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خسارت ملي 
در غياب ارزیابي مقصران

قانون اساس��ي نظام جمهوري اسالمي 
ايران، تاس��يس نهاد دولت را بر اس��اس 
آراي ش��هروندان بنا نهاده است. مطابق 
قانون ياد شده ايرانيان واجد شرايط هر 4 
سال يكبار پاي صندوق هاي راي مي روند 
و از مي��ان افرادي ك��ه خود را كانديداي 
انتخابات رياس��ت جمهوري كرده اند فرد 
مورد عالقه خود را براي يك دوره 4 ساله 
به نهاد رياس��ت جمهوري مي فرس��تند. 
رييس جمه��ور بر اس��اس ش��رايطي كه 
در كشور حاكم اس��ت كابينه را انتخاب 
كرده و اعضاي ارشد دولت براي فعاليت 
آم��اده مي ش��وند. وجود نه��اد انتخابات 
باالتري��ن  انتخاب��ات  و دموكراس��ي در 
مق��ام اجرايي مزيت ه��اي قابل توجهي 
در ه��ر جامع��ه اي دارد. مهم ترين مزيت 
دموكراسي و انتخابي بودن رييس جمهور 
كه رييس كابينه نيز به حساب مي آيد اين 
است كه ميان افراد و احزاب رقيب رقابت 
شكل مي گيرد و هر كانديدايي برنامه هاي 
جذاب تري اراي��ه مي كند. به اين ترتيب 
شهروندان با استفاده از حق راي خود به 
اين رقابت ها دامن زده و شرايط را گونه اي 
سامان مي دهند كه كارآمدترين افراد به 

دولت راه يابند. 
ادامه در صفحه 3

در حاشيه یک انتصاب 

وزارت جهاد كش��اورزي ك��ه از ادغام 
دو وزارتخانه جهاد س��ازندگي و وزارت 
كش��اورزي در دولت هشتم زاده و رشد 
پي��دا كرده اس��ت از مهم ترين نهادهاي 
دولت��ي و حكوت��ي به حس��اب مي آيد. 
25 درصد از ايرانيان س��اكن روستاهاي 
كشور كه فعاليت اصلي آنها كشاورزي، 
باغباني، دامپروري و ماهيگيري است به 
طور مستقيم از سياست هاي كالن اتخاذ 

شده در اين وزارتخانه اثر مي پذيرند.
شهرنش��ينان ايران��ي ك��ه خ��وراك 
خ��ود را از بازار داخ��ل تامين مي كنند 
 ني��ز از سياس��ت هاي اي��ن نه��اد متاثر 

مي شوند. 
در حالي كه در دولت هاي نهم و دهم 
ب��ه هر دلي��ل قدرت اثرگ��ذاري وزارت 
جهاد كشاورزي در مقابل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )كه البته در س��ال هايي 
دو وزارتخان��ه بودند( كاهش مي يافت با 
كمك مجلس و دول��ت يازدهم اهميت 

خود را به دست آورده است. 
در ش��رايط حاض��ر كه ط��رح تمركز 
وظايف و... اختي��ارات مربوط به بخش  
كش��اورزي از وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت به وزارت جهاد كش��اورزي به 
مرحله قانون و اجرا رسيده است اهميت 
وزارت جهاد كشاورزي به ويژه در حوزه 
تجارت خارجي افزايش چش��مگيري را 

تجربه  كرده و ...
ادامه در صفحه 2

وزي��ر جهادكش��اورزي با بي��ان آنكه همچنان 
واردات ش��كر نخواهيم داش��ت، گفت: طي سال 
گذشته بيش از يك ميليون و 300هزارتن شكر 

در كشور توليد شده است. 
وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي با اشاره 
به اينكه وضع ذخاير ش��كر كشور مطلوب است، 
افزود: س��ال گذش��ته در توليد رك��ورد تاريخي 
داش��تيم و حدود يك ميلي��ون و 400 هزار تن 
ش��كر و 4 ميليون و 700 ه��زار تن چغندر قند 

برداشت شد كه ارقام بسيار خوبي بود. 
وي گفت: در توليد نيش��كر نيز ش��رايط بسيار 
خوبي داشتيم بنابراين با توجه به ميزان چشمگير 
توليد داخل و انباشت شكر در انبارها از سال هاي 
گذشته در مذاكرات انجام شده با وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت از ثبت س��فارش جديد براي 

واردات شكر جلوگيري شد. 
وزير جهادكش��اورزي افزود: آنچ��ه در دو ماه 
نخس��ت پاييز سال گذش��ته وارد شد مربوط به 
ثبت س��فارش هاي س��ال 92 بود كه در نهايت 

800 هزار تن شكر وارد شد. 
حجت��ي درباره داليل كاهش قيمت ش��كر در 
بازارهاي جهاني، گفت: چون قيمت اين محصول 
با ن��رخ نفت ارتباط دارد، ش��اهد كاهش قيمت 
ش��كر در سال قبل بوديم. وي با بيان آنكه براي 

جلوگيري از واردات شكر از روش تعرفه و دريافت 
تف��اوت قيمت واردات��ي با قيم��ت توليد داخل 
استفاده مي ش��ود، افزود: قيمت شكر وارداتي به 
هيچ وجه نبايد از شكر توليد داخل كمتر باشد تا 

زنجيره توليد تا كارخانجات فرآوري ضرر نكنند. 
حجتي گفت: وزارت جهادكشاورزي به صورت 
دايمي قيمت ش��كر وارداتي را پايش مي كند تا 
قيمت آن از نرخ شكر توليد داخل كمتر نباشد. 

توليد بيش از يك ميليون و 300هزار تن شكر طي سال گذشته

سهامداران خرده پا و كارگران 
بازندگان يك تصميم تاخيري و غلط

در صفحات دیگر می خوانيد:

بهمن دانایي

تغييرات شاخص قيمت سهام صنعت قند و شكر 

صفحه 2

آمارجمعيتي بخش كشاورزي 
اشتباه است

يارانه هند به شكر بازار جهاني 
را نامتعادل كرد

بيزينس مانيتور از چشم انداز مثبت 
بخش كشاورزي ايران خبر داد

صفحه 6 صفحه 7صفحه 5

چهارمين ماه بدون واردات 
شكر نيز رقم خورد

صفحه 8

نجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
ا

5000

4500

4000

3500

3000

2500

شکر



نجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان 2
شکرا

مهرفرد جانشين سينكي 
در وزارت جهاد كشاورزي شد

طي حكمي از س��وي مهندس محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي، مهندس علي اكبر مهرفرد 
به سمت قائم مقام وزير در امور بازرگاني منصوب 

شد. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد 
كش��اورزي، در بخش��ي از اين حكم آمده است: 
انتظ��ار دارد با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود 
و اس��تفاده از نيروه��اي متعه��د و متخص��ص 
نسبت به ساماندهي بخش بازرگاني محصوالت 
كش��اورزي و بهبود تراز تجاري و رشد صادرات 
گام هاي موثر برداريد. يادآور مي شود، وزير جهاد 
كشاورزي در جلسه شوراي مديران اين وزارتخانه 
با ابالغ حكم و معرفي مهندس مهرفرد به عنوان 
قائم مق��ام وزي��ر در امور بازرگان��ي، از خدمات 
ارزشمند حسن يونس سينكي قائم مقام پيشين 
وزي��ر در امور بازرگاني در دوران مس��ووليت و 
همراه��ي وي در اجراي قان��ون تمركز وظايف 

بخش كشاورزي قدرداني كرد. 

در حاشيه یک انتصاب
ادامه از صفحه اول

 اين وزارتخانه و قائم مقام آن در بخش بازرگاني 
در اين ش��رايط وظيفه دشواري بر دوش دارند. 
تظيم بازار محصوالتي كه ساالنه 6 تا 7 ميليارد 
دالر ارزش واردات آن اس��ت و متع��ادل كردن 
ميزان واردات با توليد داخل كار آس��اني نيست. 
تجربه نش��ان داده است كه در اين بخش ها كه 
فضايي براي استفاده هاي رانتي وجود دارد افراد 
و گروه ه��اي ذينفع و غي��ر پايبند به منافع ملي 
كمين ك��رده و راه را براي نامتعادل كردن بازار 

به نفع واردات هموار مي كنند.
قائم مق��ام جديد وزارت جهاد كش��اورزي كه 
خوشبختانه سابقه خوبي در فعاليت هاي مختلف 
وزارت جهاد كش��اورزي نيز داش��ته است توجه 
داش��ته باش��د كه به يك محل مهم آمده و در 
زير ذره بين فعاالن صنعت قند و ش��كر و هزاران 
توليدكننده خرده پاي چغندر، برنج، ذرت، پنبه 

و... قرار دارد. 
كارآمدترين و منصفانه ترين كار اين است كه 
هر مقام مس��وولي مطاب��ق روح كلي قانون هاي 
باالدس��تي و قانون هاي عادي عمل كند به طور 
قطع موجب رضاي��ت ذينفعان و افزايش منافع 
جامعه مي شود و هر فرد مسوولي كه اين روش 

را كنار بگذارد باعث دردسر خواهد شد. 
مهم اين اس��ت ك��ه مقام هاي مس��وول بايد 
به جاي اينكه احيانا در مس��ير حفظ و توس��عه 
منافع عده اي خاص ق��رار گيرند، منافع ملي را 
در كانون توجه قرار دهند.واقعيت اين است كه 
متاسفانه در س��ال هاي پيش و حتي در همين 
دو سال سپري ش��ده از عمر دولت يازدهم اين 
اداره از وزارت جهاد كش��اورزي فاقد كارآمدي 
الزم و موث��ر در حوزه صنعت قند و ش��كر بوده 
اس��ت. همه بايد اميدوار باشيم كه در هفته ها و 
ماه هاي آتي فعاليت ه��اي قائم مقام جديد وزير 
در حوزه تجارت خارجي به اطمينان خاطر همه 

ذينفعان منجر شود.

سهامداران خرده پا و كارگران 
بازندگان يك تصميم تاخيري و غلط

واردات ممنوع است 
اما واردات داريم

دول�ت یازده�م ب�ا ش�ماري از مدیران 
باتجربه و كارآزموده و آشنا به باال و پایين 
فعاليت ه�اي صنعت و كش�اورزي بر س�ر 
كار آم�د و موج�ي از خوش�حالي در ميان 
فعاالن رش�ته هاي گوناگون پدیدار شد. در 
حالي ك�ه انتظار مي رفت تصميم س�ازي و 
تصميم گيري در دولت یازدهم با اس�تفاده 
از تجرب�ه متخصص�ان و فع�االن آش�نا به 
حوزه هاي گوناگون با كمترین دش�واري ها 
مواجه شود اما به دالیلي ناشناس و عجيب، 
متاسفانه صنعت قند و شكر با سختي هاي 
خ�اص مواجه ش�د. در حالي كه بر اس�اس 
س�نت و توافق ميان دستگاه هاي دولتي و 
مدیران صنعت قند و ش�كر، قيمت توافقي 
فروش ش�كر توس�ط كارخانه ها همه ساله 
در فاصله 10 روز آخر شهریور و 10 روز اول 
مهرماه تعيين و به كارخانه ها ابالغ مي شد 
اما متاس�فانه در س�ال 1393 اعالم قيمت 
فروش ش�كر به آذرماه رسيد. در شرایطي 
ك�ه كارخانه ها همه س�اله در فاصله قيمت 
توافقي و عرضه شكر، هزینه ها و درآمدهاي 
خود را قابل محاسبه مي دیدند و براي تعادل 
در دخل و خرج برنامه ریزي مي كردند و در 

سال 1393 این فرصت از آنها سلب شد. 

