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اقتصاد ایران شرایط امروز 
و نگاهی به فردا

فعالیت های اقتصادی به مثابه قوام دهنده 
اصلی در هر جامعه ای و در هر دوره ای 
از تاریخ شناخته شده اند. فعالیت های 
اقتصادی در جامعه ها و در میان افراد 
و گروه ها با دو انگیزه اصلی صیانت از 
موجودیت جامعه و فرد در وهله اول و 
توسعه و رشد درآمد و سطح رفاه در 
گام بعدی انجام می شود. فعالیت های 
اقتصادی همانند فعالیت های اجتماعی، 
امروز  دنیای  در  سیاسی  و  فرهنگی 
و  مقاصد  و  سیاست ها  تأثیر  تحت 
نهادهای  سایر  و  دولت  نهاد  اهداف 

باالدستی قدرت قرار دارند.
امروزی  جامعه های  در  دولت  نهاد 
در  را  کل  قدرت  از  میزان  بیشترین 
اختیار دارد و بسته به اینکه نهادهای 
مدنی تا چه اندازه پیشرفت داشته اند، 
ادامه در صفحه 2

واقعيت سترگ و شيرین
ایستادگي کارشناسانه و مداراجویانه اعضاي 
شکر  و  قند  کارخانه هاي  صنفي  انجمن 
در دو دهه سپري شده و در سه دولت 
با گرایش هاي سیاسي گوناگون، پیامدهاي 
از  یکي  است  داشته  پرشماري  شیرین 
اثبات  شیرین  و  سترگ  پیامدهاي  این 
توانایي هاي مدیران و سهامداران و خانواده 
از  عبور  براي  و شکر  قند  بزرگ صنعت 
با  آنهایي که  بوده است.  روزهاي سخت 
ظاهري نیکو اما اهدافي کور قصد زمین 
زدن صنعت قند و شکر را در ذهن و قلب 
خود مي پروراندند، توانستند با استفاده از 
ترفندهاي گوناگون واردات انبوه شکر را 
به  را  داخل  تولید  و  زده  مباح جا  امري 
تولید  کاهش  کنند.  هدایت  مرگ  دره 
قند و شکر در سقف حدود 500 هزار تن 
براي این گروه کوچك بداندیش شیپور 
اما خانواده بزرگ صنعت  بود  خرسندي 
ایستادند و  قدیمي و اصیل قند و شکر 

استدالل کردند و پیروز شدند. 
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و  سرزمین  هر  افراد  مثل  ایرانیان 
جامعه دیگري نیاز دارند اتومبیل تولید 
داخل مصرف کنند و ضمن اینکه رفاه 
مانع  مي دهند،  افزایش  را  خود  مادي 
وابستگي کشور به واردات انواع اتومبیل 
است  دلیل  همین  به  شوند.  خارج  از 
در  میالدي   1370 دهه  شروع  از  که 
شرایطي که تقاضا براي اتومبیل روندي 
فزآینده داشت، قانون خودرو تصویب و 
دولت هاي وقت مانع واردات شدند. یکي 
از راه هاي حمایت از تولید خودرو ایراني 
وضع تعرفه هاي نزدیك به 100درصدي 
در همه این سال ها بوده است. ایرانیان 
مصرف  ضمن  که  دارند  نیاز  البته 
دام  در  از جمله شکر،  خوراکي ها  انواع 

وابستگي به این محصول که بدون تردید 
اما  نیفتد.  خودروست  از  استراتژیك تر 
دولت هاي وقت از 1370 تا امروز از خودرو 
با اعمال تعرفه هاي باال حمایت کرده و در 
مقابل از محصوالت استراتژیك مثل برنج، 
شکر،  ذرت و سویا حمایت نکرده اند. این 
سخت  سال هاي  در  که  است  درحالي 
ارزي گروهي از واردکنندگان قند و شکر، 
ارز ارزان ترجیحي گرفتند و دالري که 
در بازار حدود 3 هزار تومان بود به قیمت 
1226تومان دراختیار آنها قرار گرفت.  در 
حال حاضر نیز در حالي که ارزهاي معتبر 
برخي  دارند  را  ایران حکم کیمیا  براي 
توانسته اند  غذایي  مواد  واردکنندگان 
که دست کم 12  مبادالتي  نرخ  با  دالر 

درصد ارزان تر از دالر آزاد است دریافت 
کنند.تغییر سطح تعرفه ها به دفعات در 
طول سال یکي از ایرادهاي نظام فعلي 
تعرفه است و پایداري نسبي حداقل یك 
حمایتي  کارکرد  تحقق  براي  آن  ساله 
دورقمي،  مزمن  دارد.تورم  ضرورت  آن 
فشار هزینه ها و کاهش مستمر قدرت 
رقابتي محصوالت، بخشي نگري در بدنه  
دستگاه های سیاستگذار جهاد کشاورزي، 
فقدان و عدم هماهنگي ابزارهاي حمایتي، 
قرار گرفتن تعداد زیادي از کاالها در گروه 
محصوالت راهبردي نیازمند حمایت و 
باعث  تولید،  بخش  توانمندسازي  عدم 
استفاده ابزار تعرفه براي طیف گسترده اي 

از کاالهاي کشاورزي شده است.

يك جدول و يك دنيا تفاوت

به دليل سياستگذاری های غلط برخی مسؤوالن در صنعت قند رخ داد

بهترين سال توليد
 بدترين سال سود و زيان
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واقعيت سترگ و شيرین
ادامه از صفحه اول 

به رغم برخي رفتارهاي ناکارآمد از سوي یك جریان 
کژاندیش در شروع کار دولت یازدهم به ویژه در بخش 
تجارت خارجي که مي خواست وضع را به دوران دولت 
دهم برگرداند، اما خوشبختانه روزگار و زمانه طور دیگر 
شد.اکنون حدود 8 ماه است که به همت و ایستادگی 
وزیر اصیل جهادکشاورزی، شکر خارجي به بازار ایران 
سرازیر نشده است و تحوالت قیمتي و عرضه شکر در 
بازار شکر کمترین نگراني را ایجاد کرده است. اتصال 
تولید به تنظیم بازار اگر با کمي سعه صدر از سوي 
برخي نهادها همراه مي شد البته امروز روزهاي بهتري 
داشتیم. با این همه، اما تجربه مفید قطع واردات شکر 
در شرایط ارزي سخت و در وضعي که امید به تولید 
بیشتر پیش رو بود قطعاً مي تواند تداوم یابد.اکنون 
آن گروه از مدیران کم دانش و یا در حالت بدبینانه 
بداندیش که داوري نادرستي در باره مقایسه روندها و 
فرآیندهاي تولید شکر در داخل با قیمت شکر وارداتي 
را دستمایه قرار داده و حکم به مرگ یك صنعت مهم 
دادند مي توانند نادرستي راه خود را ببینند تا چند روز 
دیگر زمان برداشت چغندر و نیشکر و تولید قند و شکر 
از راه مي رسد و درستي دیدگاه و آمار ارایه شده از طرف 
انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر اثبات مي شود.
بدون تردید مدیران خوش فکر، شجاع و وطن پرست 
این روزهاي وزارت جهاد کشاورزي در صیانت از تولید 
داخل در برابر هجوم واردات، در حافظه تاریخي اقتصاد 
ایران باقي مي ماند. تردید نداریم که کاهش نرخ تورم 
و رسیدن آن به 5 درصد نرخ متوسط تورم در جهان، 
رهاسازي قیمت ارزهاي معتبر در مسیر واقعي شدن 
قیمت آن ارزها و کاهش دخالت هاي غیرمفید دولت 
در حوزه قیمت گذاري و وفاي به عهد آنها در انجام 

توافق ها، آینده روشن را تضمین مي کند.

