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به دلیل سیاستگذاری های غلط برخی مسؤوالن در صنعت قند رخ داد

بهترین سال تولید
بدترین سال سود و زیان

فعالیتهایاقتصادیبهمثابهقوامدهنده
اصلی در هر جامعهای و در هر دورهای
از تاریخ شناخته شدهاند .فعالیتهای
اقتصادی در جامعهها و در میان افراد
و گروهها 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 میشود .فعالیتهای
اقتصادی همانند فعالیتهای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی در دنیای امروز
تحت تأثیر سیاستها و مقاصد و
اهداف نهاد دولت و سایر نهادهای
باالدستی قدرت قرار دارند.
نهاد دولت در جامعههای امروزی
بیشترین میزان از قدرت کل را در
اختیار دارد و بسته به اینکه نهادهای
مدنی تا چه اندازه پیشرفت داشته اند،
ادامه در صفحه 2
ددا
یا
ش
ت

واقعيت سترگ وشيرين

ايستادگي كارشناسانه و مداراجويانه اعضاي
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
در دو دهه سپري شده و در سه دولت
با گرايشهاي سياسي گوناگون ،پيامدهاي
شيرين پرشماري داشته است يكي از
اين پيامدهاي سترگ و شيرين اثبات
تواناييهاي مديران و سهامداران و خانواده
بزرگ صنعت قند و شكر براي عبور از
روزهاي سخت بوده است .آنهايي كه با
ظاهري نيكو اما اهدافي كور قصد زمين
زدن صنعت قند و شكر را در ذهن و قلب
خود ميپروراندند ،توانستند با استفاده از
ترفندهاي گوناگون واردات انبوه شكر را
امري مباح جا زده و توليد داخل را به
دره مرگ هدايت كنند .كاهش توليد
قند و شكر در سقف حدود  500هزار تن
براي اين گروه كوچك بدانديش شيپور
خرسندي بود اما خانواده بزرگ صنعت
قديمي و اصيل قند و شكر ايستادند و
استدالل كردند و پيروز شدند.
ادامه در صفحه 2

يك جدول و يك دنيا تفاوت

ايرانيان مثل افراد هر سرزمين و
جامعه ديگري نياز دارند اتومبيل توليد
داخل مصرف كنند و ضمن اينكه رفاه
مادي خود را افزايش ميدهند ،مانع
وابستگي كشور به واردات انواع اتومبيل
از خارج شوند .به همين دليل است
كه از شروع دهه  1370ميالدي در
شرايطي كه تقاضا براي اتومبيل روندي
فزآينده داشت ،قانون خودرو تصويب و
دولتهاي وقت مانع واردات شدند .يكي
از راههاي حمايت از توليد خودرو ايراني
وضع تعرفههاي نزديك به 100درصدي
در همه اين سالها بوده است .ايرانيان
البته نياز دارند كه ضمن مصرف
انواع خوراكيها از جمله شكر ،در دام
در صفحا

وابستگي به اين محصول كه بدون ترديد
استراتژيكتر از خودروست نيفتد .اما
دولتهاي وقت از  1370تا امروز از خودرو
با اعمال تعرفههاي باال حمايت كرده و در
مقابل از محصوالت استراتژيك مثل برنج،
شكر ،ذرت و سويا حمايت نكردهاند .اين
درحالي است كه در سالهاي سخت
ارزي گروهي از واردكنندگان قند و شكر،
ارز ارزان ترجيحي گرفتند و دالري كه
در بازار حدود  3هزار تومان بود به قيمت
1226تومان دراختيار آنها قرار گرفت .در
حال حاضر نيز در حالي كه ارزهاي معتبر
براي ايران حكم كيميا را دارند برخي
واردكنندگان مواد غذايي توانستهاند
دالر با نرخ مبادالتي كه دستكم 12

ت دیگر م

یخوانید:

يك جدول

و يك دنيا تفاوت

همین صفحه

داليل روند كاهنده كاهش

جهاني محصوالت مهم كشاورزي

صفحات 5-4

درصد ارزانتر از دالر آزاد است دريافت
كنند.تغيير سطح تعرفهها به دفعات در
طول سال يكي از ايرادهاي نظام فعلي
تعرفه است و پايداري نسبي حداقل يك
ساله آن براي تحقق كاركرد حمايتي
آن ضرورت دارد.تورم مزمن دورقمي،
فشار هزينهها و كاهش مستمر قدرت
رقابتي محصوالت ،بخشينگري در بدنه
دستگاههای سياستگذار جهاد كشاورزي،
فقدان و عدم هماهنگي ابزارهاي حمايتي،
قرار گرفتن تعداد زيادي از كاالها در گروه
محصوالت راهبردي نيازمند حمايت و
عدم توانمندسازي بخش توليد ،باعث
استفاده ابزار تعرفه براي طيف گستردهاي
از كاالهاي كشاورزي شده است.
ادامه در صفحه 3

مشاركت دولت و كارخانهها
براي واردات شكر

صفحه 7

جدول هایی که تفاوت ذهنیت
را نشان می دهند

صفحه 8
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واقعيت سترگ و شيرين

ادامه از صفحه اول

به رغم برخي رفتارهاي ناكارآمد از سوي يك جريان
كژانديش در شروع كار دولت يازدهم به ويژه در بخش
تجارت خارجي كه ميخواست وضع را به دوران دولت
دهم برگرداند ،اما خوشبختانه روزگار و زمانه طور ديگر
شد.اكنون حدود  8ماه است كه به همت و ایستادگی
وزیر اصیل جهادکشاورزی ،شكر خارجي به بازار ايران
سرازير نشده است و تحوالت قيمتي و عرضه شكر در
بازار شكر كمترين نگراني را ايجاد كرده است .اتصال
توليد به تنظيم بازار اگر با كمي سعه صدر از سوي
برخي نهادها همراه ميشد البته امروز روزهاي بهتري
داشتيم .با اين همه ،اما تجربه مفيد قطع واردات شكر
در شرايط ارزي سخت و در وضعي كه اميد به توليد
بيشتر پيش رو بود قطعاً ميتواند تداوم يابد.اكنون
آن گروه از مديران كمدانش و يا در حالت بدبينانه
بدانديش كه داوري نادرستي در باره مقايسه روندها و
فرآيندهاي توليد شكر در داخل با قيمت شكر وارداتي
را دستمايه قرار داده و حكم به مرگ يك صنعت مهم
دادند ميتوانند نادرستي راه خود را ببينند تا چند روز
ديگر زمان برداشت چغندر و نیشکر و توليد قند و شكر
از راه ميرسد و درستي ديدگاه و آمار ارايه شده از طرف
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر اثبات ميشود.
بدون ترديد مديران خوش فكر ،شجاع و وطنپرست
اين روزهاي وزارت جهاد كشاورزي در صيانت از توليد
داخل در برابر هجوم واردات ،در حافظه تاريخي اقتصاد
ايران باقي ميماند .ترديد نداريم كه كاهش نرخ تورم
و رسيدن آن به  5درصد نرخ متوسط تورم در جهان،
رهاسازي قيمت ارزهاي معتبر در مسير واقعي شدن
قيمت آن ارزها و كاهش دخالتهاي غيرمفيد دولت
در حوزه قيمتگذاري و وفاي به عهد آنها در انجام
توافقها ،آينده روشن را تضمين ميكند.