در آذرماه سال 1393 و پس از تاخير عجيب 
در اعالم قيمت از طرف قائم مقام وقت وزير جهاد 
كشاورزي، رقمي معادل 700 هزار تن شكر در 
انبار كارخانه ها جاي گرفت و چون قيمت معلوم 

نبود فروش با ابهام همراه شد. 
ب��ا توجه به كاه��ش قدرت خري��د مردم در 
س��ال هاي 1390تا 1392 كه دامنه آن به سال 
1393 نيز رس��يده اس��ت و تقاضا براي شكر و 
محصوالتي كه ماده اوليه آنها شكر است كاهش 
داشت عرضه شكر فراتر از تقاضا شد و قيمت ها 

در سرازيري قرار گرفت. 
كاه��ش قيمت ف��روش كارخانه ه��ا در حالي 

بود ك��ه هزينه هاي توليد ش��امل هزينه خريد 
چغندرقن��د ح��دود 45 درصد و م��زد و حقوق 

حدود 20 درصد افزايش يافت. 
از طرف ديگر، نرخ اعالم ش��ده اي كه با تاخير 
موجه و آسيب خود را وارد كرده بود نيز، قيمتي 
غيرعادالن��ه و ب��ه زيان كارخانه ه��اي قند بود. 
كاهش قيمت فروش و افزايش هزينه ها موجب 
شد شاخص قيمت سهام كارخانه هاي قند و شكر 
نيز در س��رازيري قرار گي��رد. يك تصميم غلط 
توسط برخي از مسووالن موجب شد ده ها هزار 
سهامدار خرده پاي شركت هاي قند كه اكثريت 
آنها را كارگران و كارمندان تشكيل مي دهند با 
چشم هايي نگران شاهد ريزش ارزش سهام خود 
باشند. شماري از آنها قطعا اين سهام را براي روز 
مباداي پيري و ازكارافتادگي يا هزينه كردن براي 
عروسي فرزندان كنار گذاشته بودند و اكنون با 

سقوط مواجه شده اند. 
گروهي كه مي خواس��تند با سرمايه گذاري در 
يك صنعت قديمي و اساسي درآمد حاللي كسب 
كنند، در اين وضعيت اعتماد كمي به بازار سهام 
كارخانه هاي قند نشان داده و كار تامين سرمايه 

براي آينده دشوار مي شود. 
واقعيت اين است كه برخي مسووالن مرتبط 
با توليد و واردات ش��كر از آش��فته بازار پديدار 
شده در تحوالت قيمت سهام شركت هاي قندي 
اس��تفاده نادرست كرده و با تاكيد بر اينكه اين 
شركت ها سودآورند به مسووالن باالتر مي گويند 

كه مي توان واردات داشت. 
آمارهاي ارايه ش��ده در سازمان بورس اوراق 
بهادار نشان مي دهد سهام كارخانه هاي صنعت 
قن��د در يك س��ال منتهي به آخر ارديبهش��ت 

1394 با افت هاي شديد مواجه شده اند. 
به طور مثال در حالي كه قيمت هر سهم قند 
اصفه��ان در 1393/3/3 معادل 6641 ريال بود 
همين س��هم در 94/3/2 با قيمت 2225 ريال 

دادوستد شده است. 
يك محاسبه ساده نشان مي دهد هر سهم قند 

اصفهان در اين مدت حدود 67 درصد ارزش خود 
را از دست داده است. هر سهم قند پيرانشهر كه 
در 1393/3/3 با قيمت 5879 ريال دادوس��تد 
مي ش��د با از دست دادن 50 درصد ارزش خود 

در 1394/2/2 به 3138 ريال رسيد.
هر س��هم كارخانه قند شاهرود نيز در فاصله 
1393/3/3 تا 1394/3/2 نيز از 2462 ريال به 
926 ريال س��قوط كرد كه از قيمت اس��مي آن 

نيز كمتر است. 
هر سهم قند شيرين خراسان نيز در 1394/3/2 
به قيمت 3152 ريال دادوستد شد، در حالي كه 
ارزش آن در 93/3/3 مع��ادل 5453 ريال بود. 
كارخانه قند فريمان از جمله واحدهايي اس��ت 
كه به دليل سياس��ت هاي غلط، ارزش سهم آن 
در 1393/3/2 زير قيمت اسمي و 853 ريال بود، 
در حالي كه هر سهم قند فريمان در 1393/3/5 

معادل 7361 ريال بود. 
ارزش سهام كارخانه قند قزوين نيز در 94/3/2 
مع��ادل 1419 ريال بود كه بس��يار پايين تر از 
3860 ريال تاريخ 1393/3/3 اس��ت. قيمت هر 
س��هم كارخانه قند مرودش��ت نيز در 94/3/2 
معادل 2023 ريال بود كه نس��بت به قيمت آن 
در 93/3/3 بي��ش از 70 درصد كاهش را تجربه 

كرده است.
اينك  اين پرس��ش مطرح است كه چه كسي 
پاس��خگوي خيل عظيمي  از سهامداران متضرر 
است؟ آيا اينگونه عملكرد برخي مسئولين باعث 
س��رخوردگي مردم از سرمايه گذاري در بورس 
اوراق بهادار  نخواهد ش��د؟ آي��ا يك نفر يا يك 
گروه كوچك اجازه دارند كه هس��تي افراد را با 
مخاطره مواجه سازند؟ با استقرار دولت يازدهم 
و در راس آن شخصيتي حقوقدان با تجربه هاي 
اجرايي قابل اعتنا اين اميد ايجاد ش��د كه ديگر 
شاهد  اقدامات خالف قانون نباشيم اما متاسفانه 
كماكان اقداماتي از اين دست به چشم مي خورد 
و چنين عملكردهايي سبب سلب اعتماد مردم در 

سرمايه گذاري قانوني و حالل مي شود.

با وجود ممنوعيت ثبت س��فارش واردات 
برنج و ثابت ماندن تعرفه آن از سال گذشته 
تاكنون، در ماه نخس��ت امسال بيش از 45 
هزار تن برنج به كش��ور وارد ش��د كه البته 
مربوط به ثبت سفارش هاي قبل بوده و نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار ايس��نا، در 31 روز 
آغازين امس��ال 45 ه��زار و 500 تن برنج 
از پنج كش��ور مختلف به ارزش 47 ميليون 
و 600 هزار دالر وارد ش��ده كه نس��بت به 
فروردي��ن  پارس��ال 50/24 درص��د از نظر 
وزني و 50/93 درصد از نظر ارزشي كاهش 

داشته است. 
پاكس��تان، امارات متح��ده عربي، تايلند، 
تركمنس��تان و هند كشورهاي صادر كننده 
برنج به ايران در نخستين ماه امسال بوده اند 
و اين در حالي اس��ت كه كشورهاي ديگري 

مانند پرتغ��ال، چين، اياالت متحده امريكا، 
تاجيكستان، تركيه، عمان و هندوراس نيز در 
سال گذشته با ايران تجارت برنجي داشتند. 
گرچه آلوده ب��ودن برنج هندي به فلزات 
س��نگيني مانند سرب و س��م آرسنيك در 
س��ال گذشته مورد تاييد سازمان استاندارد 
و وزارت بهداش��ت قرار گرفت و مقرر ش��د 
تدابيري براي كاه��ش و قطع واردات برنج 
از اين كش��ور ص��ورت گيرد اما س��هم اين 
محص��ول در ب��ازار وارداتي پارس��ال برنج 
حدود 78 درصد بود كه در فروردين امسال 
با واردات 38 هزار تني در فرودين امس��ال 
ب��ه 84 درص��د از كل واردات اين محصول 

استراتژيك رسيده است. 
البت��ه پيش از اين عل��ي قنبري - معاون 
وزي��ر جهاد كش��اورزي - در اين باره گفته 
ب��ود ك��ه واردات برن��ج همچن��ان ممنوع 

اس��ت و براي آينده بايد برنامه ريزي كنيم 
و عب��اس كش��اورز - معاون زراع��ت وزير 
جهاد كش��اورزي - نيز اع��الم كرده بود كه 
با وجود نصف ش��دن واردات برنج در س��ال 
گذش��ته، بازار همچن��ان از برنج توليدي و 
وارداتي اشباع است و فعال نيازي به واردات 
 اي��ن محص��ول از كش��ورهايي مانن��د هند 

نداريم. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د واردكنن��دگان برنج 
سودشان همواره از همين برنج آلوده  هندي 
بيشتر ديگر برنج هاي خارجي است كه تا اين 
حد بر واردات برنج از اين كشور اصرار دارند 
و با وجود ممنوعيت ثبت س��فارش، همواره 
ميزان آن را در بازار داخلي افزايش مي دهند 
و جالب تر اينكه وزارت جهاد كشاورزي كه 
مج��وز واردات برنج را ص��ادر مي كند، چرا 

اجازه ورود برنج هندي را مي دهد؟
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واردات، 
كمر توليد را شكسته است

ريي��س مرك��ز تحقيق��ات راهب��ردي غذا و 
كش��اورزي گف��ت: مش��كل اصل��ي در واردات 
محصوالت كشاورزي اين است كه براي تامين 
كاالهاي اساسي هميشه اولويت با واردات بوده 
در حالي كه بايد اولويت تامين كاالهاي اساسي 
از طريق توليدات داخلي به مطالبه تبديل شود. 
حس��ن حي��دري ريي��س مرك��ز تحقيقات 
راهب��ردي غ��ذا و كش��اورزي در گفت وگ��و با 
خبرن��گار اقتصادي خبرگ��زاري فارس، گفت: 
مهم تري��ن مش��كل كش��ور در زمين��ه واردات 
محصوالت كش��اورزي عدم هماهنگي مديريت 

بازار با توليد داخلي است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه فلس��فه اصل��ي واردات 
محص��والت كش��اورزي تامين ني��از مصرفي و 
آنچه كه قابليت توليد در داخل ندارد، اس��ت، 
گف��ت: اين منطق س��اده از س��ال 1353 كه 
اقتصاد كش��ور وابسته به درآمدهاي نفتي شد، 
به هم خ��ورد و دولت ها با ارز حاصل از نفت و 
در راستاي تامين خواست مردم و مصرف كننده 
راحت  تري��ن راه يعني واردات انب��وه كاالهاي 

اساسي را پيش گرفتند. 
ريي��س مرك��ز تحقيق��ات راهب��ردي غذا و 
كش��اورزي بي��ان داش��ت: بنابراي��ن دولت ها 
رونق بخش��ي به توليد و برنامه ريزي بلندمدت 
ب��راي توليد و اصالح زير س��اخت ها با توجه به 
واردات آس��ان از محل درآمدهاي نفتي را يك 

امر فرعي و حاشيه اي قلمداد كردند. 
حي��دري با اش��اره ب��ه قانون تمرك��ز اظهار 
داشت: با اين قانون مساله بي توجهي دو مقوله 
بازار و توليد به يكديگر از بين رفت اما مش��كل 
اينجاس��ت كه با وجود واگ��ذاري اختيارات به 
وزارت جهاد كش��اورزي اتخ��اذ تصميمات در 
س��تاد كنترل بازار انجام مي ش��ود و هنوز هم 
مديريت اين س��تاد در دست افرادي است كه 

طيف بازرگاني دارند. 
وي تصريح كرد: معاون بازرگاني وزارت جهاد 
كشاورزي قبال در وزارت بازرگاني سمت داشته 
و در ح��ال حاضر به نمايندگي از وزارت جهاد 
كشاورزي وارد ستادي شده كه اغلب اعضا آن 

