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دلخوشي ها و دلخوري ها
بهمن دانايي

مقايسه گري به مثابه يك عمل ذهني و 
ي��ك واقعيت همواره در نهاد و ذات بش��ر 
وجود داش��ته است و با سپري شدن زمان 
و چرخي��دن روزگار تنه��ا مصداق هاي آن 

متفاوت خواهد شد.
آدمي هم��واره در ذهن خود در حال 
مقايس��ه امروز خود با ديروزش، مقايس��ه 
امروز خ��ود با امروز دوس��تان، آش��نايان 
و خانواده و همكاران، مقايس��ه س��رزمين 
خود با س��اير سرزمين ها و مقايسه سازمان 
خود با سازمان هاي مشابه ديگر است. اين 
مقايسه گري اگر بر پايه انصاف، كارشناسي 
و براي برطرف كردن كاس��تي ها و كجي ها 
باش��د بهب��ود وضعيت را نوي��د مي دهد و 
اگر براي اين باش��د ك��ه برخي هدف هاي 
غيراصول��ي برآورده ش��ود روزگار را تباه 
مي كند. اما مقايسه گري به انسان، سازمان و 
جامعه اين امكان را مي دهد كه انتظارات و 
توقع��ات خود را نيز مطابق با عرف، قانون 
و توانايي ه��ا از افراد و س��ازمان هاي ديگر 

تنظيم كند. 
از سوي ديگر مقايسه ها موجب مي شود 
دلخوش��ي ها براي آدمي زاد و رشد كنند و 
او را ب��راي رس��يدن به هدف ه��اي بلندتر 
كمك كند و البته مي تواند مايه دلخوري و 
رنج نيز باشد. البته مقايسه ها از طرف افراد 
معموالً پيرامون عالقه هاي شخصي و بيشتر 
از آن يا همسنگ آن در حوزه فعاليت هايش 

شكل مي گيرد.
نگارن��ده ني��ز باتوجه به مس��ؤوليت 
و باتوج��ه به عالق��ه و دلس��وزي ام براي 
صنع��ت و اقتص��اد كش��ور به ويژه صنعت 
ش��ريف قندوش��كر از اين قاع��ده خارج 
نيستم و عمومًا با همكارانم در صنعت قند 
مقايس��ه هاي خود را در ميان مي گذاريم و 
بر اساس آن س��طح انتظارات تخمين زده 
مي ش��ود. اگر صنعت قندوشكر امروز را با 
10 سال پيش مقايسه كنيم، بدون ترديد به 

يكي از دلخوشي هاي بزرگ مي رسيم.
دلخ��وش از اينكه به همت گروهي از 
پايدارتري��ن كادرهاي فعال در اين صنعت 
و در نهاده��اي اداره كنن��ده جامعه از مرگ 
تلخ و احتمالي يك صنعت جلوگيري شد. 
اين يك ش��عف و شادماني بزرگ است كه 
هرگاه سال هاي سخت نيمه دوم دهه 80 با 
نيمه اول دهه 90 در ترازوي مقايس��ه قرار 
گيرد. در اين دو مقطع گوناگون روندها و 
فرايندها با تفاوت هاي بنيادين مواجه شده 
و ايران توانست به توليد 2 ميليون تن شكر 
نزديك ش��ود. يكي ديگر از دلخوشي هاي 
فعاالن صنعت قندوش��كر وجود مناسبات 
كارشناس��انه مبتني بر احترام و اعتماد ميان 
نهادهاي دولتي مس��ؤول توليد قندوش��كر 
به وي��ژه در بخش زراعت م��واد اوليه اين 

محصول يعني چغندر و نيشكر است.
بدون ترديد و بدون تعارف بايد تأييد 
ك��رد كه ميان نگاه مدي��ران امروز و اواخر 
دهه 80 تفاوت ها از زمين تا آس��مان است 
و اين يك اميدواري بزرگ براي آينده بهتر 

و دلخوشي هاي بيشتر است.
در صفحه 2

واردات شكرسال آينده هم
ممنوع

دولت در تعيين نرخ خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي تعلل مي كند
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د ر صفحات د يگر

مخالفان خودكفايي حاال نيشكر
 را هدف قرار داده اند

بي نيازي كشور به واردات شكر
 در سال 1397

پايداري رشد توليد شكر

در صفحه2

بدترين اتفاق و رخداد و حالت براي هر 
فردي كه مي خواهد پيامي به كساني بدهد اين 
است كه آن پيام چندان خرسندكننده نباشد و 
حتي نوعي ترس و ابهام در دل پيام گيران فراهم 
كند. نوش��ته حاضر شوربختانه پيام سختي به 
خانواده بزرگ صنعت قندوشكر به ويژه مديران 
اين صنعت، مديران دولتي و دستگاه هاي مرتبط 
و مديران ارشد دولت و قانونگذاران دارد؛ پيام 

اين است:
منتظر س��ال آس��اني نباش��يد، چشم انداز 
سال 1397 بر اساس ش��رايط زمستان امسال 
چش��م انداز خيره كنن��ده اي نيس��ت و نق��اط 
درخشان آن دس��ت كم در حال حاضر چندان 
به چشم نمي آيد. برخي نقاط كور و تاريك در 
سياس��ت هاي ارزي، پولي، تجاري باتوجه به 

سال نه چندان آسان

دوباره ب��ه كار نيفتن��د و رانت خواران 
نامريي پايداري در سياست هاي توليد 
اين محصول را مش��اهده كنند احتمال 
اينكه سپهر قندوشكر در ايران روندي 
تازه و مسيري برخالف دهه هاي گذشته 
را طي كند وجود دارد. معاون زراعت 
وزير جهادكشاورزي گفت: امسال يك 
ميليون و 950 هزار تن شكر در كشور 
توليد شد كه با اين ميزان، ركورد توليد 

اين محصول شكسته شد.
عباس كشاورز اظهار كرد: كشاورزان 
چغندركار كشور امسال 130 هزار هكتار 
از اراضي آبي را به كش��ت اين محصول 
اختصاص داده بودند كه نسبت به سنوات 
گذشته سطح زيركشت هم كمتر شده بود. 
وي افزود: اين افزايش توليد تنها به خاطر 
بهره وري بيشتر از منابع آب و خاك بود و 
در مقايسه با آمار گذشته سطح زيركشت 
محصول چغندر كاهش نيز يافته اس��ت. 
كش��اورز تأكي��د ك��رد: ميانگي��ن توليد 
چغندرقن��د در كش��ور 60 تن در هكتار 
 و توليد ش��كر از اي��ن محصول زراعي،
 9 ت��ن بود كه اي��ن مقدار ب��ه ميانگين
تولي��د در كش��ورهاي اروپايي نزديك 

شده است. 

درحال��ي كه يك گروه كوچ��ك رانت خوار 
و آزمن��د از تجار نامريي در ايران منتظر س��قوط 
صنعت قندوش��كر براي هميش��ه بودند و آرزوي 
بازكردن س��فره واردات شكر را در رؤيا مي ديدند 
اما پايمردي كارخانه هاي قندوش��كر و گروهي از 
مديران دلسوز به اين صنعت در بخش خصوصي، 
در تش��كل ها و در مجل��س و دول��ت اين برنامه 

رانت خ��واران را نقش بر آب كرد. اكنون يك دهه 
پس از سقوط توليد چغندرقندوشكر در نيمه دوم 
دهه 1380 شاهد هستيم كه توليد چغندر ونيشكر 
ب��ا بيش��ترين به��ره وري در راندمان و بيش��ترين 
به��ره وري در مصرف آب، ركورد توليد ش��كر از 
نيش��كر و ركورد توليد اين محصول شكس��ته و 
به اوج رس��يده اس��ت؛ در صورتي كه وسوسه ها 

ركوردشكني هاي بزرگ
ركوردشكني در توليد چغندر، نيشكر و شكر

فش��ارهاي بيروني ديده مي شود كه اميدواريم 
به روزهاي خوش��ي ختم ش��ود. واقعيت اين 
است كه غرب به ويژه آمريكا هرگز نمي خواهد 
با ايران س��ازگار ش��ود و در زمس��تان امسال 
وعده هاي بي مهري براي دو ماه پس از س��ال 

جديد شمسي مي دهد.
همي��ن احتم��ال اندك كه ممكن اس��ت 
تحريم ها بازگش��ت به اقتصاد ايران را تجربه 
كنن��د موجب احتياط بيش��تر س��رمايه گذاران 
خارجي ش��ده اس��ت، بانك��داران خارجي را 
ترس��انده اس��ت تا در انتقال پ��ول نفت ايران 
احتياط بيشتري كنند، طرف هاي تجاري ايران 
مث��ل چين و ام��ارات را س��خت گيرتر كرده 

است و....

در صفحه4

انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر ايران
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دلخوشي ها و دلخوري ها
سرمقاله

توج��ه رئي��س دولت ب��ه توليد ش��كر 
ك��ه هم��واره در س��خنان خود به آن اش��اره 
 و از اينكه ايران توانس��ته اس��ت به مرزهاي
نزديك به خودكفايي برس��د ش��ادمان است 
نيز يك دلخوش��ي بزرگ است. نجات دادن 
كش��ت چغندرقند و به تبع آن نجات اراضي 
رو به موت كش��اورزي كش��ور از نابودي كه 
 به سوي آن حركت مي شد يك دلخوشي بزرگ
است. ادامه روند ممنوعيت واردات شكر در 
سال 1397 نيز يك دلخوشي و اميدبزرگ براي 
خانواده بزرگ صنعت قندوشكر كشور است. 
وقتي مي ش��نويم كه كارخانه هاي تعطيل شده 
شكر در دزفول و فسا از مرگ نجات پيدا كرده 
و كار توليد را آغاز كرده اند نيز به آينده صنعت 
قندوشكر اميدوار و بر ابعاد دلخوشي ها اضافه 
مي شود. هنگامي كه مي شنويم مجلس موافقت 
مي كند كه تس��هيالت مناس��ب براي احداث 
كارخانه ه��اي قند بدهد و اميدوار مي ش��ويم 
كه س��رانجام پس از سپري شدن 4 دهه ركود 
قرار اس��ت كارخانه هاي جديد شكر احداث 
شود بيشتر دلخوش مي شويم. داشتن همراهان 
دلسوز، پايدار و كارشناس در صنعت قند كه 
راه را بلدن��د و به اي��ن صنعت كمك كردند 
و مي كنن��د نيز از دلخوش��ي هاي فعاالن اين 

صنعت است.

دلخوري ها
از ديرباز تا امروز در طبيعت مادي و در 
انديشه و ذهن هاي آدميان و حتي در سرشت  
آنان زشت و زيبا و خوب و بد به طور نسبي 

وجود داشته و خواهد داشت.

خار در كن��ار گل، يأس در برابر اميد، از صفحه اول
تاريكي در برابر روش��نايي و حس��ادت در 
كن��ار رفاق��ت و... از مصداق ه��اي مفهوم 
يادش��ده اس��ت. به اي��ن ترتي��ب در كنار 
دلخوشي هايي كه شماري از آنها را يادآور 
ش��دم، دلخوري هايي نيز وجود داش��ت و 
دارد كه بايد درباره آن ها نيز گفت وش��نود 
ك��رد. يك��ي از بزرگتري��ن دلخوري ه��اي 
صنعت قندوشكر از مديران دولت يازدهم 
و دوازده��م اي��ن بود كه برخ��الف قاعده 
كارشناس��ي و برخالف وعده ها و مقررات 
و دس��تور اكيد معاون اجرايي رئيس دولت 
يازدهم، برخي از مديران مياني به عمد يا به 
س��هو - چون نتيجه يكي است – در اعالم 
به موقع نرخ توافقي تأخير كرده و بدون توجه 
ب��ه اينكه هر روز تأخير در زنجيره كار چه 
مصايبي دارد روزهاي سختي را رقم زدند. 
درحالي كه مقرر ش��ده ب��ود قيمت توافقي 
ش��كر در ابتداي س��ال يا نهايتًا شهريورماه 
اعالم ش��ود اما اين اتفاق نيفتاد و كار به 3 
ماه بعد رسيد كه بازار از هيجان افتاد و انبار 
كارخانه ها پر از ش��كرهاي توليدي بود كه 
نمي شد آنها را عرضه كرد چه اينكه به دليل 
انباشت سه ماهه شكر توليدي، قيمت شكر 
در بازار با 2500 تا 3000 ريال كمتر از نرخ 
مصوب مواجه ش��ده بود. اين سهل انگاري 
يا عمد متأس��فانه به زيان توليد داخل و به 
سود دالل ها شد كه كام شان را شيرين كردند. 
درحالي ك��ه انجم��ن صنف��ي كارخانه هاي 
قندوش��كر باره��ا و باره��ا قبل از ش��روع 
بهره برداري و بالفاصله پس از بهره برداري 
از دولت خواست كه قيمت ها را اعالم كند 

اي��ن اتفاق نيفتاد و همي��ن دلخوري بزرگ 
كام توليد را تلخ ك��رد. درحالي كه افزايش 
بي سابقه توليد و ثبت ركورد جديد يكي از 
دلخوش��ي هاي سال 96 بود اما زيانده شدن 
ش��ركت هاي قند به دليل پيش گفته ش��ده و 
باقي ماندن خس��تگي چندماه تالش بر روح 
و روان مدي��ران، كاركنان و كش��اورزان از 

دلخوري هاي بزرگ سال مذكور بود.
از ديگر دلخوري هاي به وجود آمده در 
سالي كه گذشت، گمارده شدن افراد كم تجربه 
و نابلد بر مس��ند برخي از پس��ت هاي مهم 
مرتبط با توليد مواداوليه بود كه مش��كالت 
زي��ادي را براي كارخانه هاي قند ايجاد كرد. 
ت��داوم اينگون��ه انتصاب��ات، در كوتاه مدت 
مي تواند مسير توليد را به بيراهه بكشاند. دقت 
بيشتر در انتخاب و نصب افراد در پست هاي 
اينچنيني، انتظار زيادي نيست. يادآور مي شود 
كه آزادسازي واردات بذر چغندرقند و به تبع 
آن، ه��رج و مرج در كش��ت چغندر، ازدياد 
چغندرهاي حاصل از كشت آزاد و مازاد بر 
ظرفيت بخش صنعت، ايجاد ضايعات اضافي، 
ورود دس��تگاه هاي سياسي، امنيتي، انتظامي 
و قضايي ب��ه حريم كارخانه هاي قند و... از 

دستاوردهاي اينگونه انتصابات است.

دلخوشي  سال 1397
اكن��ون و در زمس��تان 1396 و روزهاي 
نزديك به بهار و سبز شدن طبيعت، اميدواريم 
مدي��ران دولتي مرتبط با صنعت قندوش��كر 
راه ه��اي كاه��ش دلخوري ها و اف��زودن بر 
دلخوشي ها و ش��ادي ها را پيدا كرده و مسير 
را هموار س��ازند. اي��ران مي تواند با دقت و 
كارشناسي و اجتناب از تصميم هاي نادرست 
به خودكفايي در توليد ش��كر برسد، مشروط 
بر اينكه ازا ش��تباه هاي گذشته درس بگيريم. 
مقايس��ه آنچ��ه در نيمه دوم ده��ه 80 بر اين 
صنعت حاكم بود و ش��رايط امروز كه سفره 
ايرانيان و شيريني و شربت آنها با شكر داخل 
تأمين مي ش��ود مي تواند خرس��ندي پديدار 
كند. در اين زمس��تان و از همين جا از مديران 
ارجمند و محترم درخواس��ت مي شود قيمت 
قندوشكر توافقي را در همين بهار امسال تعيين 
و به دستگاه ها ابالغ كنيد تا دلخوشي ها افزون 
بر دلخوري ها ش��ود. اين كار سختي نيست و 
انتظار معقول و منطقي است كه به جاي حرص 
خوردن در ميانه س��ال 1397 كه ممكن است 
بازار و صنعت و خانواده بزرگ كش��اورزان 
زحمتك��ش را با التهاب مواجه كند در همين 

روزهاي نخست سال كار را يكسره كنيم.

رئيس س��ازمان توس��عه تج��ارت اعالم كرد: 
براي بررس��ي ح��ذف ارز مبادل��ه اي از 440 قلم 
محصول كش��اورزي تا پايان س��ال جاري فرصت 
است و براي حمايت از توليد، با نظام تعرفه اي در 
اين باره تصميم گيري مي ش��ود. در ماه هاي گذشته 
اخب��اري مبني بر ح��ذف ارز مبادله اي از 440 قلم 
محص��ول مطرح ش��ده بود؛ موضوع��ي كه رئيس 
سازمان توسعه تجارت نيز در نشست خبري خود 
در آذرم��اه آن را تاييد و اعالم كرد: درحال حاضر 
در كشور حدود 7700 تعرفه وارداتي تعريف شده 
و از اين رقم 5400 مورد از ارز مبادله اي به سمت 

ارز آزاد رفته اند. 
مجتبي خس��روتاج همچني��ن گفته بود مدتي 
است وزارت جهادكشاورزي نيز 440 قلم محصول 
را پيش��نهاد داده كه مي توان براي آنها به جاي ارز 
مبادله اي از ارز آزاد استفاده كرد.  با گذشت حدود 
دو م��اه از اين اظه��ارات و درحالي كه در آن دوره 
صحبت هاي��ي مبني بر عملياتي ش��دن تعرفه هاي 
جديد در آينده نزديك مطرح ش��ده بود، هنوز در 
اين زمينه اتفاقي رخ نداده است. اين درحالي است 
ك��ه در مقطع زماني اعالم اين موضوع، درباره آثار 

تورمي اين تصميم انتقادات متعددي مطرح شد.
حال پس از گذشت حدود دو ماه، خسروتاج 
درباره  سرنوشت اين طرح به ايسنا گفت: با توجه 
به اينكه كميس��يون قانوني براي رسيدگي به تعرفه 
واردات و ص��ادرات طبق قانون، كميس��يون ماده 
يك محسوب مي شود، در اين كميسيون نمايندگان 
مختلفي از نهادهاي دولتي و بخش هاي خصوصي 
حضور داشته و بررسي اين موضوع در دستور كار 
كميس��يون ماده يك قرار گرفته است. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: براي بررس��ي 
اين موضوع تا پايان سال جاري فرصت وجود دارد 
و با توجه به اينكه سياست و تأكيد دولت اين است 
كه در حد مقدور با نظام تعرفه اي جهت حمايت از 
توليد حركت شود، اين موضوع در دستور كار قرار 
دارد و تالش مي شود تا پايان سال جاري درباره آن 

بحث هاي الزم صورت گيرد.