توضيح ضروری

 1394 خردادماه  145مورخ  شماره   6 صفحه  در 
نشریه شکر، مطلبی با اقتباس از سایت های خبری 
وزیر  محترم  معاون  کشاورز،  عباس  از  نقل  به 
جهادکشاورزی در امور زراعت به اشتباه نقل شده 
بود. ضمن تشکر از دقت نظر این مقام محترم و 
توجه ایشان به نشریه شکر، عین آنچه که ایشان 

خواسته اند در زیر درج می شود.
»آنچه در مورد ارزش واردات سالیانه مواد غذایی و 
سهم محصوالت کشاورزی تولید داخلی در تأمین 
سال های  به  مربوط  گردیده  مطرح  غذایی  انرژی 
ارزش  مذکور  سال های  در  است.  بوده  91و92 
واردات مواد غذایی به ترتیب 14/3 و 13/4میلیارد 
دالر و سهم خودکفایی محصوالت تولیدات داخلی 
در تأمین انرژی غذایی مردم طی سال های مذکور 
به  و  است  بوده  درصد   59/7 و   52/2 ترتیب  به 
غذایی  انرژی  درصد  و 40/3  دیگر 47/8  عبارت 

مردم از واردات تأمین گردیده است.«

اقتصاد ايران شرايط امروز و نگاهی به فردا
ادامه از صفحه اول

بخش دیگری از قدرت موجود در جامعه را به دست می آورند. نهاد دولت در ایران به دالیل گوناگون قدرتی 
فوق العاده دارد و سیاستگذاری های این نهاد توانایی کافی برای رونق و رکود فعالیت های اقتصادی در رشته های 
گوناگون را دارند. فعالیتهای اقتصادی ایران به مثابه فعالیت اصلی برای حفظ و رشد و توسعه جامعه ایرانی و  ارکان 
آن در چه وضعی قرار دارد؟ با توجه به آنچه در سطور باال نگاشته شد، شرایط و روزگار این فعالیت ها در صنعت، 
در حمل و نقل، در کشاورزی، در بانکداری، در...  از سیاست های دولت ها متأثر شده و هستند. واقعیت این است 
که سیطره فوق العاده نیرومند دولت های نهم و دهم برجامعه ایران از جمله فعالیت های اقتصادی هنوز آثارش بر 
جا مانده است و آنچه در اقتصاد ایران در حال حاضر واقعیت دارد از سیاستگذاری های دولت قبلی نیز سرچشمه 
می گیرد. رکود طوالنی فعالیت های تولیدی در بخش های گوناگون به ویژه در صنعت یکی از ویژگی های اصلی 
اقتصاد ایران به حساب می آید. این رکود که موجب شده است به قول رییس اتاق بازرگانی ایران حدود 50 درصد 
از بنگاه های صنعتی ایران تعطیل شوند البته از آثار تحریم حساب می آید. سردرگمی فعاالن اقتصادی نسبت به 
آینده نزدیك و رویدادهایی که اکنون نمی توان آنها را دید بخش دیگری از واقعیت اقتصاد ایران در شرایط حاضر 
است.به طور مثال در حالی که هنوز معلوم نیست پس از توافق ایران وگروه کشورهای 1+5 در وین چه میزان منابع 
ارزی نصیب دولت می شود، برخی برای این پول ها نقشه کشیده و قصد دارند با هدف جلب رضایت شهروندان 
بخشی از منابع را به واردات اختصاص دهند و این موجب نگرانی شده است. از سوی دیگر برخی زمزمه ها وجود 
دارد که شاید دولت دخالت در بازار ارز را با هدف تثبیت نرخ دالر ادامه دهد و اجازه افزایش قیمت ارزهای معتبر 
را از بازار سلب کند و این در حالی است که قیمت ارز می تواند به طور طبیعی روندی فزاینده را طی کند. این 

گونه مسایل و تحلیل ها در شرایط حاضر موجب شده است آینده اقتصاد ایران در پرده ابهام بماند.

دولت و پس از تحریم
 یکی از مسایلی که این روزها ذهن فعاالن اقتصادی ایران را به خود جلب کرده است سیاست های اقتصادی 
ایران پس از عادی شدن شرایط و رفع تحریم های اقتصادی است. آنطور که از مدیران ارشد دولت نقل شده است 
رفع تحریم ها از آذرماه 1394 رخ می دهد و محدودیت های اعمال شده سازمان ملل متحد، آمریکا، اروپا، ژاپن ، 
استرالیا و کانادا نیز به مرور لغو و یا بی اثر خواهند شد. یکی از پیامدهای این وضع تازه، باز شدن راه دادوستد کاال، 
سرمایه و خدمات بانکی و سرمایه ای و از همه مهم تر آزادتر شدن شرایط  تجارت خارجی با جهان است. دولت 
یازدهم دو راه پیش رو دارد. راه نخست و منطقی این است که این برطرف شدن محدودیت ها را به فال نیك 
گرفته و به سویی حرکت کند که اقتصاد ایران شامل کشاورزی، صنعت و امور زیربنایی را به سمت اتکای عقلی 
و اقتصادی به نیروهای داخلی سوق دهد. به این معنی که با حمایت های علمی – کارشناسانه از تولید صنعتی و 
کشاورزی، اجازه حذف تدریجی تولیدات این دو بخش را ندهد و فضای رشد و توسعه واقعی  آنها را فراهم کند. 
راه دوم که احتماال برخی افراد دارای دیدگاه های سیاسی کوتاه مدت ممکن است به دولت ارایه دهند، دادن 

آزادی عمل به واردات به ویژه در بخش های حساس است.

کشاورزی و شکر
بررسی آمارهای در دسترس نشان می دهد که به رغم محدودیت های ارزی و تجاری، اما سیاست های 
دولت های نهم و دهم گونه ای بود که ساالنه چندین میلیارد دالر از منابع ارزی به واردات شکر، روغن نباتی، 
گندم،  برنج و... اختصاص داده می شد. سال هایی بوده است که ارزش واردات چند قلم کاالی کشاورزی بیش از 
10 میلیارد دالر شده است. دولت های نهم و دهم تحت تاثیر برخی دیدگاه های انحرافی و غیرکارشناسانه که 
تحلیل شان این بود که »کاالهای وارداتی کشاورزی ارزانتر از کاالهای تولید داخل است« راه واردات را هموار 
کردند . به طور مثال می توان به اوج گیری واردات شکر در سال های 1385 و 1389 اشاره کرد که در این دو 
سال حدود 2 میلیارد دالر شکر به بازار ایران سرازیر شد. به نظر می رسد وزیر محترم جهاد کشاورزی دولت 
یازدهم که سابقه مدیریت ارشد در این بخش را تجربه کرده است و تا امروز نیز با استدالل اقتصادی و منطقی 
راه واردات را ناصاف کرده است باید در وضعی باشد که این راه را ادامه دهد. واقعیت این است که سالهایی مدارا 
با انواده بزرگ قند و شکر اعم از کشاورزان زحمتکش، مدیران و کارکنان و سهامداران کارخانه های قندو شکر  
و مراقبت از شرایط رو به رشد امروز می توان ضریب امنیت غذایی در داخل به ویژه تولید شکر را به جای مطمئن 
و مناسبی رساند. این یك واقعیت است که در سال های 1386 تا امروز و به رغم بی مهری ها  اثبات شده است 
و می تواند دستمایه حرکت ها و سیاستگذاری های بعدی باشد. در این سال ها میزان شکر تولید داخلی که تا 
مرز 500 هزار تن در سال سقوط کرده بود  به مرور رشد را تجربه کرد و رکورد 120ساله تولید شکر در کشور را 
شکست. واقعیت اقتصاد شکر در حال حاضر این است که تولید داخل با تنظیم مناسب بازار توسط نهاد دولتی 
و اعضای انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر آرامش را به بازار برگردانده است و نگرانی وجود ندارد کمی 
صبر و مدارا با چاشنی حمایت های منطقی بدون تردید آینده شکردر ایران را به سمت روشنایی و امید خواهد 
برد. این وضع امروز را واقعیت شیرین اقتصاد شکر بدانیم و بر اد امه وضع موجود تا قطع وابستگی همت گماریم.
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بهترین سال توليد
 بدترین سال سود و زیان

قند  کارخانه هاي  مالي  صورت هاي  بررسي 
بیش  مي دهد  نشان   1393 سال  در  وشکر 
زیان  با  شکر  و  قند  کارخانه هاي  از  نیمی  از 

مواجه شده اند. 
براي صنعت قندوشکر در  ناخوش  اتفاق  این 
شکر  تولید  میزان  که  است  داده  رخ  حالي 
و  مساعد  وضعي   1392-93 زراعي  سال  در 
روبه رشد را تجربه کرده است که خالف روند 

صورت هاي مالي است. 
چرا در حالي که بخش واقعي این صنعت اعم 
و شکر  قند  و  نیشکر  و  قند  تولید چغندر  از 
کارخانه ها  مي کند  تجربه  را  فزاینده  روندي 
ناخوشي  مالي  روزگار  و  شده  مواجه  ضرر  با 
این  مدیران  از  شماري  با  گفت وگو  دارند. 
تصمیم هاي  آنها  که  مي دهد  نشان  صنعت 
مدیران  از  گروهي  غیرکارشناسانه  و  مقطعي 
ارایه  و  قیمت گذاري  حوزه هاي  در  دولتي 
ناکارآمدي هاي  دالیل  از  را  غلط  تحلیل هاي 
شکر  قیمت  کردن  تکه  دو  مي دانند.  مالي 
دولت  مي رسد  نظر  به  که  وعده اي  دادن  و 
شدن  بدتر  در  ندارد  را  آن  انجام  توانایي 