توضیح ضروری
در صفحه  6شماره 145مورخ خردادماه 1394
نشریه شکر ،مطلبی با اقتباس از سایتهای خبری
به نقل از عباس کشاورز ،معاون محترم وزیر
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
انرژی غذایی مطرح گردیده مربوط به سالهای
91و 92بوده است .در سالهای مذکور ارزش
واردات مواد غذایی به ترتیب  14/3و 13/4میلیارد
دالر و سهم خودکفایی محصوالت تولیدات داخلی
در تأمین انرژی غذایی مردم طی سالهای مذکور
به ترتیب  52/2و  59/7درصد بوده است و به
عبارت دیگر  47/8و  40/3درصد انرژی غذایی
مردم از واردات تأمین گردیده است».
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شکر

اقتصاد ایران شرایط 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 فعالیتها 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 میآید .این رکود که موجب شده است به قول رییس اتاق بازرگانی ایران حدود  50درصد
از بنگاههای صنعتی ایران تعطیل شوند البته از آثار تحریم حساب می آید .سردرگمی فعاالن اقتصادی نسبت به
آینده نزدیک و رویدادهایی که اکنون نمیتوان 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  5+1در 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 زمزمهها 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 تحریمهای اقتصادی است .آنطور که از مدیران ارشد دولت نقل شده است
رفع تحریم ها از آذرماه  1394رخ می دهد و محدودیتهای اعمال شده سازمان ملل متحد ،آمریکا ،اروپا ،ژاپن ،
استرالیا و کانادا نیز به مرور لغو و یا بیاثر 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 نیک
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 میدهد که به رغم محدودیتهای ارزی و تجاری ،اما سیاستهای
دولتهای نهم و دهم گونهای بود که ساالنه چندین میلیارد دالر از منابع ارزی به واردات شکر ،روغن نباتی،
گندم ،برنج و ...اختصاص داده میشد .سالهایی بوده است که ارزش واردات چند قلم کاالی کشاورزی بیش از
 10میلیارد دالر شده است .دولت های نهم و دهم تحت تاثیر برخی دیدگاه های انحرافی و غیرکارشناسانه که
تحلیلشان این بود که «کاالهای وارداتی کشاورزی ارزانتر از کاالهای تولید داخل است» راه واردات را هموار
کردند  .به طور مثال می توان به اوجگیری واردات شکر در سالهای  1385و  1389اشاره کرد که در این دو
سال حدود  2میلیارد دالر شکر به بازار ایران سرازیر شد .به نظر میرسد 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 میتوان ضریب امنیت غذایی در داخل به ویژه تولید شکر را به جای مطمئن
و مناسبی رساند .این یک واقعیت است که در سال های  1386تا امروز و به رغم بی مهری ها اثبات شده است
و میتواند دستمایه حرکت ها و سیاستگذاری های بعدی باشد .در این سال ها میزان شکر تولید داخلی که تا
مرز  500هزار 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 حمایتهای 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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يك جدول و يك دنيا تفاوت

ادامه از صفحه اول
اين وضعيت ،حمايت تعرفهاي بخش را از هدفمندي به سمت پراكندگي متمايل كرده و امكان حمايت هدفمند
و موثر را سلب كرده است .ميانگين تعرفه محصوالت كشاورزي و مواد غذايي ايران در سال  1391حدود  30/4بوده
است .اما اين سطح از حمايت تعرفهاي به طور يكنواخت بين كل گروههاي كااليي توزيع نشده است .توليدات لبني،
ميوهها ،ادويهجات ،غالت ،شكر و نوشيدنيها بين  25تا  45درصد حمايت تعرفهاي ميشوند .ساير گروه ها نيز 20
تا  30درصدي حمايت ميشوند .اين وضعيت تفاوت متوسط تعرفه گروههاي مختلف را به حداقل رسانده و ضريب
تغييرات متوسط تعرفه بين گروهها نزديك به صفر و حدود  0/27است.تجربیات مستند جهاني خالف چنين وضعيتي
را نشان ميدهد .در نظام تعرفه كشاورزي كانادا در حالي كه ميانگين تعرفه كشاورزي حدود  16درصد است ،از توليدات
لبني و دامي حمايت  229و  24درصدي صورت ميگيرد .ساير گروههاي كااليي مشمول حمايت تعرفهاي باال نبوده و
تعرفه آنها كمتر از  10درصد است .حمايت هدفمند تعرفه در اين كشور باعث تفاوت زياد در متوسط تعرفه گروههاي
كااليي شده به گونهاي كه ضريب تغييرات متوسط تعرفه گروههاي كااليي بخش كشاورزي  4/14است .در اتحاديه
اروپا بخش عمدهاي از حمايتهاي كشاورزي با ابزار پرداخت مستقيم به كشاورزان محقق ميشود و در زمينه حمايت
مرزي توسل به موانع فني و بهداشتي مجاز در سطح بااليي براي تحديد واردات به كار گرفته ميشود .حمايت تعرفهاي
نيز به چند گروه كااليي منحصر شده است و تنها از توليدات دامي ،شكر و نوشيدنيها حمايت تعرفهاي  32 ،53و
 20درصدي صورت ميگيرد .تعرفه ساير گروههاي كااليي در سطح حداقلي تعيين ميشود به گونهاي كه متوسط
تعرفه كشاورزي حدود  13درصد و ضريب تغييرات متوسط تعرفه بين گروهها  1/15است .ژاپن نيز با وجود ميانگين
 14درصدي كل تعرفه بخش كشاورزي ،ساختار هدفمند تعرفه كشاورزي حمايت  90درصدي از لبنيات ،حمايت 28
درصدي از غالت و شكر را فراهم كرده است و ضريب تغييرات بين گروههاي مختلف  1/75است.توزيع يكنواخت تعرفه
بين همه گروههاي كااليي و پراكندگي و هدفمند نبودن تعرفه باعث شده است ضريب تغييرات بين گروهي دركانادا،
ژاپن و اتحاديه اروپا به ترتيب  6 ،15و  4برابر ايران باشد.در كشورهاي ديگر ابزار تعرفه به صورت هدفمند براي حمايت
از كاالهاي آسيبپذير صورت ميگيرد و سطح باالي تعرفه بر كاالي وارداتي اعمال ميشود به گونهاي كه امريكا و
ژاپن متوسط وزني تعرفه حدود  84درصد متوسط ساده آن ،در اروپا  65درصد و در برزيل و هند متوسط وزني تعرفه
كشاورزي  1/2و  1/4برابر ميانگين تعرفه ساده است.نگاه حمايتگراي مؤثر و هدفمند امكان حمايت تعرفهاي  605و
 695درصدي از برخي توليدات لبني در اتحاديه اروپا و ژاپن ،حمايت تعرفه  550درصدي در كانادا براي حمايت از
برخي توليدات دامي 350 ،درصدي در امريكا براي حمايت از نوشيدنيها و مواد دخاني و بيش از  1000درصدي در
نروژ براي حمايت برخي كاالهاي كشاورزي را فراهم كرده است.اما در ايران تعرفههاي باال به طور عمده بر كاالهاي
داراي ممنوعيت شرعي ورود و كاالي صادراتي (ميوهها) وضع ميشود .فقدان هدفمندي نظام تعرفه كشاورزي و ترجيح
منافع مصرفكنندگان به توليدكنندگان كشاورزي باعث شده است ،حدود  65درصد واردات كشاورزي ايران با تعرفه 4
درصد انجام شود .ارقام جدول ياد شده نشاندهنده يك دنيا تفاوت ميان رفتارها و سياستهايي است كه برخي مديران
ايراني با مديران كشورهاي ديگر دارند .در حالي كه كشورهايي مثل ژاپن ،كانادا ،امريكا ،استراليا از محصوالت كشاورزي
خود با تعرفههاي مؤثر باال حمايت ميكنند ،اما برخي مديران آسانگير اين كار را انجام نميدهند .آزادي اقتصادي و
تجارت آزاد براي ايران موقعي ضروري است كه همه چيز از جمله نرخ ارز ،نرخ خريد چغندر ،نرخ مزد و سوخت آزاد
باشد و رقابت دايمي باشد.
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس
پراكندگي حمايت تعرفهاي در گروههاي كااليي در سال 2012
گروههاي كااليي