سال نه چندان آسان

آگهي جذب نيرو در شركت قند نقش جهان

حذف ارز مبادله اي
از 440 محصول كشاورزي چه شد؟

از صفحه اول
رخدادهاي مرتبط با سياست خارجي 
ايران نشان مي دهد سال 1397 سال آساني 
نخواهد بود جز اينكه وضعيت امروز تغيير 
بنيادين كند. در اين موقعيت است كه برخي 
سياس��ت هاي اقتص��ادي تحت فش��ار قرار 
مي گيرند و ممكن اس��ت حتي در ش��رايط 

امسال هم نباشيم.
در س��ال 1397 اي��ن احتم��ال وجود 
دارد كه بازار ارز از تعادل نس��بي سال هاي 
قبل خارج ش��ده و سردرگم و پريشان تر از 

زمس��تان 1396 باش��د. خروج بازار ارز از 
تعادل با توجه به تجربه سال هاي گذشته و 
با تجربه اينكه ساختار ساير بازارهاي ايران 
با بازار ارز پيوندي نزديك دارند چشم انداز 
بازارهاي ديگر از جمله بازار كاال را از تعادل 

خارج خواهد كرد.
اي��ن وضعي��ت مي توان��د ب��ازار پول 
و س��رمايه را ني��ز از تع��ادل خ��ارج كرده 
و س��خت گيري ها را افزاي��ش ده��د. در 
صورتي ك��ه ن��رخ ارزهاي معتب��ر از اندازه 
اس��تاندارد خارج ش��ده و نرخ تبديل آنها 

ب��ه ريال اي��ران باز هم جه��ش كند تهديد 
بازگشت تورم را افزايش مي دهد. در شرايط 
تورمي احتمالي و ركودي كه هنوز برطرف 
نش��ده و قدرت خريد مصرف كنندگان كه 
هنوز ترميم نشده است مي تواند ركود بيشتر 
را ب��ه ارمغان بياورد. ام��ا توليد داخلي در 
اين وضعيت و در يك چشم انداز ناروشن 
ممكن اس��ت با تحوالت ناش��ناس مواجه 
شود. برنامه ريزي براي سناريوهاي گوناگون 

كاري است كه بايد انجام داد.

مدي��ركل دفت��ر مق��ررات و اس��تانداردهاي 
بازرگاني جهادكش��اورزي اع��الم كرد: با توجه به 
افزايش توليد و موجودي ذخاير كشور، ممنوعيت 
واردات ش��كر براي س��ال آينده ادامه دارد و فعاًل 

نيازي به واردات نداريم.
سيدجمال مدرسي اظهار كرد: وضعيت توليد 
شكر در سال هاي گذشته بسيار مناسب بوده و ميزان 
افزايش توليد آن در سال جاري بسيار خوب ارزيابي 

شده است؛ لذا فعاًل نيازي به واردات نداريم.
وي ادامه داد: حدود دو ميليون و 200 هزار تن 
ميزان نياز ساالنه كشور به شكر است كه پيش بيني 
توليد امس��ال و نيمه اول سال آينده نشان مي دهد 

هيچ نيازي به واردات شكر نداريم.
به گزارش ايسنا، براساس آخرين آمار تجارت 
محصوالت كشاورزي طي 9 ماهه امسال، بيش از 
764 هزار تن ش��كر بالغ ب��ر 379 ميليون دالر به 
كشور وارد شده كه نسبت به همين بازه زماني در 
س��ال گذشته 27.72 درصد از نظر وزني و 31.22 

درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.

واردات شكر
 سال آينده هم

ممنوع

شماره تماستعدادجنسيتسابقه كار )سال(مقطع تحصيليرشته تحصيلي
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پنج ماه از فصل كشت محصوالت كشاورزي 
مي گ��ذرد، ام��ا هنوز خب��ري از نرخ هاي خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي كه قانون، اعالم 

آن ها را پيش از اين تاريخ دانسته، نيست.
با وج��ود تأخير بي��ش از 150 روزه براي 
تصوي��ب و اب��الغ نرخ ه��اي خري��د تضميني 
محصوالت كش��اورزي هنوز هيچ خبري از اين 
نرخ ه��ا نيس��ت و موعد وعده ه��ا، يكي پس از 

ديگري مي گذرد.
اين درحالي است كه بر اساس قانون تضمين 
خريد محصوالت كشاورزي مصوب سال 1368 
كه در س��ال هاي پس از آن نيز مورد اصالحاتي 
قرار گرفت، وزارت جهادكشاورزي موظف است 
تا اواسط تيرماه هر سال، نرخ هاي پيشنهادي براي 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي مورد اشاره 
اين قانون را به هيأت دولت پيشنهاد دهد و دولت 
و ش��وراي اقتصاد نيز موظف هس��تند تا قبل از 
شروع فصل كش��ت هر سال )مهرماه( نرخ هاي 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي را بررسي، 
ارزيابي، تصويب و ابالغ كنند كه البته اين قانون 
نيز به ش��يوه اعالم نرخ ها از طريق رس��انه هاي 

عمومي اشاره كرده است.

گزارش

مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر سلمان فارسي از 
پايان عمليات برداشت نيشكر از مجموع سطح قابل برداشت 8 
هزار و 200 هكتاري اين ش��ركت خبر داد. گودرز مرادسلطاني 
گفت: با همت تالش��گران كش��ت و صنعت سلمان فارسي در 
بخش كش��اورزي و صنعت، پايان عمليات برداشت نيشكر رقم 
خورد و.... به گزارش نيش��كرنيوز، مديرعامل ش��ركت كشت و 
صنعت نيش��كر سلمان فارسي از پايان عمليات برداشت نيشكر 
از مجموع سطح قابل برداشت هشت هزار و 200 هكتاري اين 

شركت خبر داد.
گودرز مرادس��لطاني گفت: با همت تالش��گران كش��ت و 
صنعت س��لمان فارس��ي در بخش كش��اورزي و صنعت، پايان 
عمليات برداش��ت نيش��كر رقم خورد و از مجموع سطح قابل 
برداش��ت 8 هزار و 200 هكتاري نيش��كر اين شركت، بيش از 
750 هزار تن نيشكر برداشت شد كه اين ميزان برداشت نيشكر 
نس��بت به سال گذش��ته بيش از 70 هزار تن افزايش يافت. وي 
افزود: امس��ال با برنامه ريزي و همت كلي��ه كاركنان، توليد 83 
هزار تن شكر با ضريب استحصال 11 درصد در شركت كشت 
و صنعت س��لمان فارس��ي محقق شد كه در مقايسه با سال هاي 

گذشته يك ركورد بي سابقه محسوب مي شود.

برداشت سبز 30  درصد از مزارع نيشكر
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر سلمان فارسي در 
بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حركت در مسير برداشت 
س��بز و توجه به مس��ائل زيست محيطي، گفت: در سال جاري با 
برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته 30 درصد از مزارع نيش��كر در 
ش��ركت كشت و صنعت نيشكر س��لمان فارسي به صورت سبز 
برداشت شد. گودرز مرادسلطاني گفت: بيش از 99درصد پرسنل 
ش��ركت كشت و صنعت نيشكر سلمان فارسي بومي خوزستان 
هس��تند و عمده آن ها نيز از مناطق حدفاصل ش��ادگان تا اهواز 

جذب شده اند.

نيشكر و ركورد در توليد شكر

دولت در تعيين 
نرخ خريد تضميني 

محصوالت كشاورزي 
تعلل مي كند

معرفي شركت قند اصفهان  به عنوان واحد توليدي 
منتخب »صنعت سبز« سال 1395 در كشور

در تاري��خ 96/11/30 نوزدهمين همايش ملي صنعت و خدمات س��بز در 
محل س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با حضور عيسي كالنتري رئيس سازمان 
محيط زيست، شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، نماينده سازمان توسعه 

صنعتي ملل متحد در تهران و جمعي از صاحبان صنايع سبز برگزار شد.
در اين همايش كه به منظور تجليل و تقدير از صنايع سبز كشور برگزار شد، 
ش��ركت قند اصفهان موفق به دريافت تنديس س��يمين و لوح تقدير نوزدهمين 
همايش ملي صنعت و خدمات سبز كشوري گرديد. عدم قرارگيري نام شركت 
قند اصفهان در فهرس��ت صنايع آالينده سازمان حفاظت محيط زيست در سال 
انتخاب، بهبود سيس��تم هاي پاالي��ش و كنترل آالينده ها، مديريت بازيافت مواد 
زائ��د، جايگزيني انرژي هاي پاك، اس��تقرار سيس��تم مديريت زيس��ت محيطي 
ISO14001، استقرار نظام ايمني و بهداشت OHSAS18000، سازگاري با 
فرآيند توليد پاك، توسعه فضاي سبز، مصرف بهينه حامل هاي انرژي و افزايش 
بهره وري در مصرف انرژي، ارتقا سطح دانش و فرهنگ زيست محيطي مديران، 
كاركنان واحد و كاستن اثرات منفي و ضايعات صنعت بر محيط زيست از جمله 
الزاماتي اس��ت كه توجه مستمر شركت قند اصفهان به آن ها موجب شده است 
تا تنديس صنعت س��بز كش��وري به اين شركت اهدا شود. گفتني است در اين 
همايش 312 واحد صنعتي و خدماتي شركت كردند كه از اين تعداد، 67 واحد 

به عنوان واحد صنعتي سبز مورد تقدير قرار گرفتند.

عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس 
ب��ا بي��ان اينكه دول��ت عزم ج��دي براي 
تعيين تكليف وضعيت نرخ خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي ندارد، گفت: دولت 
در سال گذشته نيز نرخ خريد تضميني گندم 

را برخالف نص صريح قانون تعيين كرد.
عل��ي وقف چي اظهار ك��رد: وضعيت 
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
كماكان در بالتكليفي به سر مي برد و بعد از 
گذشت چندين ماه از آخرين مهلت شوراي 
اقتص��اد براي اعالم اي��ن نرخ، هنوز قيمتي 

اعالم نشده است.
وي اف��زود: نرخ اعالم��ي دولت براي 
خريد تضميني گندم در س��ال گذش��ته نيز 
به صراحت برخالف قانون بوده اس��ت اما 
حداقل افزايش قيمت در آن در نظر گرفته 

نشده بود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه 
داد: دولت با اين رويكرد نش��ان داده است 
كه عزم جدي براي تعيين تكليف وضعيت 
كشاورزان ندارد و اين شرايط باعث شده كه 
فعاليت اين بخش با دغدغه هاي عديده اي 

بويژه در بخش توليد گندم مواجه باشند.
وي تصري��ح ك��رد: اميد م��ي رود كه 
دول��ت باالخ��ره بعد از گذش��ت اين همه 
م��دت از آخرين مهلت ب��راي اعالم نرخ 
تضمين��ي خريد گندم و س��اير محصوالت 
كشاورزي، نرخ اين محصوالت را اعالم كند 
تا كشاورزان تكليف خود را براي كشت در 

سال زراعي جاري بدانند.
وقفچي در پاسخ به اينكه نقش مجلس 
در اين ارتباط چيس��ت گفت: با استيضاح 
وزير جهادكشاورزي به دنبال آن هستيم تا 

از حقوق كشاورزان دفاع كنيم.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس در 
پاس��خ به اين س��وال كه آيا استيضاح وزير 
جهادكشاورزي مشكل را برطرف مي كند و 
آيا مسؤوليت تغيير در اعالم نرخ هاي خريد 
تضميني گندم با وزير كش��اورزي است يا 
ش��وراي اقتصاد، اظهار كرد: درست است 
كه نرخ ه��اي خريد تضمين��ي محصوالت 
كشاورزي بايد توسط شوراي اقتصاد اعالم 
ش��ود اما وزير كش��اورزي ب��راي پيگيري 
اين حق كش��اورزان بايد جديت بيش��تري 

داشته باشد.
بنابراي��ن گزارش،  نرخ خريد تضميني 
گندم و س��اير محصوالت كش��اورزي بايد 
در ابتداي س��ال زراعي جاري يعني ابتداي 
مهر ماه اعالم مي ش��د اما با گذشت بيش از 
5 م��اه از اين مهلت ش��وراي اقتصاد هنوز 
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزان 

را اعالم نكرده است.
بر اس��اس اعالم بخشنده معاون وزير 
جهادكشاورزي نرخ هاي پيشنهادي وزارت 
جهادكش��اورزي در شهريور ماه به شوراي 
اقتصاد اعالم شده است اما اين شورا هنوز 
نرخ نهايي محصوالت كش��اورزان را اعالم 

نكرده است.

اما امس��ال نيز مانند پارسال نرخ هاي خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي با وجود گذشت 
بيش از 150 روز از آنچه قانون براي دولتمردان 

مشخص كرده، اعالم نشده است.
البته پيش از اين نيز يك مقام مس��ؤول در 
وزارت جهادكشاورزي به ايسنا گفته بود كه در 
آينده نزديك اين نرخ ها مورد بررسي نهايي قرار 

مي گيرد و مصوبه آن ابالغ مي شود.
اما بر اس��اس اخبار بدس��ت آمده خبرنگار 
ايس��نا، حدود دو ماه گذشته ش��وراي اقتصاد با 
وجود دستور ويژه معاون رئيس جمهوري مبني 
بر تسريع در بررس��ي، تصويب و ابالغ نرخ ها، 

جلسه اي در اين زمينه برگزار نكرده است.
به نظر مي رسد با وجود ابراز اميدواري ها و 
گله مندي هاي مسؤوالن وزارت جهادكشاورزي، 
هنوز اين نرخ ها بررس��ي نهايي هم نشده كه به 

تصويب برسد.
البته پيش از اين نيز عبدالمهدي بخشنده – 
معاون برنامه ريزي اقتصادي وزير جهادكشاورزي 
– گفته بود كه در جلس��ه اخير ش��وراي اقتصاد، 
مع��اون اول رئيس جمهوري دس��تور داده تا هر 
چه س��ريع تر نرخ هاي خري��د تضميني گندم كه 

تصوي��ب و ابالغ آن كه به تأخير افتاده بررس��ي 
شود. چرا كه به گفته وي، وزير جهادكشاورزي 
مك��رراً اين درخواس��ت را در جلس��ات متعدد 

مطرح كرده است.
 البته وزارت جهادكش��اورزي و ش��خص 
وزي��ر انتظار دارند دولت براي تصويب و ابالغ 
نرخ ه��اي خريد تضميني حداقل به اندازه اي كه 
بانك مركزي افزايش شاخص بهاي توليدكننده 
را محاس��به و اعالم مي كند ك��ه همان حدود 9 
درصد نرخ تورم است، در افزايش نرخ هاي خريد 

تضميني محصوالت كشاورزي اعمال شود.
ح��اال كه 150 روز تأخير در ابالغ نرخ هاي 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي به وجود 
آمده اس��ت و حجتي بابت اخت��الف نظرش با 
ديگر مس��ؤوالن اقتصادي براي افزايش يافتن يا 
نيافتن قيمت محصوالت كشاورزي كوتاه نيامده، 
بايد ديد كه سرنوش��ت قيمت ها كه تعيين كننده 
نوع و ميزان كش��ت محصوالت اساس��ي است، 
چه مي ش��ود و آيا حجت��ي مي تواند حرفش را 
به كرس��ي بنشاند يا آنكه مخالفان اجازه افزايش 
قيمت محصوالت كشاورزي براي خريد تضميني 

را نمي دهند.