افراد تجاري هستند. 
ريي��س مرك��ز تحقيق��ات راهب��ردي غذا و 
كش��اورزي بي��ان داش��ت: وزير فعل��ي جهاد 
كشاورزي در پايان دوره قبلي وزارتش، نامه اي 
مفصل به مقام معظم رهبري نوش��ت مبني بر 
اينكه واردات كمر توليد را شكس��ته، بنابراين 
هم  اكنون از وزير جاي اين سوال وجود دارد كه 
چرا با وجود اينكه ابزار كنترل واردات را با قانون 
تمركز در اختيار دارد، باز هم سال گذشته حجم 

قابل توجهي شكر و برنج به كشور وارد شد. 
رييس مركز تحقيقات راهبري غذا و كشاورزي 
افزود: واردات بطور ذاتي مقوله بدي نيس��ت و 
يك ابزار تنظيم  و پايداري بازار است، اما مساله 
مهم اين است كه چرا ما تكيه به واردات داريم. 
ريي��س مرك��ز تحقيق��ات راهب��ردي غذا و 
كش��اورزي اظهار داشت: تراز تجاري در بخش 
كشاورزي از س��ال 1961 تا 2013 طبق آمار 

فائو رو به نزول بوده است. 
وي بيان داش��ت: مش��كل اصلي در واردات 
محصوالت كشاورزي اين است كه براي تامين 
كاالهاي اساسي هميشه اولويت با واردات بوده، 
در حالي كه اگر اولويت تامين كاالهاي اساسي 
با توليد داخل مي ش��د، قطعا در حال حاضر با 
اي��ن دغدغه كه واردات ب��ه توليد داخل ضربه 
مي زند مواجه نمي شديم. رييس مركز تحقيقات 
راهبردي غذا و كش��اورزي گف��ت: تامين نياز 
داخل از طريق توليد داخل يك سياست ساده 

است كه بايد مطالبه شود. 

خسارت ملي در غياب ارزيابي مقصران
ادامه از صفحه اول

اي��ن مزيت اما در برخي كش��ورها كه داراي 
احزاب قديمي، شناس��نامه دار و شناخته شده 
هستند بيش از كشورهاي فاقد احزاب نيرومند 

نمود دارد و فايده هاي آن آشكارتر مي شود.
ايران از جمله كشورهايي است كه به داليل 
گوناگون داراي احزاب نيرومند، قديمي و داراي 
پيوندهاي عميق اجتماعي، فرهنگي با توده هاي 
مردم نيست. اين وضعيت موجب شده است كه 
پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و 
عادي شدن زندگي اقتصادي – سياسي ايراني 
از سال 1368 تا امروز 4 رييس  دولت كه هيچ 
كدام كانديداي حزب مش��خصي نبوده اند نهاد 

دولت را به دست آورند. 
از آنجايي كه روس��اي دولت ها فاقد پشتوانه 
سياس��ي و تئوريك و حزب پش��تيبان بوده اند 
هر كدام بنا به س��ليقه خ��ود اعضاي دولت را 

انتخاب كرده اند. 
وقتي كار تاس��يس دولت جديد فردي و در 
بهترين حالت توس��ط يك گروه كوچك انجام 
مي شود انتخاب مديران مس��اله پيدا مي كند. 
روي كار آمدن مديران جديد در س��طح مياني 
و در س��طح روساي ش��ركت ها و سازمان هاي 
دولتي كه براس��اس آش��نايي و دوستي و نه بر 
اس��اس برنامه و س��ابقه انتخاب مي شود كار را 
ب��ر فعاالن بخش هاي گوناگون از جمله صنعت 

ناهموار مي كند.
در چنين شرايطي است كه صدها مدير ارشد، 
مدير مياني و مديران دستگاه ها و سازمان ها و 

ش��ركت هاي دولتي در سال هاي پس از 1368 
بر س��ر كار آمده و رفته اند و نكته تاسف بار اين 
است كه كارنامه اين مديران هرگز ارزيابي نشده 
اس��ت و س��ود و زياني كه به اقتصاد و مملكت 
رسانده اند در بوته فراموشي سپرده مي شود. نه 

پاداشي در كار است و نه توبيخي.
صنعت قند به مثابه يكي از فعاليت هايي كه 
از گذشته با س��ه وزارتخانه صنايع، كشاورزي 
و بازرگان��ي مرتب��ط بود و در ح��ال حاضر نيز 
دو وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و جهاد 
كش��اورزي متولي بخش هاي��ي از كاركرد اين 
صنعت هس��تند در همه اين سال ها با معضل 
مدي��ران جدي��د مواجه ب��وده اس��ت. تجربه 
هش��ت س��ال فعاليت دولت هاي نه��م و دهم 
كه مجموعه اي از سياس��يون را به اين صنعت 
قديمي وارد كردند تجربه سختي بود. برخي از 
مديران تازه وارد دولت هاي قبلي آشنايي كافي 
به پيچيدگي هاي صنعت نداشتند و برخي ديگر 
تحت تاثير بودند و... فعاالن صنعت قند تا پيش 
از روي كار آمدن دولت يازدهم اين مش��كل را 
داش��تند كه بايد دس��ت كم دو سال با مديران 
جدي��د ه��ر دولت در حوزه فعالي��ت مرتبط با 
قند و شكر تعامل فكر و نظر و آمار و اطالعات 
مي كردند ت��ا اين مديريت ب��ا پيچيدگي هاي 
صنعت و بازار ش��كر آشنا ش��وند و اين كار در 

دولت هاي پيشين تكرار مي شد. 
دولت يازدهم كه بر سر كار آمد و مديران كه 
انتخاب شدند بسياري از فعاالن صنعت قند از 
اينكه مديران با تجربه قبلي بر سر كار آمده اند 

و ديگ��ر الزم نيس��ت كه با آنه��ا وارد تعامل و 
چانه زني با هدف آش��نا شدن ش��وند خرسند 
بودند، اما متاسفانه در برخي موارد آنچه اتفاق 

افتاد خوشحال كننده نبود. 
در حالي كه مديران ارشد صنعت و كشاورزي 
به كمك و همراهي صنعت قند آمدند اما برخي 
از مديران  مياني كار را پيچيده كرده و معضل 
درس��ت كردند. درست در س��الي كه بهترين 
و باالتري��ن ميزان توليد قند و ش��كر در تاريخ 
اين صنعت به دس��ت آم��د و توليد از مرز 1/3 
ميليون تن عبور كرد متاسفانه بازار قند و شكر  
و وضعيت سود دهي براي اين واحدهاي صنعتي 

بدترين سال بود. 
ده ها هزار نفر سهامدار خرده پايي كه اكثريت 
آنها كارمند و كارگر بودند در يك سال گذشته 
با كاهش شديد قيمت سهام كارخانه هاي قند 
مواجه ش��دند و سرمايه اندك جمع آوري شده 

آنها با سقوط مواجه شد. 
تصمي��م غيرمنطق��ي و غيراقتصادي كه در 
تعيين و ابالغ قيمت  رخ داد و زماني ابالغ شد 
كه بازار از شكر اشباع شد، زيان ده ها ميلياردي 
به شكر وارد كرد. اين زيان عمده اي كه در سفره 
نه چندان غني صنعت قند گذاشته شد موجب 
تضعيف اين فعاليت خواهد شد و آثار آن مدت ها 
باقي مي ماند. اما تصيم گيرنده اي كه اين زيان را 
ايجاد كرده است مي رود و هيچ نهاد نظارتي از 
او نمي پرسد كه چرا و به چه دليل اقتصاد ملي 
و س��هامداران و ذينفعان تهيدست و كارگران 

يك صنعت را تضعيف كرده است.

جوانه هاي اميد
رژيم تحريم غرب عليه اقتصاد ايران كه از 
سال 1390 تشديد شد در هفته ها و ماه هاي 
نخس��ت اثراتي نداش��ت و ابعاد و اندازه آن 
نيز آش��كار نبود. ش��ايد به همين دليل بود 
كه دولت دهم قطعنامه هاي صادر ش��ده اي 
كه در انها تحريم ايران نش��انه روي ش��ده 
ب��ود را كاغذپاره خوان��د. در حالي كه همه 
مسووالن دولتي پشت سر رييس دولت دهم 
ايس��تاده و با يك صداي هماهنگ از بي اثر 
بودن تحريم ها مي گفتند اما آمريكايي ها با 
پيش بيني اثرات تحريم و گس��ترده كردن 
ابع��اد و ش��اخه هاي آن كار خ��ود را انجام 
مي دادن��د. رژيم تحريم ايران ابتدا از نفت و 
سرمايه گذاري هاي نفتي شروع شد كه البته 
راه هاي فرار از آن وجود داش��ت و به مرور 
حلقه تنگ مي ش��د. تحريم بانكي ايران به 
ويژه تحريم بانك مركزي يك گام بزرگ و 
البته غيرمنصفانه اي ب��ود كه اقتصاد ايران 
را در ش��رايط سخت قرار داد. تحريم بانك 
مركزي ايران اجازه نداد كه پول ميان ايران 
و خارج به آس��اني تبادل ش��ود. پس از آن 
حم��ل و نقل، بيمه صادرات و واردات ايران 
ني��ز به مرور زير چت��ر تحريم هاي ظالمانه 

قرار گرفتند.
در سال هاي 1391 تا امروز اقتصاد ايران با 
شرايط دشواري مواجه شده است كه نشانه 
آش��كار آن رشد منفي اقتصاد در سال هاي 
1391 و 1392 اس��ت كه منجر به كاهش 
درآمد سرانه ايرانيان شد. با روي كار آمدن 
دولت يازده��م و عبور از مراحل اس��تقرار 
دولت، پرونده هسته اي به مهم ترين مساله 

دولت تبديل شد. 

دول��ت حس��ن روحاني از پايي��ز 1392 
تا ام��روز بدون وقفه در ح��ال گفت وگوي 
طوالني، پيچيده، سخت و نفس گير با گروه  
كشورهاي 1+5 است. نكته بسيار با اهميت 
در فرآيند گفت وگوهاي هس��ته اي اين بود 
كه ايران و اياالت متحده آمريكا پس از سه 
دهه عدم مذاكره و شرايط سخت تخاصمي 
دور يك ميز نشستند. برخي از كارشناسان 
و ناظ��ران بين المل��ل معتقدند پيش��رفت 
مذاكرات هسته اي به دليل اين بود و هست 
كه آمريكا و ايران با هم گفت وگو مي كنند. 
جري��ان گفت وگوها در همه س��ال 1394 
روندي پيش رونده را تجربه كرد تا اينكه روز 
13 فروردين 1394 ايران و 1+5 س��رانجام 

متني را به عنوان »تفاهم« پذيرفتند. 
در مت��ن تفاه��م چنين آمده اس��ت كه 
بالفاصله پس از رس��يدن ب��ه توافق جامع 
كه روز 11 تيرماه امس��ال اس��ت بايد همه 
تحريم ها عليه ايران برداش��ته شود.اگرچه 
برخي مقام هاي آمريكايي به ويژه سناتورهاي 
آمريكايي و برخي افراطيون ايراني معتقدند 
حذف يك باره تحريم ها ناممكن است اما در 
روزهاي آخر ارديبهش��ت ماه 1394 معلوم 
ش��د كه رژيم تحريم ها فرو پاش��يده است 
و ب��ه قول مع��اون اول رييس جمهور ديوار 
تحريم ها ترك برداش��ته و راه ورود سرمايه 
خارجي باز ش��ده است.در بهار امسال نهال 
اميد در دل يخ زده اقتصاد ايران جوانه زده 
است و ش��هروندان ايراني به همراه هزاران 
فعال صنع��ت، معدن، بازرگاني و بانكداران 
اي��ران اميدوارند از مرحل��ه يخ زدگي عبور 
كنيم. واقعيت اين اس��ت كه انسان به اميد 