صورت هاي مالي کارخانه ها مؤثر بوده است. 
به  یارانه  مابه التفاوت  پرداخت  که  حالي  در 
است  شده  منسوخ  دنیا  در  تولیدکنندگان 
را تحمیل کرده  این روش  اما برخي مدیران 
شکر  کیلو  هر  تولید  براي  که  دادند  وعده  و 
200 تومان یارانه خواهند داد که  متأسفانه 
تاکنون به عهد خود وفا نکرده اند.... عالوه بر 
این اعمال قیمت هاي تحمیلي مزد و چغندر 
و سوخت به کارخانه  ها از یك طرف و تحت 
قیمت گذاري  حوزه  در  آنها  دادن  قرار  فشار 
دولتي از طرف دیگر دخل و خرج کارخانه ها 
را از تعادل خارج کرد و کفه سنگین هزینه ها 
سودآوري  کاهش  موجب  درآمد  به  نسبت 

شده است. 
از  را  کارخانه ها  اینکه  براي  محترم  دولت 
باید  کند،  دور  زیاندهي  و  ریسك  منطقه 
به  اداري  دستورات  پیچ و خم هاي  از  را  آنها 
حالي  در  کند  رها  دولتي  قیمت گذاري  ویژه 
که قیمت ده ها هزار قلم کاال در بازار تعیین 
که  شکر  روي  قیمت گذاري  تحمیل  مي شود 
یك  براي  شغل  ایجاد  فایده اش  تنها  شاید 

گروه کوچك دولتي باشد معنایي ندارد. 
که  است  گونه اي  شرایط  که  حالي  در 
زودي ها  این  به  آسیب دیده  کارخانه هاي 
برخي  مي تواند  دولت  نمي شوند  سرپا 
حمایت هاي میان مدت را تعریف و براي اطالع 
اینکه هست،  از  تا وضع  ابالغ کند   سهامداران 

بدتر نشود.

يك جدول و يك دنيا تفاوت
ادامه از صفحه اول

 این وضعیت، حمایت تعرفه اي بخش را از هدفمندي به سمت پراکندگي متمایل کرده و امکان حمایت هدفمند 
و موثر را سلب کرده است. میانگین تعرفه محصوالت کشاورزي و مواد غذایي ایران در سال 1391 حدود 30/4 بوده 
است. اما این سطح از حمایت تعرفه اي به طور یکنواخت بین کل گروه هاي کاالیي توزیع نشده است. تولیدات لبني، 
میوه ها، ادویه جات، غالت، شکر و نوشیدني ها بین 25 تا 45 درصد حمایت تعرفه اي مي شوند. سایر گروه ها نیز 20 
تا 30 درصدي حمایت مي شوند. این وضعیت تفاوت متوسط تعرفه گروه هاي مختلف را به حداقل رسانده و ضریب 
تغییرات متوسط تعرفه بین گروه ها نزدیك به صفر و حدود 0/27 است.تجربیات مستند جهاني خالف چنین وضعیتي 
را نشان مي دهد. در نظام تعرفه کشاورزي کانادا در حالي که میانگین تعرفه کشاورزي حدود 16 درصد است، از تولیدات 
لبني و دامي حمایت 229 و 24 درصدي صورت مي گیرد. سایر گروه هاي کاالیي مشمول حمایت تعرفه اي باال نبوده و 
تعرفه آنها کمتر از 10 درصد است. حمایت هدفمند تعرفه در این کشور باعث تفاوت زیاد در متوسط تعرفه گروه هاي 
کاالیي شده به گونه اي که ضریب تغییرات متوسط تعرفه گروه هاي کاالیي بخش کشاورزي 4/14 است. در اتحادیه 
اروپا بخش عمده اي از حمایت هاي کشاورزي با ابزار پرداخت مستقیم به کشاورزان محقق مي شود و در زمینه حمایت 
مرزي توسل به موانع فني و بهداشتي مجاز در سطح باالیي براي تحدید واردات به کار گرفته مي شود. حمایت تعرفه اي 
نیز به چند گروه کاالیي منحصر شده است و تنها از تولیدات دامي، شکر و نوشیدني ها حمایت تعرفه اي 53، 32 و 
20 درصدي صورت مي گیرد. تعرفه سایر گروه هاي کاالیي در سطح حداقلي تعیین مي شود به گونه اي که متوسط 
تعرفه کشاورزي حدود 13 درصد و ضریب تغییرات متوسط تعرفه بین گروه ها 1/15 است. ژاپن نیز با وجود میانگین 
14 درصدي کل تعرفه بخش کشاورزي، ساختار هدفمند تعرفه کشاورزي حمایت 90 درصدي از لبنیات، حمایت 28 
درصدي از غالت و شکر را فراهم کرده است و ضریب تغییرات بین گروه هاي مختلف 1/75 است.توزیع یکنواخت تعرفه 
بین همه گروه هاي کاالیي و پراکندگي و هدفمند نبودن تعرفه باعث شده است ضریب تغییرات بین گروهي درکانادا، 
ژاپن و اتحادیه اروپا به ترتیب 15، 6 و 4 برابر ایران باشد.در کشورهاي دیگر ابزار تعرفه به صورت هدفمند براي حمایت 
از کاالهاي آسیب پذیر صورت مي گیرد و سطح باالي تعرفه بر کاالي وارداتي اعمال مي شود به گونه اي که امریکا و 
ژاپن متوسط وزني تعرفه حدود 84 درصد متوسط ساده آن، در اروپا 65 درصد و در برزیل و هند متوسط وزني تعرفه 
کشاورزي 1/2 و 1/4 برابر میانگین تعرفه ساده است.نگاه حمایت گراي مؤثر و هدفمند امکان حمایت تعرفه اي 605 و 
695 درصدي از برخي تولیدات لبني در اتحادیه اروپا و ژاپن، حمایت تعرفه 550 درصدي در کانادا براي حمایت از 
برخي تولیدات دامي، 350 درصدي در امریکا براي حمایت از نوشیدني ها و مواد دخاني و بیش از 1000 درصدي در 
نروژ براي حمایت برخي کاالهاي کشاورزي را فراهم کرده است.اما در ایران تعرفه هاي باال به طور عمده بر کاالهاي 
داراي ممنوعیت شرعي ورود و کاالي صادراتي )میوه ها( وضع مي شود. فقدان هدفمندي نظام تعرفه کشاورزي و ترجیح 
منافع مصرف کنندگان به تولیدکنندگان کشاورزي باعث شده است، حدود 65 درصد واردات کشاورزي ایران با تعرفه 4 
درصد انجام شود. ارقام جدول یاد شده نشان دهنده یك دنیا تفاوت میان رفتارها و سیاست هایي است که برخي مدیران 
ایراني با مدیران کشورهاي دیگر دارند. در حالي که کشورهایي مثل ژاپن، کانادا، امریکا، استرالیا از محصوالت کشاورزي 
خود با تعرفه هاي مؤثر باال حمایت مي کنند، اما برخي مدیران آسانگیر این کار را انجام نمي دهند. آزادي اقتصادي و 
تجارت آزاد براي ایران موقعي ضروري است که همه چیز از جمله نرخ ارز، نرخ خرید چغندر، نرخ مزد و سوخت آزاد 

باشد و رقابت دایمي باشد.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس

پراکندگي حمايت تعرفه اي در گروه هاي کااليي در سال 2012

گروه هاي کااليي
میانگین ساده تعرفه گروه هاي کااليي

ايرانامريكاچینژاپناروپاکانادا
2420/418/114/82/220حیوانات زنده و تولیدات دامي

228/552/989/61219/934لبنیات
3/310/712/514/84/745میوه، سبزي و گل و گیاه

7/76/216/114/73/331قهوه و چاي
23/817/127/524/33/132غالت و فرآورده ها

4/185/61110/84/818دانه هاي روغني و روغن ها
4/532/127/527/414/428قند و شکر

3/819/915/322/31434نوشیدني و دخاني
00014/94/126پنبه

6/84/36/211/31/121دیگر تولیدات
0/911/85/710/80/819ماهي ها

16/213/213/915/64/730/4میانگین ساده کل
4/141/151/750/371/370/27ضریب تغییرات میانگین هاي کاالیي