ركوردزني كشت و صنعت نيشكر سلمان فارسي

فصل كشت 5 ماهه شد؛ 
نرخ هاي كشاورزي نيامد
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مخالفان توليد ش��كر از داخ��ل همه ترفندها 
را ب��راي فل��ج كردن اي��ن كار انج��ام مي دهند و 
متأسفانه هميشه نيز ترفندهايي دارند كه مي توانند 
با آن ترفندها، انحراف در ذهن ها ايجاد كنند. اين 
مخالف��ان توليد داخل هرگز از پاي نمي ايس��تند و 
هرگاه يكي از ترفندهايشان نقش بر آب شود يك 
بهانه ديگر مي آورن��د. آن هايي كه در بهار 1392 
در ي��ك فرصت كوت��اه باقي مان��ده از پايان كار 
دولت دهم توانس��تند ساليانه صدها ميليارد تومان 
از مباش��رت و واردات ش��كر رانت خواري كنند، 
هنوز در آرزوي برگش��ت به آن ش��رايط هستند. 
آن ه��ا روزي توليد ش��كر از چغندر را هدف قرار 
مي دهن��د، روزي در لباس توليد كاالهاي ديگر و 
اينكه اين كاالها ارز آورند به توليد ش��كر فش��ار 
مي آورن��د و حاال چندگاه اس��ت توليد ش��كر در 
خوزس��تان را هدف قرار داده اند. توليد 600 هزار 
تن شكر از كارخانه هاي نيشكر آن ها را در رسيدن 
به هدف هاي عجيب، ناكام گذاش��ته است و دنبال 
بهانه هاي گوناگون براي توقف توليد اين محصول 

هس��تند. اكنون نزديك به يك دهه است كه توليد 
ش��كر در خوزس��تان هدف تخريب قرار گرفته و 
بهانه اي زيست محيطي نيز به تازگي بر اين ماجراها 
افزوده شده است. در ماه ها و هفته هاي تازه سپري 
ش��ده يك جريان تهديدآميز زيرپوستي راه افتاده 
اس��ت كه مي خواهد وضعي��ت را از تعادل خارج 
كند. اين جريان مي خواهد كم آبي خوزستان را كه 
يك پديده عمومي و مربوط به كل ايران اس��ت را 
به طرح توس��عه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان 
نسبت دهد، اين جريان كه شور شدن آب كارون 
را نيز به اين توليد نسبت مي دهد و اينكه سدهاي 
خوزستان كمتر از ظرفيت آب دارند را نيز به توليد 
ش��كر مربوط كرده اس��ت كه جاي شگفتي دارد. 
برگرداندن تاريخ به عقب اگرچه ناممكن است اما 
مي تواند ذهنيت ها را در فضاي نامناسبي قرار دهد 

تا يك طرح بزرگ توليدي را زمين گير كند.
روابط عمومي ش��ركت توس��عه نيش��كر و 
صناي��ع جانبي در جواب به برخي انتقادها نكاتي 

را يادآوري كرده است كه مي خوانيد:

مخالفان خودكفايي حاال

نيشكر
را هدف قرار داده اند

پيشگفتار

ركوردشكني هاي بزرگ

جوابيه نيشكر به يك گزارش
»بسمه تعالي«

1- به دليل نياز كش��ور به شكر و جلوگيري از واردات آن، در سال 
1362 ش��وراي شكر تشكيل و طي مطالعاتي كه از سال 1363 تا 1365 
توس��ط صندوق مطالعات شكر صورت گرفت، تأسيس شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و همه 
اركان نظام بر ضرورت اجراي طرح هاي توس��عه نيش��كر در خوزستان 
تأكيد نمودند. در همين زمينه، مقام معظم رهبري اس��فند ماه 1375 در 
جمع مسؤولين وقت كشور و استان فرمودند: »شايد در دنيا، خوزستان 
جزء بهترين جاها و يا كم نظيرترين جاهايي اس��ت كه مناس��ب نيشكر 
است. اوالً انسان را متأثر مي كند كه چرا از اين مكان در گذشته به سود 

اين مردم استفاده نشده است.
ثانيًا خرسند مي كند كه حاال بحمداله از اين استفاده خواهد شد. بعد 
هم محصول اين صنعت نيازي براي ك�ش��ور ماست. براي خودك�فايي 

كشور از لحاظ اقتصادي اينها چيز مهمي است كه بايد ان�جام بگيرد.«
2- ورود زه آب نيشكر به تاالب شادگان با مجوز سازمان محيط زيست 
و به دليل كمبودهاي ناشي از خشكسالي و عدم تأمين حقابه اين تاالب 
صورت مي گيرد و ش��ركت توس��عه نيش��كر اين آمادگي را دارد كه اگر 
تشخيص داده شود كه زه آب كشت و صنعت  هاي اين شركت براي تاالب 
شادگان خطر محيط زيستي ايجاد مي كند در كمتر از 48 ساعت از ريختن 
زه آب به تاالب جلوگيري كند، ولي به گفته مسؤوالن محيط زيست تاالب 

ركوردشكني در توليد چغندر، نيشكر و شكر

از صفحه اول
معاون زراعت وزير جهادكش��اورزي با اش��اره به افزايش 
6 درصدي س��االنه بهره وري از آب در چهار سال اخير يادآور 
ش��د: يكي از مش��كالت بخش كش��اورزي در كاشت چغندر، 
بحث منابع آب است كه با توليد ارقام قابل كشت در پاييز اين 
مش��كل حل ش��د و امس��ال در 17 هزار هكتار زمين اين ارقام 

كشت شده است. 
بسندگي انرژي در كشور 83 درصد است 

معاون زراعت وزير جهادكش��اورزي گفت: بس��ندگي و 
بهره وري انرژي در كش��ور به بيش از 83 درصد رس��يده است 
كه كش��ورهاي اروپايي نيز نتوانس��تند اين ميزان را به بيشتر از 
90 درصد برس��انند. وي اضافه كرد: تا امروز هيچ كشوري در 
دنيا نبوده كه نس��بت به امنيت غذايي خودش بي تفاوت باش��د 
بلكه تمام سياس��ت مداران به امر امنيت غذايي اهميت داده اند 

و اين مبحث مهمي براي همه كشورها است. 
كش��اورز ب��ا بيان اينكه ح��وزه امنيت غذايي متناس��ب با 

ظرفيت ها قابل معامله نيست، افزود: ما بايد بسندگي كشور در 
تأمين غذاي مورد نياز كشور را تقويت كنيم و منابع آب، خاك، 
مرتع و جنگل و منابع ژنتيكي را حفظ و درآمد كش��اورزان را 
ارتق��ا دهيم. وي اظهار كرد: گن��دم در تأمين انرژي و پروتين 
حدود 40 درصد غذاي ايرانيان نقش دارد و توجه به گندم براي 
ما يك امر مقدس اس��ت كه با مديريت، توليد اين ماده غذايي 
را پيگيري و اجرايي كرده ايم. به گفته وي، كش��اورزان ديم كار 
ريسك پذيرترين كشاورزان كشور هستند و استان كردستان از 

استان هاي ويژه در توليد محصوالت ديم محسوب مي شود. 
معاون زراعت وزير كش��اورزي گفت: براي اس��تان هايي 
همچ��ون كردس��تان بحث كش��اورزي حفاظتي و اس��تفاده از 
ش��يوه هاي نوين كش��اورزي براي پاي��داري اراضي ديم مورد 

توجه قرار گرفته است. 
عملكرد توليد چغندرقند در كشور ركورد زد

عباس كشاورز در مراسم معرفي و تجليل از توليد كنندگان و 
بهره برداران برتر بخش كشاورزي در سطح استاني و ملي اظهار 

كرد: عملكرد توليد چغندر برخي كشاورزان ايراني در طي امسال 
حتي از كشاورزان اروپايي نيز باالتر بوده است.

وي با بيان اينكه در سال زراعي جاري يك ميليون و 900 
هزار تن شكر در كشور توليد شده است، عنوان كرد: اين مقدار 
توليد ش��كر نيازهاي سال آينده كشور را به طور كامل برطرف 

مي كند و ديگر نيازي به واردات اين كاالي اساسي نيست.
كشاورز تصريح كرد: براي خودكفا شدن و وارد نكردن شكر 

در كشور نياز به تأسيس سه كارخانه در جنوب كشور است.
وي در ادامه به سياس��ت هاي جهادكشاورزي براي امنيت 
غذايي كشور طي چهار سال گذشته اشاره كرد و افزود: امروز 
80 درصد امنيت غذايي كش��ور به لحاظ كيفي و كمي تضمين 
شده است و ديگر هيچ كشور خارجي نمي تواند در اين زمينه 

با اعمال تحريم به كشور ما فشار وارد كند.
طي س��ال هاي گذشته 300 هزار تن ش��كر جهت ذخاير 
استراتژيك وارد كشور مي شد كه براي حمايت از توليد داخلي 
به دستور وزير جهادكشاورزي دولت يازدهم اين ميزان به 150 

هزار تن كاهش يافته است.
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ش��ادگان زنده به زه آب كش��ت و صنعت هاي شرق اين 
شركت است. مجدداً يادآور مي شويم با هزينه انجام شده 
براي احداث كانال انتقال زه آب نيشكر به سمت خوريات 
و دريا امكان حذف زه آب از تاالب شادگان وجود دارد 
اما همچنان كه گفته شد مسؤولين ذيربط اصرار به جاري 
كردن زه آب واحدهاي سه گانه شرق اين شركت به تاالب 
يادشده را دارند زيرا اين زه آب درحال حاضر منبع اصلي 

حيات تاالب محسوب مي شود.
در همي��ن زمينه نيز اخيراً مس��عود باقرزاده كريمي 
معاون امور تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست در 
مصاحبه با خبرگزاري تسنيم مورخ 17 شهريورماه 1396، 
به صراحت گفته است كه »زه آب هاي نيشكر عامل بروز 
مشكالت زيست محيطي در تاالب شادگان نيست«. وي 
درباره اينكه آيا زه  آب هاي نيشكر نيز در بروز مشكالت 
زيست محيطي در شادگان اثرگذار بوده است يا خير گفته 
است كه »در بحث نيشكر فعاليت ها از سال 80 آغاز شده 
و تاكنون مشكل خاصي در اين باره ايجاد نشده است.«
همچنين مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز 
مورخ 26 مهر ماه 1396 هدايت زه آب نيش��كر به تاالب 
شادگان را مصوبه شوراي تأمين خوزستان دانسته و گفته 
اس��ت كه »در سال 79، به دليل مش��كالتي كه در آبادان 
ايجاد شد شوراي تأمين خوزستان تصميم گرفت تا زه آب 
نيش��كر وارد تاالب شادگان شود. پس از آن نيز شركت 
توس��عه نيشكر مكلف ش��د تا براي انتقال زه آب به دريا 
كانال��ي احداث نمايد. اين كانال نيز با صرف هزينه هاي 
ميلياردي احداث و زه آب به سمت دريا هدايت شد. در 
سال 88 يا 89 به تدريج كه EC زه آب نيشكر پايين آمد 
به خاطر خشكس��الي هاي س��اليان اخير و بنابر تقاضاي 
مردم محلي و به منظور احياي تاالب، بخش��ي از زه آب 
نيشكر به تاالب شادگان هدايت شد و حتي بخش هايي 
از زهكش نيز توسط خود مردم تخريب گرديد تا زه آب 
نيشكر وارد تاالب شود. درحال حاضر نيز زه آب نيشكر 

با شرايط تاالب شادگان همخواني دارد.«
3- اراضي كه زه آب نيش��كر در آن رهاسازي شده 
اغلب جزء اراضي بسيار شور و لم يزرع بوده كه درحال 
حاضر تبديل به اكوسيستم زنده شده و تطابق اكولوژيكي 
قابل توجهي با شرايط منطقه پيدا كرده و از سويي موجب 
جلوگيري از تبديل شدن اين اراضي به كانون هاي ريزگرد 
ش��ده و همچنين موجب تلطيف هوا و افزايش رطوبت 
نس��بي منطقه و حتي باعث ايجاد اشتغال نيز براي مردم 
منطقه گش��ته است، به طوري كه هم اكنون در حدود 40 
تا 50 خان��وار از طريق ماهيگيري در اين حوضچه هاي 
تبخي��ري ارتزاق مي كنند. يكي ديگر از كاركردهاي مهم 
اين اكوسيستم تبديل شدن به يكي از پايگاه هاي زيست 
پرندگان مهاجر در منطقه است كه حيات زيست محيطي 

منطقه را به نحو قابل توجهي بهبود بخشيده است.
4- صنعت نيش��كر در كل استان خوزستان اشتغالي 
بال��غ بر 40 ه��زار نفر به طور مس��تقيم و تقريبًا به همين 
ميزان اش��تغال غيرمس��تقيم ايجاد كرده اس��ت و از اين 
تعداد ميزان اشتغال، در مجموع 18 هزار نفر در شركت 
توس��عه نيشكر و صنايع جانبي درحال فعاليت مي باشند 
كه از اين تعداد 99.6 درصد نيروهاي بومي و چهارصدم 
درصد را نيروهاي غيربومي تشكيل مي دهند. خوشبختانه 
مجموعه هاي توليدي نيشكر و صنايع جانبي و تبديلي آن 
توانس��ته  اند تمام اقوام و فرهنگ ها را در زير چتر توليد 
همدل و هماهنگ نمايند و به عنوان سرمايه هاي اصلي و 
عمده خود تلقي نمايند و يك تجانس فرهنگي مناس��ب 

ايجاد نمايند.
5- تقريب��ًا حدود 40 درص��د آب مصرفي صنعت 
نيش��كر از طريق زهكش هاي زيرزميني مجدداً به چرخه 
اكولوژيكي بازمي گردد كه به دليل ش��يرين شدن اراضي 
و روش مبارزه بيولوژيك و همچنين حركت به س��مت 
بهره ب��رداري از كودهاي آلي، امكان اس��تفاده مطلوب از 
زه آب را و پروسه بازچرخاني مصرف آب را در زمينه هاي 
متعدد فراهم كرده اس��ت. راندمان آبياري در اين صنعت 
درحال حاضر 20 درصد باالتر از ميانگين راندمان آبياري 
سطحي كشوري است مع الوصف تحقيقات براي افزايش 
راندمان در مصرف آب در مشاركت با دانشگاه هاي كشور 

درحال انجام است.
6- ارزش اقتصادي صنعت نيشكر در عرصه ملي تنها 
به تأمين بيش از 50 درصد شكر توليدي كشور خالصه 
نمي ش��ود، بلكه توليد بيش از 33 ميليون ليتر الكل طبي 
در كشور، ظرفيت توليد 10 هزار تن خميرمايه، پتانسيل 
تولي��د 132 هزار مترمكع��ب MDF و بيش از 50 هزار 
تن خوراك دام، توس��عه نيش��كر را به عن��وان بزرگترين 
توليد كنن��ده ش��كر، ال��كل و خميرمايه در كش��ور قرار 

مي دهد. 
7- از مجم��وع بالغ بر 14 ميلي��ون تن محصوالت 
زراعي و باغي استان خوزستان كه باعث شده اين استان 
در صدر توليدكنندگان كشاورزي كشور قرار بگيرد، بيش 
از 7 ميليون تن آن نيش��كر است. به عبارت ديگر، نيشكر 
به تنهايي نيمي از محصوالت زراعي اس��تان را تش��كيل 
مي دهد و از سوي ديگر صنعت نيشكر استان در مجموع 

نيمي از شكر توليدي كشور را نيز توليد مي كند. 
اين موارد تنها بخش��ي از گام هاي توسعه نيشكر در 
ش��كوفايي اقتصادي كشور و خوزستان است. بنابراين با 
چنين ظرفيتي اگر نگوييم ابعاد اقتصادي صنعت نيش��كر 
در كشور بي نظير اس��ت حداقل كم نظير مي تواند باشد. 
البته موارد يادشده به غير از پتانسيل و ظرفيت هاي صنايع 

پايين دستي نيشكر است.

ركوردي جديد در تاريخ توسعه نيشكر

توان تأمين كل نياز كشور
به محصوالت كشاورزي را داريم

حجتي:

وزير جهادكش��اورزي با بيان اينكه رهبر معظم انقالب 
عناي��ت ويژه اي به بخش كش��اورزي دارن��د، گفت: با منابع 
مح��دود آب و خ��اك موج��ود مي توانيم كل ني��از داخل به 

محصوالت كشاورزي را تأمين كنيم.
محمود حجتي در مراسم توديع و معارفه نماينده جديد 
ولي فقيه در وزارت جهادكشاورزي اظهار كرد: بعد از پيروزي 
انق��الب س��رمايه گذاري به اين اندازه در بخش كش��اورزي 
بي سابقه بوده است كه دليل اين امر عنايت ويژه رهبر معظم 

انقالب به بخش كشاورزي است.
وي افزود: اگر از آب و خاك خود به درستي بهره برداري 
كنيم با اين منابع محدود نيز مي توانيم نياز خود را در داخل 
كشورمان تأمين كنيم كه نتايج آن را اكنون مشاهده مي كنيم. 
وزير جهادكشاورزي ادامه داد: در اين راستا با بذل توجه رهبر 
معظم انقالب اس��المي از محل منابع صندوق توس��عه ملي 
براي طرح هاي پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي اختصاص 
يافت. حجتي افزود: همه طرح هاي ما با محيط زيست سازگار 
بوده و با اس��تفاده از ابزار مورد نياز عالوه بر در نظر گرفتن 

محدوديت هاي زيست محيطي نياز خود را تأمين مي كنيم.
وي با ذكر مثالي تصريح كرد: در مناطق ديم زار كش��ور 
اكنون فعاليت هاي متعددي مانند كشت گل نرگس انجام شده 
است و كشاورزان ما توانسته اند 25 ميليون تومان از اين محل 
درآمد داش��ته باشند همچنين در كشت ديم گل محمدي نيز 

كارهاي خوبي انجام شده است.
حجتي گفت:  در بخش پرورش ماهي در قفس نيز شرايط 
مناسبي داريم به طوري كه ظرفيت توليد يك ميليون تن ماهي 
در قفس وجود دارد كه با اين كار چيز جديدي نمي خواهيم و 

به منابع محيط زيست نيز كوچك ترين آسيبي نمي رسد.
وزي��ر جهادكش��اورزي افزود: كل تولي��د و صيد انواع 
محصوالت ش��يالتي در كش��ورمان يك ميليون و 200 هزار 
تن اس��ت كه از طريق پرورش ماه��ي در قفس مي توانيم به 

همين ميزان توليد داشته باشيم.
حجت��ي يادآور ش��د: اي��ران درحال حاض��ر بزرگترين 
توليد كننده ماهي قزل آال در دنيا و بزرگترين برداش��ت كننده 
تن ماهي ها در دنيا اس��ت. وي در اين مراس��م از اختصاص 
10 ميلي��ارد دالر به حوزه آب و خاك كش��ور براي اجراي 
طرح آبرس��اني به 300 هزار هكتار از اراضي بخش سيستان 
و طرح انتقال آب تا س��طح 46 هزار هكتار براي نخستين بار 

در كشور خبر داد. 
وي همچني��ن اظه��ار اميدواري كرد با كمك س��ربازان 
بي نام و نش��ان عرص��ه توليد و همكاران خ��ود در وزارت 
جهادكش��اورزي قدردان حمايت رهبر معظم انقالب از اين 

بخش باشند.