و روزه��اي خوش زنده اس��ت و در فضاي 
اميدواري اس��ت كه مي شود حركت كرد و 

از سختي ها عبور كرد.
برخي اظهارات اما در روزهاي پس از 13 
فروردين از سوي مسووالن و مديران دولتي، 
فعاالن اقتصادي و صنعتي و كارشناس��ان 
درباره مديريت اقتصاد ايران پس از تحريم 
بر زبان ها جاري شد كه جاي اميدواري دارد. 
اكنون و برخالف س��ال هاي قبل مسووالن 
از اينك��ه بار ديگر اقتصاد كالن كش��ور به 
روزهاي ناخوش همراه با ناكارآمدي ناشي 
از تبديل ارزهاي نفتي به بالي جان اقتصاد 
اجتناب مي كنند. مسووالن دولتي از جمله 
رييس جمهور و معاونان و وزيران باور دارند 
كه بايد س��كان هدايت اقتص��اد را گونه اي 
چرخان��د كه واردات ناگهاني به تورم منجر 

نشود و توليد داخل آسيب نبيند.
مس��ووالن دولت مي دانن��د هر راهي جز 
اي��ن ك��ه نرخ ارز، و نوس��ان آن ب��ا درايت 
كنترل ش��ود وجود ندارد. رويكرد دولت به 
سمت اتحاد و همكاري و تفويض اختيارات 
غيرحاكميت��ي به بخش خصوص��ي نيز از 
روزهاي خوش نويد مي دهد و يادآور شرايط 

آسان تر است.
بخش خصوصي ايران نيز بايد توجه داشته 
باشد كه پايداري در سال هاي سخت 1384 
تا 1392 جواب داده اس��ت و اكنون دولت 
يازده��م اص��رار دارد از توانايي هاي بخش 
خصوصي براي اداره اقتصاد كشور استفاده 
كند. اين نيز از مس��ايل بسيار با اهميت در 
بهار 1394 اس��ت كه نبايد آن را مساله اي 

ساده تصور كرد.
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استراتژي غذا با هماهنگی فائو
نماينده سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائو( در نخستين همكاري خود با فرهنگستان 
علوم پزشكي ايران تاكيد كرد: رفع چالش هاي 
ف��راروي تغذي��ه و ايمني غذا در اي��ران بدون 
توجه به استراتژي هاي هماهنگ و تثبيت شده 
محقق نخواهد ش��د. به گزارش سازمان خواربار 
و كش��اورزي مل��ل متحد )فائ��و( در جمهوري 
اس��المي ايران، س��رج ناك��وزي با پ��ر اهميت 
خواندن همكاري هاي ميان بخش��ي در سطوح 
ملي و منطقه اي، افزود: برنامه هاي مشترك ميان 
فائو، سازمان جهاني بهداشت، صندوق كودكان 
سازمان ملل )يونيسف(، وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي، وزارت جهادكش��اورزي و 
فرهنگستان علوم پزشكي ايران منجر به تقويت 
حمايت ها درباره مس��ووليت پذيري بخش هاي 
مختلف نسبت به مقوله تغذيه، رژيم هاي غذايي 
س��الم و ايمني غذا در كنار ارتقاء رويكرد چند 
رشته اي و همكاري فرابخشي در اين روند خواهد 
بود. وي در جمع بندي نهايي بر اين نكته تاكيد 
كرد كه پرداختن موثر به مش��كالت ايمني غذا 
بدون اس��تراتژي تثبيت شده و هماهنگ كه در 
برگيرنده تمام ذينفعان به ويژه تشكل هاي محلي 
و گروه هاي مصرف كنندگان باش��د، امكان پذير 
نخواهد ب��ود. وي اضافه كرد: فائو در راس��تاي 
رس��الت جهاني خود مبني ب��ر اطمينان يافتن 
از تحق��ق امنيت غذايي و ارتقاء س��طوح تغذيه 
دوشادوش سازمان جهاني بهداشت براي مواجهه 
با چالش هاي متعدد ناش��ي از سوء تغذيه براي 
دس��تيابي به توس��عه پايدار و جامع تالش هاي 
بين المللي را در راستاي تحقق سالمت هدايت 

مي كند. 
به گفته وي، فائو و س��ازمان جهاني بهداشت 
به صورت مشترك چارچوبي را براي گسترده تر 
ك��ردن همكاري ه��ا و گفت وگ��و ب��راي تحقق 
نظام ه��اي اثرگذار ايمني غذا در س��طوح ملي، 
منطقه اي و بين المللي فراهم ساخته اند. جيهان 
طاوي��ال نماينده س��ازمان جهاني بهداش��ت در 
جمهوري اسالمي ايران نيز تاكيد كرد؛ سازمان 
متبوع��ش و فائ��و متعه��د به اج��راي اقدامات 
مش��ترك در خدمت برنامه هاي ملي هستند تا 
بخش ه��اي مختلف را در بهبود ش��رايط ايمني 
غذا، تغذيه و ارتقاي رژيم هاي غذايي س��الم به 
عنوان بخش��ي از برنامه هماهنگي كه هدف آن 
پاسخگويي به مسائل فراروي سالمت كشور به 

روشي جامع است، ياري دهند. 
براس��اس اي��ن گ��زارش، بيس��ت و هفتمين 
جلسه گروه س��المت و همكاري هاي بين الملل 
فرهنگس��تان علوم پزشكي ايران روز پنجشنبه 
10 ارديبهش��ت ماه با عنوان »تغذيه و سالمت، 
كنفران��س  دومي��ن  پيامد ه��اي  و  توصيه ه��ا 
بين الملل��ي تغذيه )ICN2( ب��راي ايران« در 
محل فرهنگس��تان علوم پزش��كي ايران برگزار 

شده بود. 
در اي��ن جلس��ه مقام��ات عاليرتب��ه وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي، وزارت 
جهادكش��اورزي در كن��ار جم��ع كثي��ري از 
كارشناس��ان علوم تغذيه كش��ور و نمايندگان 
فائو، سازمان جهاني بهداشت، صندوق كودكان 
س��ازمان ملل )يونيس��ف(، كميس��ارياي عالي 
سازمان ملل در امور پناهندگان و برنامه عمران 

ملل متحد شركت داشتند. 
فاطيما هاشم كارشناس ارشد تغذيه و ايمني 
غ��ذا مس��تقر در دفتر منطقه اي فائ��و در خاور 
نزدي��ك و ش��مال آفريق��ا نيز از طري��ق ويدئو 
كنفران��س در مباحث مطرح ش��ده در جلس��ه 
فوق ش��ركت داش��ت و مواردي از توصيه هاي 
دومي��ن كنفرانس بين الملل��ي تغذيه كه براي 
اي��ران از اهميت بااليي برخودار اس��ت را براي 

شركت كنندگان برشمرد. 

قيمت ه��اي بين المللي ش��كر كه در طول 
دوره 2013 بيش��تر روند كاهش��ي داشت و 
اين امر به دليل شرايط خشكسالي در برزيل 
– بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده شكر 
– تشديد ش��ده بود با شروع سال 2014 به 
آرامي در حال افزايش اس��ت. كاهش قيمت  
در سال 2013 بازتابي از دسترسي صادرات 
كش��ورهاي مهم توليدكننده شكر به دنبال 

توسعه كشت محصوالت بود. 
FAO ب��رآورد كرد كه اگ��ر توليد جهاني 
شكر در سال 14-2013 براي چهارمين فصل 
متوالي از مصرف آن پيشي گيرد، انتظار مي رود 
 مازاد احتمالي كمتر از س��ال هاي گذش��ته 

باشد.
اگرچه توليد ش��كر براي نخستين بار پس 
از س��ال 2009-2008 تماي��ل ب��ه كاهش 
حاشيه اي در سال 14-2013 دارد اما عرضه 
براي پوشش تقاضاي جهاني كافي است و پر 

شدن ذخاير جهاني نيز امكان پذير است. 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه كاهش 
توليد ش��كر در هند، اتحاديه اروپا، امريكا و 
روس��يه تا ح��د زيادي با افزاي��ش توليد در 
تايلند، پاكس��تان و آفريقاي جنوبي جبران 

شود. 
انتظ��ار مي رود در برزيل به دليل ش��رايط 
آب و هواي��ي نامطلوب تاثيرگذار بر عملكرد 
نيش��كر، توليد ش��كر به ميزان كمي كاهش 
يابد. مصرف جهاني شكر در سال 2013-14 
تقريبا با افزايش 2/3 درصدي برخوردار است 
كه بيانگر افزايش مصرف شكر در كشورهاي 
در حال توس��عه به دليل كاهش قيمت هاي 

داخلي شكر است. 
انتظار مي رود، خريدهاي زياد به وس��يله 
واردكنندگان س��نتي به دلي��ل قيمت هاي 

بين المللي پايين تر، منجر به توسعه تجارت 
در 14-2013 شود. 

عالئم اخير براي فصل 15-2014 اش��اره 
ب��ر اين دارند كه بازار جهاني ش��كر احتماال 

به تعادل بيش��تري خواهد رس��يد و يا حتي 
كمبودهاي��ي را نش��ان خواه��د داد چرا كه 
توليدكنن��دگان مطاب��ق با كاه��ش قيمت 

بين المللي، توليد را كاهش خواهند داد.

تكاپوی جهانی شكر
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ش��كر در زمره كاالهاي اس��تراتژيك جهاني است و براي بررسي 
تحوالت آن در بس��تر تكنولوژي، توليد و تجارت نهادهاي معتبري 
تاسيس شده اند. اين نهادهاي كارشناسي و مطالعاتي در هر مقطع 
از زمان تحوالت بازار ش��كر را بررس��ي و نتاي��ج گزارش هاي خود 
را دراختي��ار فعاالن اين بازار قرار مي دهند. س��ومين برآورد توليد 
جهاني شكر كه توسط نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها در 
مارس 2015 منتشر شده است توسط موسسه تحقيقات و آموزش 
نيشكر و صنايع جانبي به فارسي برگردانده شده است كه بخش هاي 

بااهميت آن را مي خوانيد:
در ماه هاي اخير قراردادهاي آتي شكر به روند كاهشي خود ادامه 
دادند و حتي در ماه گذشته شتاب يافت زيرا ارزش پول رايج برزيل 
در حال سقوط است و اين موضوع در شرايط فعلي، مهم ترين عامل 
نامناس��ب براي شكر است چرا كه هم هزينه هاي توليد شكر و هم 
قيمت ه��اي اتانول داخلي در بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده 
جهان اس��ت برحس��ب دالر محاسبه مي شوند. عالوه بر اين، برخي 
از عوامل كاهشي ديگر نيز وجود دارند. تحويل قابل مالحظه شكر 
خام به ميزان 1/016 ميليون تن در قرارداد ماه مارس )كه بيشتر 
آن از برزيل بود( نش��ان داد كه مقدار زيادي ش��كر قابل دسترس 
در بازار جهاني وجود دارد. اين وضعيت با تصويب مش��روط يارانه 
صادرات 65 دالري براي هر تن توس��ط دولت هند وخيم تر ش��ده 
اس��ت. اين اقدام پس از ماه ها ترديد صورت گرفت و عمدتا از نظر 
رواني تاثير زيادي داش��ت چرا كه انتظار مي رود حتي با محاس��به 
يارانه، تنها مقدار كمي از ش��يرين كننده هاي هندي با سطح فعلي 