مأخذ: منبع محاسبات وتحقیق
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پيش بيني مي شود قيمت شکر پتانسيل محصوالت جانبي نيشكر

داليل روند كاهنده كاهش جهاني  نیشکر در کشورهاي مختلف از اواسط قرن نوزدهم در ابتدا براي تولید شکر کشت مي شده 
است. پس از بحران انرژي جهاني در سال 1973 بود که ارزش نیشکر و محصوالت جانبي 
توجه دانشمندان و فنآوران را به خود جلب کرد. امروزه، نیشکر به عنوان یکي از بهترین 
تبدیل کننده هاي انرژي خورشیدي به زیست توده  و شکر در نظر گرفته مي شود. زیست 
توده که حاوي فیبر، لیگنین، پنتوسان و پیت مي باشد را مي توان به محصوالت با ارزش 
افزوده با استفاده از مواد شیمیایي، بیوشیمیایي و میکروبي مناسب تبدیل کرد.نیشکر یك 
محصول چند منظوره است که به عنوان یك منبع غني غذایي )ساکارز، شکر زرد و شربت(، 
فیبر )سلولز(، علوفه )برگ هاي سبز و سرني از کارخانه نیشکر، تفاله نیشکر، مالس و برخي 
از فیلتر کیك(، سوخت و مواد شیمیایي )باگاس، مالس و الکل( معرفي مي شود.تقریبا همه 
کشورهاي جهان که نیشکر تولید مي کنند، به این نکته توجه دارند که هر چند تولید شکر 
از نیشکر بدون شك مهم ترین محصول تولیدي مي باشد، از آن مي توان براي تولید بسیاري 
از محصوالت متنوع با ارزش افزوده باالتر استفاده کرد، به جاي آن که فقط به یك محصول 
مانند شکر وابسته باشند.سطح آگاهي کشورها در این زمینه باال رفته است و کشورها در حال 
ساخت و توسعه »مجتمع شکر« با تمرکز بر اقتصاد و بهره برداري پایدار از صنعت نیشکر و 
تکیه بر تولید محصوالت جانبي مي باشند، به خصوص در کشورهایي مانند استرالیا، برزیل، 
کوبا، موریس، تایوان، آفریقاي جنوبي و غیره بیشتر مورد توجه قرار  گرفته است در هند، 
بسیاري از شرکت ها، واحدهاي تولید شکر خود را به مجتمع کشت و صنعتي تبدیل کرده اند 
و تولید انواع مواد شیمیایي و محصوالت مختلف از نیشکر و محصوالت جانبي آن از اهداف 
این تغییر است.راه اندازي صنایع بر اساس محصوالت جانبي نیشکر داراي چند مزیت است. 

1- مواد زائد مي توانند با اتخاذ فناوري مناسب تبدیل به محصوالت باارزش شود. 2- 
ایجاد فرصت اشتغال، به ویژه در مناطق روستایي و به نوبه خود وضعیت اقتصادي افراد 
درگیردر این صنایع را بهبود مي بخشد. 3- جنبه مهم استفاده از این محصوالت جانبي 
کمك به حداقل رساندن خطرات آلودگي محیط زیست مي باشد. محصوالت مانند باگاس 
و مالس نیشکر ممکن است، مشکل آلودگي جدي براي محیط زیست ایجاد کنند. استفاده 
از این محصوالت به حداقل رساندن آلودگي کمك مي کند. باگاس محصول مهم صنعت 
تولید شکر ارزان ترین منبع مواد خام براي پالپ صنعتي به دلیل محتواي سلولز باالي آن 
است. مواد خام مورد استفاده در صنایع سلولزي مانند کاغذ، تخته و... از خمیر چوب از 
درختان جنگل به دست آمده، که مطمئناً باعث عدم تعادل زیست محیطي مي شود. بنابراین 
نیشکر مي تواند در محافظت و حفظ محیط زیست بسیار مؤثر باشد.4- راه اندازي صنایع 
مبتني بر محصوالت جانبي در بهبود اقتصادي صنعت تولید شکر کمك خواهد کرد.5- در 
حال حاضر سناریوي تجارت بین المللي شکر به دلیل کاهش در قیمت بین المللي شکر 
بسیار دشوار شده است. از این رو راه اندازي واحدهاي صنعتي بر پایه محصوالت جانبي، 
سرمایه گذاري سودآوري خواهد بود.در حال حاضر، نیشکر به عنوان مواد غذایي )شکر(، فیبر 
)سلولز(، سوخت )باگاس( و علوفه )سر شاخه سبز، خاشاك، مالس و غیره( مورد استفاده 

قرار مي گیرد.

  برنامه توليد اتانول سوختي در هند
با نظر به تقویت بخش کشاورزي و کاهش آلودگي محیط زیست، دولت هند بررسي هاي 
الزم براي عرضه اتانول بنزین را در کشور انجام داده است. به منظور آشکار شدن جنبه هاي 
اقتصادي و عملیاتي ترکیب 5 درصد اتانول با بنزین که اداره استاندارد هند براي بنزین مجاز 
شمرده است، تحقیقات در حال انجام است. دولت سه پروژه آزمایشي راه اندازي کرده، دو 
پروژه، ماهاراشترا و یکي در اواتراپرداش در طول ماه آوریل و ژوئن 2001، این پروژه هاي 
آزمایشي بنزین با اتانول 5 درصد تنها به جایگاه هاي خاصي داده مي شد.با توجه به چشم انداز 
انرژي جهان )2005( تا سال 2030 مصرف هند 5/6 میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود 
)مصرف جهاني 120 میلیون بشکه در روز(، 94 درصد از طریق واردات تأمین خواهد شد. 
نیاز فعلي نفت حدود 114 میلیون تن در سال، 75 درصد آن به هزینه 120000 کرور 
روپیه وارد مي شود. حدود 112 میلیون تن )95 درصد از کل( نفت فقط در بخش حمل ونقل 
مصرف مي شود. ورودي انرژي در بخش کشاورزي نیز در حال افزایش است و بخشي از این 
انرژي باید از سوخت هاي زیستي که تجدیدپذیر هستند تأمین شود.دولت هند ترکیب 5 
درصد را از اول اکتبر 2006 اجباري کرده، بر اساس این برنامه، نیاز به سوخت اتانول در 

حدود 500 میلیون لیتر خواهد بود.

چرا قیمت هاي محصوالت کشاورزي در جهان به رغم نرخ تورم متوسط 5 درصد در 
سال روندي کاهنده پیدا کرده است؟

گزارش حاضر که بخشي از تازه ترین تحلیل ارایه شده از طرف سازمان خواربار و 
کشاورزي جهاني است تالش مي کند به این پرسش پاسخ دهد و تحوالت آینده را 

بررسي کند.
انتظار بر آن است قیمت هاي اسمي شکر نسبت به قیمت هاي پایین چند سال گذشته 
افزایش یابد. در چهار سال گذشته، مازاد جهاني شکر و کاهش ارزش پول رایج برزیل در 
مقایسه با دالر امریکا به افت قیمت هاي جهاني شکر منجر شده بود. کشورهاي تولیدکننده 
شکر در حال تعدیل محصول شان هستند که این موضوع باعث خواهد شد تا بازار جهاني 
شکر وارد مرحله کسري شود و قیمت ها روند صعودي را تجربه خواهند کرد. قیمت هاي 
شکر در طي دوره پیش بیني 2015 تا 2024، پرنوسان باقي خواهند ماند که به دلیل 
سیکل تولیدي بعضي از کشورهاي مهم آسیایي تولیدکننده شکر است. انتظار بر آن است 
که اثر حذف سهمیه هاي شکر در اتحادیه اروپا در سال 2017 منجر به کاهش قیمت 
شکر در داخل اتحادیه اروپا گردد اما تاثیر آن بر بازارهاي جهاني نامعلوم است. پیش بیني 

مي شود قیمت هاي واقعي شکر به سطوح قبل از اوج قیمتي سال 2009 بازگردند.
شاخص قیمت غذایي فائو، تغییرات ماهانه قیمت هاي بین المللي سبد محصوالت غذایي 
را نشان مي دهد. این شاخص از میانگین شاخص قیمت 5 گروه محصولي )غالت، شکر، 
روغن هاي گیاهي، لبنیات  و گوشت( تشکیل شده که با میانگین سهم هاي صادراتي هر 
گروه براي سال هاي 2004-2002 وزن دار شده اند. شاخص قیمت غذایي فائو در ماه مه 
سال 2015 به طور میانگین 166/8 واحد بود که به میزان 2/4 واحد )1/4 درصد( کمتر 
از ماه آوریل بود. همچنین شاخص فوق 43/6 واحد )20/7 درصد( کمتر از میزان متناظر 
سال گذشته بود. غالت و محصوالت لبني بیشترین نقش را در کاهش شاخص قیمت 