شركت توس��عه نيش��كر و صنايع 
جانبي براي نخستين بار با توليد بيش از 
620هزار تن شكر به ركوردي جديد در 

تاريخ اين شركت دست يافت.
نيشكر  توسعه  مديرعامل ش��ركت 
و صناي��ع جانبي با بيان اين خبر، گفت: 
به همت تالشگران عرصه كشاورزي و 
صنعت و با برنامه ريزي صورت گرفته، 
ميزان توليد ش��كر در ش��ركت توس��عه 
نيش��كر و صنايع جانبي امسال از سطح 

قابل برداش��ت بالغ ب��ر 62 هزار هكتار، 
به توليد بين 620 تا630 هزار تن ش��كر 
مي رسد و اين ركورد در توليد شكر براي 
نخس��تين بار اس��ت كه در تاريخ توسعه 

نيشكر محقق مي شود.
نسيم صادقي اظهار داشت: واحدهاي 
هفتگانه ش��ركت توس��عه نيشكر امسال 
موفق ش��دند به ظرفيت اسمي خود كه 
حدود 10 تن ش��كر در هكتار اس��ت، 
برس��ند كه اين ميزان، رقم قابل توجهي 

به گزارش نيش��كرنيوز، مديرعامل ش��ركت كشت و 
صنع��ت ميرزا كوچك خان با بيان اين خبر، گفت: با وجود 
ادامه عمليات برداشت، كشت و صنعت ميرزا كوچك خان 
از مرز برداش��ت 900 هزار تن نيشكر و توليد 95 هزار تن 

شكر فراتر رفت.
ستار شكيبا افزود: اين ركورد جديد در بين واحدهاي 
جنوبي توس��عه نيشكر با همت تالشگران كشت و صنعت 
ميرزا كوچك خان رقم خورد و تاكنون ميزان برداشت نيشكر 

و توليد شكر نسبت به سال گذشته فراتر رفته است.
وي افزود: در س��ال گذش��ته و از مجموع سطح قابل 
برداش��ت 12 هزار هكتاري اين ش��ركت، 878 تن نيشكر 

برداشت و 88 هزار تن شكر خام توليد شد.
گفتني اس��ت ركورد توليد شكر و برداشت نيشكر در 
واحدهاي جنوبي توسعه نيشكر در سال گذشته نيز در اختيار 

شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان بود.
كش��ت و صنعت ميرزا كوچك خان يكي از واحدهاي 
هفتگانه تابع شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي است كه 
با مجموع مساحت 14 هزار هكتار اراضي در جنوب غربي 

اهواز و در كيلومتر 75 جاده اهواز- خرمشهر قرار دارد.

ركورد برداشت نيشكر و توليد شكر

در واحدهاي جنوبي توسعه نيشكر شكسته شد

در اس��تانداردهاي جهاني توليد شكر از 
نيشكر است.

ص  خص��و ر د همچني��ن  ي  و
سياس��ت هاي كلي اين ش��ركت گفت: 
مديري��ت مصرف آب و اس��تفاده بهينه 
از آن، رعايت تمام استانداردها در همه 
واحده��ا، نقش ج��دي در تنظيم بازار 
قندوشكر در كشور و كنترل و تأمين نياز 
اي��ن بازار، توليد 33 ميليون ليتر الكل و 
ساير محصوالت صنايع جانبي و تالش 
براي تعميق تعامالت اجتماعي، رعايت 
حداكثري استانداردهاي زيست محيطي و 
كشاورزي اكولوژيك، گسترش تحقيقات 
و هم��كاري با ش��ركت هاي دانش بنيان 
در راس��تاي تحقق رويكردهاي اقتصاد 
مقاومت��ي و در نهاي��ت ايجاد اش��تغال 
پايدار و تحقق توليد و توسعه اقتصادي 
و اجتماع��ي توازن و غنا بخش��يدن به 
و  اجتماعي  كش��اورزي  رويكرده��اي 
هم��كاري فني و تخصص��ي در حوزه 
ايج��اد ميكروكليماي محيط زيس��تي در 
منطقه از اهم برنامه هاي شركت توسعه 

نيشكر است.
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بازار جهاني

ش��كر يكي از كاالهاي راهبردي در س��طح جهاني به حساب مي آيد كه تحوالت آن با دقت از سوي رسانه هاي معتبر 
جهاني و نهادهاي بين المللي رصد مي ش��ود. اين توجه عميق به توليد، مصرف، تراز تجاري جهاني، صادرات و واردات 
را نش��ان مي دهد كه كش��ورهاي گوناگون براي اين كاال برنامه ريزي مي كنند و توجه دارند. پايداري و ركورد توليد شكر 
جهاني در سال 18-2017 تازه ترين پژوهش انجام شده از طرف نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها است كه درباره 

مسايل مهم اين محصول منتشر شده است. بخش هايي از اين گزارش، از سايت نيشكرنيوز نقل مي شود:

تغيير قابل توجه اولويت كارخانه هاي برزيلي از توليد ش��كر به 
توليد اتانول طي ما ه هاي اخير و افزايش قيمت اين محصول، باعث 
شد كه در هفته دوم ماه نوامبر، معامالت شكرخام در بازار نيويورك 
به باالترين س��طح خود در سال، 5/5 تن در ماه گذشته برسد و هر 
پوند شكر خام با رقمي معادل 15/28 سنت به ازاي هر پوند و شكر 

سفيد نيز هر تن 400 دالر معامله گردد.
در نيمه دوم ماه ژوئن، تخصيص شكر به حداكثر 50/47 درصد 
رسيد ولي در 7 مورد از 8 مورد به روزرساني با سقوط همراه بود و در 
نيمه دوم اكتبر به 42/85 درصد تنزل كرد. اين كاهش شديد، نه تنها 
بيانگر 6/44 درصد افت تخصيص شكر نسبت به دوره مشابه سال 
قبل بود، بلكه تا سطح تخصيص سال هاي 15-2014 و 2015-16 
كاهش يافت، يعني زماني كه فعاليت آسياب هاي نيشكري بيشتر به 
توليد اتانول اختصاص يافته بود. با توجه به اينكه پيش بيني مي شود 
اولويت توليد اتانول تا س��ال 19-2018 تداوم داش��ته باشد به نظر 
مي رسد كارخانه هاي برزيلي در سال 19-2018، با كاهش شديدي 
 در توليد ش��كر مواجه خواهند بود و بس��ته به ميزان كاهش، ممكن

اس��ت مازاد ش��كر سال 18-2017 )اكتبر / س��پتامبر( را نيز كاهش 
دهند.

با اي��ن حال، هنوز پيش بيني اصلي ما براي س��ال 2017-18، 
نشان دهنده اين است كه توليد جهاني هر سال افزايش يافته و ميزان 
افزايش در سال جاري به مرز 14/2 ميليون تن و كل توليد جهاني به 
192/2 ميليون تن محصول خام برسد. اين سطح توليد، حدود 0/9 
ميليون تن كمتر از پيش بيني نيمه آگوس��ت است كه دليل اين افت، 
بازنگري در پيش بيني توليد ش��كر اتحاديه اروپا، روس��يه و كاهش 

توليد برزيل است.
يادآور مي شود كه F.O.LICHt، معادل شكر چغندرهايي كه 
به محصول نهايي شكر كريستالي تبديل نشد را در برآوردها توليد 
شكر خود به حساب نمي آورد )مثاًل مقادير شكر قابل استحصال از 
چغندر كه براي اتانول سوختي مورد استفاده قرار گرفته است(. لذا 
اين مس��ئله مي تواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه با آمارهاي 
برخي از انجمن هاي شكر و ارقام رسمي اتحاديه اروپا باشد. به عالوه 
تمام اطالعات ارقام توليد برحسب ارزش خام ارائه شده اند و براي 

تبديل به ارزش سفيد مي توان از ضريب 0/92 استفاده كرد.
كالم آخ��ر اينك��ه، عنوان مي ش��ود كه م��ا، پيش بيني ها ميزان 
توليد ش��كر جهاني را براساس سال زراعي هر كشور ارائه مي كنيم 
درحالي كه اينگونه نيس��ت و مقادير محاس��به شده جهت پيش بيني 
ت��راز ش��كر جهاني براي هر كش��ور ب��ر مبناي ي��ك دوره زماني 
متحدالشكل )اكتبر / سپتامبر( مي باشد چرا كه اين نكته، پيش شرط 
پيش بيني هاي مربوط به تغيير موجود )يعني مازاد / كس��ر( در طول 

يك سال است. 
شكر چغندري

احتمال مي رود سطح توليد شكر چغندري جهان در سال زراعي 
18-2017 با 4/1 ميليون تن افزايش به 44/6 ميليون تن برسد كه 0/4 
ميليون تن بيشتر از پيش بيني ماه آگوست است و اين رشد ناشي از 

بازنگري توليد شكر در اتحاديه اروپا و روسيه است.

در س��ال 2017، س��طح زيركش��ت آلمان، با 22/7 درصد 
افزايش به مرز 385.544 هكتار رس��يد. احتماالً شرايط مناسب 
آب و هواي��ي، باع��ث افزايش عملكرد محصول به 83/3 تن در 
هكتار خواهد شد كه افزايش 10/3 درصدي نسبت به سال قبل 
و افزايش توليد حدود 10 تني نس��بت به ميانگين 5 س��ال اخير 
را نش��ان مي دهد. محتواي ش��كر نيز به 17/8 درصد رس��يد و 
پيش بيني مي شود مقدار توليد را به بيش  از 5 ميليون تن برساند 
كه 0/4 ميليون تن بيشتر از پيش بيني ماه آگوست است. اين آمار 
نشان دهنده افزايش قابل توجه 1/2 ميليون تني توليد نسبت به سال 
قبل است. پيش بيني مي شود كه تخصيص چغندرقند براي توليد 
اتانول با رشد قابل توجهي مواجه شده و به سطح سال 2014-15 

برسد كه بيانگر 87 درصد رشد نسبت به  سال قبل است.
لهس��تان به عنوان س��ومين توليدكننده بزرگ اتحاديه اروپا، 
س��طح زيركشت چغندرقند خود را در سال 2017 به 231.900 
هكتار افزايش داد كه اين رقم در س��ال 2016 معادل 203.100 
هكت��ار بود. باتوجه به عملكرد توليد 67 تن در هكتار )باالتر از 
ميانگين 62/8 تن در هكتار 5 ساله اخير( و محتواي شكر ضعيف 
و كمتر از 17 درصد، به نظر نمي رس��د كه توليد شكر اين كشور 
در فصل جديد به بيش از 2/4 ميليون تن برس��د كه 80000 تن 
كمتر از پيش بيني قبلي ما اس��ت، با اين حال هنوز هم از توليد 

2/3 ميليون تن سال قبل بيشتر است.
در انگلس��تان براي س��ال زراعي 18-2017، س��طح انعقاد 
قراردادهاي زيركشت حدود 30درصد بيش از قبل است. سطح 
س��بز محصول بسيار مطلوب بود و با بارندگي و درجه حرارت 
بسيار خوبي در مرحله رشد همراه بوده است. از آنجايي كه واحد 
توليد اتانول در كارخانه ش��كر ويسينگتن با نهايت ظرفيت خود 
در فصل جديد فعاليت مي كند، به نظر مي رس��د كه توليد ش��كر 
امس��ال انگليس به مرز 1/4 ميليون تن برسد كه از توليد حدود 

يك ميليون تني سال قبل بيشتر است.
س��ويكريوني پيش بيني كرده اس��ت ك��ه عملكرد در واحد 
سطح هلند به بيش از 91 تن در هكتار، با محتواي شكر حدود 
17 درصد برس��د. به صورت نظري مي توان محاسبه كرد كه اين 
توليد سبب اس��تحصال 15 تن در هكتار شكرسفيد خواهد شد 
كه بس��يار باالتر از متوس��ط 13/8 تن 5 سال اخير بود و احتماالً 
يك ركورد بي سابقه خواهد بود )اين ركورد در سال 2014-15 
معادل 15/1 تن بر هكتار بود(. با وجود نقص هاي فني در بعضي 
از كارخانه ها، عمليات فرآوري چغندر شروع شد و قرار است طي 
برنامه در هفته اول ماه فوريه به اتمام برسد. توليد خوب شكر، 
ما را اميدوار كرده اس��ت كه با افزايش 50000 تني توليد مواجه 
باشيم و بدين ترتيب، ميزان محصول خام در سال 18-2017 به 
1/4 ميليون تن خواهد رسيد. سطح زيركشت چغندرقند بلژيك 
در س��ال 2017، با بيش از 14 درصد افزايش به 64400 هكتار 
رسيد. آماده سازي و اتمام عمليات كشت و شرايط مناسب آب و 
هوايي در بيشتر ايام رشد، باعث شد كه انتظار داشته باشيم ميزان 
توليد خيلي باالتر از ميانگين 5 س��ال گذش��ته باشد. در مجموع 
به نظر مي رسد توليد شكر چغندر بلژيك، براي اولين بار در تاريخ 
به بيش از يك ميليون تن برسد كه 117000 تن بيشتر از پيش بيني 

ماه آگوست و 0/7 ميليون تن بيشتر از توليد سال قبل است.
ساير كشورهاي اروپايي

تا 16 نوامبر، بيش از 95 درصد س��طح 1/18 ميليون هكتار 
زيركش��ت چغندرقند روسيه برداشت ش��د و عمليات برداشت 
درحال اتمام اس��ت. ميزان برداش��ت چغندرقند تا اين تاريخ به 
مرز 48/1 ميليون تن رسيد كه از رقم برداشت 50/1 ميليون تن 

شكر
) Folichts نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها(
منبع: نيشكرنيوز

اتحاديه اروپا
ش��رايط مطلوب رشد به همراه بارندگي ها و آفتاب مناسب در 
بيشتر كشورهاي بزرگ توليدكننده اتحاديه اروپا، عامل جهش بزرگي 
در توليد ش��كر بوده است. درحالي كه سطح زيركشت در حدود 16 
درصد افزايش يافته است، افزايش عملكرد در واحد سطح )هكتار( 
نيز مزيد بر علت ش��د تا سطح توليد به طور قابل توجهي از ميانگين 
توليد 5 س��ال اخير باالتر رود. به طور كلي، درحال حاضر پيش بيني 
مي كنيم كه توليد ش��كر اتحاديه اروپا در فصل جديد به 21 ميليون 
تن افزايش يابد كه 4 ميليون تن باالتر از پيش بيني ماه آگوس��ت و 
3/6 ميليون تن بيش  از توليد س��ال قبل است. اتحاديه چغندركاران 
فرانسه )CGB( پيش بيني كرده است كه در سال 18-2017، عملكرد 
توليد در هر هكتار به 92/4 تن )با محتواي شكر استاندارد 16 درصد( 
خواهد رسيد. اين مقدار توليد، قدري كمتر از توليد 93 تن در هكتار 
سال 2014 )به عنوان سومين رتبه ركورد توليد اين كشورها( بوده و با 
توليد بي سابقه و دست نيافتني 96/8 تن در هكتار سال 2011 فاصله 
زيادي دارد، ليكن هنوز هم اين ميزان توليد، به طور قابل مالحظه اي 
باالتر از توليد 85/5 تن در هكتار س��ال قبل بود و انگيزه اي ش��ده 
است تا تالش ها در حوزه توليد چغندرقند بيشتر شود. امسال سطح 
زيركش��ت با 16/7 درصد افزايش به 472.910 هكتار رس��يد كه از 
405.225 هكتار سال قبل بيشتر است. سطح مذكور، اندكي كمتر از 
ركورد 474000 هكتار س��ال 1990 است. باتوجه به كاهش قيمت 
شكر، برآورد مي شود ميزان چغندرقند مصرفي براي توليد اتانول در 
فصل جديد شديداً بهبود يابد. با اين حال انتظار مي رود كه توليد شكر 

فرانسه با 140.000 تن كاهش به 5/65 ميليون تن برسد.