قيمت جهاني، توان ورود به بازار جهاني را داشته باشند.
الزم به ذكر است فصل خرد كردن نيشكر در هند به اواخر كار خود 
نزديك مي ش��ود در حالي كه برزيل آماده خرد كردن نيشكر فصل 
برداشت 16-2015 است اين نكته نيز بايستي مد نظر قرار گيرد كه 
ما در حال بازنگري برآوردهاي قبلي مان در خصوص توليد جهاني و 
ارايه سومين برآورد توليد شكر جهان در سال 15-2014 مي باشيم.
در مطالع��ه كنوني به ج��اي آنكه برآوردهاي خ��ود را بر مبناي 
كشور به كشور انجام دهيم )مانند آنچه در پيش بيني اوليه در هر 
فصل انجام داديم(، بيش��تر ب��ر روي تحوالتي تمركز خواهيم كرد 
ك��ه از زمان پيش بيني قبلي به بعد رخ داده اند. به طور كلي نتايج 
بررس��ي نشان مي دهند كه توليد جهاني شكر در سال 2014-15 
به 181/6 ميليون تن برسد كه حدود 0/5 ميليون تن كمتر از رقم 
پيش بيني ش��ده قبلي و همچني��ن 0/2 ميليون تن كمتر از توليد 

سال گذشته است.
همچنين يادآور مي شود كه F.O.Licht، معادل شكر چغندرهايي 
كه به محصول نهايي شكر كريستالي تبديل نشده را در برآوردهاي 
توليد ش��كر خود به حس��اب نم��ي آورد )مثال مقادير ش��كر قابل 
اس��تحصال از چغندري كه براي اتانول سوختي مورد استفاده قرار 
گرفته اس��ت(. لذا اين مساله مي تواند دليل اختالف گزارشات اين 
نش��ريه با آمارهاي انجمن هاي شكر اتحاديه و ارقام رسمي اتحاديه 
اروپا باش��د. بعالوه تمام اطالعات ارقام توليد برحس��ب ارزش خام 
ارايه شده اند و براي تبديل به ارزش سفيد مي توان از ضريب 0/92 
استفاده نمود.نهايتا اينكه ممكن است عنوان شود كه پيش بيني هاي 
توليد ما بر اساس سال زراعي هر كشور ارايه شده است در حالي كه 
اين گونه نيست و مقادير محاسبه شده جهت پيش بيني تراز شكر 
جهاني براي هر كش��ور بر مبناي دوره زماني متحد الشكل )اكتبر/ 

سپتامبر( در نظر گرفته شده است.

شكر چغندري

در حال حاضر پيش بيني مي ش��ود توليد ش��كر چغندري جهان 
در سال 15-2014 به 39/2 ميليون تن برسد، كه اندكي كمتر از 
پيش بيني 39/3 ميليون تن ماه دسامبر است اما همچنان به طور 
قابل مالحظه اي باالتر از رقم 35/5 ميليون تن سال گذشته مي باشد. 
بيشترين افزايش قابل مالحظه در اروپا رخ داده است، در حالي كه 
ميزان توليد در امريكاي شمالي و چين تغيير چنداني نداشته است.
چندين كش��ور اتحاديه اروپا )مانند انگلستان، اتريش، جمهوري 
چك(، فصل فرآوري چغندر خود را پس از فعاليت طوالني به دليل 
دسترسي به مقادير قابل توجه چغندر براي فرآوري، در ماه مارس 
به پايان رساندند. در حالي كه فعاليت تعدادي از كشورهاي اتحاديه 
اروپا هنوز ادامه دارد. ليكن تصوير نهايي روشن است و اختالف قابل 
توجهي در بازبيني آينده وجود نخواهد داش��ت. در حال حاضر به 
نظر مي رسد توليد شكر اين اتحاديه به 19/3 ميليون تن برسد كه 
از رقم 16/8 ميليون تن س��ال پيش باالتر است و نسبت به برآورد 
قبلي ما، تنها در حدود 58000 تن رشد نشان مي دهد. تجديدنظر 

توليد شكر فرانسه از 4/9 ميليون تن قبل به 4/6 ميليون تن كاهش 
يافت چرا كه در حال حاضر انتظار داريم س��هم بيشتري از شربت 
چغندر نس��بت به قبل به س��مت فراوري اتانول هدايت شود. اين 
كاهش تا حد زيادي با تجديدنظر افزايش��ي توليد شكر لهستان )از 
1/9 ميليون تن برآورد شده در ماه دسامبر به 2/2 ميليون تن( در 
پيش بيني اخير ما جبران ش��د. پيش بيني براي توليد ش��كر آلمان 
در حد 4/5 ميليون تن باقي مانده است. الزم به ذكر است عليرغم 
وجود اختالف هاي كوچك در آمار تجديدنظر توليد ديگر كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا، اين تفاوت ها تاثيري بر روي آمار كلي نداشتند.

پيش بيني توليد ش��كر روس��يه، افزايش مختصر 24000 تني را 
نشان مي دهد و اين امر به دنبال دسترسي به اطالعات نهايي دوره 
برداشت اين محصول حادث شده است و بيانگر اين نكته مي باشد 
ك��ه بدان برآوردهاي قبلي ما، ميزان توليد را تا حد بس��يار زيادي 
منعكس نموده اس��ت، هر چند كامال دقيق نيس��ت. كال توليد اين 
فصل روس��يه به 4/8 ميليون تن مي رسد كه 53000 تن بيشتر از 
توليد س��ال 14-2013 مي باشد چرا كه كشاورزان براي اولين بار 
طي سه سال گذشته، سطح زير كشت چغندرقند را افزايش دادند 
و كاهش عملكرد چغندر ناش��ي از خشكس��الي را جبران نمودند. 
عملكرد چغندر از ركود 44/2 تن در هكتار سال گذشته به 37 تن 
در هكتار در اين فصل كاهش يافته است، لذا ميزان چغندر نيز از 
رقم 39/3 ميليون تن س��ال گذش��ته به 33/5 ميليون تن كاهش 

يافت )البته محتواي شكر بسيار باالتر رفت(.
پيش بيني توليد براي اوكراين با 80000 تن افزايش نس��بت به 
قبل، به حدود 2/3 ميليون تن مي رسد و دليل آن عملكرد چغندر 
قند و محتواي باالتر شكر نسبت به مفروضات قبلي بوده است. اين 
رقم نس��بت به توليد 1/3 ميليون تني س��ال 14-2013 تقريبا دو 
برابر شده است كه منجر به مازاد عرضه به دليل فقدان بازار صادرات 
مي شود. بنابراين به نظر مي رسد سطح زير كشت چغندرقند براي 

سال 16-2015 به شدت كاهش يابد.
توليد ش��كر در تركيه طي سال 15-2014 كاهش قابل توجهي 
داشته است به طوري كه از 2/7 ميليون تن پيش بيني قبلي به 2/4 
ميليون تن رسيده است و دليل آن نيز تا حدود زيادي به افزايش 
درجه حرارت برمي گردد كه منجر به كاهش قابل مالحظه محتواي 
شكر شد و هجوم آفات نيز باعث ايجاد خسارت هاي اضافي گرديد. 
اين بدان معني اس��ت كه عليرغم اندكي افزايش در سهميه توليد 
ش��كر اين كشور براي س��ال 15-2014، ميزان توليد شكر كاهش 

قابل توجهي نسبت به رقم 2/6 ميليون تن سال گذشته دارد.
توليد شكر چغندري اياالت متحده نسبت به برآورد 4/4 ميليون 
تني ماه دسامبر بدون تغيير مانده است، ليكن 70000 تن بيشتر 

از توليد سال گذشته است.
در آس��يا، توليد شكر چغندري چين از 850000 تن پيش بيني 
شده ماه دسامبر به 802000 تن كاهش داشته است كه از 811000 
تن تليد سال گذشته نيز كمتر مي باشد. توليد شكر چغندري ژاپن 
با بيش از 21000 تن افزايش، از رقم 586000 تن س��ال گذشته 
به 640000 تن خواهد رسيد كه باالترين سطح توليد پس از سال 

10-2009 است.

توليد شكر نيشكري

در حال حاضر به نظر مي رسد توليد شكر نيشكري جهان در سال 
15-2014 به 142/3 ميليون تن برسد كه حدود 0/5 ميليون تن 
كمتر از برآورد ما در ماه دسامبر و 4 ميليون تن پايين تر از توليد سال 
گذشته است. كاهش قابل مالحظه توليد نسبت به سال گذشته در 
آسيا )2/4- ميليون تن( و امريكاي جنوبي )2/5- ميليون تن( بيش 
از افزايش ناچيز در توليد ش��كر آفريقا )0/3 ميليون تن(، امريكاي 
شمالي و مركزي )0/3 ميليون تن( و اقيانوسيه )0/4 ميليون تن(.

آسيا
به نظر مي رسد توليد شكر نيشكري آسيا در اين فصل كاهش يابد 
زيرا انتظار مي رود توليد شكر در تايلند، چين، پاكستان و اندونزي 
كاهش داشته باشند در حالي كه هند تنها كشوري خواهد بود كه 
با افزايش توليد نس��بت به سال گذشته روبه رو خواهد بود. احتماال 
توليد تجمعي اين قاره به 64/4 ميليون تن برسد كه در مقايسه با 
پيش بيني دس��امبر بدون تغيير بوده ولي هنوز در رتبه سوم ركود 

توليد و پايين تر از توليد 55/8 ميليون تني سال قبل باشد.
پيش بين��ي مي ش��ود توليد ش��كر هند ب��ه عن��وان بزرگ ترين 
توليدكننده در منطقه، با 1/3 ميليون تن افزايش به 28/8 ميليون 
تن )26/5 ميليون تن ارزش سفيد( برسد كه 2/2 ميليون تن بيشتر 
از س��ال گذشته است. تجديدنظر به سمت باال در توليد اين كشور 
به دليل انتظار در دسترس بودن بيشتر نيشكر در بزرگ ترين ايالت 
توليدكننده شكر يعني ماهاراشترا است، كه به نظر مي رسد در حال 
حاضر به ركورد توليد 10 ميليون تن ش��كر )ارزش سفيد( برسد و 
نس��بت به توليد 7/7 ميليون تن س��ال گذشته قابل مقايسه است. 
در پايان ماه فوريه حدود 177 آسياب شكر در ماهارآسترا همچنان 
فعال بودند و تا اين زمان 7/4 ميليون تن شكر توليد كردند كه از 
5/8 ميليون تن ش��كر توليدي مدت مشابه سال قبل بيشتر است. 
در حال حاضر تنها فعاليت يك آس��ياب به پايان رس��يد كه بسيار 
كمتر از سال گذشته است كه در اين زمان حدود 120 آسياب فعال 
بودند. كل توليد شكر اين كشور تا پايان ماه فوريه به 19/4 ميليون 
تن )ارزش سفيد( رسيد در مقايسه با توليد 14/5 ميليون تن مدت 

مشابه سال قبل، رشد قابل توجهي را نشان مي دهد.
هنوز به نظر مي رسد توليد شكر در تايلند به دليل شرايط آب و 
هوايي خش��ك تابستان، نسبت به ركود توليد سال گذشته كاهش 
داش��ته باشد. تا تاريخ 8 مارس، آسياب هاي اين كشور معادل 9/1 
ميلي��ون تن ش��كر خام توليد كردند كه از تولي��د 9/3 ميليون تن 
مدت مشابه سال گذشته كمتر است. در همان زمان ميزان نيشكر 
له ش��ده 0/7 درص��د افزايش به 85/8 ميليون تن رس��يد. ضريب 
اس��تحصال شكر از رقم اس��تثنايي 10/89 درصد سال گذشته به 