غذایي فائو در ماه مه داشتند.
میانگین شاخص قیمت غذایي فائو در ماه مه سال 2015 به کمترین میزان خود پس 
از ماه سپتامبر سال 2009 رسید. شاخص قیمت غذایي فائو از ماه ژانویه تا ماه مه سال 
2015 از روندي نزولي برخوردار بوده در مقایسه با سال هاي قبل، میزان آن کمتر بوده 

است.
در ماه مه سال 2015، میانگین شاخص قیمت غالت فائو 160/8 بوده که 6/4 واحد 
کمتر از ماه آوریل و 46 واحد )22/4 درصد( کمتر از ماه مه سال 2014 است. ذخایر 
فراوان غالت به همراه چشم انداز مساعد براي محصول سال 2015 به حفظ روند کاهشي 
قیمت غالت کمك کرده است. همچنین به تعویق انداختن خرید توسط بسیاري از 
کشورهاي واردکننده و نیز پیش بیني کاهش تجارت در کاهش قیمت غالت نقش داشته 
است.شاخص قیمت روغن هاي گیاهي فائو در ماه مه سال 2015 به طور میانگین 154/1 
بوده و 3/9 واحد )2/6 درصد( بیشتر از ماه آوریل اما 41 واحد )21 درصد( کمتر از ماه 
متناظر سال گذشته بود. افزایش قیمت روغن هاي گیاهي در ماه مه نسبت به ماه گذشته 
به خاطر افزایش قیمت روغن پالم و سویا بود. افزایش قیمت روغن پالم اساساً به دلیل 
نگراني درباره پدیده ال نینوي احتمالي است که مي تواند بر تولید روغن پالم در جنوب 
شرق آسیا اثرگذار باشد. این در حالي است که قیمت روغن سویا به دلیل ازسرگیري 
تقاضاي وارداتي به ویژه توسط چین افزایش یافته است. قیمت روغن آفتابگردان و گلرنگ 

نیز به دلیل پیش بیني کاهش تولید و عرضه هاي صادراتي، افزایش یافته اند.
شاخص قیمت محصوالت لبني فائو در ماه مه سال 2015 به طور میانگین 167/5 
بود که 5 واحد )2/9 درصد( کمتر از ماه آوریل و 71/5 واحد )29/9 درصد( کمتر از ماه 
مه سال گذشته بود. بیشترین کاهش شاخص قیمت در پودرهاي شیر و کره مشاهده 
شد اما شاخص قیمت پنیر ثابت ماند. وجود ذخایر زیاد در نیوزیلند و افزایش عرضه هاي 
صادراتي در اروپا، عامل مهمي در کاهش قیمت فرآورده هاي لبني است. همچنین تولید 
فرآورده هاي لبني در نیمکره شمالي به نقطه اوج فصلي خود خواهد رسید. قیمت هاي 
کمتر لبنیات به افزایش خرید این فرآورده ها توسط کشورهاي MENA )خاورمیانه و 

شمال آفریقا( منجر شده است.
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ضرر كشورهاي در حال توسعه در دوئل تجارت آزاد جهاني به سطح قبل از اوج قيمتي سال 2009 برگردد

در حالي وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیوستن ایران به آزادسازي تجاري استقبال کرده محصوالت مهم كشاورزي
است، که فائو مي گوید، 75 درصد سود آزادسازي تجاري به جیب کشورهاي توسعه یافته 
مي رود.  وزیر صنعت، معدن وتجارت در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاري ایران و 
اتحادیه اروپا که یکم و دوم مرداد در وین برگزار شد،  تأکید کرد: ایران خود را براي پیوستن 
به سازمان تجارت جهاني آماده مي کند و عالقه مند به مذاکره و انعقاد موافقتنامه هاي تجاري 

با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست. 
در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاري ایران و اتحادیه اروپا،  تجار، صنعتگران و 
مقاماتي از جمهوري اسالمي ایران و کشورهاي اتریش، فرانسه، انگلستان، آلمان و سایر 
کشورها حضور داشتند. اما سازمان خواروبار جهاني در گزارشي اعالم کرده است، با پیوستن 
کشورها به سازمان تجارت جهاني بیشترین سود نصیب کشورهاي توسعه یافته مي شود و 

کشورهاي در حال توسعه سود بسیار کمتري از آزادسازي تجاري خواهند داشت. 
به گزارش فائو در صورتي که 165 میلیارد دالر از آزادسازي تجاري در بخش کشاورزي 

حاصل شود سه چهارم آن به جیب کشورهاي توسعه یافته خواهد رفت. 
به نقل از سازمان خوارو بار جهاني این سازمان در این باره که چرا کشورهاي در حال 
توسعه، کمتر از کشورهاي توسعه یافته از آزادسازي تجارت سود مي برند؟ اعالم کرده است، 
یك دلیل این است که اکثر کشورهاي در حال توسعه به واردکننده خالص کاالهاي کشاورزي 
تبدیل شده اند و اندکي افزایش در قیمت هاي جهاني آنها را صادرکننده خالص نخواهد کرد. 
در کشورهاي در حال توسعه، زیاني که مصرف کنندگان خواهند دید، بیشتر از سودي است 
که تولیدکنندگان خواهند برد. این نتیجه گیري، که تولیدکنندگان در کشورهاي در حال 
توسعه کمتر سود خواهند برد، به دلیل عوامل زیر است: بررسي هاي زیادي نشان مي دهد 
که کاهش یارانه ها در کشورهاي OECD )سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي( فقط 
باعث جابه جایي سهم بازار بین کشورهاي عضو خود این سازمان خواهد شد، زیرا دخالت هاي 
قیمتي این سازمان عمدتاً بر کاالهاي داراي منشأ مناطق معتدل متمرکز است و مي دانیم 
که عامل محدودکننده تولید اینگونه محصوالت در کشورهاي در حال توسعه بیش از اینکه 

سیاست هاي حمایتي سایر کشورها باشد، طبیعي و اقلیمي است. 

  تعلق سه چهارم سود تجارت آزاد کشاورزي به کشورهاي توسعه یافته
در صورت حذف تمام سیاست هاي دخالتي در کشاورزي، ساالنه 165 میلیارد دالر به رفاه 
جهاني افزوده خواهد شد. اما سه چهارم این مبلغ به کشورهاي توسعه یافته تعلق خواهد 
داشت. کشورهاي در حال توسعه در محصوالتي مانند قهوه، کاکائو، چاي، ادویه و میوه هاي 
گرمسیري مزیت نسبي دارند و کشورهاي توسعه یافته تعرفه هاي وارداتي این قبیل محصوالت 
را قبال کاهش داده اند و در نتیجه، ادامه آزادسازي آثار اندکي براي این کشورها خواهد 
داشت. منافع مورد انتظار از افزایش قیمت و پایداري آن همیشه به کشاورزان کشورهاي در 
حال توسعه منتقل نمي شود. به دلیل ناکافي بودن زیربناها و نارسایي نظام بازار، بسیاري از 

کشورهاي در حال توسعه اصوالً از بازار جهاني دور مي مانند. 
تا زماني که قیمت هاي داخلي تا حدود زیادي انگیزه هاي به وجود آمده در بازار جهاني را 

خنثي مي کند، کشاورزان کشورهاي در حال توسعه از آزادسازي سودي نخواهند برد. 
در موافقت نامه کشاورزي کشورهاي توسعه یافته باید حداقل 20 درصد و کشورهاي در 
حال توسعه 13/3 درصد از حمایت بخش کشاورزي را کاهش دهند اما در عمل بسیاري 
کشورها فشار زیادي در کاهش حمایت ها از بخش کشاورزي احساس نمي کنند، زیرا اصوالً 
ارقامي که به عنوان پایه در نظر گرفته شده است، به قدري باال هستند که حتي پس از 
انجام کاهش ها نیز بخش مهمي از حمایت ها سر جاي خود باقي مي ماند. در حقیقت، میزان 
کل حمایت کشورهاي عضو OECD از کشاورزي در سال هاي 2000-1998 در مقایسه 
با سال هاي قبل از تصویب موافقتنامه کشاورزي حتي بیشتر بود. یارانه هاي صادراتي هنوز 
باالست. موافقتنامه کشاورزي براي نخستین بار یارانه هاي مستقیم به صادرات کشاورزي 
را مشمول نظارت بین المللي کرد. یارانه هاي غیرمستقیم )مانند ضمانت اعتباري صادرات و 
کمك هاي غذایي( نیز مشمول شدند. قرار شد کشورهاي توسعه یافته 36 درصد و کشورهاي 
در حال توسعه 24 درصد از هزینه هاي صادراتي خود را بکاهند. درباره کاهش حجم یارانه 
صادراتي نیز مذاکره شد و مقرر شد کشورهاي توسعه یافته 21 درصد از هر کاال و کشورهاي 
در حال توسعه 14 درصد از هر کاال کاهش دهند. کشورهاي کمتر توسعه یافته در این جا هم 

از معافیت برخوردار شدند. اتحادیه اروپا بیشترین یارانه هاي صادراتي را دارد. 

