندگي هاي 
ما در حد استانداردهاي جهاني است. ما ذره اي آب 
كه آب كارون را آلوده كند يا EC را افزايش دهد، 
نداريم. مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي درباره پروژه شكر طعم دار اظهاركرد: شكر 
طعم دار يك كاالي فانتزي است و در حال حاضر 
دستگاه هاي آن نصب شده و مشكلي نداريم. مجوز 
بهداش��ت آن هنوز اخذ نشده اما مجوز صادرات 
آن كسب شده اس��ت. ظرفيت توليد شكر حدود 
60 تن در س��ال است كه باالي يك ميليارد تومان 
براي آن س��رمايه گذاري ش��ده اس��ت. شكرهاي 
طعم دار شامل طعم هاي ليمويي، وانيلي، دارچيني 

و هلي مي شود.
صادقي درباره شكر قهوه اي نيز گفت: توليد 
شكر قهوه اي با ظرفيت 7 هزار تن در برنامه واحد 
ميرزا كوچك خان است. يك شركت هندي طرف 
قرارداد ما اس��ت و اميدواريم به زودي اس��تارت 
اجراي آن را بزنيم. شايد مبلغ سرمايه گذاري مورد 

نياز آن حدود 5 ميليارد تومان باشد.
وي افزود: س��طح زيركشت شركت توسعه 
نيش��كر ح��دود 66 هزار و 292 هكت��ار بوده اما 
برنام��ه ما حدود 70هزار هكتار اس��ت و در حال 
حاض��ر كمتر از 5 درصد از برنامه عقب هس��تيم. 
همچني��ن قرار اس��ت 14 هزار زمي��ن ديگر را به 

زيركشت ببريم.

مديرعامل ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانبي گفت: در سال زراعي 93-94 برنامه شركت 
تولي��د 4 ميليون و 609 هزار تن نيش��كر بوده كه 
خوش��بختانه توانس��تيم 4 ميليون و 725 هزار تن 
نيشكر توليد كنيم و اين رقم باالترين رقم و ركورد 
در تاريخ توس��عه نيشكر است و اين حجم توليد، 

بسيار قابل توجه بوده است.
نس��يم صادقي در نشست خبري كه در محل 
اين شركت برگزار شد، اظهاركرد: پيش بيني ما در 
س��ال زراعي 93-92، توليد 480 تا 500 هزار تن 
شكرخام بود اما توانستيم 452 هزار تن شكرخام 
توليد كنيم. براي سال زراعي 94-93 نيز پيش بيني 
ما توليد 5 ميليون و 400 هزار تن نيشكر است و 
اميدواريم با همكاري مجموعه توس��عه نيشكر به 
توليد ظرفيت اسمي يعني 700 هزار تن شكرخام 
برس��يم. ظرفيت اسمي كارخانه الكل سوختي نيز 
33 ميليون ليتر اس��ت كه در س��ال 93-92، توليد 
اين كارخانه به 32 ميليون ليتر رسيد. قرار است در 
كن��ار اين كارخانه، كارخانه ديگري با ظرفيت 20 
ميليون ليتر ايجاد كنيم كه درصدد هستيم استارت 

آن امسال زده شود.
مديرعامل ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانبي ادامه داد: همچنين پيش بيني ما در كارخانه 
خميرمايه 7 هزار تن بوده است كه امسال در اين 
كارخان��ه توليد به 6 ه��زار و 916 تن خميرمايه 
رسيد. در زمينه توليد MDF نيز 61 هزار مترمكعب 
MDF توليد ش��د، در حالي كه پيش بيني ما براي 
توليد MDF، 99 هزار مترمكعب برابر حدود 80 

درصد ظرفيت كارخانه بود.
صادقي گفت: يكي از مباحث مهم در زمينه 
MDF بحث بازار آن اس��ت. متأسفانه در چند ماه 
اخير، حجم زيادي MDF وارد كشور شد كه اين 
مسئله توليدات داخلي را مشكالت جدي مواجه 
كرد و ما در زمينه فروش MDF با مشكل مواجه 
هس��تيم. از آنجايي كه اي��ن كارخانه MDF خام 
تولي��د مي كند، كارخان��ه روكش MDF نيز ايجاد 
شده است كه اميدواريم با فعاليت اين 2 كارخانه 
محص��والت خوبي را به كش��ور ارائه دهيم تا از 
واردات جلوگي��ري كنيم. البته انتظار داريم دولت 
باتوجه به تأكيداًت رهبري، نگاهي ويژه به توليد 
داخل داش��ته باشند و ما بتوانيم از توانمندي هاي 

داخلي حداكثر استفاده را ببريم.
مديرعامل ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع 
جانب��ي بيان  كرد: ام��ا در بحث ش��كر، اختيار و 
واردات ش��كر به وزارت جهادكشاورزي منتقل و 
تعرفه اي وضع شده و تا زماني كه نياز به واردات 

شكر نباشد واردات ممنوع است.
صادقي اظهاركرد: شكر يكي از كم مسئله ترين 
و بي حاشيه ترين كاالهاي استراتژيك كشور است. 
تا پايان سال 1394 كشور هيچ مشكلي درخصوص 
تأمين ش��كر ندارد. استان ما نقش بسيار مهمي در 
تثبيت ش��كر و تأمين آن داش��ته است. 650 هزار 

شكر
كم حاشيه ترين 
كاالي استراتژيك 
است

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي:
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