ميانگين ساده تعرفه گروههاي كااليي

كانادا

اروپا

ژاپن

چين

امريكا

24

20/4

18/1

14/8

2/2

20

لبنيات

228/5

52/9

89/6

12

19/9

34

ميوه ،سبزي و گل و گياه

3/3

10/7

12/5

14/8

4/7

45

قهوه و چاي

7/7

6/2

16/1

14/7

3/3

31

غالت و فرآوردهها

23/8

17/1

27/5

24/3

3/1

32

دانههاي روغني و روغنها

4/18

5/6

11

10/8

4/8

18

حيوانات زنده و توليدات دامي

ايران

قند و شكر

4/5

32/1

27/5

27/4

14/4

28

نوشيدني و دخاني

3/8

19/9

15/3

22/3

14

34

پنبه

0

0

0

14/9

4/1

26

ديگر توليدات

6/8

4/3

6/2

11/3

1/1

21

ماهيها

0/9

11/8

5/7

10/8

0/8

19

ميانگين ساده كل

16/2

13/2

13/9

15/6

4/7

30/4

ضريب تغييرات ميانگينهاي كااليي

4/14

1/15

1/75

0/37

1/37

0/27

مأخذ :منبع محاسبات وتحقیق

بهترین سال تولید
بدترین سال سود و زیان
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بررسي صورتهاي مالي كارخانههاي قند
وشكر در سال  1393نشان ميدهد بیش
از نیمی از كارخانههاي قند و شكر با زيان
مواجه شدهاند.
اين اتفاق ناخوش براي صنعت قندوشكر در
حالي رخ داده است كه ميزان توليد شكر
در سال زراعي  1392-93وضعي مساعد و
روبهرشد را تجربه كرده است كه خالف روند
صورتهاي مالي است.
چرا در حالي كه بخش واقعي اين صنعت اعم
از توليد چغندر قند و نيشكر و قند و شكر
روندي فزاينده را تجربه ميكند كارخانهها
با ضرر مواجه شده و روزگار مالي ناخوشي
دارند .گفتوگو با شماري از مديران اين
صنعت نشان ميدهد كه آنها تصميمهاي
مقطعي و غيركارشناسانه گروهي از مديران
دولتي در حوزههاي قيمتگذاري و ارايه
تحليلهاي غلط را از داليل ناكارآمديهاي
مالي ميدانند .دو تكه كردن قيمت شكر
و دادن وعدهاي كه به نظر ميرسد دولت
توانايي انجام آن را ندارد در بدتر شدن
صورتهاي مالي كارخانهها مؤثر بوده است.
در حالي كه پرداخت مابهالتفاوت يارانه به
توليدكنندگان در دنيا منسوخ شده است
اما برخي مديران اين روش را تحميل كرده
و وعده دادند كه براي توليد هر كيلو شكر
 200تومان يارانه خواهند داد كه متأسفانه
تاکنون به عهد خود وفا نکرده اند ....عالوه بر
اين اعمال قيمتهاي تحميلي مزد و چغندر
و سوخت به كارخانهها از يك طرف و تحت
فشار قرار دادن آنها در حوزه قيمتگذاري
دولتي از طرف ديگر دخل و خرج كارخانهها
را از تعادل خارج كرد و كفه سنگين هزينهها
نسبت به درآمد موجب كاهش سودآوري
شده است.
دولت محترم براي اينكه كارخانهها را از
منطقه ريسك و زياندهي دور كند ،باید
آنها را از پيچوخمهاي دستورات اداري به
ويژه قيمتگذاري دولتي رها كند در حالي
كه قيمت دهها هزار قلم كاال در بازار تعيين
ميشود تحميل قيمتگذاري روي شكر كه
شايد تنها فايدهاش ايجاد شغل براي يك
گروه كوچك دولتي باشد معنايي ندارد.
در حالي كه شرايط گونهاي است كه
كارخانههاي آسيبديده به اين زوديها
سرپا نميشوند دولت ميتواند برخي
حمايتهاي ميانمدت را تعريف و براي اطالع
سهامداران ابالغ كند تا وضع از اينكه هست،
بدتر نشود.
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شماره  - 147مرداد 1394

پتانسيل محصوالت جانبي نيشكر
نيشكر در كشورهاي مختلف از اواسط قرن نوزدهم در ابتدا براي توليد شكر كشت ميشده
است .پس از بحران انرژي جهاني در سال  1973بود كه ارزش نيشكر و محصوالت جانبي
توجه دانشمندان و فنآوران را به خود جلب كرد .امروزه ،نيشكر به عنوان يكي از بهترين
تبديلكنندههاي انرژي خورشيدي به زيست توده و شكر در نظر گرفته ميشود .زيست
توده كه حاوي فيبر ،ليگنين ،پنتوسان و پيت ميباشد را ميتوان به محصوالت با ارزش
افزوده با استفاده از مواد شيميايي ،بيوشيميايي و ميكروبي مناسب تبديل كرد.نيشكر يك
محصول چند منظوره است كه به عنوان يك منبع غني غذايي (ساكارز ،شكر زرد و شربت)،
فيبر (سلولز) ،علوفه (برگهاي سبز و سرني از كارخانه نيشكر ،تفاله نيشكر ،مالس و برخي
از فيلتر كيك) ،سوخت و مواد شيميايي (باگاس ،مالس و الكل) معرفي ميشود.تقريبا همه
كشورهاي جهان كه نيشكر توليد ميكنند ،به اين نكته توجه دارند كه هر چند توليد شكر
از نيشكر بدون شك مهمترين محصول توليدي ميباشد ،از آن ميتوان براي توليد بسياري
از محصوالت متنوع با ارزش افزوده باالتر استفاده كرد ،به جاي آن كه فقط به يك محصول
مانند شكر وابسته باشند.سطح آگاهي كشورها در اين زمينه باال رفته است و كشورها در حال
ساخت و توسعه «مجتمع شكر» با تمركز بر اقتصاد و بهرهبرداري پايدار از صنعت نيشكر و
تكيه بر توليد محصوالت جانبي ميباشند ،به خصوص در كشورهايي مانند استراليا ،برزيل،
كوبا ،موريس ،تايوان ،آفريقاي جنوبي و غيره بيشتر مورد توجه قرار گرفته است در هند،
بسياري از شركتها ،واحدهاي توليد شكر خود را به مجتمع كشت و صنعتي تبديل كردهاند
و توليد انواع مواد شيميايي و محصوالت مختلف از نيشكر و محصوالت جانبي آن از اهداف
اين تغيير است.راهاندازي صنايع بر اساس محصوالت جانبي نيشكر داراي چند مزيت است.
 -1مواد زائد ميتوانند با اتخاذ فناوري مناسب تبديل به محصوالت باارزش شود-2 .
ايجاد فرصت اشتغال ،به ويژه در مناطق روستايي و به نوبه خود وضعيت اقتصادي افراد
درگيردر اين صنايع را بهبود ميبخشد -3 .جنبه مهم استفاده از اين محصوالت جانبي
كمك به حداقل رساندن خطرات آلودگي محيط زيست ميباشد .محصوالت مانند باگاس
و مالس نيشكر ممكن است ،مشكل آلودگي جدي براي محيط زيست ايجاد كنند .استفاده
از اين محصوالت به حداقل رساندن آلودگي كمك ميكند .باگاس محصول مهم صنعت
توليد شكر ارزانترين منبع مواد خام براي پالپ صنعتي به دليل محتواي سلولز باالي آن
است .مواد خام مورد استفاده در صنايع سلولزي مانند كاغذ ،تخته و ...از خمير چوب از
درختان جنگل به دست آمده ،كه مطمئناً باعث عدم تعادل زيست محيطي ميشود .بنابراين
نيشكر ميتواند در محافظت و حفظ محيط زيست بسيار مؤثر باشد -4.راهاندازي صنايع
مبتني بر محصوالت جانبي در بهبود اقتصادي صنعت توليد شكر كمك خواهد كرد -5.در
حال حاضر سناريوي تجارت بينالمللي شكر به دليل كاهش در قيمت بينالمللي شكر
بسيار دشوار شده است .از اين رو راهاندازي واحدهاي صنعتي بر پايه محصوالت جانبي،
سرمايهگذاري سودآوري خواهد بود.در حال حاضر ،نيشكر به عنوان مواد غذايي (شكر) ،فيبر
(سلولز) ،سوخت (باگاس) و علوفه (سر شاخه سبز ،خاشاك ،مالس و غيره) مورد استفاده
قرار ميگيرد.
برنامه توليد اتانول سوختي در هند