میانگین شاخص قیمت شکر فائو در ماه مه سال 2015، 189/6 واحد بود که 3/7 واحد 
)2 درصد( بیشتر از ماه آوریل و 70 واحد )27 درصد( کمتر از ماه مه سال 2014 بود.

در طي 10 سال آینده، قیمت واقعي محصوالت مهم کشاورزي از سطوح قیمتي سال 
2014 کاهش خواهند یافت اما همچنان باالتر از سطوح قیمتي پیش از سال 2007 باقي 
خواهند ماند. قیمت محصوالت کشاورزي در اوایل دهه 2000 پایین بود اما با شروع سال 
2007، قیمت ها از روندي افزایش و پرنوسان برخوردار شدند. در سال 2013 روند کاهشي 
قیمت ها شروع شد و انتظار روند کاهشي قیمت ها تا سال 2024 وجود دارد. نکته قابل 
ذکر در اینجا این است که وجود روند کاهش قیمت هاي واقعي محصوالت کشاورزي به 

معناي عدم احتمال وجود نوسانات قیمتي برخي از محصوالت نیست.
قیمت هاي  آزمون حساسیت  از   OECA-FAO کشاورزي گزارش چشم انداز  در 
محصوالت کشاورزي به عوامل چندي از قبیل رشد درآمد، نرخ هاي ارز، قیمت هاي نفت 
و... در کشورهاي مختلف استفاده شده و در نهایت نتایج تحلیل هاي تصادفي تفسیر شدند. 

در زیر به برخي از این نتایج اشاره مي شود.
و  کشاورزي  محصوالت  قیمت  بر  مختلفي  کانال هاي  طریق  از  خام  نفت  قیمت 
سوخت هاي زیستي اثرگذار است. در مورد محصوالت کشاورزي، قیمت پایین تر نفت خام 
به کاهش هزینه هاي انرژي و کود شیمیایي منجر مي شود. تأثیر این عامل با توجه به 
نسبت هزینه انرژي در کل هزینه تولید کشورها متفاوت خواهد بود. براي نمونه برآوردها 
حاکي از آن است که در امریکا، هزینه انرژي و کود شیمیایي به ترتیب 10 درصد و 
20/8 درصد هزینه تولید غالت دانه درشت را در کشور به خود اختصاص مي دهد. این 
سهم ها به طور قابل توجهي در کشورهاي در حال توسعه کمتر است چرا که سیستم هاي 
تولیدي در این کشورها کمتر مکانیزه اند و انتقال قیمتي پاییني میان قیمت هاي محصول 
و انرژي وجود دارد.در مورد سوخت هاي زیستي، وضعیت متفاوتي وجود دارد.تقاضا براي 
سوخت هاي زیستي، عمدتاً تحت تأثیر سیاست هاي دولتي و رابطه میان قیمت هاي 
نفت خام و سوخت هاي زیستي است. در زمان کاهش قیمت نفت خام، انگیزه سوخت هاي 
زیستي کاهش یافته و از رقابت کمتري برخوردار مي شود. این موضوع به تقاضاي بازاري 

پایین تر و سرمایه گذاري کمتر براي این نوع سوخت ها منجر مي شود.
در حال حاضر مشخصه بازار انرژي، عرضه هاي فراوان و رقابت قیمتي قوي در میان 
تولیدکنندگان مهم است که در نهایت کاهش قیمت نفت خام را در آینده همراه خواهد 
داشت. انتظار بر آن که قیمت اسمي نفت خام تا سال 2024 به 88/1 دالر در هر بشکه 
برسد. بر اساس توضیحات فوق، قیمت هاي پایین تر نفت خام به کاهش قیمت محصوالت 
کشاورزي در کوتاه مدت منجر خواهد شد. از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش قیمت، عملکرد 
باالتر از میانگین محصوالت مهم کشاورزي به ویژه در مورد غالت و دانه هاي روغني در 
دو سال اخیر مي باشد. شرایط آب و هوایي، سیاست ها، رشد اقتصادي، رشد جمعیت و 

نرخ هاي ارز از سایر عوامل اثرگذار بر کاهش قیمت محصوالت کشاورزي هستند.
منبع: موسسه پژوهش در برنامه ريزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی
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ریيس کميسيون کشاورزي،  آب و منابع طبيعي تحليل کرد

کشاورزي هراسي با هدف توسعه واردات
رییس کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعي با 
بیان اینکه ایران کشوري کشاورزي است، گفت: با شرایط 
فعلي توان تولید 300 میلیون تن محصول کشاورزي 
کشاورزي هراسي  با  عده اي  که  درحالي  دارد،  وجود 
عباس  داده اند.  جلوه  غیرکشاورزي  کشوري  را  ایران 
منابع  و  آب  کشاورزي،  کمیسیون  رییس  رجایي، 
ویژه  زیستي  محرك  از  رونمایي  همایش  در  طبیعي 
گندم )فالویت( با بیان اینکه بخش کشاورزي نیازمند 
تغییر رویکرد است و این تغییر با عزم ملي امکان پذیر 
یا  با غرض  یا ناخواسته،  است، گفت: عده اي خواسته 
بدون غرض، با تفکر و بدون تفکر جریاني را در کشور 
با عنوان کشاورزي هراسي ایجاد کرده اند و مي خواهند 
راه خودکفایي را مسدود کنند. وي با بیان اینکه این 
عده مي گویند ایران کشوري کشاورزي نیست و یك 
کشور تجاري است، افزود: این دیدگاه بسیار خطرناك 
ترویج  را  کشاورزي هراسي  که  کساني  برخالف  است. 
مي دهند، اتفاقاً ایران کشوري کشاورزي است، ما اگر از 
راه کشاورزي وارد شویم نه تنها مي توانیم غذاي خودمان 
را تولید کنیم، بلکه قادر هستیم غذاي کشورهاي دیگر 
کشاورزان  کنیم.  تولید  نیز  را  همسایه  کشورهاي  و 
مي توانند از محل تولیدات محصوالت کشاورزي کشور 
را مستقل کنند و این امر شدني است. وي با طرح این 
سؤوال که چه کسي گفته، کشور ایران بي آب است و 
مي شود،  مصرف  کشاورزي  بخش  در  آب  درصد   92
کشاورزي هراسي  براي  که  فرمول هایي  اتفاقاً  گفت: 
استفاده مي شود همین است. رجایي بیان داشت: وزارت 
نیرو اعالم کرده 18 درصد کمبود بارندگي داریم، وزارت 
نیرو که وظیفه تولید آب را برعهده دارد، از بقیه بارندگي 
چه مقدار آب استحصال کرده است. رییس کمیسیون 
این  در  اینکه  بیان  با  منابع طبیعي  و  کشاورزي، آب 
سال ها ما خوب کار نکرده ایم، افزود: در 12 سالي که 
به  آمارهایي  هستم،  کشاورزي  کمیسیون  عضو  من 
من ارائه مي شود که از 12 سال پیش ارایه مي شد و 
تغییري نداشته و این مسأله نشان مي دهد که جایي 
از کار ایراد دارد. وي با انتقاد از اینکه گفته مي شود که 
کشاورزي مملکت را بیچاره کرده، گفت: خشك شدن 
دریاچه ارومیه را پاي کشاورزي و آب مصرفي براي این 
بخش مي گذارند، درحالي که ما مسؤوالن که کارمان را 
درست انجام نداده ایم، باعث خشك شدن دریاچه ارومیه 
شده ایم. وي افزود: تحقیقات نیازمند یارانه است و اگر 
اما  انجام گیرد،  در بخش تحقیقات کارهاي مختلفي 
مسؤوالن وارد عمل نشوند، نتیجه اي حاصل نمي شود. 
رجایي بیان داشت: با همین شرایط آب و اقلیم حداقل 
قادر هستیم 300 میلیون تن محصول کشاورزي تولید 
کنیم و اگر ظرفیت جدید ایجاد شود، این رقم بسیار 
آب  رییس کمیسیون کشاورزي،  بیشتر هم مي شود. 
و منابع طبیعي گفت: پایه اقتصاد مقاومتي کشاورزي 
است و اگر به آن پرداختیم موفق مي شویم. سال 92، 
36 هزار میلیارد تومان محصوالت کشاورزي وارد کشور 

شده است. 