10/62 درصد كاهش يافت. 
در نهايت بر اساس 97/5 ميليون تن نيشكر قابل دسترس براي 
خرد كردن در اين فصل )كمتر از 103/7 ميليون تن سال گذشته( 
و با در نظر گرفتن متوسط ضريب استحصال نهايي 10/67 درصد 
)11/29 درصد در سال 14-2013(، پيش بيني اين دوره بدون تغيير 

نسبت به قبل، توليد 10/7 ميليون تن شكر است. 
در صورت افزايش دسترس��ي به نيشكر توسط آسياب هاي شكر 
اين كشور، پيش بيني ما براي توليد شكر در اين فصل نيز به سمت 

باال تجديدنظر مي شود.
در حال حاضر انتظار مي رود ميزان توليد ش��كر نيش��كري چين 
در س��ال 15-2014 به 10/8 ميليون تن برس��د كه به طور قابل 
مالحظه اي كمتر از پيش بيني 12/2 ميليون تن قبل است و دليل 
آن كاهش سطح زير كشت و تاثير شرايط نامساعد آب و هوايي بر 
روي عملكرد محصول اس��ت. اين رقم در س��ال 14-2013 معادل 

13/7 ميليون تن بوده است.
حجم توليد تا پايان ماه فوريه با حدود 21 درصد رشد نسبت به 
س��ال قبل به رقم 7/3 ميليون تن )ارزش س��فيد( رسيد. در حالي 
كه ش��روع فصل خرد كردن در بزرگ ترين ايالت توليدكننده شكر 
اين كشور )گوانجو( به دليل بارندگي با تاخير آغاز شد لذا به لحاظ 
نظ��ري مي توان پذيرفت كه صنعت ب��راي جبران به عقب ماندگي، 

فعاليت شديدتري را در اين فصل بايستي انجام دهد. 
صنع��ت تا پايان ماه فوريه كمتر از 69 درصد كل محصول فصل 
را توليد كرد كه با رقم 77 درصدي س��ال 10-2009 فاصله دارد. 
الزم به ذكر اس��ت كه تجديدنظر رو ب��ه پايين پيش بيني توليد تا 

آخر فصل وجود دارد.

يارانه هند به شكر بازار جهاني را نامتعادل كرد
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معاون وزیر جهاد كشاورزي
شكر حتي واردات موقت هم ندارد

معاون وزير جهاد كشاورزي از بي نيازي كشور نسبت 
به واردات برنج و شكر تا اطالع ثانوي خبر داد و گفت: 
با توجه به اشباع بودن بازار از اين دو محصول، نياز به 
واردات نداريم و تا زماني كه مطمئن نشويم ورود موقت 
شكر، بازار اين محصول را برهم نمي زند مجوزي براي 
آن نمي دهيم. عباس كش��اورز اظهار كرد: بازار شكر از 
محصول توليد  شده وارداتي سال قبل همچنان اشباع 
است و هيچ نيازي به واردات آن تا اطالع ثانوي نداريم. 
وي با بيان اينكه طي س��ه ماهه پاياني س��ال گذشته 
تاكنون هيچ مجوزي براي واردات ش��كر صادر نش��ده 
است، افزود: ايس��تادگي وزارت جهاد كشاورزي براي 
ممانعت از واردات ش��كر در راس��تاي حمايت از توليد 
داخلي و ايجاد تعادل در بازار اين محصول بوده است.  
تاكنون هيچ مجوزي براي ورود موقت شكر صادر نشده 
و تا زماني كه مطمئن نشويم اين واردات موقت تعادل 
بازار داخلي شكر را برهم نمي زند و به بازار نشت پيدا 
نمي كند حتي مجوز ورود موقت يك كيلوگرم شكر را 
هم نمي دهيم. كش��اورز اظهار ك��رد: در حال حاضر با 
توجه به توليد حدود يك ميليون و 850 هزار تني برنج 
در سال گذشته و واردات آن بازار اين محصول اشباع 
اس��ت و فعال نيازي ب��ه واردات آن نداريم. وي با بيان 
اينكه با توجه به قرار داشتن در ابتداي فصل نشاء كاري 
و كش��ت برنج نمي توان برآورد دقيقي نسبت به توليد 
اين محصول نسبت به سال جاري ارايه داد، تاكيد كرد: 
وزارت جهاد كش��اورزي در راستاي حمايت از توليد و 
تنظيم بازار داخلي هر زمان كه كشور نياز داشته باشد 

مجوز واردات برنج را صادر مي كند. 

واردات بي رویه كاالهاي مصرفي 
به اسم تنظيم بازار

عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي با انتقاد از 
واردات كاالهاي مصرفي به كشور كه تحت عنوان تنظيم 
بازار انجام مي ش��ود، گفت: چنين وضعيتي ناشي از خأل 
برنامه ريزي و نداشتن عزم جدي براي مقابله با سودجويان 
است. علي ايران پور عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي گف��ت: واردات كاالهاي لوكس و بي خاصيت به 
داخل كشور ترويج تجمل گرايي است و نتيجه آن خروج 
ارز حاصل از فروش نفت و پر شدن جيب هاي يك عده 
سودجو اس��ت. بخش كشاورزي هم بي نصيب از واردات 
نيست و عده اي به بهانه هاي مختلف از جمله تنظيم بازار 
و جلوگيري از ناياب شدن محصوالت اقدامات به واردات 
مي كنند كه بروز چنين اتفاقاتي ناشي از خأل برنامه ريزي 
و نداشتن عزم جدي براي مقابله با سودجويان است. بايد 
جايگاه منافع و مصالح ملي فراتر از منافع مادي افراد در 
نظر گرفته ش��ود. وي درباره كمبودهاي سياست گذاري 
براي جلوگيري از واردات بي رويه و غيرضروري گفت: بيش 
از يك سال از ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط 
مقام معظم رهبري مي گذرد، اما هنوز اين سياست ها به 
مرحله اقدام نرس��يده و در حد ش��عار باقي مانده است. 
عضو كميسيون كشاورزي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي 
و سياس��ت هاي مقام معظم رهبري مشخص و تاكيد بر 
توان داخلي دارد، اما براي رس��يدن به آن برنامه ريزي و 
مقدماتي الزم اس��ت. واردات عالوه بر اينكه باعث خروج 
ارز از كشور مي شود يك تهديد بسيار بزرگ عليه كشور 
به شمار مي رود و با ضرر زدن به منافع توليد كننده انگيزه 
توليد را از بين مي برد. وي با بيان اينكه با واردات بي رويه و 
بي برنامه و بدون نيازسنجي محصوالت كشاورزي ضريب  
امنيت غذايي به خطر مي افتد، گفت: نبود امنيت غذايي 
يعني هر زماني بايد اين احتمال را داد كه ممكن اس��ت 
ماده غذايي مورد نياز داخل وارد كشور نشود و اين دقيقا 

به معناي عدم تامين نياز است. 
وي افزود: در اثر وابس��تگي به واردات محصوالت اساسي 
كشورها در ش��رايط بحراني مي توانند از آن به عنوان اهرم 
فشار عليه ما استفاده كنند و اين امر يك تهديد بالقوه براي 

ما خواهد بود. 

آمارجمعيتي بخش كشاورزي اشتباه است

برنامه افزايش عملكرد 

در واحد سطح در افق 1404

بازديد معاون محترم وزير جهاد كشاورزي 

از شركت قند اصفهان

رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس گفت: آمارجمعيت فعالين بخش 
كشاورزي بر اساس يك فاكتور اشتباه بر آورد 
شده اس��ت و تصميم گيري هاي مورد نياز اين 
بخش نيز با يك سنجش اشتباه انجام مي شود. 
عب��اس رجاي��ي در آخري��ن پنل ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي درارتباط 
با تعرفه هاي تجاري بخش كش��اورزي، افزود: 
يك��ي ازمش��كالت اصلي پي��ش روي صادرات 
محص��والت كش��اورزي كش��ور وج��ود دارد 
تغييرات روزانه قوانين و مقرراتي و تعرفه هاي 
تجاري است كه به صورت روزانه تغيير كرده و 
شرايط تصميم گيري را براي فعاالن اين بخش 

دشوار مي كند. 

رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجل��س ادامه داد: به دليل عدم ثبات 
قوانين تجاري در اين بخش، بازاريابي و حفظ 
بازار ه��اي صادرات��ي محصوالت كش��اورزي با 
دشواري هاي خاص خود رو به رو است كه منجر 
به تضعيف كش��اورزان در مقابل ساير بخش ها 

شده است. 
رجايي با بيان اينكه بخش كش��اورزي نقش 
مهم��ي در اقتصاد ملي دارد ك��ه به آن توجه 
نشده اس��ت، اظهار داشت: كش��اورزي كشور 
داراي صد هزار تريليارد تومان س��رمايه ثابت 
است و تمام مردم كشور از توليدات اين بخش 

مصرف مي كنند. 
وي تصري��ح ك��رد: پروتئين��ي در بخ��ش 
كش��اورزي تولي��د مي ش��ود دو براب��ر بودجه 
مصرفي كشوراست اما به دليل اينكه به بخش 
كش��اورزي با اين رويكرد توجه نمي ش��ود، در 

گوشه قرار گرفته است. 
رجايي يادآورشد: به همين منظور تصميمات 
واردات و صادرات اين بخش هم به صورت يك 
باره، نسنجيده و خارج از بخش انجام مي شود 
بطوري كه در سال 92، 36هزار ميليارد تومان 

محصوالت كشاورزي به كشور وارد شد. 

رجايي ب��ا بيان اينكه آمار هاي اعالم ش��ده 
اشتغال در بخش كشاورزي غلط و گمراه كننده 
و اس��ير يك دروغ بزرگ است، گفت: با تبديل 
ش��دن روستا به شهر، روس��تاييان از جمعيت 
بخش كش��اورزي خارج مي ش��ود و بر اساس 
همين پيش فرض اش��تباه، جمعيت روستايي 
و ش��اغل در بخش كشاورزي 27 درصد اعالم 
مي ش��ود، اين در حالي است كه تبديل شدن 
روس��تا ها به شهر مانع ادامه فعاليت كشاورزي 

اين جمعيت نشده است. 
رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيع��ي مجلس خاطرنش��ان ك��رد: بر همين 
اس��اس در تصميم گيري ه��اي كالن اقتصادي 
نيز جمعيت بخش كش��اورزي و روستايي 27 
درص��دي پيش بيني مي ش��ود و تصميمات بر 

اساس آن اعمال مي شود. 
وي با بيان اينكه بيش��ترين توجه در اقتصاد 
كش��ورتوجه ب��ه نف��ت اس��ت اما يك بش��كه 
محصوالت كشاورزي ارزش بيشتري در مقايسه 
با نفت دارد گفت: يك بشكه رب گوجه فرنگي 
300 دالر معادل يك بش��كه نفت براي كشور 
ارز آوري دارد و در محصوالت ديگركش��اورزي 

اين ارز آوري بر قرار است. 