با نظر به تقويت بخش كشاورزي و كاهش آلودگي محيط زيست ،دولت هند بررسيهاي
الزم براي عرضه اتانول بنزين را در كشور انجام داده است .به منظور آشكار شدن جنبههاي
اقتصادي و عملياتي تركيب  5درصد اتانول با بنزين كه اداره استاندارد هند براي بنزين مجاز
شمرده است ،تحقيقات در حال انجام است .دولت سه پروژه آزمايشي راهاندازي كرده ،دو
پروژه ،ماهاراشترا و يكي در اواتراپرداش در طول ماه آوريل و ژوئن  ،2001اين پروژههاي
آزمايشي بنزين با اتانول  5درصد تنها به جايگاههاي خاصي داده ميشد.با توجه به چشمانداز
انرژي جهان ( )2005تا سال  2030مصرف هند  5/6ميليون بشكه نفت در روز خواهد بود
(مصرف جهاني  120ميليون بشكه در روز) 94 ،درصد از طريق واردات تأمين خواهد شد.
نياز فعلي نفت حدود  114ميليون تن در سال 75 ،درصد آن به هزينه  120000كرور
روپيه وارد ميشود .حدود  112ميليون تن ( 95درصد از كل) نفت فقط در بخش حملونقل
مصرف ميشود .ورودي انرژي در بخش كشاورزي نيز در حال افزايش است و بخشي از اين
انرژي بايد از سوختهاي زيستي كه تجديدپذير هستند تأمين شود.دولت هند تركيب 5
درصد را از اول اكتبر  2006اجباري كرده ،بر اساس اين برنامه ،نياز به سوخت اتانول در
حدود  500ميليون ليتر خواهد بود.

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

شکر

پيشبيني ميشود قيمت شكر

داليل روند كاهنده كاهش جهاني
چرا قيمتهاي محصوالت كشاورزي در جهان به رغم نرخ تورم متوسط  5درصد در
سال روندي كاهنده پيدا كرده است؟
گزارش حاضر كه بخشي از تازهترين تحليل ارايه شده از طرف سازمان خواربار و
كشاورزي جهاني است تالش ميكند به اين پرسش پاسخ دهد و تحوالت آينده را
بررسي كند.
انتظار بر آن است قيمتهاي اسمي شكر نسبت به قيمتهاي پايين چند سال گذشته
افزايش يابد .در چهار سال گذشته ،مازاد جهاني شكر و كاهش ارزش پول رايج برزيل در
مقايسه با دالر امريكا به افت قيمتهاي جهاني شكر منجر شده بود .كشورهاي توليدكننده
شكر در حال تعديل محصولشان هستند كه اين موضوع باعث خواهد شد تا بازار جهاني
شكر وارد مرحله كسري شود و قيمتها روند صعودي را تجربه خواهند كرد .قيمتهاي
شكر در طي دوره پيشبيني  2015تا  ،2024پرنوسان باقي خواهند ماند كه به دليل
سيكل توليدي بعضي از كشورهاي مهم آسيايي توليدكننده شكر است .انتظار بر آن است
كه اثر حذف سهميههاي شكر در اتحاديه اروپا در سال  2017منجر به كاهش قيمت
شكر در داخل اتحاديه اروپا گردد اما تاثير آن بر بازارهاي جهاني نامعلوم است .پيشبيني
ميشود قيمتهاي واقعي شكر به سطوح قبل از اوج قيمتي سال  2009بازگردند.
شاخص قيمت غذايي فائو ،تغييرات ماهانه قيمتهاي بينالمللي سبد محصوالت غذايي
را نشان ميدهد .اين شاخص از ميانگين شاخص قيمت  5گروه محصولي (غالت ،شكر،
روغنهاي گياهي ،لبنيات و گوشت) تشكيل شده كه با ميانگين سهمهاي صادراتي هر
گروه براي سالهاي  2002-2004وزندار شدهاند .شاخص قيمت غذايي فائو در ماه مه
سال  2015به طور ميانگين  166/8واحد بود كه به ميزان  2/4واحد ( 1/4درصد) كمتر
از ماه آوريل بود .همچنين شاخص فوق  43/6واحد ( 20/7درصد) كمتر از ميزان متناظر
سال گذشته بود .غالت و محصوالت لبني بيشترين نقش را در كاهش شاخص قيمت
غذايي فائو در ماه مه داشتند.
ميانگين شاخص قيمت غذايي فائو در ماه مه سال  2015به كمترين ميزان خود پس
از ماه سپتامبر سال  2009رسيد .شاخص قيمت غذايي فائو از ماه ژانويه تا ماه مه سال
 2015از روندي نزولي برخوردار بوده در مقايسه با سالهاي قبل ،ميزان آن كمتر بوده
است.
در ماه مه سال  ،2015ميانگين شاخص قيمت غالت فائو  160/8بوده كه  6/4واحد
كمتر از ماه آوريل و  46واحد ( 22/4درصد) كمتر از ماه مه سال  2014است .ذخاير
فراوان غالت به همراه چشمانداز مساعد براي محصول سال  2015به حفظ روند كاهشي
قيمت غالت كمك كرده است .همچنين به تعويق انداختن خريد توسط بسياري از
كشورهاي واردكننده و نيز پيشبيني كاهش تجارت در كاهش قيمت غالت نقش داشته
است.شاخص قيمت روغنهاي گياهي فائو در ماه مه سال  2015به طور ميانگين 154/1
بوده و  3/9واحد ( 2/6درصد) بيشتر از ماه آوريل اما  41واحد ( 21درصد) كمتر از ماه
متناظر سال گذشته بود .افزايش قيمت روغنهاي گياهي در ماه مه نسبت به ماه گذشته
به خاطر افزايش قيمت روغن پالم و سويا بود .افزايش قيمت روغن پالم اساساً به دليل
نگراني درباره پديده النينوي احتمالي است كه ميتواند بر توليد روغن پالم در جنوب
شرق آسيا اثرگذار باشد .اين در حالي است كه قيمت روغن سويا به دليل ازسرگيري
تقاضاي وارداتي به ويژه توسط چين افزايش يافته است .قيمت روغن آفتابگردان و گلرنگ
نيز به دليل پيشبيني كاهش توليد و عرضههاي صادراتي ،افزايش يافتهاند.
شاخص قيمت محصوالت لبني فائو در ماه مه سال  2015به طور ميانگين 167/5
بود كه  5واحد ( 2/9درصد) كمتر از ماه آوريل و  71/5واحد ( 29/9درصد) كمتر از ماه
مه سال گذشته بود .بيشترين كاهش شاخص قيمت در پودرهاي شير و كره مشاهده
شد اما شاخص قيمت پنير ثابت ماند .وجود ذخاير زياد در نيوزيلند و افزايش عرضههاي
صادراتي در اروپا ،عامل مهمي در كاهش قيمت فرآوردههاي لبني است .همچنين توليد
فرآوردههاي لبني در نيمكره شمالي به نقطه اوج فصلي خود خواهد رسيد .قيمتهاي
كمتر لبنيات به افزايش خريد اين فرآوردهها توسط كشورهاي ( MENAخاورميانه و
شمال آفريقا) منجر شده است.