تالش  مافياي شكر براي واردات چند صد هزار تني به كشور
  ۸ کارخانه توليد شکر به دليل واردات بي رویه تعطيل شدند

  از عملکرد آقای حجتی بسيار راضی هستيم
  امسال توليد را از یك ميليون و ۴00 هزار تن رد مي کنيم

بهمن دانایي، دبیر وعضو هیات مدیره انجمن قند و شکر در گفت وگو با »نسیم« بیان داشت: سال ها 
در کشور ما مافیاي شکر حاکم بوده، در سال 85، دو و نیم میلیون تن با ارزان ترین حالت یعني ارز 
مرجع و تعرفه صفر وارد کشور شد در حالي که نیاز وارداتي مان در آن مقطع 600 تا 700 هزار تن بود. 
وي ادامه داد: واردات شکر در سال هاي اخیر کمر تولیدکننده را شکست، و در نهایت نیز 8 کارخانه 

تولید داخل به دلیل همین واردات بي رویه بسته شده است. 
وي تاکید کرد: در نهایت با تالش هاي صورت گرفته از سوي آقاي حجتي وزیر جهاد کشاورزي 

امسال و تاکنون جلوي واردات بي رویه شکر به طور جدي گرفته شده است. 
رییس انجمن قند و شکر اضافه کرد: امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد. هرچند پس از بستن 
ثبت سفارشات فشارهاي مافیایي زیادي براي از سرگیري مجدد واردات شکر بر روي وزارت وجود 

داشته است. 
وي در رابطه با خبري منتشر شده در رابطه با واردات 9 هزار تن گفت: این رقم بسیار پایین و به 
اندازه مصرف یك روز مصرف مردم ایران است و این مقدار واردات نیز به تعاوني مرزنشینان تعلق دارد. 
دانایي با بیان اینکه در حال حاضر بازار شکر نیز در آرامش کامل است به سر مي برد، به نسیم گفت: 
تنها یك مشکل در حال حاضر وجود دارد و آن این است که سال گذشته قیمت شکر را دولت 2300 
تومان تعیین کرد و بعد از تولیدکنندگان خواست تا آن را با قیمت 2100 تومان به مصرف کننده 

بفروشند، و تقبل کرد تا 200 تومان مابه التفاوت را به تولیدکننده بپردازد. 
وي اضافه کرد: با ارزان فروشي سال گذشته تمامي کارخانه ها متضرر شدند. به طوري که از 36 
کارخانه شاید به تعداد انگشتان دست نیز کارخانه اي وجود نداشته باشد که موفق به کسب سود اندکي 

شده باشد. بقیه سقوط بسیار زیادي از جهت قیمت سهام داشته اند. 
دانایي تصریح کرد: متأسفانه هنوز ریالي از آن 200 تومان مابه التفاوتي که دولت متعهد شده بود به 

تولیدکننده پرداخت کند، چیزي به دست ما نرسیده است. 
وي گفت: ما پیگیري هاي زیادي کرده و نامه نگاري زیادي هم داشته ایم اما جوابي نگرفته ایم و به نظر 

مي رسد که این موضوع مربوط به مشکل نقدینگي دولت باشد. 
دانایي اضافه کرد: در حقیقت پول تولیدکننده شکر و قند در دولت خوابیده است و همین باعث شده 
تا کارخانه ها مجبور باشند تا از بانك ها استقراض کنند، و به نوعي مجبورند یك چهارم آن 200 تومان 
هم به بانك ها کارمزد بدهند. دبیر انجمن قند و شکر عنوان کرد: ما در بخش تولید از عملکرد آقاي 
حجتي بسیار راضي هستیم اما این گالیه را از بخش بازرگاني وزارت جهاد داریم که اگر نمي توانستند 

این مابه التفاوت را پرداخت کنند، پس چرا قیمت محصوالت ما را دو تکه کردند. 
وي مصرف شکر در کشور را 1900 تا 2 میلیون تن دانست و به نسیم بیان داشت: امیدواریم 
که امسال یك میلیون و 400 هزار تن تولید را رد کنیم. البته مصرف شکر در کشور طي یکي 
دوسال گذشته بسیار کاهش یافته که یکي از دالیلش به خاطر بحث هاي پزشکي و سالمت است. 
دانایي اظهار داشت: از دیگر دالیل کم 
خرید  قدرت  کاهش  شکر  شدن  مصرف 
نیز رکودي است که  مردم و دلیل دیگر 
مشتریان  شده،  حاکم  کشور  صنایع  بر 
بزرگ شکر شیریني و شکالت و همچنین 
نوشابه است که متأسفانه به دالیل رکود 
است.  کرده  افت  به شدت  صادراتشان 
روبه رو  چالش  با  نیز  اینها  داخلي  فروش 

است. 
ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وي 
همیشه این موضوع را تأکید مي کردیم 
که شکر چیزي نیست که به خاطر آن 
ارز را خارج کرده و این محصول را وارد 
کشور نماییم، زیرا از آن طرف مجبوریم 
که میلیاردها دالر خرج سالمتي مردم 

بکنیم. 
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معاون سازمان جهاد کشاورزي استان تأکيد کرد: 

ضرورت توسعه کشت چغندر در خوزستان
کشاورزي  جهاد  سازمان  گیاهي  تولیدات  بهبود  معاون 
خوزستان گفت: با توجه به عملکرد و تولید باالي محصول 
چغندر در استان، احیاي دو کارخانه قدیمي قند در اهواز و 
دزفول و احداث پنج کارخانه جدید قند از نیازهاي استان 
است. محمد قاسمي اظهار کرد: در سال زراعي 93 - 94 
سطح کشت چغندرقند 4600 هکتار و میزان برداشت این 
محصول نیز نسبت به سال قبل از آن بسیار بهتر بوده 
اما در کنار توجه به توسعه کشت، احداث کارخانه هاي 
افزود: تناژ تولید  الزامي است. وي  جدید قند در استان 
و  است  کشور  کل  تولید  برابر  دو  استان  در  چغندرقند 
این مسأله نیاز به لزوم احیاي 2 کارخانه قدیمي قند در 
دزفول و اهواز و احداث کارخانجات جدید را دو چندان 
مي کند. معاون سازمان جهاد کشاورزي خوزستان اظهار 
کرد: منطقي نیست که هزینه هاي اضافي حمل و انتقال 
محصول چغندر استان به کارخانجات قند در استان هاي 
دیگر، از جیب کشاورزان پرداخت شود؛ نبود کارخانه قند 
در استان موجب شده تا سود و ارزش افزوده این محصول 
به خارج از استان برود. قاسمي نژاد با تأکید بر لزوم توسعه 
و اهمیت کشت این محصول عنوان کرد: کشت و توسعه 
چغندر قند یك ضرورت است و مي تواند به تولید پایدار، 
ارتقاي عملکرد سایر محصوالت، حفظ حاصلخیزي خاك، 
مدیریت عوامل زیان رسان مانند آفت ها، محیط زیست و 
ایجاد اشتغال در استان کمك کند. وي خاطرنشان کرد: 
نیاز آبي کشت چغندر قند در خوزستان 40 درصد کمتر از 
سایر استان ها است زیرا دوره کشت این محصول در استان 
از مهر تا اردیبهشت است که در این مدت آب باران بخشي 

از نیاز آبي این محصول را تأمین مي کند. 