پايداري رشد توليد
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دوره مشابه سال قبل كمتر است. ميانگين برداشت حدود 7/2 درصد 
كاهش يافته و به 43/1 تن در هكتار رسيده است، درصورتي كه سال 
قب��ل در اين زمان، ميزان برداش��ت حدود 46/5 تن در هكتار بود. از 
طرفي ديگر، ضريب اس��تحصال ش��كر تقريبًا يك درصد بيشتر شده 
اس��ت. روي هم رفته، به نظر مي رسد افزايش سطح زيركشت، كاهش 
عملكرد در واحد سطح را جبران كند ولي افزايش عيار قند مي تواند 
ميزان توليد را باال برده و به ركورد 6/9 ميليون تني برساند. اين رقم 
بيش از توليد 6/7 ميليون تن س��ال قبل بوده و 0/4 ميليون تن بيش��تر 
از پيش بيني ماه آگوس��ت است. كشاورزان اوكرايني، سطح زيركشت 
چغندرقن��د خود را با حدود 8/5 درصد افزايش، به 318.000 هكتار 
رساندند. صادرات قابل توجه توليدكنندگان داخلي در سال 2016-17، 
باعث توسعه سطح زيركشت، سرمايه گذاري روي كارخانه هاي شكر 
و بهبود كيفيت شكر شد. با اين حال شرايط نامساعد جوي باعث شد 
ميانگين توليد، 5/3 درصد كاهش يافته و ميزان برداشت در هكتار به 
مرز 54/1 تن برسد. وقوع اين خسارت در دهم نوامبر بود، زماني كه 
85 درصد برداشت مزارع چغندر به اتمام رسيده بود. ميزان عيار قند 
چغندر هم نسبت به سال قبل كمتر است، بنابراين بعيد به نظر مي رسد 

توليد نهايي شكر چغندر از 2/2 ميليون تن سال قبل بيشتر شود.
توليد شكر تركيه در سال 17-2016 با 18 درصد افزايش سطح 
زيركشت و عملكرد خيلي باال، به  2/8 ميليون تن رسيد. انتظار بر اين 

است كه سطح توليد در 18-2017 نسبتًا بدون تغيير باقي بماند.
توليد چغندرقند در خارج از اروپا

به نظر مي رسد كه در سال 18-2017، ميزان توليد شكر چغندري 
خارج از اروپا، اندكي افزايش يافته و به  10/5 ميليون تن برسد كه در 
مقايسه با 9/9 ميليون تن سال قبل، رشد نشان مي دهد ليكن اين مقدار 
0/3 ميليون تن كمتر از پيش بيني ماه آگوست است. توليدكنندگان عمده 

در اين گروه عبارتند از: اياالت متحده، مصر، چين، ايران و ژاپن.
توليد ش��كر چغندر اياالت متحده از پيش بيني 4/6 ميليون تن ماه 
آگوست به 4/5 ميليون تن تنزل يافت. اين كاهش عمدتاً به علت ركورد 
توليد ماه سپتامبر بود كه از محصول جديد سال 18-2017 به حساب 

محصول سال قبل منظور شده بود.
به علت سرمايه گذاري مصر در بخش توليد شكر چغندري، به نظر 
مي رسد توليد اين كشور در سال 18-2017 به ركورد 1/5 ميليون تن 
برسد. توسعه كارخانه هاي موجود باعث شده است كه ميزان توليد در 
س��ال 17-2016 به 1/4 ميليون تن افزايش يابد لذا پيش بيني مي كنيم 
كه س��طح توليد در فصل جديد نيز با شيب ماليمي افزايش يابد. اين 
موضوع بستگي دارد به اينكه آيا كارخانه جديد ال نوران بدون تأخير 
شروع به كار خواهد كرد يا خير؟ اگر همه اقدامات طبق برنامه انجام 

گيرد ميزان توليد حتي از پيش بيني فعلي هم بيشتر خواهد بود.
توليد ش��كرچغندر چين در خالل دو اصل گذشته در حدود 42 
درصد رش��د داش��ته و باعث توليد 1/1 ميليون تن محصول در سال 
17-2016 ش��ده است. اكثر كشاورزان در ايالت هايي مانند مغولستان 
مركزي، به علت سياس��ت هاي دولت روي ذرت و كاهش قيمت آن، 
الگو كش��ت خود را به سمت توسعه چغندرقند تغيير داده اند. باتوجه 
به قيمت مناس��ب چغندرقند، به نظر مي رسد اين افزايش پايدار بماند. 
عالوه بر افزايش س��طح زيركشت، مكانيزاس��يون بهتر، معرفي ارقام 
جديد و نوس��ازي توليد شكر نيز باعث شده است كه بهبود در توليد 
حاص��ل گردد. به طور كلي، درحال حاضر انتظ��ار داريم توليد فصل 
جديد ش��كر چغندر اين كش��ور به مرز 1/2 ميليون تن برسد كه 0/1 

ميليون تن كمتر از برآورد قبلي است.
ايران نيز موفق شده است ميزان توليد خود را در سال هاي اخير 
افزاي��ش دهد، به  طوري كه در س��ال قبل مقدار توليد اين كش��ور به 
حدود 0/9 ميليون تن رس��يد كه بيش��تر از توليد 0/8 ميليون تن سال 

16-2015 است.
توليد شكر نيشكري

وضعيت توليد درحال پيش��رفت شكر نيشكري در برزيل، مانند 
افزايش در تمام كش��ورهاي توليدكننده به ويژه كش��ورهاي آس��يايي، 
ممكن است توليد شكر نيشكري را با 10 ميليون تن افزايش به ركورد 

147/5ميليون تن در فصل جديد برساند.
اي��ن ميزان توليد، 1/2 ميليون تن كمتر از پيش بيني قبلي اس��ت، 
ولي هنوز 1/2 ميليون تن بيش��تر از ركورد بي س��ابقه سال 2013-14 
مي باشد. توليد شكر نيشكري ممكن است در آسيا تا 8/7 ميليون تن 
افزايش يابد كه اين موضوع ناشي از افزايش شديد توليد در هندوستان 

و تايلند خواهد بود.
آس��يا با توليد 66/5 ميليون تن )در مقابل 57/8 ميليون تن س��ال 
17-2016(، 45 درصد توليد شكر نيشكري جهان، آمريكاي جنوبي با 
47/5 ميليون )در مقابل 47/8 ميليون تن س��ال 17-2016( معادل 32 
درصد توليد شكر نيشكري جهان، آمريكاي شمالي و مركزي با 18/5 
ميليون تن )در مقابل 18/1 ميليون تن در سال 17-2016( معادل 13 
درص��د، آفريق��ا با 10 ميليون تن )در مقابل 8/8 ميليون تن در س��ال 
17-2016( معادل 7 درصد توليد جهاني ش��كر نيش��كري و استراليا 
با 5 ميليون تن )در مقابل 5/1 ميليون تن س��ال 17-2016( معادل 4 

درصد توليد شكر نيشكري جهان را تشكيل مي دهند.

آسيا
برآورد مي ش��ود كه توليد ش��كر نيشكري آسيا در سال 
18-2017 از 57/8 ميليون تن سال قبل )كه پايين ترين سطح 
توليد در طول 7 سال گذشته بوده است( به 66/5 ميليون تن 
در سال جديد افزايش يابد. اين ميزان توليد، 0/4 ميليون تن 

كمتر از پيش بيني قبلي ما است.
برآورد ما بر اين است كه سطح توليد هندوستان نسبت 
به پيش بيني ماه آگوس��ت ب��دون تغيير خواهد ماند. احتمال 
م��ي رود ك��ه به علت بهبود نزوالت آس��ماني در طول فصل 
بارندگي موس��مي 2016 و افزايش قيمت نيشكر، بهبود در 
افزايش محصول اين كشور حاصل گردد. اين بارندگي ها پس 
از افت توليد به دليل خشكسالي هاي متوالي سال هاي 2014 
و 2015، باعث ش��ده است كه سطح زيركشت در دو ايالت 
ماهاراشترا و كارناتاكا )از سه ايالت بزرگ توليدكننده نيشكر 
اين كش��ور( به حالت قبل برگردد. با احتمال افزايش توليد 
شكر در ايالت اواتارپرادش، پيش بيني مي شود كه ميزان توليد 
شكر در سال 18-2017 با 5/1 ميليون تن افزايش نسبت به 
س��ال قبل، به رقمي در ح��دود 27/2 ميليون تن )معادل 25 
ميليون تن شكرس��فيد( برس��د كه در مقايسه با توليد 22/1 
ميليون تن )معادل 20/3 ميليون تن شكرس��فيد( اين فصل، 
رش��د قابل مالحظه اي را نش��ان مي دهد. باتوجه به اينكه در 
ايالت هاي بزرگ توليدكننده نيش��كر، بارندگي هاي كافي در 
موس��م بارندگي 2017 حادث گرديد انتظار بر اين است كه 
توليد ش��كر هندوستان در سال 19-2018، حتي به بيشتر از 

مقادير مذكور نيز افزايش يابد.
توليد ش��كر تايلند در س��ال 17-2016 به دليل افزايش 
محتواي ش��كر در ني، اندكي افزايش يافت و با 0/2 ميليون 
تن رش��د نسبت به س��ال قبل، به رقمي معادل 10/3 ميليون 
تن رس��يد، اين درحالي اس��ت كه حجم نيشكر خردشده از 
94 ميليون تن سال قبل به 93 ميليون تن كاهش داشته است. 
بارندگي ه��اي بس��يار خوب ما ه هاي اخير در مرحله رش��د 
نيش��كر، سبب برداش��ت محصولي پربازده در فصل جاري 
خواهد ش��د. مهم تر از اين، تغيير الگوي كش��ت كشاورزان 
برنج كار به كش��ت نيشكر اس��ت. اين عوامل تايلند را قادر 
خواهند ساخت تا سطح توليد شكر خود را در فصل جديد 
به بيش از 12 ميليون تن ارتقا دهد كه 16/5 درصد بيش��تر 
از توليد س��ال قبل و بدون تغيير نسبت به پيش بيني اوليه ما 

مي باشد.
برآورد مي شود كه سطح برداشت نيشكر چين در سال 
18-2017 نس��بت به  سال قبل، 4/1 درصد افزايش يابد كه 
علت اين افزايش، رش��د قيمت هاي نيشكر و شكر در سال 
17-2016 بود. اين افزايش قيمت ها، كشاورزان را به كشت 

بيشتر ترغيب كرده است.
به ع��الوه، دولت مرك��زي در ايالت گوانج��و به عنوان 
توليدكننده عمده، اقدام به پرداخت يارانه جهت تهيه نيازهاي 
اوليه كش��ت به كش��تكاران نيش��كر كرده اس��ت، اين اقدام 
بخش��ي از برنامه دولت مركزي جهت افزايش توليد ش��كر 
به مرز 16/3 ميليون تن )معادل 15 ميليون تن ارزش س��فيد( 
در برنامه توسعه 5 س��اله )2020-2016( مي باشد. با توجه 
به  انتظار بهبود عملكرد توليد محصول نسبت به سال قبل، 
برآورد مي كنيم توليد ش��كر نيشكري با 10 درصد افزايش، 
به 9/9 ميليون تن در س��ال 18-2017 برسد كه 0/9 ميليون 

تن كمتر از پيش بيني قبل است.

آمريكاي شمالي و مركزي
پيش بيني مي شود توليد شكر نيشكري آمريكاي شمالي و مركزي 
افزاي��ش جزئي يافته و به 18/5 ميليون تن برس��د كه 0/4 ميليون تن 
بيش��تر از توليد سال قبل مي باش��د. اين حجم توليد، 0/1 ميليون تن 

باالتر از پيش بيني ماه آگوست است.
گرچه حجم نيش��كر آسياب ش��ده در مكزيك، طي سال گذشته 
كمتر از ميزان مورد انتظار به  پايان رس��يد، ولي برآورد مي كنيم كه با 
بهبود شرايط، ميزان توليد در اصل جديد افزايش يافته و از 6/1 ميليون 
تن س��ال قبل به َمرز 6/4 ميليون تن برس��د. بهبود عملكرد توليد به 
همراه توسعه 3 درصدي سطح زيركشت نيشكر، از عوامل اصلي اين 
افزايش مي باشند. پس از پايان اختالف تجار مبادله شكر با اياالت متحده 
)كه بازار اصلي صادرات مكزيك مي باش��د(، نگراني ها از بين رفته و 

انگيز ه هاي الزم در بخش صنعت بهبود يافته است.
برآورد مي شود ميزان توليد شكر نيشكري اياالت متحده در سال 
18-2017، نس��بت به سال قبل تقريبًا ثابت و در مرز 3/5 ميليون تن 
پايدار بماند. گرچه سطح زيركشت اين كشور در سال 18-2017، سه 
درصد كمتر از س��ال گذشته است ليكن بازدهي باالتر محصول، اين 
خالء را پر كرده است. احتمال مي رود كه سقف توليد شكر گواتماال 
از سطح 2/9 ميليون تن در 17-2016 به 3 ميليون تن در فصل جديد 
برس��د. بهبود ش��رايط توليد عامل اين افزايش است كه متعاقب افت 
توليد سال قبل حاصل شده است. صنعت شكر كوبا در سال 2016-17 
توانس��ت 1/9 ميليون تن ش��كر توليد كند كه با وجود روند افزايشي 
ساالنه، باز هم سطح توليد از حد مورد انتظار كمتر بود. در ابتدا انتظار 
داشتيم كه ميزان محصول در فصل جديد تا 2 ميليون تن افزايش يابد 
ولي به دليل وقوع طوفان ايرما در ماه سپتامبر، اين افزايش مقدور نشد. 
ايرما، قوي  ترين طوفان ده سال گذشته بود كه منطقه كارائيب را هدف 
قرار داد و مزارع را از ايالت شرقي هول گوين تا آرتميسا تخريب كرد. 
بيشترين خسارت اين طوفان در ايالت هاي كاماگوي، سي اگو د اوييال 
و مخصوصاً ويال كال حادث شد. بنابراين در اين بازنگري انتظار داريم 

كه محصول اين كشور نهايتًا به سطح سال قبل برسد.
آمريكاي جنوبي

گمان مي رود توليد ش��كر نيش��كري آمريكاي جنوبي در س��ال 
18-2017 به مرز 47/5 ميليون تن برس��د كه نيم ميليون تن كمتر از 
پيش بيني قبلي ما و همين طور كمتر از 47/8 ميليون تن سال قبل است. 
تا 31 اكتبر، 529/6 ميليون تن نيشكر برزيل در منطقه جنوب مركزي 
)CS( آسياب شد درحالي كه اين رقم در دوره مشابه سال گذشته در 
حدود 540/2 ميليون تن بوده است. متوسط عملكرد نيشكر از شروع 
برداشت در اول آوريل به حدود 73/53 تن در هكتار مي رسد كه از 
متوس��ط 78/77 تن در هكتار سال قبل كمتر است. تخصيص اندكي 
باالتر شكر )47/60 درصد در مقابل 46/68 درصد( و بهبود قابل توجه 
سطح AtR در ني )137/8 كيلوگرم در مقابل 134 كيلوگرم(، باعث 
شد كه ميزان توليد شكر از 32/2 ميليون تن به 33/1 ميليون تن افزايش 
يابد. در مقابل، توليد اتانول از 22/7 ميليارد ليتر به  22/6 ميليارد ليتر 
كاه��ش يافت. حدود 43 كارخانه تا 31 اكتبر فعاليت خود را در اين 
فصل به اتمام رس��انده اند، درصورتي كه طي دوره مش��ابه سال قبل، 

67 كارخانه فعاليت خود را تمام كرده بودند.
پيش بيني قبلي ما در ماه آگوس��ت، زماني منتشر شد كه صنعت 
ش��كر هنوز با اولويت ش��ديد براي توليد شكر فعاليت مي كرد، قباًل 
در همان زمان هش��دار داديم كه اين وضعيت به علت سقوط شديد 
قيمت هاي شكر و حمايت هاي دولت براي اتانول، در زمان باقيمانده 

فصل آسياب تغيير خواهد كرد.
در صفحه 8
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پايداري رشد توليد شكر

مقاله

بخ��ش كش��اورزي به دليل تأمين امنيت غذاي��ي، ايجاد صنايع 
تبديلي و تكميلي، اشتغال، افزايش صادرات غيرنفتي، ارزآوري و... 
از اهميت بسزايي برخوردار است. بخش كشاورزي در كشورهاي 
توسعه يافته بيشتر نقش امنيت غذايي را ايفا مي كند و در كشورهاي 
كم درآمد و درحال توس��عه، به دليل گس��تردگي و پيوندهاي قوي با 
س��اير بخش ه��اي اقتصادي و ب��ه علت صنايع تبديل��ي و تكميلي 
عالوه بر افزايش امنيت غذايي، به عنوان موتور و محرك اوليه رشد 
اقتصادي عمل مي كند. بخش كشاورزي در ايران حدود 18 درصد 
اش��تغال و 7 درصد توليد ناخالص داخلي را تش��كيل مي دهد. اين 
بخش در موقعيت هاي سياس��ي خاص مانند تحريم، اغلب اهميتي 

دوچندان مي يابد. 
تحليل مسئله

بررسي بخش كشاورزي در يك سال گذشته حاكي از آن است 
كه رشد ارزش افزوده اين بخش در سال 1395 معادل 3/3 درصد و 
براساس آخرين آمار در بهار 1396، معادل 1/3 درصد بوده است. 
اش��تغال اين بخش در تابس��تان 1396 نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته،  85 هزار نفر افزايش داشته است. از سوي ديگر،  صادرات 
بخش كش��اورزي در تابس��تان 1396 نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته، 15 درصد افزايش در وزن و 9 درصد كاهش در ارزش را 
تجربه كرده و متأسفانه در واردات، 6 قلم از ده قلم عمده كاالهاي 
وارداتي كشور مربوط به بخش كشاورزي است. همچنين براساس 
آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، شاخص بهاي توليدكننده 
در بخش كش��اورزي، جنگل داري و ماهيگيري در شهريور 1396 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل، 5/12 درصد افزايش يافته كه 
نسبت به بخش هاي ديگر بيشترين افزايش را داشته است. به لحاظ 
بارندگي، ارتفاع كل ريزش هاي جوي در س��ال آبي 1395-1396، 
بال��غ ب��ر 2/233 ميليمتر و حجم بارش در اين دوره برابر با 3/384 
ميليارد مترمكعب است.براي پيش بيني بخش كشاورزي در يك سال 
آينده با توجه به سناريوهاي مختلف شامل 1- برگشت به حالت قبل 
از تحريم ها، 2- برگشت به حالت قبل از توافق برجام، 3- تشديد 
و وض��ع تحريم هاي جديد و 4- ادامه روند كنوني، مي توان چنين 
گفت كه متغيرهاي كالن بخش كش��اورزي در يك س��ال آينده با 
چالش هاي اساسي مواجه نخواهند شد و دليل اين موضوع، كاشت 
بيشتر محصوالت و وجود نهاده هاي اوليه از سال هاي گذشته است. 
ازاين رو،  پيش بيني مي شود متغيرهاي كالن اقتصادي بخش كشاورزي 
مانند ارزش افزوده،  رش��دي مانند س��ال هاي قبل )حدود 4 درصد( 
را داش��ته باش��د. به طور كلي، آينده بخش كشاورزي در ميان مدت 
و بلندمدت به تدابير مس��ؤوالن در به كارگيري توان داخلي يا ادامه 
روند گذش��ته دارد، زيرا بخش كش��اورزي در ايران از نقاط قوت 
بسياري مانند 1- وجود تعداد زيادي افراد متخصص فارغ التحصيل 
در رش��ته كش��اورزي، 2- تنوع اقليمي به لحاظ وجود چهار فصل 
در كش��ور، 3- وجود گياهان دارويي فراوان و متنوع كه امروزه به 
داليل دارويي اهميت بسياري يافته است، 4- وجود مزيت نسبي در 
توليد برخي محصوالت مانند پسته، خرما، زعفران،  خشكبار، زيره، 
مركبات و... 5- تأمين مواد خام و اوليه مورد نياز صنايع باالدستي 
و... برخوردار است كه در صورت مديريت و برنامه ريزي مناسب، 

دستيابي به رشد پايدار در اين بخش دور از انتظار نيست. 
راهكارهاي پيشنهادي

با توجه به وضعيت بخش كشاورزي، توجه به موارد زير براي 
بهبود اين بخش ضروري است.