شکر

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

به سطح قبل از اوج قيمتي سال  2009برگردد

محصوالت مهم كشاورزي

میانگين شاخص قيمت شكر فائو در ماه مه سال  189/6 ،2015واحد بود كه  3/7واحد
( 2درصد) بيشتر از ماه آوريل و  70واحد ( 27درصد) كمتر از ماه مه سال  2014بود.
در طي  10سال آينده ،قيمت واقعي محصوالت مهم كشاورزي از سطوح قيمتي سال
 2014كاهش خواهند يافت اما همچنان باالتر از سطوح قيمتي پيش از سال  2007باقي
خواهند ماند .قيمت محصوالت كشاورزي در اوايل دهه  2000پايين بود اما با شروع سال
 ،2007قيمتها از روندي افزايش و پرنوسان برخوردار شدند .در سال  2013روند كاهشي
قيمتها شروع شد و انتظار روند كاهشي قيمتها تا سال  2024وجود دارد .نكته قابل
ذكر در اينجا اين است كه وجود روند كاهش قيمتهاي واقعي محصوالت كشاورزي به
معناي عدم احتمال وجود نوسانات قيمتي برخي از محصوالت نيست.
در گزارش چشمانداز كشاورزي  OECA-FAOاز آزمون حساسيت قيمتهاي
محصوالت كشاورزي به عوامل چندي از قبيل رشد درآمد ،نرخهاي ارز ،قيمتهاي نفت
و ...در كشورهاي مختلف استفاده شده و در نهايت نتايج تحليلهاي تصادفي تفسير شدند.
در زير به برخي از اين نتايج اشاره ميشود.
قيمت نفت خام از طريق كانالهاي مختلفي بر قيمت محصوالت كشاورزي و
سوختهاي زيستي اثرگذار است .در مورد محصوالت كشاورزي ،قيمت پايينتر نفتخام
به كاهش هزينههاي انرژي و كود شيميايي منجر ميشود .تأثير اين عامل با توجه به
نسبت هزينه انرژي در كل هزينه توليد كشورها متفاوت خواهد بود .براي نمونه برآوردها
حاكي از آن است كه در امريكا ،هزينه انرژي و كود شيميايي به ترتيب  10درصد و
 20/8درصد هزينه توليد غالت دانهدرشت را در كشور به خود اختصاص ميدهد .اين
سهمها به طور قابل توجهي در كشورهاي در حال توسعه كمتر است چرا كه سيستمهاي
توليدي در اين كشورها كمتر مكانيزهاند و انتقال قيمتي پاييني ميان قيمتهاي محصول
و انرژي وجود دارد.در مورد سوختهاي زيستي ،وضعيت متفاوتي وجود دارد.تقاضا براي
سوختهاي زيستي ،عمدتاً تحت تأثير سياستهاي دولتي و رابطه ميان قيمتهاي
نفتخام و سوختهاي زيستي است .در زمان كاهش قيمت نفت خام ،انگيزه سوختهاي
زيستي كاهش يافته و از رقابت كمتري برخوردار ميشود .اين موضوع به تقاضاي بازاري
پايينتر و سرمايهگذاري كمتر براي اين نوع سوختها منجر ميشود.
در حال حاضر مشخصه بازار انرژي ،عرضههاي فراوان و رقابت قيمتي قوي در ميان
توليدكنندگان مهم است كه در نهايت كاهش قيمت نفت خام را در آينده همراه خواهد
داشت .انتظار بر آن كه قيمت اسمي نفت خام تا سال  2024به  88/1دالر در هر بشكه
برسد .بر اساس توضيحات فوق ،قيمتهاي پايينتر نفت خام به كاهش قيمت محصوالت
كشاورزي در كوتاهمدت منجر خواهد شد .از ديگر عوامل مؤثر بر كاهش قيمت ،عملكرد
باالتر از ميانگين محصوالت مهم كشاورزي به ويژه در مورد غالت و دانههاي روغني در
دو سال اخير ميباشد .شرايط آب و هوايي ،سياستها ،رشد اقتصادي ،رشد جمعيت و
نرخهاي ارز از ساير عوامل اثرگذار بر كاهش قيمت محصوالت كشاورزي هستند.
منبع :موسسه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی
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ضرر كشورهاي در حال توسعه در دوئل تجارت آزاد جهاني
در حالي وزير صنعت ،معدن و تجارت از پيوستن ايران به آزادسازي تجاري استقبال كرده
است ،كه فائو ميگويد 75 ،درصد سود آزادسازي تجاري به جيب كشورهاي توسعهيافته
ميرود .وزير صنعت ،معدن وتجارت در كنفرانس دو روزه تجارت و سرمايهگذاري ايران و
اتحاديه اروپا كه يكم و دوم مرداد در وين برگزار شد،تأكيد كرد :ايران خود را براي پيوستن
به سازمان تجارت جهاني آماده ميكند و عالقهمند به مذاكره و انعقاد موافقتنامههاي تجاري
با اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاست.
در كنفرانس دو روزه تجارت و سرمايهگذاري ايران و اتحاديه اروپا،تجار ،صنعتگران و
مقاماتي از جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي اتريش ،فرانسه ،انگلستان ،آلمان و ساير
كشورها حضور داشتند .اما سازمان خواروبار جهاني در گزارشي اعالم كرده است ،با پيوستن
كشورها به سازمان تجارت جهاني بيشترين سود نصيب كشورهاي توسعه يافته ميشود و
كشورهاي در حال توسعه سود بسيار كمتري از آزادسازي تجاري خواهند داشت.
به گزارش فائو در صورتي كه  165ميليارد دالر از آزادسازي تجاري در بخش كشاورزي
حاصل شود سهچهارم آن به جيب كشورهاي توسعهيافته خواهد رفت.
به نقل از سازمان خواروبار جهاني اين سازمان در اين باره كه چرا كشورهاي در حال
توسعه ،كمتر از كشورهاي توسعه يافته از آزادسازي تجارت سود ميبرند؟ اعالم كرده است،
يك دليل اين است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه به واردكننده خالص كاالهاي كشاورزي
تبديل شدهاند و اندكي افزايش در قيمتهاي جهاني آنها را صادركننده خالص نخواهد كرد.
در كشورهاي در حال توسعه ،زياني كه مصرفكنندگان خواهند ديد ،بيشتر از سودي است
كه توليدكنندگان خواهند برد .اين نتيجهگيري ،كه توليدكنندگان در كشورهاي در حال
توسعه كمتر سود خواهند برد ،به دليل عوامل زير است :بررسيهاي زيادي نشان ميدهد
كه كاهش يارانهها در كشورهاي ( OECDسازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي) فقط
باعث جابهجايي سهم بازار بين كشورهاي عضو خود اين سازمان خواهد شد ،زيرا دخالتهاي
قيمتي اين سازمان عمدتاً بر كاالهاي داراي منشأ مناطق معتدل متمركز است و ميدانيم
كه عامل محدودكننده توليد اينگونه محصوالت در كشورهاي در حال توسعه بيش از اينكه
سياستهاي حمايتي ساير كشورها باشد ،طبيعي و اقليمي است.
تعلق سه چهارم سود تجارت آزاد كشاورزي به كشورهاي توسعه يافته
در صورت حذف تمام سياستهاي دخالتي در كشاورزي ،ساالنه  165ميليارد دالر به رفاه
جهاني افزوده خواهد شد .اما سه چهارم اين مبلغ به كشورهاي توسعه يافته تعلق خواهد
داشت .كشورهاي در حال توسعه در محصوالتي مانند قهوه ،كاكائو ،چاي ،ادويه و ميوههاي
گرمسيري مزيت نسبي دارند و كشورهاي توسعهيافته تعرفههاي وارداتي اين قبيل محصوالت
را قبال كاهش دادهاند و در نتيجه ،ادامه آزادسازي آثار اندكي براي اين كشورها خواهد
داشت .منافع مورد انتظار از افزايش قيمت و پايداري آن هميشه به كشاورزان كشورهاي در
حال توسعه منتقل نميشود .به دليل ناكافي بودن زيربناها و نارسايي نظام بازار ،بسياري از
كشورهاي در حال توسعه اصوالً از بازار جهاني دور ميمانند.
تا زماني كه قيمتهاي داخلي تا حدود زيادي انگيزههاي به وجود آمده در بازار جهاني را
خنثي ميكند ،كشاورزان كشورهاي در حال توسعه از آزادسازي سودي نخواهند برد.
در موافقتنامه كشاورزي كشورهاي توسعه يافته بايد حداقل  20درصد و كشورهاي در
حال توسعه  13/3درصد از حمايت بخش كشاورزي را كاهش دهند اما در عمل بسياري
كشورها فشار زيادي در كاهش حمايتها از بخش كشاورزي احساس نميكنند ،زيرا اصوالً
ارقامي كه به عنوان پايه در نظر گرفته شده است ،به قدري باال هستند كه حتي پس از
انجام كاهشها نيز بخش مهمي از حمايتها سر جاي خود باقي ميماند .در حقيقت ،ميزان
كل حمايت كشورهاي عضو  OECDاز كشاورزي در سالهاي  1998-2000در مقايسه
با سالهاي قبل از تصويب موافقتنامه كشاورزي حتي بيشتر بود .يارانههاي صادراتي هنوز
باالست .موافقتنامه كشاورزي براي نخستين بار يارانههاي مستقيم به صادرات كشاورزي
را مشمول نظارت بينالمللي كرد .يارانههاي غيرمستقيم (مانند ضمانت اعتباري صادرات و
كمكهاي غذايي) نيز مشمول شدند .قرار شد كشورهاي توسعهيافته  36درصد و كشورهاي
در حال توسعه  24درصد از هزينههاي صادراتي خود را بكاهند .درباره كاهش حجم يارانه
صادراتي نيز مذاكره شد و مقرر شد كشورهاي توسعهيافته  21درصد از هر كاال و كشورهاي
در حال توسعه  14درصد از هر كاال كاهش دهند .كشورهاي كمتر توسعهيافته در اين جا هم
از معافيت برخوردار شدند .اتحاديه اروپا بيشترين يارانههاي صادراتي را دارد.
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رييس كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي تحليل كرد