ادامه ممنوعيت واردات برنج تا آبان ماه
رییس سازمان جهاد کشاورزي مازندران از تولید دو میلیون 
تني برنج در سال جاري خبر داد و گفت: از مرداد ماه تا 
محصول  این  واردات  )آبان(،  برنج  برداشت  فصل  پایان 
ممنوع است و هیچ مجوزي براي واردات صادر نمي شود. 
دالور حیدرپور اظهار کرد: در استان مازندران حدود 200 
هزار هکتار از شالیزارها زیر کشت برنج رفتند و پیش بیني 
مي شود امسال حدود یك میلیون و 200 هزار تن شلتوك 
برداشت و حدود 800 هزار تن برنج سفید در این استان 
تولید شود. وي افزود: تاکنون که 50 درصد از محصول برنج 
این استان برداشت شده است، از نظر کمي و کیفي وضعیت 
خوبي را شاهد بوده ایم و برآورد ها نشان مي دهد که امسال 
حدود یك میلیون و 800 هزار تا دو میلیون تن برنج در 
کشور تولید شود. رییس سازمان جهاد کشاورزي مازندران 
اعالم کرد: ظرفیت شالیزارهاي کشور به ویژه استان مازندران 
نیز از نظر آفت هاي معمول برنج مانند کرم ساقه خوار بسیار 
مناسب بوده و پراکندگي و درصد شیوع پاییني داشته است. 
تا  )مرداد (  برنج  برداشت  ابتداي فصل  از  حیدرپور گفت: 
آبان ماه واردات برنج ممنوع و داراي تعرفه 40 درصدي است 
و وزارت جهاد کشاورزي طي این مدت مجوز واردات هیچ 

محموله اي را صادر نمي کند. 

وزیر جهاد کشاورزي خبر داد:

مشاركت دولت و كارخانه ها براي واردات شكر
بر  تاکید  ضمن  کشاورزي  جهاد  وزیر 
برنامه اي  کشاورزي  جهاد  وزارت  اینکه 
براي افزایش قیمت محصوالت کشاورزي 
واردات  براي  محدودیت  اعمال  از  ندارد، 
با  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  شکر  و  برنج 
برنج  قیمت  تعرفه اي،  ابزار  از  استفاده 
وارداتي را با برنج ایراني هم طراز مي کنیم. 
محمود حجتي در حاشیه دیدار خود با 
و رییس کمیسیون  وزیر کشاورزي عراق 
کشاورزي چین درباره وضعیت قیمت گذاري 
محصوالت کشاورزي در راستاي بخشنامه 
براي  برنامه اي  کرد:  اظهار  شده،  ابالغ 
افزایش قیمت محصوالت کشاورزي نداریم 
و اگر نیازي به افزایش قیمت محصوالتي 
مانند تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز 
و... باشد باید به صورت موردي در جلسه 

ستاد تنظیم بازار بررسي و تصمیم گیري شود. وي همچنین درباره واردات شکر و برنج افزود: با توجه 
به میزان تولید و ذخایر موجود شکر، در سال جاري وارداتي از این محصول نداشته ایم اما با توجه به 
نیاز ساالنه 600 هزار تني کشور براي تأمین ذخایر استراتژیك و باقیمانده نیاز داخلي، برنامه ریزي 
براي واردات این محصول در دستور کار قرار دارد. وزیر جهاد کشاورزي ادامه داد: حدود 300 هزار تن 
واردات شکر از سوي شرکت بازرگاني دولتي انجام مي شود که در این راستا کارخانه هاي تولیدکننده 
این محصول به نسبت میزان تولید خود مجوز واردات را از وزارت جهاد کشاورزي دریافت مي کنند. 

حجتي با بیان اینکه واردات شکر مانند گذشته آزاد نیست، گفت: از این پس واردات شکر و دیگر 
محصوالت استراتژیك مانند برنج بر اساس نیاز داخلي و با نظر وزارت جهاد کشاورزي انجام خواهد 

شد. 
در زمینه ثبت سفارش براي واردات محصوالت کشاورزي مشکالتي وجود دارد که در این زمینه 
اصالحیه اي به هیأت دولت ارسال کردیم، چرا که زمان و میزان نیاز به واردات محصول باید بر اساس 

نظر وزارت جهاد کشاورزي صورت گیرد. 
وزیر جهاد کشاورزي اظهار کرد: در حال حاضر براي واردات هر محصول به کشور با نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت میزان آن مشخص مي شود و تا 18 ماه ثبت سفارش واردکنندگان قابل تمدید 
است اما براي محصوالت کشاورزي نهایتاً فرصتي حدود سه ماه براي ثبت سفارش و یك تا دو ماه 

براي تمدید آن کافي است و باید زمان ثبت سفارش محصوالت کشاورزي کاهش یابد. 

  اعمال محدودیت براي واردات برنج
بتوانیم  برنامه ریزي در وزارت جهاد کشاورزي وجود دارد که  نیز چنین  برنج  وي گفت: درباره 
ضمن تنظیم ثبت سفارش و زمان تمدید آن، با توجه به نیاز کشور واردات برنج داشته باشیم و 
امسال بر اساس آخرین آمار موجود، حدود 240 هزار تن برنج به کشور وارد شده که مربوط به ثبت 

سفارش هاي گذشته بوده است. 
وزیر جهاد کشاورزي افزود: درباره برنج نیز تمهیداتي در حال انجام است که بتوانیم برنج خارجي را 

به قیمتي نسبتاً هم طراز با برنج داخلي وارد کنیم تا به بازار برنج ایراني آسیب وارد نشود. 
حجتي با بیان اینکه فاصله تولید تا عرضه محصوالت کشاورزي و تفاوت قیمت آن زیاد است، گفت: 
براي کوتاه کردن این فاصله از تولید تا مصرف همواره نگراني وجود داشته و براي برطرف کردن آن 
باید در زمینه فرآوري، بسته بندي و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي از طریق تعاوني ها اقدامات 

الزم صورت گیرد. 
وي اظهار کرد: در زمینه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي اقداماتي انجام شده تا بتوانیم به 
گونه اي برنامه ریزي کنیم که تعاوني هاي تولید و تولیدکنندگان به صورت مستقیم محصوالت خود را 
در بازارهاي تعیین شده عرضه کنند که البته به صورت آزمایشي در چند نقطه اجرا شده که مي توان 

به عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي در کردستان اشاره کرد. 



شکر انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان 8 شماره 147 - مرداد 1394 

زير نظر شورای نويسندگان
تلفن و نمابر: 

88969055-88969903
نشانی: تهران -میدان دکتر فاطمی 

خیابان شهید گمنام- شماره 14

شکر
انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

ارقام جدول شماره یك در این صفحه را خوب 
نگاه کنیم. این جدول نشان می دهد در 7ماه 
منتهی به پایان تیرماه 1394 )زمستان 93 و 
بهار 94 به اضافه نخستین ماه تابستان  امسال( 
فقط21هزار تن شکر وارد بازار ایران شده است. 
ارقام جدول شماره2نشان می دهد ارزش واردات 
این میزان شکر حدود 8 میلیون و 300 هزار 
دالر بوده است. این در حالی است که در سال 
1391در شرایطی که محدودیت های ارزی برای 
معادل 1680هزار  رقمی  تشدید می شد  ایران 
72میلیون  و  میلیارد  یك  ارزش  به  شکر  تن 
این  است.  شده  وارد  ایران  بازار  به  شکر  دالر 

آمار متفاوت و واردات دهشتناك سال 1391 
این اعداد عالوه  چه چیزی را نشان می دهد؟ 
ارز  توجهی  قابل  مقادیر  بیانگر خروج  آنکه  بر 
کمیاب ایران است یك مسأله مهم را نیز نشان 
می دهد و آن تفاوت ذهنیت میان مدیران ارشد 
سال 1393و 1394با  کشاورزی  جهاد  وزارت 
وزیر جهاد کشاورزی سال 1391است. در سال 
و  قند  کارخانه های  صنفی  انجمن  1391نیز 
شکر همین ارقام و اعداد مندرج در جداول این 
صفحه را اعالم می کردند اما مدیران آن روزها 
توجه نمی کردند اما مدیران امروز توجه می کنند 

و مانع از خروج ارز شده اند.

جدول هايی كه تفاوت ذهنيت را نشان می دهند
نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پايان تیر سال 1394

)ارقام به تن(

واردات شکر از سال 84 تا پایان تیر سال94 به تفکیك خام و سفید    

 بها جمع واردات
))دالر

 جمع
)واردات)هزار تن )بها )دالر )خام)هزارتن )بها )دالر )سفید)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

8,232,894 21 3,328,570 9,5 4,904,324 11,5 1394

6,022,994,695 13524 5,523,552,370 12313,5 499,442,326 1210,5 جمع

مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ایران           

آمار واردات شكر از سال 1380  تا پايان تیر 1394 به 
تفكیک واردات دولتي و خصوصي

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
139421021

مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ایران   

ارقام به هزارتن

واردات شکر خام بصورت ماهیانه از سال 1385   تا سال 1394

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

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

10
139405,511,89,221

619     05,517,321جمع هر ماه + ماه هاي قبل