• توج��ه كاف��ي ب��ه كش��ت هاي نوين و اس��تفاده از كش��ت 
گلخانه اي

• تدوين الگوي مناسب كشت
• جهت دهي به سياست هاي حمايتي از بخش كشاورزي

• حمايت از آموزش نيروي كار در بخش كشاورزي
• برنامه ريزي براي كاهش واردات محصوالت كشاورزي 
• مديريت صادرات محصوالت كشاورزي با ارزآوري باال

• مديريت منابع آب در بخش كشاورزي
• حمايت از كشت هاي فراسرزميني

• حمايت از تشكيل صنايع تبديلي و تكميلي و ارتقاي فناوري 
توليد آن ها.

منبع: مؤسسه تدبير اقتصاد

كشاورزي 1397

صنعت و معدن
در سال آينده

بيان مسئله
بخش صنعت در اقتصاد ايران عالوه بر دارا بودن تنوع 
مناس��ب، ظرفيت بالقوه اي نيز جهت شكوفايي و كمك به 
رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد. با وجود اين، بيشترين 
آسيب به توليد ملي از بخش صنعت به اقتصاد كشور وارد 
ش��ده است. س��هم بخش صنعت و معدن از كل اقتصاد در 

ايران حدود 25 درصد مي باشد و در همان حال در زنجيره 
اقتصادي كشور به عنوان رابط ساير بخش هاي اقتصاد كشور 
ش��ناخته شده كه منجر مي ش��ود رونق و ركود آن به ساير 
بخش ها منتقل ش��ود. از اين رو، آشنايي با وضعيت گذشته، 
وضع فعلي و چشم انداز اين بخش  تصوير روشني از واقعيت 

و چشم انداز اقتصاد كشور را در اختيار قرار مي دهد.

از صفحه 7
 در واقع از اواس��ط ماه آگوس��ت، كارخانه ها نسبت به 
سال قبل، ني كمتر جهت توليد شكر تخصيص داده اند و اين 
فاصله هنوز درحال افزايش است. اين تغيير در نيمه دوم ماه 
آگوس��ت به صورت سرسام آوري زياد شد و به 6/44 درصد 
رس��يد )42/85 درصد تخصيص براي شكر امسال در مقابل 
49/29 درصد س��ال قبل(. بنابراين گرايش به  س��مت توليد 
اتان��ول يك امر قطعي بود ت��ا احتمالي، لذا ما در حال حاضر 
انتظار داريم كه در طول فصل برداشت، 46/6 درصد نيشكرها 
براي توليد ش��كر منظور شود كه اندكي از 46/3 درصد سال 

قبل بيشتر است.
پيش بيني قبلي ما 47/5 درصد اعالم شده بود كه به طور 
مش��خص باالت��ر از پيش بين��ي حاضر مي باش��د. در عوض 
پيش بين��ي خود را ب��راي ARt افزاي��ش داده ايم كه 136/7 
كيلوگرم براي هر تن ني مي باش��د و از 134/5 تن قبل باالتر 
است. فعاًل پيش بيني مي كنيم كه توليد شكر اين فصل به مرز 
35/5 ميليون تن برسد كه فقط 0/1 ميليون تن از برآورد قبلي 
ما كمتر اس��ت و با توليد 35/6 ميليون تني س��ال قبل تفاوت 
زيادي ندارد. احتم��االً توليد اتانول به مرز 25/2 ميليارد ليتر 
مي رسد كه از 24/3 ميليارد ليتر پيش بيني قبلي بيشتر مي باشد 
ليكن هنوز هم از توليد 25/7 ميليارد ليتر سال قبل كمتر است. 
دورنماي توليد در منطقه شمال شرق برزيل ضعيف است، زيرا 
خشكسالي هاي متوالي در سال هاي گذشته سطح زيركشت را 
كاهش داده اس��ت. درحال حاضر به نظر مي رسد كه مجموع 
نيشكر خردش��ده در منطقه شمال شرق در سال 2017-18، 
فراتر از 43 ميليون تن نرس��د )كه از 44/7 ميليون تن س��ال 
قبل كمتر است( و احتماالً 2/8 ميليون تن شكر از آن حاصل 
شود كه 0/3 ميليون تن كمتر از توليد سال قبل است. روي هم 
رفته، در اين تاريخ پيش بيني مي ش��ود كه مجموع توليد شكر 
برزيل در 18-2017 به مرز 40/2 ميليون تن خواهد رسيد كه 
از ركورد 40/5 ميليون تن سال قبل كمتر بود و در مقايسه با 

برآورد قبلي نيز 0/3 ميليون تن افت نشان مي دهد.
درحال حاضر به نظر مي رس��د كه در س��اير مناطق اين 
قاره تغييرات چنداني در ميزان توليد وجود نخواهد داش��ت. 

در كلمبيا و پرو، افزايش اندكي پيش بيني مي ش��ود و كاهش 
قابل توجهي در آرژانتين محتمل اس��ت. افزايش محصول در 
كلمبيا ناش��ي از كاشت ارقام اصالح ش��ده نيشكر مي باشد، 
درحالي كه بارندگي هاي نابهنگام و وضعيت نامطلوب آفتاب 
در كاهش محصول آرژانتين دخيل بوده اند. آس��ياب ني ها در 
منطقه كليدي توكيومن در اوايل ماه نوامبر خاتمه يافت. طبق 
اظه��ارات منابع محلي آرژانتي��ن، كاهش توليد در اين منطقه 
به علت س��الخورده بودن مزارع، يك دوره خشكسالي، درجه 
حرارت باالي بين ما ه هاي دس��امبر و ژانويه و روزهاي ابري 
پاييز بوده كه مانع از رشد مطلوب مزارع نيشكر شدند. يخبندان 

اواسط سال نيز در كيفيت ني ها مؤثر بوده است.
آفريقا

تصور مي رود كه توليد ش��كر نيش��كري آفريقا در سال 
18-2017 ب��ه 10 ميليون تن برس��د كه در مقايس��ه با توليد 
8/8 ميليون تني س��ال 17-2016، رشد داشته است. افزايش 
قابل توجه توليد در آفريقاي جنوبي و همچنين برنامه توس��عه 
نيشكر اتيوپي، از داليل اصلي اين رشد مي باشند. توليد شكر 
در آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين توليدكننده ش��كر قاره 
آفريقا، از س��ال 15-2014 تحت تأثير خشكسالي قرار گرفت 
به طوري كه در سال 17-2016 تا سقف 1/6 ميليون تن تنزل 
داش��ت. به عبارت ديگر، 0/9 ميليون تن كمتر از 3 س��ال قبل 
بود. بارندگي هاي سال گذشته بسيار خوب بود و انتظار مي رود 
توليد و بازدهي نيشكر در سال 18-2017 بهتر شده و ميزان 
تولي��د ت��ا حد 2 ميليون تن افزايش يابد، كه س��طحي معادل 
پيش بيني قبلي اس��ت.  به نظر مي رس��د توليد شكر نيشكري 
مصر در سال 18-2017 از 1/2 ميليون تن سال قبل به  1/3 
ميليون تن افزايش يابد كه دليل آن، افزايش س��طح زيركشت 
اس��ت. تالش دولت جهت كاهش س��طح زيركشت نيشكر 
 به س��بب مصرف باالي آب ناموفق بوده اس��ت، زيرا قيمت 
باالي دولتي نيش��كر، كش��اورزان را به كشت بيشتر ترغيب 
مي كند. در اتيوپي، گرچه اجراي پروژه بزرگ با تأخير همراه 
بود ولي باالخره به ثمر نشس��ت. برآورد مي شود كه در سال 
18-2017، توليد شكر اين كشور به دو برابر سال قبل افزايش 



9 شماره 174 و 175- بهمن و اسفند 1396
مقاله

تحليل مسئله
رش��د منفي ش��اخص توليد بخش هاي صنعت و معدن در 
س��ال هاي 1391 و 1392، عمدت��ًا به دليل تش��ديد تحريم هاي 
اقتص��ادي و تعطيلي تعدادي از بنگاه هاي توليدي بوده اس��ت. 
عم��ده اث��رات تحريم در بخش صنعت و مع��دن را مي توان در 
واردات كااله��اي س��رمايه اي، كاالهاي واس��طه اي و موادخام 
و ايجاد مش��كل در گش��ايش »ال س��ي« و نقل و انتقاالت مالي 
دي��د كه همي��ن موضوع منجر ب��ه دور زدن تحريم ها و تحميل 
هزينه ه��اي مبادله زيادي به واحدهاي توليدي ش��د كه كاهش 
سودآوري، نيمه فعال شدن و تعطيلي آنها در دوران تحريم ها را 
به همراه داشته است. اثر اصلي وضع تحريم ها بر بخش صنعت 
را مي توان از كانال كاهش واردات كاالهاي سرمايه اي و كاهش 
س��رمايه گذاري صنعتي مشاهده كرد. به طور كلي مي توان گفت 
كه دليل اصلي ركود طي سال هاي 1391 تا سال 1394 ناشي از 
وضع تحريم ها بود. با دستيابي به توافق هسته اي و رفع تحريم ها 
شاهد گشايش هاي مختلفي در حوزه صنعت و معدن بوديم كه 
به شدت اين بخش را تحت تأثير قرار داد و آن را از ركود خارج 
كرد. سرمايه گذاري ش��ركت هاي معتبر خارجي، توسعه روابط 
بين الملل، رفع موانع حضور شركت هاي خدمات فني و مهندسي 
در بازارهاي خارجي از جمله مواردي است كه با توافق هسته اي 
بخش صنعت و معدن كشور را تحت تأثير قرار داده است. يكي از 
مهم ترين اثرات برجام بر بخش صنعت و معدن كشور كاهش قابل 
توجه در هزينه هاي مبادله است به نحوي كه رفع محدوديت ها 
در مبادالت بانكي و باز شدن سوئيفت، كاهش هزينه ها و تأمين 
مواد اوليه را با قيمت مناسب تر و با كيفيت بيشتر، كاهش ريسك 
و همچنين كوتاه شدن زنجيره تأمين و حذف واسطه هاي تجاري 

را به همراه داشته است.
امروز در ارتباط با تحريم ها از چهار سناريو صحبت مي شود 
كه در صورت بازگش��ت تحريم ها و نقض برجام، شاهد كاهش 
رش��د بخش صنعت و معدن خواهيم بود. با تشديد تحريم ها از 
يك س��و دس��تيابي به كاالها و مواد مورد نياز واحدهاي توليدي 

س��خت مي ش��ود و از س��وي ديگر، فروش كااله��اي توليدي 
كش��ور در بازارهاي بين المللي مشكل مي ش��ود. اين عوامل به 
نوب��ه خود باعث كاهش توليد بخ��ش صنعت و معدن خواهند 
ش��د. با تداوم روند فعلي، از آنجا كه هنوز فضاي عدم اطمينان 
بر اقتصاد كش��ور حاكم اس��ت، نمي توان انتظار داشت تغييرات 
چشمگيري در سرمايه گذاري ها و در نتيجه توليد بخش صنعت 
و مع��دن به وج��ود آي��د. البته اي��ن بدان معني نيس��ت كه اصاًل 
سرمايه گذاري جديدي صورت نمي گيرد، بلكه بدان معني است 
كه س��رمايه گذاران با احتياط بيشتري، س��رمايه گذاري جديدي 
را انج��ام مي دهن��د. از آثار منفي تحريم ه��اي اقتصادي مي توان 
ب��ه افزايش نرخ ارز، افزايش قيم��ت كاالهاي وارداتي از جمله 
ماشين آالت و تجهيزات س��رمايه اي، عدم دسترسي به كاالهاي 
س��رمايه اي و مواد اوليه و واس��طه اي وارداتي، طوالني تر شدن 
فرآيند واردات به دليل مشكالت مربوط به نقل و انتقال ارز بين 
بانكي، كاهش سرمايه گذاري خارجي در توليدات صنعتي به دليل 
بروز شرايط نااطميناني و عدم  امنيت براي سرمايه گذاران خارجي، 
اش��اره كرد. بنابراين، چنانچه تحريم ها كاهش يابند، همه موانع 
يادش��ده مرتفع و شاهد رش��د اقتصاد كشور و بخش صنعت و 

معدن خواهيم بود.
بخ��ش صنعت و معدن كش��ور با فرصت ه��ا و تهديدهاي 
مختلف در زمينه هاي گوناگون مواجه است. مهم ترين فرصت هاي 
بخش صنعت و معدن شامل، وجود پتانسيل معدني بالقوه كشور، 
تنوع مواد معدني و دسترس��ي به منابع انرژي فراوان در كشور، 
دسترس��ي به بازارهاي منطقه، مزيت نس��بي و رقابتي در توليد 
فرآورده ه��اي نفتي و همچنين مهمتري��ن تهديدهاي اين بخش 
ش��امل، خام فروش��ي و نوس��انات قيمت موادخام، تحريم هاي 
اقتص��ادي و تنش ه��اي نظام��ي و سياس��ي در منطق��ه، كمبود 
زيرساخت هاي اقتصادي، عدم دسترسي به فن آوري هاي پيشرفته 
مي باشد. همچنين از مهم ترين نقاط قوت بخش صنعت و معدن 
مي ت��وان به مواردي مانند: تن��وع محصوالت، حمايت دولت از 
بخش صنعت و معدن اش��اره كرد و مهمترين نقاط ضعف اين 
بخش را مي توان در قالب مواردي همچون: رقابت پذيري پايين 

صنايع توليدي، وضعيت نامناسب فضاي كسب وكار، عدم تعيين 
اولويت  ها طبقه بندي كرد. در صورت پايبندي كشورها به توافق 
برجام، پيش بيني مي ش��ود روند فعلي بخش صنعت و معدن در 
ماه هاي آتي س��ال جاري و همچنين در س��ال 1397، با توجه به 
بهبود ش��اخص كس��ب و كار، دسترسي آس��ان تر به مواد اوليه، 
امكان خريد تكنولوژي هاي نوين، دسترسي آسان تر به بازارهاي 
بين المللي، رفع موانع تجاري، گشايش هاي مالي و امكان نقل و 
انتقاالت مالي، افزايش حجم س��رمايه گذاري خارجي در بخش 
صنعت و معدن و... نيز ادامه يابد. همچنين، پيش بيني مي شود با 
توجه به افزايش نسبي قيمت هاي جهاني در حوزه معدن و بخش 
مع��دن نيز روند رو به رش��دي را در ماه هاي آتي دنبال كند. در 
سال 1395 و اوايل سال 1396 تا حدودي مشكالت واحدهاي 
توليدي مرتفع شد و در نتيجه، سطح اشتغال و توليد روند روبه 
رشدي را آغاز كرد. پيش بيني مي شود اين روند همچنان در سال 
بعد تداوم داش��ته و بر اش��تغال و توليد بخش صنعت و معدن 
افزوده ش��ود. نقض برجام و تش��ديد تحريم ها بخش صنعت و 
معدن را با مش��كالت زيادي مواجه خواهد كرد، زيرا دسترسي 
ب��ه نهاده هاي توليدي وارداتي، فناوري هاي نوين، س��رمايه هاي 
خارجي، بازارهاي بين المللي و... بيش از پيش مش��كل خواهد 
ش��د و همين موضوع كاهش توليد و اش��تغال بخش صنعت و 

معدن در سال آتي را به همراه خواهد داشت.
راهكارهاي پيشنهادي

دستيابي به نرخ رشد باال در بخش صنعت و معدن، مستلزم 
مرتفع شدن مشكالت اين بخش است كه به منظور افزايش رشد 

ارزش افزوده اين بخش پيشنهادهاي زير ارائه مي شوند:
• تسهيل دسترسي به بازارهاي بين المللي: 
• اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي توليدي: 

• تحقيق و توسعه: 
• توسعه بخش خصوصي مبتني بر اصل رقابت: 

• تعيين اولويت هاي ارتقاي بخش معدن در اقتصاد: 
منبع : مؤسسه تدبير اقتصاد

يافته و به  0/7 ميليون تن برسد. توليد شكر سال گذشته با وجود 
راه اندازي يك كارخانه جديد )اموكورازII( كه در ماه مارس بطور 
آزمايش��ي مورد بهره برداري قرار گرفت( هنوز رشد نيافته است، 
زيرا توسعه كشت نيشكر با تأخير مواجه بوده است. به عالوه هنوز 
تأثيرات خشكسالي ال نينوي قبلي ادامه دارد. انتظار نداريم كه اين 
وضع، امس��ال تكرار شود، گرچه گزارش شده است كه در خالل 
ما ه هاي آگوست تا س��پتامبر، سيل به يك كارخانه خسارت وارد 
كرده اس��ت، كارخانه هاي اموكوراز 1 و 2، فعاليت خود را براي 
آسياب نيشكرها در سال 18-2017 شروع خواهند كرد. در طول 
فصل آسياب نيش��كر، ممكن است واحد سوم كارخانه اموكوراز 
وارد مدار توليد ش��ود. برنامه ريزي ش��ده است كه اين كارخانه تا 
پايان س��ال عملياتي گردد. هر كدام از كارخانه هاي جديد قادرند 
روزانه 12.000 تن نيش��كر را آس��ياب كنند. مسلمًا آنها هنوز ني 
كافي در دس��ترس ندارند تا با ظرفيت كامل كار كنند، لذا بايستي 
نيشكر به اندازه كافي براي افزايش مطلوب توليد شكر و دسترسي 
به ظرفيت مناس��ب كارخانه فراهم گردد. پيش بيني مي شود كشور 
سوازيلند هم با افزايشي 6 درصدي در توليد شكر، ميزان توليد خود 
را به حدود 0/6 ميليون تن برس��اند كه اين امر ناش��ي از بارندگي 

خوب در اوايل س��ال بوده اس��ت. ني ها در مرحله حساس رشد 
قرار داش��تند و بارندگي سبب شد كه شرايط رشد بسيار مطلوبي 
ايجاد شده و از وضعيت ضعيف توليد ناشي از خشكسالي خارج 
گ��ردد. با اين حال، مق��دار توليد در اين پيش بيني، قدري پايين تر 

از برآورد قبلي است.
اقيانوسيه

برآورد توليد شكر در اقيانوسيه براي سال 18-2017، معادل 5 
ميليون تن است كه از 5/1 ميليون تن سال قبل كمتر مي باشد.