كشاورزيهراسي با هدف توسعه واردات

رييس كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي با
بيان اينكه ايران كشوري كشاورزي است ،گفت :با شرايط
فعلي توان توليد  ۳۰۰ميليون تن محصول كشاورزي
وجود دارد ،درحالي كه عدهاي با كشاورزيهراسي
ايران را كشوري غيركشاورزي جلوه دادهاند .عباس
رجايي ،رييس كميسيون كشاورزي ،آب و منابع
طبيعي در همايش رونمايي از محرك زيستي ويژه
گندم (فالويت) با بيان اينكه بخش كشاورزي نيازمند
تغيير رويكرد است و اين تغيير با عزم ملي امكانپذير
است ،گفت :عدهاي خواسته يا ناخواسته ،با غرض يا
بدون غرض ،با تفكر و بدون تفكر جرياني را در كشور
با عنوان كشاورزيهراسي ايجاد كردهاند و ميخواهند
راه خودكفايي را مسدود كنند .وي با بيان اينكه اين
عده ميگويند ايران كشوري كشاورزي نيست و يك
كشور تجاري است ،افزود :اين ديدگاه بسيار خطرناك
است .برخالف كساني كه كشاورزيهراسي را ترويج
ميدهند ،اتفاقاً ایران كشوري كشاورزي است ،ما اگر از
راه كشاورزي وارد شويم نه تنها ميتوانيم غذاي خودمان
را توليد كنيم ،بلكه قادر هستيم غذاي كشورهاي ديگر
و كشورهاي همسايه را نيز توليد كنيم .كشاورزان
ميتوانند از محل توليدات محصوالت كشاورزي كشور
را مستقل كنند و اين امر شدني است .وي با طرح اين
سؤوال كه چه كسي گفته ،كشور ايران بيآب است و
 92درصد آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود،
گفت :اتفاقاً فرمولهايي كه براي كشاورزيهراسي
استفاده ميشود همين است .رجايي بيان داشت :وزارت
نيرو اعالم كرده  18درصد كمبود بارندگي داريم ،وزارت
نيرو كه وظيفه توليد آب را برعهده دارد ،از بقيه بارندگي
چه مقدار آب استحصال كرده است .رييس كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي با بيان اينكه در اين
سالها ما خوب كار نكردهايم ،افزود :در  12سالي كه
من عضو كميسيون كشاورزي هستم ،آمارهايي به
من ارائه ميشود كه از  12سال پيش ارايه ميشد و
تغييري نداشته و اين مسأله نشان ميدهد كه جايي
از كار ايراد دارد .وي با انتقاد از اينكه گفته ميشود كه
كشاورزي مملكت را بيچاره كرده ،گفت :خشك شدن
درياچه اروميه را پاي كشاورزي و آب مصرفي براي اين
بخش ميگذارند ،درحالي كه ما مسؤوالن كه كارمان را
درست انجام ندادهايم ،باعث خشك شدن درياچه اروميه
شدهايم .وي افزود :تحقيقات نيازمند يارانه است و اگر
در بخش تحقيقات كارهاي مختلفي انجام گيرد ،اما
مسؤوالن وارد عمل نشوند ،نتيجهاي حاصل نميشود.
رجايي بيان داشت :با همين شرايط آب و اقليم حداقل
قادر هستيم  300ميليون تن محصول كشاورزي توليد
كنيم و اگر ظرفيت جديد ايجاد شود ،اين رقم بسيار
بيشتر هم ميشود .رييس كميسيون كشاورزي ،آب
و منابع طبيعي گفت :پايه اقتصاد مقاومتي كشاورزي
است و اگر به آن پرداختيم موفق ميشويم .سال ،92
 36هزار ميليارد تومان محصوالت كشاورزي وارد كشور
شده است.
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تالش مافياي شكر براي واردات چند صد هزار تني به كشور
 ۸كارخانه توليد شكر به دليل واردات بيرويه تعطيل شدند
از عملکرد آقای حجتی بسیار راضی هستیم
امسال توليد را از يك ميليون و  ۴۰۰هزار تن رد ميكنيم
بهمن دانايي ،دبیر وعضو هیات مدیره انجمن قند و شكر در گفتوگو با «نسيم» بيان داشت :سالها
در كشور ما مافياي شكر حاكم بوده ،در سال  ،85دو و نيم ميليون تن با ارزانترين حالت يعني ارز
مرجع و تعرفه صفر وارد كشور شد در حالي كه نياز وارداتيمان در آن مقطع  600تا  700هزار تن بود.
وي ادامه داد :واردات شكر در سالهاي اخير كمر توليدكننده را شكست ،و در نهايت نيز  8كارخانه
توليد داخل به دليل همين واردات بيرويه بسته شده است.
وي تاكيد كرد :در نهايت با تالشهاي صورت گرفته از سوي آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي
امسال و تاكنون جلوي واردات بيرويه شكر بهطور جدي گرفته شده است.
رييس انجمن قند و شكر اضافه كرد :اميدواريم كه اين روند ادامه داشته باشد .هرچند پس از بستن
ثبت سفارشات فشارهاي مافيايي زيادي براي از سرگيري مجدد واردات شكر بر روي وزارت وجود
داشته است.
وي در رابطه با خبري منتشر شده در رابطه با واردات  9هزار تن گفت :اين رقم بسيار پايين و به
اندازه مصرف يك روز مصرف مردم ايران است و اين مقدار واردات نيز به تعاوني مرزنشينان تعلق دارد.
دانايي با بيان اينكه در حال حاضر بازار شكر نيز در آرامش كامل است به سر ميبرد ،به نسيم گفت:
تنها يك مشكل در حال حاضر وجود دارد و آن اين است كه سال گذشته قيمت شكر را دولت 2300
تومان تعيين كرد و بعد از توليدكنندگان خواست تا آن را با قيمت  2100تومان به مصرفكننده
بفروشند ،و تقبل كرد تا  200تومان مابه التفاوت را به توليدكننده بپردازد.
وي اضافه كرد :با ارزانفروشي سال گذشته تمامي كارخانهها متضرر شدند .به طوري كه از 36
كارخانه شايد به تعداد انگشتان دست نيز كارخانهاي وجود نداشته باشد كه موفق به كسب سود اندكي
شده باشد .بقيه سقوط بسيار زيادي از جهت قيمت سهام داشتهاند.
دانايي تصريح كرد :متأسفانه هنوز ريالي از آن  200تومان مابهالتفاوتي كه دولت متعهد شده بود به
توليدكننده پرداخت كند ،چيزي به دست ما نرسيده است.
وي گفت :ما پيگيريهاي زيادي كرده و نامهنگاري زيادي هم داشتهايم اما جوابي نگرفتهايم و به نظر
ميرسد كه اين موضوع مربوط به مشكل نقدينگي دولت باشد.