معاون امور زراعت وزارت جهاد كش��اورزي 
پي��ش بيني ك��رد: در اف��ق 1404 تمركز ما 
مبتني برس��طح زيركش��ت نيس��ت و زمين 
زراعي جديدي به س��طح زيركش��ت كش��ور 
اضافه نخواهد ش��د بلك��ه افزايش عملكرد در 

واحد سطح در دستور كار قرار دارد. 
عباس كش��اورز س��رفصل هاي بس��ته فني 
مص��رف بهين��ه آب در بخش كش��اورزي را 
تش��ريح كرد و افزود: اين بس��ته شامل شش 
س��رفصل از جمله تغيير شيوه فصول كاشت 
برخ��ي محصوالت اس��ت در همين راس��تا از 

كشت گلخانه اي حمايت مي كنيم. 
وي اظهار داشت: همچنين فصول ديگر اين 
بسته شامل استفاده از مواد ژنتيكي، حمايت 
از محصوالت بر مبناي مزيت بهره وري از آب 

و بهبود عمليات زراعي است. 
وي تصري��ح كرد: اين موارد از منظر آزمون 
و خطا بررس��ي ش��ده و در حد پايلوت مورد 
عملي��ات قرار گرفت��ه به عنوان مثال س��ال 
گذش��ته نمونه هاي موفق��ي از آبياري ميكرو 
براي چغندرقند و س��بزيجات اجرايي ش��ده 
اس��ت. كشاورز توجه وزارتخانه متبوع در افق 

1404 را مبني بر افزايش عملكرد و بهره وري 
عنوان كرد و افزود: اگر موجبات حمايت هاي 
دولتي فراهم شود و بتوانيم تكنولوژي كاربردي 
را به كشاورزان معرفي كنيم، صرفه جويي 30 

درصدي آب دور از انتظار نخواهد بود. 
وي اجراي اين بسته را برعهده وزارت جهاد 
كشاورزي دانست و افزود: نخستين برنامه ما 
انتق��ال تكنولوژي و افزايش اين توان اس��ت؛ 
در اين راس��تا با هم��كاران بخش تحقيقات و 
ساير كش��ورها مذاكراتي را مطرح و مباني را 

پايه گذاري كرده ايم. 
معاون امور زراعي وزارت جهاد كش��اورزي 
اين برنامه ريزي ها را مبتني بر افزايش بذرهاي 
جديد خواند و ادامه داد: دومين گام آشناسازي 
كش��اورزان با طرح هاي پايلوت اس��ت كه در 
خراسان، فارس و خوزستان آغاز شده است. 

كش��اورز گفت: در مناطقي كش��ت پاييزه 
چغندرقند را شاهد بوديم كه در استان گلستان 
توسعه مناسبي داشته؛ در اين راستا معتقدم 
راه حل برون رفت از بحران آب كش��ور مبتني 

بر مديريت مصرف است. 
وي توسعه پايدار را مبتني بر سرمايه گذاري 

و ايجاد جذابيت هايي در جهت مزيت اقتصادي 
دانس��ت و تصريح كرد: توس��عه بايستي مورد 
حمايت قرار گيرد تا با قوت اين برنامه را پيش 
ببريم؛ دوستان تحقيقاتي و موسسات نيز بايد 
مورد توجه بيشتر قرار گيرند و سرمايه گذاري 

ارزان براي كشاورزان فراهم آيد.  
كشاورز در اين راستا بر لزوم منطقي شدن 
انتظ��ارات از بخ��ش كش��اورزي تاكيد كرد و 
گفت: در كشور از تكنولوژي مناسبي برخوردار 
هستيم؛ اما بدليل عدم تقاضا متوقف شده اند؛ 
پي��ش از اين باوري مبني ب��ر كم آبي وجود 
نداش��ت؛ بنابراين بس��ياري از تكنولوژي هاي 

گذشته به توسعه تبديل نشده است. 
معاون امور زراعت وزارت جهاد كش��اورزي 
اضافه كرد: در همين راس��تا س��رمايه گذاري 
بس��يار اثرگ��ذار اس��ت؛ اما معتق��دم تقاضا و 
مهم ت��ر از همه ايج��اد وفاق ملي بيش��ترين 

شرط كار است. 
وي كشاورزان را نخستين متضرران كاهش 
پايداري توليد دانس��ت و گفت: هم اينك در 
جه��ت پايداري بخ��ش توليدات كش��اورزي 

رايزني مي كنيم. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي ش��ركت قند 
اصفهان، با توجه به ش��روع فصل بهره برداري 
چغن��در پايي��زه اين ش��ركت ب��راي دومين 
س��ال متوال��ي در س��طحي مع��ادل 2600 
هكتار در منطقه خوزس��تان، روز چهارشنبه 
م��ورخ1394/02/30 از جناب آقاي مهندس 
كشاورز معاون محترم وزير جهاد  كشاورزي، 
آق��اي مهندس وجداني فرد مدير كل محترم 
دفت��ر پنب��ه، دانه هاي روغن��ي و محصوالت 

صنعت��ي وزارت جه��اد كش��اورزي و آق��اي 
مهن��دس دانايي دبي��ر  و عضو محترم هيات 
مدي��ره  انجم��ن صنفي كارخانج��ات قند و 
شكر ايران و مسئولين استاني سازمان جهاد 
كشاورزي استان اصفهان دعوت به عمل آمد 
تا ضمن بازديد از پروس��ه اس��تحصال ش��كر 
س��فيد از چغندر قند و به ثمر نشستن مجدد 
پروژه ملي توليد چغندر پاييزه توسط شركت 
قند اصفهان از نزديك شاهد تالش مجدانه و 

بي وقفه كليه دست اندركاران در بخش هاي 
كشاورزي، توليدي و فني باشند. 

در اي��ن بازديد آقاي مهندس چناري مدير 
عامل ش��ركت گ��زارش مبس��وطي پيرامون 
صنعت قند و ش��كر و مش��كالت و مخاطرات 
پيش رو در اين صنعت بزرگ در كش��ور ارائه 
كردند همچنين معاون محترم وزير ضمن ارائه 
رهنمودهايي از مزرعه چغندركاري پاييزه در 

شهرستان اردستان نيز بازديد نمودند.
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شکرا

كشت چغندر با بذر مقاوم 

رييس موسسه تحقيقات و توليد بذر چغندر قند 
كشور گفت كه 10 هزار هكتار از اراضي زراعي 
چغندر قند با نخس��تين بذر توليدي كشور كه 
مقاوم به دو بيماري مهم اين محصول اس��ت، 
كشت مي شود. داريوش فتح اهلل طالقاني افزود: 
س��ال گذشته رقم جديد بذر چغندر قند به نام 
»آريا« كه توس��ط اين موسسه توليد شده بود، 
معرفي ش��د. كش��ت محصول چغندرقند همه 
س��اله در بهار توس��ط كش��اورزان آغاز شده و 
اواخر پاييز نيز محصول برداش��ت مي شود. وي 
اظهار داشت: اين رقم جديد مقاوم به دو بيماري 
مه��م »ريزومانيا« و »نماتد« ك��ه از مهم ترين 
بيماري ه��اي محصول چغندر قند اس��ت. اين 
دو بيم��اري ك��ه تاكنون باعث خس��ارات زياد 
به اين محصول ش��ده، در مقابل هر نوع سم و 
مواد ش��يميايي مقاوم بوده و تنها راه مقابله با 
اين بيماري ها در زمين هاي آلوده اس��تفاده از 
ارقام مقاوم اس��ت. رييس موسسه تحقيقات و 
توليد بذر چغندر قند با اشاره به اينكه پيش از 
اين رقم هاي مق��اوم به اين بيماري ها از خارج 
از كش��ور وارد مي ش��د، ابراز اميدواري كرد كه 
در س��ال هاي آينده استفاده از بذر رقم آريا در 

كشور افزايش يابد. 
فتح اهلل طالقاني توليد بذر آريا را درس��طحي 
وسيع دانست و افزود: اين رقم براي نخستين بار 
در سال جاري در اختيار كشاورزان قرار گرفته و 
10 هزار هكتار از اين اراضي به اين رقم جديد 

اختصاص يافته است. 
وي در ادام��ه با اش��اره به ديگ��ر فعاليت ها، 
برنامه ه��ا و چالش هاي پي��ش روي اين حوزه 
تحقيقاتي، گفت: موسسه تحقيقاتي چغندر قند 
قديمي ترين موسس��ه تحقيقاتي تك محصولي 
كش��اورزي در كشور است كه از 70 سال پيش 
كار خ��ود را آغاز كرده و در اين مدت خدمات 
زي��ادي را به اين صنعت و توليدكنندگان ارائه 

داده است. 
ريي��س موسس��ه تحقيقات و تهي��ه و توليد 
ب��ذر چغندر قند تحقيق��ات و فعاليت هاي اين 
موسس��ه را در زمينه هاي به نژادي، به زراعي، 
گياهپزشكي و مسائل مربوط به كيفيت محصول 

عنوان كرد. 
وي يك��ي از چالش هاي پي��ش روي صنعت 
چغن��در قن��د و كش��اورزي را همچ��ون ديگر 
محص��والت زراع��ي و باغي بح��ث محدوديت 
منابع آبي در كش��ور دانس��ت و اظهار داشت: 
يكي از سياس��ت هاي مهم دولت كاهش اثرات 
خشكسالي و استفاده از روش هاي نوين آبياري 
و همچنين اس��تفاده بهينه از منابع آبي كشور 

است. 
طالقاني با اش��اره به اينكه در چندسال اخير 
اين امر با س��رعت مناسبي رو به توسعه است، 
يكي از استراتژي هاي وزارت جهاد كشاورزي را 
سازش با شرايط خشكي و معرفي تكنيك هاي 
زراعي و ارقام جديد عنوان كرد و افزود: در اين 
خصوص رقم جديد مقاوم به خش��كي در سال 
گذشته به نام »پايا« توليد و معرفي شده است. 
رييس موسس��ه تحقيقات، تهيه و توليد بذر 
چغندر قند با اش��اره به اينك��ه اين رقم جديد 
براي نخستين بار در ايران تهيه شده، بيان كرد: 
هم اكنون مقدار مح��دودي از اين بذر بصورت 
آزمايشي توس��ط اين موسسه توليد شده و در 

اختياركارخانه هاي قند قرار گرفته است. 
وي گف��ت: اي��ن ب��ذر بط��ور آزمايش��ي به 
كارخانجات ب��راي ارائه به كش��اورزان تحويل 
داده مي ش��د تا امس��ال كشت شده و نتايج آن 
اعالم ش��ود. در ح��دود از يكصد هزار هكتار از 
اراضي زراعي كش��ور، 4/5 ميليون تن چغندر 

قند توليد مي شود. 