عمليات آس��ياب نيشكر استراليا در اواخر ماه مهر شروع شد 
و احتماالً تا اواسط ماه دسامبر طول خواهد كشيد. به نظر مي رسد 
حجم توليد امسال 2/8 درصد كمتر از سال قبل بوده و به حدود 
4/8 ميليون تن برسد.متعاقب يك دوره خشكسالي در مناطق جنوبي 
كوئينزلند و تأثير اين خشكسالي اواخر ماه مارس روي توليد نيشكر 
سيكلون دبي در منطقه مركزي، ميزان آسياب نيشكر در حدود 8/5 
درصد كاهش يافت و به  33/4 ميليون تن رسيد كه از رقم 36/5 
ميليون تني سال قبل كمتر است. افزايش محتواي شكر در ني، تا 

حدود اثر كاهش دسترسي به ني را جبران خواهد كرد.

عمليات آسياب نيشكر در فيجي، طبق برنامه در روزهاي آتي 
به اتمام مي رس��د و كارخانه البازا، آخرين كارخانه از 3 كارخانه 
فعال خواهد بود كه تعطيل خواهد شد. توليد شكر اين كشور در 
سال 2016 به طور بي سابقه اي كاهش يافت و به 1.39 ميليون تن 
رسيد كه ناشي از تخريب وسيع طوفان ونيستون در فوريه سال قبل 
بود. نتيجتًا، ميزان توليد شكر به سطح 139.501 تن كاهش يافت 
كه دليل آن، كيفيت پايين ني ها بود. ميزان توليد ش��كر در آسياب 
سال 2017 افزايش خواهد يافت و به  194.000 تن خواهد رسيد 
كه از آس��ياب 1/8 ميليون تن نيش��كر حاصل مي شود. در اواسط 
س��پتامبر، ويش نو موهان، رئيس اتحاديه شكر فيجي، برنامه پنج 
س��اله صنعت )2023 – 2018( را اعالم نمود. او اظهار اميدواري 
كرد كه تا سال 2023، با آسياب 4 ميليون تن ني، ساالنه 480/000 
تن شكر استحصال نمايند، هر چند رسيدن به سقف ادعاي مذكور 

در حد يك معجزه خواهد بود.
خالصه

آمارها نش��ان دهنده اين است كه شرايط توليد جهاني نسبت 
به سال قبل بهبود يافته وحتمًا در اين فصل شتاب بيشتري به خود 
خواهد گرفت. به نظر مي رس��د كل توليد جهاني ش��كر در س��ال 
18-2017 با افزايش قابل توجه 14/2 ميليون تني، به رقم بي سابقه 
192/2 ميليون تن برسد. درحالي كه اولويت شديدي براي توليد 
ش��كر در فصل آسياب 18-2017 براي اتانول وجود دارد، بهبود 
شرايط توليد در آسيا و همين طور لغو سهميه بندي شكر در اتحاديه 
اروپ��ا، از ديگر عوامل مؤثر بر توليد جهاني مي باش��ند. لذا توليد 
جهاني در سال 18-2017 در حدود 23/2 ميليون تن بيشتر از دو 
س��ال گذشته خواهد بود )يعني زماني كه توليد جهاني به حداقل 
س��طح خود در 5 سال گذشته رس��يد(. اين ارقام بيانگر آن است 
كه قيمت ها براي ش��كر و ش��رايط آب و ه��واي مطلوب، چقدر 
س��ريع در بهبود و افزايش توليد جهاني تأثير مي گذارند. درحالي 
كه افزايش توليد در ما ه هاي اخير، روي قيمت فش��ار آورده است 
توجه بس��ياري از توليدكنندگان به دورنماي كاهش توليد ش��ديد 

شكر برزيل در سال 19-2018 معطوف شده است.
اين ش��رايط در خالل فصل گذشته، بازار را قادر ساخت كه 
قيمت هاي ناپايدار را براي ش��كر لحاظ نمايد ولي به نظر مي رسد 
گرايش تدريجي قيمت ها به طرف هر پوند 20 ِس��نت، غيرمتحمل 
باشد. اين امر به خاطر اين واقعيت است كه به علت افزايش سطح 
زيركش��ت در اتحاديه اروپا و توليدكنندگان عمده در آسيا )مانند 
هندوس��تان و تايلند(، مقدار توليد مي تواند در سال 19-2018 از 
توليد فعلي هم باالتر رفته و كاهش توليد برزيل را جبران نمايد.
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يك عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، 
با انتقاد از كاهش تعرفه واردات محصوالت كشاورزي گفت: اين 

كار دولت خالف برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.
ج��الل محمودزاده درخصوص معاف ش��دن واردات انواع 

چ��اي از پرداخت ماليات، با بيان اينك��ه، اين معافيت نه تنها در 
مورد چاي بلكه در خصوص ساير محصوالت مانند شكر، برنج 
و همچنين محصوالت باغي نيز مطرح اس��ت، اظهار داش��ت: ما 
درحال حاضر در بيش��تر محصوالت استراتژيك به غيراز روغن، 

واردات محصوالت كشاورزي چندين برابر نياز كشور است

مقاله

يك عضو كميس��يون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، 
با انتقاد از كاهش تعرفه واردات محصوالت كشاورزي گفت: اين 

كار دولت خالف برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.
جالل محمودزاده درخصوص معاف شدن واردات انواع چاي 
از پرداخت ماليات، با بيان اينكه، اين معافيت نه تنها در مورد چاي 
بلكه در خصوص س��اير محصوالت مانند شكر، برنج و همچنين 
محصوالت باغي نيز مطرح است، اظهار داشت: ما درحال حاضر 
در بيشتر محصوالت استراتژيك به غيراز روغن، در داخل كشور 
نزديك به خودكفايي هس��تيم. ساالنه به حدود 20 هزار تن برنج 
نياز داريم كه توليد داخل به ميزان نيازمان نزديك است. در رابطه 
با چاي هم همين گونه اس��ت. در داخ��ل توليد خوبي داريم و به 

اين ميزان از واردات نياز نيست.
وي در ادامه گفت: متأسفانه به دليل البي قوي كه وارد كننده ها 
دارند و روابطي كه در مجموعه دستگاه هاي اجرايي برقرار مي كنند، 
واردات محصوالت كش��اورزي چندين برابر نياز كش��ور اس��ت. 
متأسفانه دولت بدون در نظر گرفتن توليد كنندگان داخلي چه درباره 
چاي يا در برنج و يا س��اير محصوالت كشاورزي، تعرفه واردات 
را كاهش مي دهد و حتي در بعضي از مواقع به صفر نيز مي رساند 

كه به دنبال آن محصوالت زيادي وارد كشور مي شود.
نماينده م��ردم مهاباد در مجلس، گفت: براي اينكه محصول 
داخل كش��ور قدرت رقابت را با محصول مشابه خارج از كشور 
داش��ته باشد دولت بايد قيمت تمام شده محصول داخل را پايين 
بياورد. اگر اجازه مي دهد كه محصوالت با تعرفه پايين وارد كشور 
ش��وند بايد با پرداخت يارانه، پرداخت تسهيالت كم بهره، خريد 
ماشين آالت ارزان قيمت و ساير اقدامات الزم كاري كند كه قيمت 
تمام ش��ده هر كيلو محصول نيز در داخل كش��ور پايين بيايد و به 
قيمت محصول مشابه خارجي برسد. وي ادامه داد: اگر اين اقدامات 
انجام شود مي توان پايين آوردن تعرفه واردات محصوالت را توجيه 
كرد ولي درحالي كه دولت از بخش كشاورزي حمايت نمي كند، 
پايين آوردن تعرفه واردات باعث مي شود كه قيمت محصول داخلي 

باال برود و از محصول مشابه خارجي گرانتر شود.
اين عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس تأكي��د كرد: زماني 
ك��ه دولت تعرف��ه واردات را كاهش مي ده��د، محصول خارجي 
از محص��ول داخل��ي ارزانتر مي ش��ود و به دنبال آن هر س��ال به 
محصوالت خارجي وابس��ته تر مي شويم. اين امر باعث مي شود تا 
اشتغال ما در روستاها با خطر جدي مواجه شود و توليد داخل را 

نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
وي با اشاره به در تضاد بودن اين امر با اقتصاد مقاومتي، بيان 
كرد: يكي از اصول اقتصاد مقاومتي اين اس��ت كه ما توليد داخل 
را تقويت كنيم، اما كاهش تعرفه واردات محصوالت كش��اورزي 
از س��وي دولت خالف برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است. اين كار 

كشاورزي داخل را با خطر جدي مواجه مي كند.
نماينده مردم مهاباد در مجلس تصريح كرد: در اين خصوص 
بارها انتقاد خود را مطرح كرده ايم و از وزير نيز سؤال پرسيده ايم 
اما متأس��فانه به بهانه تنظيم بازار و جلوگيري از باال رفتن قيمت 
محصول براي مصرف كننده اين كار را انجام مي دهند درحالي كه 
اين راه درستي نيست. مي توانند به مصرف كننده سوبسيد دهند تا 
محصول داخلي را بخرد. اين عضو كميسيون كشاورزي در ادامه 
ب��ا بيان اينكه نبايد زير پاي توليدكننده را خالي كرد، خاطرنش��ان 
كرد: متأس��فانه دولت همواره راحت ترين راه را انتخاب مي كند و 
به سراغ واردات محصوالت مي رود. ما بايد از محصوالت داخلي 
و كش��اورزان حمايت كنيم. پولي كه صرف واردات مي شود و به 
جيب دالالن و وارد كنندگان مي رود بايد به كش��اورزان داده شود. 
م��ا باي��د كاري كنيم تا توليد داخل كش��ور افزايش يابد و قيمت 

محصوالت داخلي پايين تر بيايد.
محمودزاده اظهار داشت: در اقتصاد هميشه بحث درآمد مطرح 
اس��ت. اگر فردي كار اقتصادي انجام دهد و درآمد نداش��ته باشد 
انگيزه خود را از دست مي دهد. وقتي كشاورز مي بيند كه از توليد 
يك محصول ضرر مي كند، به س��راغ محصول ديگري مي رود يا 
مزرعه را رها كرده و اش��تغال روستاها تعطيل مي شود. در نهايت 
مي توان گفت كه ما اگر اقتصاد كش��اورزي را از دست دهيم، كل 
تولي��د را نيز از دس��ت داده ايم. اين نماينده مجل��س تأكيد كرد: 
متأسفانه درحال حاضر دولت كم ترين توجه را به بخش كشاورزي 
دارد. در بودجه امسال نيز از قيمت خريد تضميني گندم زده شده 
است و بودجه صندوق بيمه كشاورزان نيز به 1000 ميليارد تومان 
كاهش يافته است. اين ها يعني دولت از اعتبارات بخش كشاورزي 
مي زند و به سراغ راحت ترين كار يعني واردات مي رود و به دنبال 

آن توليد كننده به امان خود رها مي شود.

واردات محصوالت كشاورزي 
چندين برابر نياز كشور است

يك عضو كميسيون كشاورزي:

بر اساس اصول سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تأمين امنيت 
غذاي��ي بايد به صورت ويژه مورد توجه ق��رار گيرد و با توجه 
به اينكه بخش كش��اورزي يكي از پتانس��يل هاي مهم اقتصادي 
كش��ورمان براي اش��تغالزايي به حساب مي آيد، فرآيند در پيش 
گرفته ش��ده از سوي دولت نش��ان دهنده توسعه و جهش قابل 

توجه در اين بخش است.
افزاي��ش س��رمايه گذاري در ح��وزه كش��اورزي يكي از 
نمودهاي بارز توجه ويژه دولت به اين بخش اس��ت. به طوري 
كه بعد از برجام، بخش كشاورزي به عنوان يكي از ظرفيت هاي 
مهم كشورمان به س��رمايه گذاران خارجي معرفي شده و ميزان 
جذب س��رمايه در اين مدت هم در حد بس��يار بااليي افزايش 

داشته است. 
توليد سه ميليون تن گندم مازاد بر نياز داخلي در سال 95 
و ت��داوم خودكفايي در توليد اين كاالي اس��تراتژيك به عنوان 
ويترين موفقيت ه��اي دولت يازدهم در اين حوزه تنها يكي از 

دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه كشاورزي است.
يك��ي از مهم ترين بندهاي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
مربوط به تأمين امنيت غذايي است و افزايش توليد محصوالت 

كشاورزي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم از نظر كارشناسان به 
عنوان يكي از نشانه هاي مهم حركت بخش كشاورزي در مسير 

سياست هاي اقتصادمقاومتي مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين يك��ي از مهم ترين نيازهاي زيربنايي كش��ورمان 
حركت هدفمند در مس��ير توسعه پايدار است، به اعتقاد عموم 
كارشناس��ان در مسير دس��تيابي به توسعه پايدار توجه به بخش 
كشاورزي و در اولويت قرار گرفتن رشد و شكوفايي اين بخش 

يك ضرورت انكار ناپذير است.
واردات گس��ترده محص��والت كش��اورزي و كااله��اي 
اس��تراتژيكي مانن��د گندم در دولت هاي قبلي نظام كش��اورزي 
كش��ورمان را دچار مش��كالت عديده كرده بود، دولت با اتكاء 
به برنامه هاي كارشناس��ي و منطقي و براي ريل گذاري درست 
كش��ور در مس��ير توس��عه پايدار، نجات اين بخش مهم را در 

دستور كار قرار داد.

توجه به افزايش بهره وري آب
يك��ي از برنامه ه��اي مه��م در بخش كش��اورزي افزايش 
بهره وري مصرف آب است و در پنج سال گذشته ساالنه حدود 

جهش بزرگ در كشاورزي 
با اجراي سياست هاي 
اصولي اقتصاد مقاومتي

                             مهم ترين پتانسيل هاي اقتصادي براي اشتغالزايي

يك عضو كميسيون كشاورزي:
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اي��ن طرح 600 هزار عمليات آب و خاك پيش 
بيني شده است.

به گفته وي، هزينه هاي اجراي اين طرح از 
صندوق توسعه ملي 91 درصد و از اسناد خزانه 

32 درصد تخصيص يافته است.
توانمندسازي خدمات فني و مهندسي در 
حوزه كشاورزي هم در دستور كار دولت قرار 
گرف��ت و بر اس��اس اعالم مع��اون وزير جهاد 
كشاورزي مبني بر اينكه با برخي از كشورهاي 
همجوار مانند افغانستان و عراق جلساتي براي 
صدور خدمات فني و مهندس��ي برگزار ش��ده 
اس��ت، گفت كه توان تولي��د تجهيزات آبياري 
ما در كش��ور باالس��ت كه با ايجاد انجمن هاي 
قوي بخش خصوصي مي توان به اين كش��ورها 

خدمات فني مهندسي ارائه كرد.
بررس��ي روند تاريخي توس��عه اقتصادي 
كش��ورها نش��ان مي دهد كه عمده كش��ورهاي 
توسعه يافته دنياي امروز، كشاورزي را به عنوان 
بخش زيربنايي توس��عه اقتصادي خود انتخاب 
كرده و با اس��تفاده از ظرفيت ه��اي فراوان اين 
بخ��ش توانس��ته اند عالوه بر تأمي��ن نهاده هاي 
مناس��ب براي رشد س��اير بخش ها، به توسعه 

ساير بخش ها نيز دست يابند.
وزارت  مكانيزاس��يون  مرك��ز  رئي��س 
جهادكش��اورزي در همين رابط��ه گفت كه در 
حوزه عمليات سمپاش��ي در كش��ور، سياست 
وزارت جهادكشاورزي كاهش مصرف محلول 
س��م در هكتار از ميانگي��ن 400 ليتر به 40 ليتر 

)معادل يك دهم( در هكتار است.
كامبيز عباس��ي افزود: در گذشته 400 ليتر 
محلول س��م در هكتار در اراضي كش��اورزي 
اس��تفاده مي ش��د كه با اس��تفاده از سمپاش��ي 
توربين هاي زراعي اين ميزان را به 200 ليتر در 
هر هكتار رسانده ايم و تالش داريم باز هم آن 

را كاهش دهيم.
اگر كش��اورزان روش هاي مرس��وم سنتي 
را كنار بگذارند و به س��مت فناوري هاي نوين 
برون��د، مي توانند عالوه بر خط اعتباري بخش 
مكانيزاس��يون از تسهيالت كم بهره فناوري هاي 

نوين با كارمزد 4 تا 6درصد بهره مند شوند. 
در واقع قيمت ماشين هاي بخش كشاورزي 
توليد داخل در مقايس��ه با ماشين آالت اروپايي 
در برخ��ي موارد بين يك چهارم تا يك شش��م 

است كه به سود كشاورزان خواهد بود. 
اكنون در حوزه ماش��ين آالت كش��اورزي 
250 ش��ركت و در ح��وزه ل��وازم و تجهيزات 
آبي��اري حدود 300 ش��ركت فعال در كش��ور 

درحال كار هستند.
يكي ديگر از سياس��ت هاي مهم، توس��عه 

كشت گياهان دارويي است و به باور كارشناسان 
زمينه رويش و توس��عه كش��ت ان��واع گياهان 
داروي��ي در اي��ران فراهم اس��ت و در صورت 
توجه به آن و توس��عه كشت اين گونه گياهان، 
مي توان براي اش��تغال، توليد و صادرات بيشتر 