دانايي اضافه کرد :در حقيقت پول توليدكننده شكر و قند در دولت خوابيده است و همين باعث شده
تا كارخانهها مجبور باشند تا از بانكها استقراض كنند ،و به نوعي مجبورند يكچهارم آن  200تومان
هم به بانكها كارمزد بدهند .دبیر انجمن قند و شكر عنوان كرد :ما در بخش توليد از عملكرد آقاي
حجتي بسيار راضي هستيم اما اين گاليه را از بخش بازرگاني وزارت جهاد داريم كه اگر نميتوانستند
اين مابهالتفاوت را پرداخت كنند ،پس چرا قيمت محصوالت ما را دو تكه كردند.
وي مصرف شكر در كشور را  1900تا  2ميليون تن دانست و به نسيم بيان داشت :اميدواريم
كه امسال يك ميليون و  400هزار تن توليد را رد كنيم .البته مصرف شكر در كشور طي يكي
دوسال گذشته بسيار كاهش يافته كه يكي از داليلش به خاطر بحثهاي پزشكي و سالمت است.
دانايي اظهار داشت :از ديگر داليل كم
مصرف شدن شكر كاهش قدرت خريد
مردم و دليل ديگر نيز ركودي است كه
بر صنايع كشور حاكم شده ،مشتريان
بزرگ شكر شيريني و شكالت و همچنين
نوشابه است كه متأسفانه به داليل ركود
صادراتشان بهشدت افت كرده است.
فروش داخلي اينها نيز با چالش روبهرو
است.
وي در پايان خاطرنشان كرد :ما
هميشه اين موضوع را تأكيد ميكرديم
كه شكر چيزي نيست كه به خاطر آن
ارز را خارج كرده و اين محصول را وارد
كشور نماييم ،زيرا از آن طرف مجبوريم
كه ميلياردها دالر خرج سالمتي مردم
بكنيم.
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وزير جهاد كشاورزي خبر داد:

مشاركت دولت و كارخانهها براي واردات شكر
وزير جهاد كشاورزي ضمن تاكيد بر
اينكه وزارت جهاد كشاورزي برنامهاي
براي افزايش قيمت محصوالت كشاورزي
ندارد ،از اعمال محدوديت براي واردات
برنج و شكر خبر داد و اعالم كرد :با
استفاده از ابزار تعرفهاي ،قيمت برنج
وارداتي را با برنج ايراني همطراز ميكنيم.
محمود حجتي در حاشيه ديدار خود با
وزير كشاورزي عراق و رييس كميسيون
كشاورزي چين درباره وضعيت قيمتگذاري
محصوالت كشاورزي در راستاي بخشنامه
ابالغ شده ،اظهار كرد :برنامهاي براي
افزايش قيمت محصوالت كشاورزي نداريم
و اگر نيازي به افزايش قيمت محصوالتي
مانند تخممرغ ،گوشت مرغ ،گوشت قرمز
و ...باشد بايد به صورت موردي در جلسه
ستاد تنظيم بازار بررسي و تصميمگيري شود .وي همچنين درباره واردات شكر و برنج افزود :با توجه
به ميزان توليد و ذخاير موجود شكر ،در سال جاري وارداتي از اين محصول نداشتهايم اما با توجه به
نياز ساالنه  600هزار تني كشور براي تأمين ذخاير استراتژيك و باقيمانده نياز داخلي ،برنامهريزي
براي واردات اين محصول در دستور كار قرار دارد .وزير جهاد كشاورزي ادامه داد :حدود  300هزار تن
واردات شكر از سوي شركت بازرگاني دولتي انجام ميشود كه در اين راستا كارخانههاي توليدكننده
اين محصول به نسبت ميزان توليد خود مجوز واردات را از وزارت جهاد كشاورزي دريافت ميكنند.
حجتي با بيان اينكه واردات شكر مانند گذشته آزاد نيست ،گفت :از اين پس واردات شكر و ديگر
محصوالت استراتژيك مانند برنج بر اساس نياز داخلي و با نظر وزارت جهاد كشاورزي انجام خواهد
شد.
در زمينه ثبت سفارش براي واردات محصوالت كشاورزي مشكالتي وجود دارد كه در اين زمينه
اصالحيهاي به هيأت دولت ارسال كرديم ،چرا كه زمان و ميزان نياز به واردات محصول بايد بر اساس
نظر وزارت جهاد كشاورزي صورت گيرد.
وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد :در حال حاضر براي واردات هر محصول به كشور با نظر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ميزان آن مشخص ميشود و تا  18ماه ثبت سفارش واردكنندگان قابل تمديد
است اما براي محصوالت كشاورزي نهايتاً فرصتي حدود سه ماه براي ثبت سفارش و يك تا دو ماه
براي تمديد آن كافي است و بايد زمان ثبت سفارش محصوالت كشاورزي كاهش يابد.
اعمال محدوديت براي واردات برنج
وي گفت :درباره برنج نيز چنين برنامهريزي در وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد كه بتوانيم
ضمن تنظيم ثبت سفارش و زمان تمديد آن ،با توجه به نياز كشور واردات برنج داشته باشيم و
امسال بر اساس آخرين آمار موجود ،حدود  240هزار تن برنج به كشور وارد شده كه مربوط به ثبت
سفارشهاي گذشته بوده است.
وزير جهاد كشاورزي افزود :درباره برنج نيز تمهيداتي در حال انجام است كه بتوانيم برنج خارجي را
به قيمتي نسبتاً همطراز با برنج داخلي وارد كنيم تا به بازار برنج ايراني آسيب وارد نشود.
حجتي با بيان اينكه فاصله توليد تا عرضه محصوالت كشاورزي و تفاوت قيمت آن زياد است ،گفت:
براي كوتاه كردن اين فاصله از توليد تا مصرف همواره نگراني وجود داشته و براي برطرف كردن آن
بايد در زمينه فرآوري ،بستهبندي و عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي از طريق تعاونيها اقدامات
الزم صورت گيرد.
وي اظهار كرد :در زمينه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي اقداماتي انجام شده تا بتوانيم به
گونهاي برنامهريزي كنيم كه تعاونيهاي توليد و توليدكنندگان به صورت مستقيم محصوالت خود را
در بازارهاي تعيين شده عرضه كنند كه البته به صورت آزمايشي در چند نقطه اجرا شده كه ميتوان
به عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي در كردستان اشاره كرد.
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معاون سازمان جهاد كشاورزي استان تأكيد كرد:

ضرورت توسعه كشت چغندر در خوزستان
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي
خوزستان گفت :با توجه به عملكرد و توليد باالي محصول
چغندر در استان ،احياي دو كارخانه قديمي قند در اهواز و
دزفول و احداث پنج كارخانه جديد قند از نيازهاي استان
است .محمد قاسمي اظهار كرد :در سال زراعي 94 - 93
سطح كشت چغندرقند  4600هكتار و ميزان برداشت اين
محصول نيز نسبت به سال قبل از آن بسيار بهتر بوده
اما در كنار توجه به توسعه كشت ،احداث كارخانههاي
جديد قند در استان الزامي است .وي افزود :تناژ توليد
چغندرقند در استان دو برابر توليد كل كشور است و
اين مسأله نياز به لزوم احياي  2كارخانه قديمي قند در
دزفول و اهواز و احداث كارخانجات جديد را دو چندان
ميكند .معاون سازمان جهاد كشاورزي خوزستان اظهار
كرد :منطقي نيست كه هزينههاي اضافي حمل و انتقال
محصول چغندر استان به كارخانجات قند در استانهاي
ديگر ،از جيب كشاورزان پرداخت شود؛ نبود كارخانه قند
در استان موجب شده تا سود و ارزش افزوده اين محصول
به خارج از استان برود .قاسمينژاد با تأكيد بر لزوم توسعه
و اهميت كشت اين محصول عنوان كرد :كشت و توسعه
چغندر قند يك ضرورت است و ميتواند به توليد پايدار،
ارتقاي عملكرد ساير محصوالت ،حفظ حاصلخيزي خاك،
مديريت عوامل زيانرسان مانند آفتها ،محيط زيست و
ايجاد اشتغال در استان كمك كند .وي خاطرنشان كرد:
نياز آبي كشت چغندر قند در خوزستان  40درصد كمتر از
ساير استانها است زيرا دوره كشت اين محصول در استان
از مهر تا ارديبهشت است كه در اين مدت آب باران بخشي
از نياز آبي اين محصول را تأمين ميكند.

ادامه ممنوعيت واردات برنج تا آبان ماه
رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران از توليد دو ميليون
تني برنج در سال جاري خبر داد و گفت :از مردادماه تا
پايان فصل برداشت برنج (آبان) ،واردات اين محصول
ممنوع است و هيچ مجوزي براي واردات صادر نميشود.
دالور حيدرپور اظهار كرد :در استان مازندران حدود 200
هزار هكتار از شاليزارها زير كشت برنج رفتند و پيشبيني
ميشود امسال حدود يك ميليون و  200هزار تن شلتوك
برداشت و حدود  800هزار تن برنج سفيد در اين استان
توليد شود .وي افزود :تاكنون كه  50درصد از محصول برنج
اين استان برداشت شده است ،از نظر كمي و كيفي وضعيت
خوبي را شاهد بودهايم و برآوردها نشان ميدهد كه امسال
حدود يك ميليون و  800هزار تا دو ميليون تن برنج در
كشور توليد شود .رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران
اعالم كرد :ظرفيت شاليزارهاي كشور به ويژه استان مازندران
نيز از نظر آفتهاي معمول برنج مانند كرم ساقهخوار بسيار
مناسب بوده و پراكندگي و درصد شيوع پاييني داشته است.
حيدرپور گفت :از ابتداي فصل برداشت برنج (مرداد) تا
آبانماه واردات برنج ممنوع و داراي تعرفه  40درصدي است
و وزارت جهاد كشاورزي طي اين مدت مجوز واردات هيچ
محمولهاي را صادر نميكند.
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جدولهایی که تفاوت ذهنیت را نشان میدهند

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

آمار متفاوت و واردات دهشتناک سال 1391
چه چیزی را نشان میدهد؟ این اعداد عالوه
بر آنکه بیانگر خروج مقادیر قابل توجهی ارز
کمیاب ایران است یک مسأله مهم را نیز نشان
میدهد و آن تفاوت ذهنیت میان مدیران ارشد
وزارت جهاد کشاورزی سال 1393و 1394با
وزیر جهاد کشاورزی سال 1391است .در سال
1391نیز انجمن صنفی کارخانههای قند و
شکر همین ارقام و اعداد مندرج در جداول این
صفحه را اعالم میکردند اما مدیران آن روزها
توجه نمیکردند اما مدیران امروز توجه میکنند
و مانع از خروج ارز شده اند.

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان تیر سال 1394

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1394
رديف
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276
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154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38
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236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93
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28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

جمع
2481

1170

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

21

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

619

شکر

واردات شکر از سال  84تا پايان تير سال 94به تفکیک خام و سفید

نج
ا منصنفیکارخا هناهیقندوشکراریان

زیر نظر شورای نویسندگان

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی

خیابان شهید گمنام -شماره 14

سال

)سفید(هزارتن

)بها (دالر

)خام(هزارتن

جمع
)واردات(هزار تن

)بها (دالر

بها جمع واردات
)(دالر

877

1805

1234

1681

1579
823

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان تير  1394به
تفکيک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

سال

واردات بخش
خصوصي

واردات
بخش دولتي

جمع
واردات

1380

0

937

937

1170

407,770,710

1381

0

820

820

1382

56

160

216

1101

325,013,345

1383

42

161

203

315,826,114

877

324,646,020

1384

78

20,124,000

629

177,256,000

707

197,380,000

1385

637

291,271,910

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

1386

348

133,309,344

822

274,461,367

1387

103

37,213,332

998

287,800,013

1388

27

8,819,906

850

1384

80

627

707

1389

0

0

1805

704,520,407

1805

704,520,407

1385

1485

1042

2527

1386

962

208

1170

1390

6

3,799,510

1228

752,105,334

1234

755,904,844

1387

1101

0

1101

1391

0

0

1680

1,072,413,608

1680

1,072,413,608

1392

0

0

1579

832,187,958

1579

832,187,958

1388

877

0

877

1389

1805

0

1805

1393

0

0

823

377,470,440

823

377,470,440

1390

1234

0

1234

1391

1175

505

1680

1394

11.5

4,904,324

9.5

3,328,570

21

8,232,894

1579

جمع

1210.5

499,442,326

12313.5

5,523,552,370

13524

6,022,994,695

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

1392

992

587

1393

562

261

823

1394

21

0

21

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