بيزینس مانيتور از چشم انداز مثبت بخش كشاورزي ایران خبر داد

توليد 47 ميليارد دالر محصول كشاورزي 
در ايران طي سال جاري

در نشست تعاوني هاي توليد تشریح شد

تهديدهاي آينده كشاورزي

بيزينس مانيتور در گزارش��ي از چش��م انداز 
بخش كش��اورزي اي��ران با پي��ش بيني توليد 
47 ميليارد دالر محصول كش��اورزي در ايران 
طي س��ال جاري رشد س��االنه اين بخش طي 
5 س��ال آينده را 2/9 درص��د پيش بيني كرد. 
موسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور در گزارشي 
از بخش كش��اورزي ايران نوش��ت: ما معتقديم 
كه در درازمدت، سرمايه گذاري ادامه دار دولت 
براي بهبود زيرس��اخت هايي نظير سيستم هاي 
آبياري به ايران كمك خواهد كرد تا سيس��تم 
كش��اورزي قديمي خود را پش��ت سر بگذارد و 
توليد غالت با كيفيت بهتري را داش��ته باشد. 
ما بويژه چشم انداز توليد غالت و شكر ايران را 

رو به ترقي مي بينيم. 
تحريم هاي مال��ي اخير توانايي واردات ايران 
را تضعيف كرده و موجب باال رفتن قيمت مواد 
غذايي در اين كشور شده است. با پيروزي حسن 
روحاني در انتخابات رياست جمهوري اين كشور 
موضعي نرم تر در قبال غرب اتخاذ كرده و بخشي 

از تحريم ها برداشته شده يا كاهش يافته اند. 
اين موسسه در ادامه گزارش خود پيش بيني 
ك��رد توليد گندم ايران تا س��ال 2018 با 6/1 
درص��د افزاي��ش به 15/1 ميلي��ون تن خواهد 
رس��يد. انتظار م��ي رود محصول گن��دم ايران 
به دليل مدرنيزه س��ازي تكنول��وژي و از جمله 
اس��تفاده از دانه هاي متنوع و دسترسي بيشتر 
به درون داده ها و بهره مندي بخش بيش��تري 
از س��طح زير كشت كش��ور از تسهيالت جديد 
آبياري افزايش يابد. مصرف ش��كر در ايران نيز 
تا س��ال 2018، 18/2 درص��د افزايش خواهد 
يافت و به 2/5 ميليون تن خواهد رس��يد. رشد 
تقاضا براي شكر عمدتا ناشي از افزايش جمعيت 

خواهد بود. 

تولي��د مرغ تا س��ال 2018 ب��ا 15/9 درصد 
افزايش به 927 هزار و 400 تن خواهد رسيد. 
اين رش��د ناش��ي از تقاضاي داخلي و تاثيرات 
افزايش س��رمايه گذاري خواهد بود. بر اس��اس 
پيش بين��ي بيزينس مانيت��ور، ارزش توليدات 
بخش كش��اورزي ايران در سال 2015 با 0/2 
درصد رش��د نسبت به س��ال 2014، به 47/3 
ميليارد دالر خواهد رسيد. پيش بيني مي شود 
كه متوسط رشد ساالنه در اين بخش در فاصله 
س��ال هاي 2014 تا 2019، 2/9 درصد باشد. 
چش��م انداز بخش ه��اي دام و لبنيات ايران در 
كوتاه مدت و ميان مدت رو به بهبود است. ترميم 
سوددهي مزارع پس از دو فصل ركود ناشي از 
افزايش قيمت غذاي دام، به رشد توليد در سال 
2015 كمك خواهد كرد. در ميان مدت، كاهش 
تحريم ه��ا احتماال موجب رش��د اقتصاد ايران 
خواهد شد و مسير را براي سرمايه گذاري قابل 

توجه خارجي هموار خواهد ساخت. صنعت نفت 
و گاز در كنار زيرس��اخت ها، از منتفعان اصلي 
خواهند بود، اما پروژه هاي كش��اورزي بويژه در 
بخش هاي دام و لبنيات، نيز از كاهش تحريم ها 

بهره خواهند برد. 
از زمان توافق، ايران قراردادهايي را در زمينه 
واردات غالت و كودهاي شيميايي منعقد كرده 
است كه نشان دهنده كاهش موانع واردات است. 
در س��پتامبر 2013، شركت خدمات حمايتي 
كش��اورزي ايران مناقصه اي را براي خريد 60 
ه��زار تن س��ولفات پتاس��يوم برگ��زار كرد كه 
نخستين مناقصه اين شركت در دو سال گذشته 
بود. ش��ركت تسندرلوي بلژيگ در اين مناقصه 
برنده شد. با كاهش محدوديت هاي اعمال شده 
بر بخش بانكي ايران، خريداران بخش خصوصي 
اين كشور احتماال امسال خريدهاي بيشتري را 

انجام خواهند داد. 

مدي��ركل نظام  بهره برداري س��ازمان مركزي 
تعاون روستايي با اشاره به تهديدهاي آينده بر 
اثر اس��تمرار وضعيت موجود در كشور تصريح 
ك��رد: اين تهديدها ش��امل كاه��ش بهره وري 
مصرف آب، كاهش ضريب مكانيزاسيون، كاهش 
كيفيت خاك، مهاجرت و اقتصادي نبودن توليد 
اس��ت. نشستي درباره بررس��ي اهداف تشكيل 
تعاوني ه��اي توليد روس��تايي اس��تان با حضور 
مسووالن سازمان تعاون روستايي برگزار شد كه 
در اين نشست نادر عليزاده گفت: تشكيل و ايجاد 
تعاوني ها، افزايش توليد محصوالت كشاورزي را 

به دنبال خواهند داشت. 
وي ب��ا بيان اينكه ش��ركت هاي تعاوني توليد 
موجبات افزايش توليد و درآمد س��رانه س��كنه 
روستاها و رشد مداوم اقتصادي كشور را به دنبال 
دارند، اظهار كرد: يكي از اهداف مهم تعاوني هاي 
توليد افزاي��ش توليد محصوالت كش��اورزي و 
انتخاب تركيب زراعي با رعايت شرايط اقليمي 

و محدوديت هاي آب وخاك منطقه است. 
عليزاده اهداف تش��كيل ش��ركت هاي تعاوني 
توليد روستايي را يكپارچه سازي قطعات اراضي 
زراعي، بهره برداري از منابع آب و خاك كش��ور 
از طريق شبكه هاي نوين آبياري، تسطيح اراضي 

زراعي و احداث راه هاي ارتباطي بين روستاها، 
ش��يوه هاي جديد كاش��ت، داش��ت و برداشت، 
احي��اي اراضي، ايجاد صنايع دس��تي و تبديلي 

فراورده هاي دامي و زراعي عنوان كرد. 
مدي��ركل نظام  بهره برداري س��ازمان مركزي 
تعاون روس��تايي رس��الت ش��ركت هاي تعاوني 
توليد را استفاده بهينه از عوامل توليد و اجراي 
برنام��ه قانون تعاوني توليد، اس��تقرار مديريت 
مش��اركتي آب براي تامي��ن، توزيع، نگه داري، 
حفاظ��ت، مديريت و بهره برداري از تاسيس��ات 
آب و آبياري، عمليات مربوط به بهبود، توس��عه 
و توليد محصوالت كشاورزي، تجهيز و نوسازي 
اراض��ي، انجام كلي��ه فعاليت ه��اي اقتصادي، 
توليدي، توزيعي و بازرگاني و ارائه كليه خدمات 

مشاوره فني و مهندسي برشمرد. 
وي با بيان اينكه افرادي كه صاحب نس��ق و 
زمين هستند مي توانند عضو شركت هاي تعاوني 
توليد ش��وند و مديرعامالن شركت هاي تعاوني 
توليد بايد مهندس كش��اورزي باش��ند، افزود: 
مديريت مهم ترين عامل در توفيق شركت هاي 
تعاوني توليد است هر چند عوامل متعددي در 
س��ازندگي و موفقيت شركت هاي تعاوني توليد 

نقش دارند. 

همچني��ن س��تار دهقان��ي، ريي��س گ��روه 
برنامه ريزي و توس��عه شركت هاي تعاوني توليد 
دفتر نظام بهره برداري در اين نشس��ت به يكي 
از مشكالت بخش كش��اورزي يعني پراكندگي 
اراضي اش��اره و اظهار ك��رد: پراكندگي اراضي 
كش��ور موجب افزايش هزينه هاي جانبي نظير 

هزينه هاي ماشين آالت مي شود. 
وي تاكي��د ك��رد: ش��ركت هاي تعاوني توليد 
روس��تايي در مناط��ق مختلف كش��ور معموال 
با بررس��ي كام��ل كارشناس��ان كش��اورزي از 
ظرفيت هاي توليد كشاورزي روستاها و ترويج و 
تشويق بهره برداران آن روستاها به ايجاد تعاوني 
و مطالعه امكان سنجي، مقدمات تشكيل تعاوني 

فراهم مي شود. 
دهقاني اضافه كرد: بنابراين در ش��كل گيري 
ش��ركت هاي تعاون��ي تولي��د روس��تايي جنبه 
دو گانه اي از تمايل بهره برداران و ترويج و تشويق 

مسووالن دخالت دارد. 
به گفته وي پس از موافقت بيشتر بهره برداران 
مناطق پيشنهادي با تش��كيل تعاوني و جواب 
مثب��ت مطالعه امكان س��نجي و پرداخت حق 
عضوي��ت مراحل قانوني تش��كيل تعاوني انجام 

مي شود. 
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پاي��داري وزارت جهاد كش��اورزي دول��ت يازدهم در 
برابر وسوسه واردكنندگان اندك اما پرنفوذ شكر در ماه 

نخست سال 1394 ادامه پيدا كرد. 
در حالي كه در ماه فروردين سال 1393به ميزان 165 
و هزار تن ش��كر به بازار داخل عرضه ش��ده بود، اما در 

فروردين سال جاري واردات به صفر رسيد.
قطع واردات و كاهش يا تثبيت و رش��د بسيار بطئي 
قيمت شكر در بازار داخل نشان داد كه اخبار و تحليل ها 
درباره اينكه اگر ش��كر وارد نشود بازار ملتهب مي شود 

نادرست و با اهداف خاص انجام مي شده است.
جدول ش��ماره يك نشان مي دهد در زمستان 1393 
نيز ش��كر وارد كش��ور نش��ده اس��ت و هيچ اتفاقي هم 

نيفتاده است. 

ج��دول ش��ماره 2 ارق��ام واردات ش��كر از 1384 تا 
فروردين 1394 را نشان مي دهد. در اين مدت 13503 
هزار تن ش��كر به ارزش 6014 ميليون دالر ش��كر وارد 

كشور شده است. 
در حالي كه تا سال 1381 واردات شكر عمدتا توسط 
دولت انجام مي ش��ده اس��ت اما از 1382 به بعد بخش 
خصوصي وارد بازار ش��كر شده است و اوج واردات شكر 
توسط بخش خصوصي سال 1389 است كه در اين سال 
1805 هزار تن شكر وارد بازار داخل شد كه سهم دولت 

در آن سال صفر بوده است. 
در ص��ورت تخصيص بخش��ي از 6 ميلي��ارد دالر ارز 
اختص��اص يافته به واردات براي حمايت از توليد داخل 

شايد امروز درجه خودكفايي به مراتب باالتر بود.

چهارمين ماه بدون واردات شكر نيز رقم خورد
نمودار توليد  و واردات شكر از سال 1380 تا پایان فروردین سال 1394

)ارقام به تن(

آمار واردات شكر از سال 1380  تا پايان فروردين 1394 
به تفكيك واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
دولتي

جمع واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394000

           مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول شماره 2-  واردات شكر از سال 84 تا پايان فروردين سال94 به تفكيك خام و سفيد

 بها جمع واردات
)دالر(

 جمع
واردات

)هزار تن(
)بها )دالر خام

)هزارتن( )بها )دالر  سفيد
)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384

1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385

407,770,710 1170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386

325,013,345 1101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387

324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388

704,520,407 1805 704,520,407 1805 0 0 1389

755,904,844 1234 752,105,334 1228 3,799,510 6 1390

1,072,413,608 1680 1,072,413,608 1680 0 0 1391

832,187,958 1579 832,187,958 1579 0 0 1392

377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393

0 0 0 0 0 0 1394

6,014,761,801 13503 5,520,223,800 12304 494,538,002 1199 جمع
مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران           

جدول شماره 3 - واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385   تا سال 1394

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481
1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170
2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101
285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877
119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805
691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126830138431181718114256

1234
02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681
501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579
88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000823

165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139400

0619جمع هر ماه + ماه هاي قبل
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