بسترسازي كرد.
بررس��ي هاي علمي در ايران نشان مي دهد 
كه ح��دود 8 ه��زار گون��ه گياهي در كش��ور 
شناس��ايي ش��ده كه از اي��ن تعداد بي��ش از 2 
ه��زار و 400 گون��ه داراي خ��واص دارويي، 
 عطري، ادويه اي، آرايش��ي و بهداشتي هستند،

بنابراين ظرفيت و توانايي منحصر به فردي در 
كش��ور وجود دارد ك��ه مي توان از آن به خوبي 
بهره برد و با برنامه ريزي علمي عالوه برحفظ، 
احياء، توس��عه و اصالح آنان، ب��ه بهره برداري 

اصولي و پايدار از اين منابع پرداخت. 
دس��تيابي به توس��عه پايدار از اهداف مهم 
كش��اورزي به ويژه در مناطق خش��ك و نيمه 
خشك به حس��اب مي آيد و استفاده از گياهان 
دارويي ب��ا توجه به ظرفيت هاي اقليمي خاص 
ايران، يكي از راه هاي استفاده بهينه از مزيت هاي 

موجود در كشور است.
بنابر اعالم وزارت جهادكشاورزي احمدعلي 
كيخا، عضو كميس��يون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس نيز در اين باره مي گويد: در شروع 
كار دولت يازدهم نيازمند حدود پنج ميليون تن 
گن��دم بوديم، اما در س��ال 95 با خودكفايي در 
توليد گندم، توانستيم 3 ميليون تن گندم صادر 
كني��م. توجه ويژه دولت به بخش كش��اورزي 
موجب تسريع در روند توسعه كشور و كاهش 

وابستگي به كشورهاي خارجي شده است.
بخش كشاورزي كشور در پنج سال گذشته 
در مسير رشد و شكوفايي قرار گرفته و به باور 
كارشناسان حمايت از طرح هاي توسعه اي حوزه 
كش��اورزي و مناب��ع آب و خ��اك از مهم ترين 

كارهاي دولت است.
در سال 92 تراز غله كشور منفي 8 ميليارد 
دالر بود كه با توس��عه و رونق در كشت غالت 
در س��ال هاي اخير اين تراز به منفي سه ميليارد 

دالر كاهش يافت.
دول��ت يازدهم در ح��وزه آب و خاك در 
سراس��ر كش��ور طرح هاي قابل توجهي انجام 
داده ك��ه از جمله اين ها مي توان به احياي 550 
هزار هكتار از اراضي كش��اورزي اس��تان هاي 
ايالم و خوزستان از ديم به آبي، اجراي سامانه 
گرمسيري مهار آب هاي مرزي و نيز طرح هاي 
نوي��ن آبي��اري در اراض��ي با ه��دف كنترل و 
جلوگيري از هدر رفت آب و فرس��ايش خاك 

اشاره كرد.

6 درصد بهره وري ميزان  آب اضافه شده و اين 
روند براي سال هاي آتي افزايش مي يابد.

علي مراد اكبري، معاون وزير جهادكشاورزي 
مي گويد: در سال هاي اخير عزم خوبي در كشور 
براي افزايش به��ره وري در مصرف آب ايجاد 
شده به نحوي كه بهينه سازي توليد محصوالت 
كشاورزي تنها به مديريت مصرف آب محدود 
نمي شود بلكه به عوامل ديگري مانند ماشين آالت 
كشاورزي، سم و بذر و كود مناسب و بهره وري 

منابع انساني بستگي دارد.
وضعي��ت مناب��ع آب��ي اي��ران ب��ه خاطر 
خشكس��الي هاي اخير به ش��دت افت كرده و 
الزم اس��ت تمام مسؤوالن، دس��ت اندركاران، 
دانشگاهيان، توليدكنندگان و شركت هاي دانش 
 بنيان كشور به س��مت شرايطي بروند تا امكان 
افزايش بهره وري آب در كشور ايجاد شود تا از 
مش��كل كم آبي عبور كنيم و دولت هم در اين 

حوزه اقدامات مناسبي انجام داده است.

همچنين ارتقاي تكنولوژي هاي جديد در 
مديري��ت مصرف آب كه يك��ي از عوامل مؤثر 
به حس��اب مي آيد، با سياس��ت هاي دولت در 
حوزه هاي مختلف امكان استفاده از اين امكانات 
را فراه��م كرده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه 
توان و ظرفيت خوبي براي توليد ماش��ين آالت 
كشاورزي و آبياري در كشور ايجاد شده است، 
به شكلي كه امروز 95 درصد پروژه هاي كشور 
در روش ه��اي نوي��ن آبياري توس��ط توليدات 

داخلي تأمين مي شود.
مج��ري طرح س��امانه هاي نوي��ن آبياري 
وزارت جهادكش��اورزي مي گوي��د: ت��ا پايان 
س��ال جاري در 145 هزار هكت��ار از زمين هاي 
كشاورزي كشور سامانه هاي نوين آبياري اجرا 

مي شود.
عباس زارع با بيان اين كه در س��ال جاري 
ط��رح س��امانه هاي نوين آبياري رش��د بهتري 
نسبت به س��ال هاي گذشته داش��ته، گفت: در 

 در داخل كش��ور نزديك به خودكفايي هس��تيم. ساالنه به حدود
20 هزار تن برنج نياز داريم كه توليد داخل به ميزان نيازمان نزديك 
است. در رابطه با چاي هم همين گونه است. در داخل توليد خوبي 

داريم و به اين ميزان از واردات نياز نيست.
وي در ادامه گفت: متأسفانه به دليل البي قوي كه وارد كننده ها 
دارند و روابطي كه در مجموعه دستگاه هاي اجرايي برقرار مي كنند، 
واردات محصوالت كش��اورزي چندين برابر نياز كش��ور اس��ت. 
متأسفانه دولت بدون در نظر گرفتن توليد كنندگان داخلي چه درباره 
چاي يا در برنج و يا س��اير محصوالت كشاورزي، تعرفه واردات 
را كاهش مي دهد و حتي در بعضي از مواقع به صفر نيز مي رساند 

كه به دنبال آن محصوالت زيادي وارد كشور مي شود.
نماينده مردم مهاب��اد در مجلس، گفت: براي اينكه محصول 
داخل كش��ور قدرت رقابت را با محصول مش��ابه خارج از كشور 
داش��ته باش��د دولت بايد قيمت تمام شده محصول داخل را پايين 
بياورد. اگر اجازه مي دهد كه محصوالت با تعرفه پايين وارد كشور 
ش��وند بايد با پرداخت يارانه، پرداخت تس��هيالت كم بهره، خريد 
ماشين آالت ارزان قيمت و ساير اقدامات الزم كاري كند كه قيمت 
تمام ش��ده هر كيلو محصول نيز در داخل كش��ور پايين بيايد و به 

قيمت محصول مشابه خارجي برسد.
وي ادامه داد: اگر اين اقدامات انجام شود مي توان پايين آوردن 
تعرفه واردات محص��والت را توجيه كرد ولي درحالي كه دولت 

از بخش كش��اورزي حمايت نمي كند، پايين آوردن تعرفه واردات 
باعث مي ش��ود كه قيمت محصول داخلي باال برود و از محصول 

مشابه خارجي گران تر شود.
اين عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس تأكي��د كرد: زماني 
ك��ه دولت تعرف��ه واردات را كاهش مي ده��د، محصول خارجي 
از محص��ول داخل��ي ارزان تر مي ش��ود و به دنبال آن هر س��ال به 
محصوالت خارجي وابس��ته تر مي شويم. اين امر باعث مي شود تا 
اشتغال ما در روستاها با خطر جدي مواجه شود و توليد داخل را 

نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
وي با اشاره به در تضاد بودن اين امر با اقتصاد مقاومتي، بيان 
كرد: يكي از اصول اقتصاد مقاومتي اين اس��ت كه ما توليد داخل 
را تقويت كنيم، اما كاهش تعرفه واردات محصوالت كش��اورزي 
از س��وي دولت خالف برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است. اين كار 

كشاورزي داخل را با خطر جدي مواجه مي كند.
نماينده مردم مهاباد در مجلس تصريح كرد: در اين خصوص 
بارها انتقاد خود را مطرح كرده ايم و از وزير نيز سؤال پرسيده ايم 
اما متأس��فانه به بهانه تنظيم بازار و جلوگيري از باال رفتن قيمت 
محص��ول براي مصرف كننده اين كار را انجام مي دهند درحالي كه 
اين راه درستي نيست؛ مي توانند به مصرف كننده سوبسيد دهند تا 

محصول داخلي را بخرد.
اين عضو كميس��يون كش��اورزي در ادامه با بيان اينكه نبايد 

زيرپاي توليدكننده را خالي كرد، خاطرنش��ان كرد: متأسفانه دولت 
هم��واره راحت تري��ن راه را انتخ��اب مي كند و به س��راغ واردات 
محصوالت م��ي رود. ما بايد از محصوالت داخلي و كش��اورزان 
حمايت كنيم. پولي كه صرف واردات مي ش��ود و به جيب دالالن 
و وارد كنندگان مي رود بايد به كش��اورزان داده شود. ما بايد كاري 
كنيم تا توليد داخل كشور افزايش يابد و قيمت محصوالت داخلي 

پايين تر بيايد.
محم��ودزاده اظهار داش��ت: در اقتصاد هميش��ه بحث درآمد 
مطرح اس��ت. اگر فردي كار اقتصادي انجام دهد و درآمد نداشته 
باشد انگيزه خود را از دست مي دهد. وقتي كشاورز مي بيند كه از 
توليد يك محصول ضرر مي كند، به سراغ محصول ديگري مي رود 
يا مزرعه را رها كرده و اشتغال روستاها تعطيل مي شود. در نهايت 
مي توان گفت كه ما اگر اقتصاد كش��اورزي را از دست دهيم، كل 

توليد را نيز از دست داده ايم.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: متأسفانه درحال حاضر دولت 
كمترين توجه را به بخش كش��اورزي دارد. در بودجه امس��ال نيز 
از قيمت خريد تضميني گندم زده ش��ده اس��ت و بودجه صندوق 
بيمه كش��اورزان ني��ز به 1000 ميليارد تومان كاهش يافته اس��ت. 
اين ها يعني دولت از اعتبارات بخش كشاورزي مي زند و به سراغ 
راحت تري��ن كار يعني واردات مي رود و به دنبال آن توليد كننده به 

امان خود رها مي شود.



شماره 174 و 175- بهمن و اسفند 121396

ماهنامه

زيرنظر شوراي نويسند گان

تلفن و نمابر: 88969055 - 88969903

نشاني: تهران- ميد ان د كتر فاطمي- خيابان 

شهيد  گمنام - شماره 14

آمار

كساني كه موضوع كاهش سطح زيركشت 
چغندرقند را شايع مي كنند، افرادي هستند كه از 

واردات شكر سود بيشتري مي برند.
بهمن دانايي دبير انجمن صنايع قندوشكر 
در مورد افزايش توليد شكر و سطح زيركشت 
چغندرقن��د در كش��ور در گفت وگ��و ب��ا ايانا 
مي گويد: س��ال 96 براي نخستين بار در مدت 
كش��ت چغندر در ايران، ميزان برداش��ت اين 
محصول به هش��ت ميليون تن رسيد. درحالي 
كه تا پيش از اين بيش��ترين ميزان برداشت 6.5 

ميليون تن در سال 85 بود.
او اضاف��ه مي كن��د: س��ال هاي پيش يعني 
ابتداي دهه 90 و اواخر دهه 80 كشت چغندر به 
يك ميليون و 200 هزار تن هم رسيد كه تعداد 
زيادي از كارخانه هاي چغندرقند بس��ته شدند. 
فق��ط با باال رفتن قيمت جهاني ش��كر كش��ت 

دوباره اين محصول توجيه پيدا كرد.
دبي��ر انجمن صنايع قندوش��كر در مورد 
اينكه بس��ياري از كارشناسان كشت چغندر را 
با توجه به ميزان مصرف آب مناسب نمي دانند 
توضيح مي دهد: اين استدالل در سال هاي اخير 
بسيار تكرار شده اما اگر بي آبي و كم آبي تا اين 
حد براي كش��ت چنين محصولي ناشدني بود، 
چطور توليد اين محصول تا هش��ت ميليون تن 
در س��ال رسيد؟ ضمن آنكه اين ركورد با تغيير 
كش��ت بهاره به كشت پاييزه به دست آمده كه 
در نتيجه آن در مصرف آب صرفه جويي ش��ده 

و بهره وري نيز باال رفته است.
او اضاف��ه مي كن��د: ح��ذف كش��ت يك 
محصول براي كش��اورز به سادگي امكان پذير 
نيست. بايد براي گياه حذف شده يك جانشين 
پيدا كند كه هم مقرون به صرفه باشد، آب كمتر از 
محصول كنوني بخواهد و از همه مهم تر ارزش 
افزوده بيشتري هم توليد كند. چغندر از لحاظ 
قيمت خريد تضميني و ميزان برداش��ت در هر 

هكتار يك كاالي به صرفه و اقتصادي است.
داناي��ي با اش��اره ب��ه اينكه چغن��در تنها 
محصولي اس��ت كه با وج��ود قيمت تضميني 
فقط بخش خصوصي )كارخانه ها( خريدار آن 
هستند مي گويد: امسال متأسفانه براي پرداخت 
به كشاورزان با مشكل مواجه شديم. هر سال با 
توجه به اينكه كشت بهاره بود تا پايان شهريور 
نرخ اعالم مي شد و براي زمان برداشت و خريد 
محصول مش��كلي وجود نداش��ت. اما امسال 

دولت 30 آبان نرخ خريد را اعالم كرد.
او اضاف��ه مي كند: چون ش��كر )محصول 
نهايي چغندر( يك محصول تعزيراتي اس��ت، 
سازمان حمايت بايد نرخ را اعالم مي كرد. ما در 
اين مدت بارها پيگيري كرديم، اما دليل خاصي 
براي اين تأخير اعالم نشد. اين نكته را هم در 
نظر بگيريد كه با توجه به كش��ت پاييزه كه در 
ارديبهش��ت برداشت مي شود بايد قيمت خريد 

از همان ابتداي سال مشخص شود.
خبرنگار: شيرين سعيدي

تنظيم بازار كارآمد
اعتم��اد و تفاهم دولت و بخش 
خصوص��ي و غيردولت��ي در حوزه 
اقتصاد يك اصل در رش��د و توسعه 
اس��ت و به ه��ر ميزاني ك��ه درجه 
اعتماد و درك درست طرفين افزايش 
مي ياب��د التهاب و دردس��رها كمتر 
مي ش��ود. تفاهم و تعام��ل دولت و 
نهادهاي مدني و بنگاه ها خير بزرگي 
اس��ت ك��ه در آخر كار س��ود آن به 
جامعه و مردم مي رس��د. كساني كه 
روزهاي سخت سال 1385 را به ويژه 
در حوزه صنعت قندوش��كر يادشان 
نمي آيد مي توانند با مراجعه به ارقام 
و جداول حاضر در اين صفحه به آن 

روزهاي نامساعد پي ببرند.
ش��كرخام  »واردات  آماره��اي 
به صورت ماهيان��ه 1385 تا 1396« 
نش��ان مي ده��د در ش��هريور و مهر 
1385 كه مصادف با برداش��ت شكر 
از مزارع ايران زمين اس��ت به ترتيب 
192 و 187 هزار تن شكر وارد شده 
اس��ت، اما در شهريور و مهر 1396 
به ترتيب 16 هزار و صفر تن ش��كر 

وارد شده است.
به اين ترتيب تنظيم بازار با اهرم 
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ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

سفيدسال
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بها جمع  واردات 
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جدول 2: واردات شكر از سال ۸4 تا پايان بهمن  ماه سال96 به تفكيک خام و سفيد
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان بهمن ماه سال 96 )ارقام به تن(
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توليد
واردات

جدول ۱: آمار واردات شكر  از سال ۱۳۸۰
تا پايان بهمن ماه  سال ۱۳96

به تفكيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
جمع وارداتبخش دولتي

۱۳۸۰۰9۳79۳7
۱۳۸۱۰۸2۰۸2۰
۱۳۸2۵6۱6۰2۱6
۱۳۸۳42۱6۱2۰۳
۱۳۸4۸۰6277۰7
۱۳۸۵۱4۸۵۱۰422۵27
۱۳۸69622۰۸۱۱7۰
۱۳۸7۱۱۰۱۰۱۱۰۱
۱۳۸۸۸77۰۸77
۱۳۸9۱۸۰۵۰۱۸۰۵
۱۳9۰۱2۳4۰۱2۳4
۱۳9۱۱۱7۵۵۰۵۱6۸۰
۱۳92992۵۸7۱۵79
۱۳9۳۵6226۱۸2۳
۱۳94۳64۱۵7۵2۱
۱۳9۵۳۵۸۳۰9667

۱۳967۰67۰776 )بهمن(

واردات در س��ال 1385 برعك��س و به زيان توليد 
داخل و در س��ال 1396 به سود توليد داخل بوده 
است. نگاه كارشناسانه و دلسوزانه در سال جاري 
مهم ترين تفاوت با س��ال 1385 است كه متأسفانه 
دالل ه��ا و بازرگانان نامريي ب��ه زيان توليد داخل 

عمل كردند.

در جدول آمار واردات شكر از 1380 تا پايان 
دوره بهمن ماه س��ال 1396 نشان مي دهد كه دولت 
كمترين رقم واردات را در سال 1396 داشته و نشان 
از هوشياري دس��تگاه دولت است درحالي كه در 
سال 1385 شاهد واردات 1042 هزار تني واردات 

از سوي دولت هستيم.

بي نيازي كشور
به واردات شكر در سال 1397

بهمن دانايي

دبير انجمن صنايع قندوشكر خبر داد:


