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اجراي قانون و حذر 
از قيمت دستوري ، محل 

راستی آزمایی دولت یازدهم

قند و شكر شايد از نظر هزينه هاي 
اختصاص يافته خانواده ها به آن در يك 
سال جاي زيادي در سبد مصرف آنها 
گوناگون  دولت هاي  اما  باشد  نداشته 
تلقي  اهميت  با  را  آن  جنگ  از  پس 
شده  اعطا  اهميت  اين  مي كنند. 
چون  طرف  يك  از  شكر  و  قند  به 
گروه هاي  استفاده  مورد  كاالي  شكر 
كم درآمد جامعه است مي تواند توجيه 
داشته باشد، اما وقتي به عمق داستان 
كه  مي آيد  يادمان  مي كنيم،  نگاه 
و  از مصرف كنندگان  سازمان حمايت 
توليدكنندگان بخش عمده اي از نيرو، 
امكانات و انرژي خود را براي نظارت و 
قيمت گذاري بر چند كاال مثل برنج و 

شكر اختصاص مي دهند. 
ادامه در صفحه 2

مابه التفاوت، روش منسوخ
دولت محترم بر پايه برخي تحليل هاي 
نادرست برخي از مديران مياني به اين 
نتيجه رسيد كه كارخانه هاي قند و شكر 
قيمت هاي فروش خود را در مرز 2100 
كنند.  متوقف  كيلوگرم  هر  براي  تومان 
دولت محترم اما متعهد شد كه در صورت 
اجراي اين دستور، به كارخانه ها براي هر 
كيلوگرم 200 تومان مابه التفاوت پرداخت 
كند، اما در اين دستور يك تخلف بزرگ 
صورت گرفت و آن، عدم اجراي تبصره 
برنامه پنجم  قانون  ماده 101  بند د   2
»چنانچه  نموده  تأكيد  كه  بود  توسعه 
از  كمتر  خدمات  يا  كاال  فروش  قيمت 
قيمت عادله روز تكليف شود مابه التفاوت 
قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان 
تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت 
در سال اجرا پرداخت شود...، كه متاسفانه 
اين اتفاق حادث نشد و در صورتجلسه 
مربوطه، از منابع پرداخت ذكري به ميان 
نيامد. از روزگاري كه اين دستور داده شد 

تا امروز چند اتفاق افتاده است. 
ادامه در صفحه 7

بهمن دانایي

)خبری ، خبری تحليلی(

در صفحات دیگر می خوانید:

 ناامیدی، عامل رقابت 
برای اقدامات  حمایتی

 مصرف سرانه شكر 
10 كیلوگرم شد

1/4 میلیون تن شكر 
تولید شد

صفحات 5-4 صفحه 7صفحه 3

 زندگي بدون واردات 
2/5 میلیون تني شكر

صفحه 8

دداشت
یا

قاله
سرم

انجمن صفني كارخاهن اهي قند و شکر اريانشکر

 مصرف مستقيم قند و شكر 
در يك خانوار 4نفره: 

شكر:10کيلوگرم در سال
انواع قند: 21 کيلوگرم در سال

 رفتار جدید 
با قند و شكر 

ضرورت اجتناب ناپذیر

قند تربت حیدریه 
واحد نمونه سال 1394

تقدیر از 
كارخانه قند پیرانشهر

تربت  قند  سهامی  شركت 
و  مديريت  تالش  با  حيدريه 
سال  در  توانست  آن  كاركنان 
1394 عنوان واحد نمونه استان 

خراسان رضوی شود. 
نشريه شكر ضمن تبريك به 

كاركنان اين واحد نمونه سال 1394 اميدوار است كه 
قند تربت حيدريه همچنان در جاده پيشرفت حركت 

كند.

كارخانه قند پيرانشهر در سال زراعی 93-1392 با 
مديريت كارآمد و تالش وبرنامه ريزی  مجموعه كاركنان 
مسير  در  بلندی  گام های  نامناسب  شرايط  در  و  خود 
ارتقای كمی و كيفی فعاليت های خود برداشت. رئيس 
سازمان جهاد كشاورزی استان آذربايجان غربی با ارسال 
نامه ای به مديريت اين كارخانه از تالش آنها برای تحويل 
به موقع و پرداخت بهای محصوالت خريداری شده تقدير 
كرد. نشريه شكر نيز اين كاميابی را به كاركنان و مديريت 

كارخانه قند پيرانشهر تبريك می گويد.

صفحه 3

بانك مرکزي ايران:
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كدام آمار مبنا باشد

وجود آمار براي هر فعاليت در هر سطح و در هر جامعه اي چراغ راه و عصاي 
دست است كه حركت بدون آن، انسان، سازمان و جامعه را به بيراهه مي كشاند. 
جامعه هاي انساني از دست كم يك قرن پيش براي آينده نگري در ابعاد گوناگون 
اجتماعي و اقتصادي تالش داشته تا توليد و توزيع آمار را علمي–كارشناسي 
كرده و راه از بيراهه بشناسد. توليد و توزيع آمار در دهه هاي اخير و با توجه به 
گسترش سرسام آور و حيرت انگيز وسايل ارتباطاتي  اهميتي بيش از هر زمان 
ديگر پيدا كرده است. ويژگي دنياي آمار در دنياي امروز يكي هم اين است كه 
انحصار دولت ها شكسته شده و توليد و توزيع آمار تخصصي به نهادهاي مدني 
مرتبط با هر فعاليت تخصيص داده شده است. توليد آمار در ايران اما هنوز به 
داليل گوناگون در انحصار بانك مركزي و مركز آمار ايران است و انتشار آمار در 
ساير نهادها به رسميت شناخته نمي شود. اين وضعيت موجب شده است كه 
برخي از مديران دولتي به ويژه در سطوح ميانه با دستكاري در آمار و يا بازي با 
اعداد و ارقام راه را براي رسيدن مسايل عجيب هموار سازند. يكي از آمارهايي 
كه در سال هاي اخير محل منازعه بوده و به انحراف روش و استراتژي در حوزه 
اقتصاد شكر منجر شده است، ميزان مصرف سرانه قند و شكر است. به اين 
معني كه وزارت بازرگاني سابق و اينك بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ... به داليل گوناگون كه در حالت خوش بينانه براي تنظيم بازار در 
حالت تعادل بوده است آمار مصرف سرانه شكر را دست باال گرفته و بر مبناي 
آن واردات را در دستور كار قرار مي دادند. به طور مثال در دهه 1390 اين طور 
آمار داده مي شد كه مصرف سرانه قند و شكر در ايران 32 كيلوگرم و جمعيت 
ايران نيز 75 ميليون نفر است و با يك عمل ضرب به اين نتيجه مي رسيدند كه 
مصرف كل ساالنه شكر 2300 هزار تن است و توليد داخل نيز يك ميليون تن 
و بايد 1/3 ميليون تن شكر وارد شود. آنها بر اساس اينكه ذخيره استراتژيك نيز 
به طول مثال بايد به اندازه مصرف 3 ماه باشد اين ميزان را نيز به رقم واردات 
اضافه كرده و عددي را به دست مي دادند. سال هاي سال بود كه اين اعداد 
مبناي تصميم گيري در سطح كالن شده بود و ساالنه ده ها ميليون دالر ارز 
گرانبهاي كشور  با قيمت هاي پايين به واردكنندگان تخصيص داده مي شد و 
بازار نيز از تعادل خارج مي شد. اين رخدادهاي غم انگيز در برابر ديدگان هزاران 
كارگر زحمتكش صنعت قند و شكر و در برابر ديدگان مديران ارشد دولت اتفاق 
مي افتاد و فرياد كارشناسانه انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر كه با زحمت 
آمارهاي واقعي را توليد و توزيع مي كردند به جايي نمي رسيد. اما در دولت 
يازدهم وزير جهاد كشاورزي پايمردي و استواري نشان داده است و با اعتماد 
به آمارهاي اين انجمن راه را بر دادن ارز ترجيحي و با قيمت كمتر از قيمت 
مبادالتي مسدود كرد و شاهد بوديم كه هيچ اتفاقي هم در بازار نيفتاده است 
و التهابي نيز ديده نمي شود. اين اقدام وزير محترم مي تواند سرفصل تازه اي در 

حوزه اقتصاد شكر باز كند و آمارهاي تازه مبناي كار باشند. 
در صورتي كه آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي كه در آن مصرف سرانه 
شكر در سال 1393 را 10 كيلوگرم گزارش داده است و در صورتي كه  مصرف 
غيرمستقيم را نيز بر اين عدد اضافه كرده و سرانه مصرف شكر در ايران را 25 

كيلوگرم فرض كنيم به اعداد تازه اي مي رسيم.
مصرف كل شكر كشور در سال با لحاظ كردن مصرف سرانه 25كيلوگرم به 
جاي 32 كيلوگرم و با احتساب جمعيت 78 ميليون نفري، معادل 1950 هزار 
تن خواهد شد. در صورتي كه سير صعودي توليد شكر امسال ادامه يابد و توليد 
شكر به 1/4 ميليون تن برسد نياز به واردات در حد 500 هزار تن مي رسد. از 
طرف ديگر در شرايط امروز كه اندازه تخاصم جهاني با ايران كاهش يافته ميزان 
ذخاير استراتژيك نيز مي تواند كمتر شود. اين اعداد جديد اگر مبناي فعاليت هاي 
اقتصاد شكر باشد، بايد تعادل در بازارها را روي اين ارقام جديد بنا كرد. در اين 
صورت است كه مي توان دست هاي ويرانگر وارداتچي غيرمعقول را از بازار كوتاه 

كرد و ارز گرانبهاي متعلق به بيت المال را براي مصارف واقعي تر هزينه كرد.

رانت برای ثروتمندان و دیابت برای تهیدستان
واردات 2/5ميليون تن شكر در سال 1385سنگ بنايي شد كه واردات بر پايه آن 
استوار باشد و اگر به طور مثال ميزان شكر وارداتي به 1/5ميليون تن برسد بگويند كه 
واردات كاهش يافته است. اين اعداد و ارقام در حالي است كه اصل داستان كه نياز 
به واردات در ارقام فوق العاده پايين است ناديده گرفته شود.اختصاص صدها ميليون 
دالر ارز با قيمت مبادله اي و قيمت هاي ترجيحي به شكر كه در يك دوره 8ساله از 
1384تا 1392نزديك به 6 ميليارد دالر بوده است دو پيامد داشت. پيامد اول رانت 
گسترده و عظيمي بود كه به يك گروه معدود داده شد. اين رانت از مابه التفاوت 
قيمت ارز آزاد و قيمت ارز ترجيحي بود كه در دو سال 1390و 1391روندي فزاينده 
را تجربه كرد. شماري از نوكيسه هاي ايراني كه در اين سال ها بزرگ و بزرگ تر شدند 
كساني بودند كه به اين رانت دست يافتند. در صورتي كه ميانگين قيمت هر دالر 
مبادله اي و آزاد در سال هاي 1391و ماه هايي از سال1392 كه نزديك به 1/9ميليارد 
دالر است را فقط هزار تومان فرض كنيم رانت به دست آمده براي يك گروه كوچك 
حدود 2 هزار ميليارد تومان است كه رقم فوق العاده بااليي است. از طرف ديگر 
واردات انبوه شكر به كشور در يك دوره كوتاه مدت به مصرف شكر دامن زد و با خود 
ديابت به همراه آورد.يك مقام مسؤول در وزارت بهداشت و درمان در يك نشست 
غيررسمي برآوردهاي وزارتخانه از هزينه هايي كه دولت براي مبتاليان به ديابت كه 
اكثريت آنها را تهيدستان تشكيل مي دهند روندي فزاينده را تجربه كرده است. اين 
مقام مسؤول معتقد است اگر مي شد قيمت هر كيلوگرم شكر 5هزارتومان تعيين 
شود براي جلوگيري از رشد ديابت مفيد بود. كارشناسان معتقدند كه دخالت دولت 
در اقتصاد شكر و قيمت گذاري دستوري براي آن و اختصاص رانت ارزي براي واردات 
توجيه اقتصادي، منطقي و كارشناسانه ندارد. مي توان انتظار داشت كه شرايط آسان 
روزهايي كه در پيش داريم از شدت سختگيري ها درباره شكر داخلي كاسته شده و 
دادن ارز مبادله اي براي واردات شكر قطع شود. قطع واردات 8ماهه شكر و آرامش 
در بازار نشان مي دهد كه افسانه هاي ساخته شده توسط برخي از مديران دولت هاي 

قبلي و متأسفانه دولت فعلي تا چه حد بي پايه و اساس بوده است.

ادامه از صفحه اول
تورم  بار  زير  هاشمي رفسنجاني  آيت اهلل  دولت  كه  بود  دهه 1370  اول  نيمه  در 
50درصدي ناچار شد كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت بر قيمت گذاري 
را تأسيس كند تا راه رشد گرانفروشي مسدود شود. اين دو سازمان با تغيير عنوان اما 
در دهه 1390 و در حالي كه با آن روزها تفاوت اساسي دارد هنوز فعاليت دارند. در 
حالي كه در دهه 1370 دولت وام ارزان بانكي، تعرفه هاي باالي واردات و ارز ارزان را 
به مثابه امتياز به بنگاه ها مي داد از آنها مي خواست كه به جاي اين امتيازها، قيمت ها را 
مطابق دستور دولت تنظيم كنند. در آن دهه توليد برخي از كاالها كمتر از مصرف بود و 
قيمت گذاري توجيه داشت اما در دهه 1390 اين نسبت ها دگرگون شده است، خصوصاً 
اينكه بند »د« ماده »101« قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران؛ 
هرگونه قيمت گذاري دستوري كاالها را توسط دولت ممنوع اعالم كرده است.  اكنون 
مي توان به دولت محترم يادآوري كرد كه بايد به قانون برگشت و وعده هاي رييس جمهور 
حسن روحاني مبتني بر اجتناب از ناديده گرفتن قانون را اجرايي كرد. حسن روحاني 
رييس  جمهور فعلي ايران در زمان انتخابات بارها وعده داد كه از قانون عبور و عدول 
نمي كند.به نظر مي رسد اقتصاد شكر محل راستي آزمايي دولت محترم است و مي تواند 
براي ساير وعده هاي اين نهاد قدرتمند معيار و محك باشد. قيمت گذاري دستوري 
در دولت نهم و دهم به طور غيرقانوني اجرا مي شد و دولت يازدهم مي تواند با دست 
برداشتن از اين كار نشان دهد كه مي خواهد قانون را اجرا كند. اين مسأله زماني اهميت 
پيدا مي كند كه مديران اتاق بازرگاني ايران نيز رهاسازي قيمت گذاري دولتي به وسيله 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان را يكي از 30 بند خواسته هاي خود 

براي لحاظ كردن در قانون برنامه ششم درخواست كرده است.

 اجراي قانون و حذر از قیمت دستوري، 
محل راستی آزمایی دولت یازدهم

بهمن دانایي

دداشت
یا
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بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری  ایران
متوسط مقدار مصرف ساالنه برخی اقالم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات یک خانوار طی سال های 1384-1393

)مقدار به كيلوگرم(

رفتار جدید با قند و شكر، ضرورت اجتناب ناپذیر
تازه ترين آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد مصرف 
شكر در خانوار 4 نفره از 20 كيلوگرم در سال 1384 به 10 كيلوگرم در 
مصرف  كه  مي دهد  نشان  ساده  محاسبه  يك  است.  رسيده   1393 سال 
خانوار شكر در يك دوره 10 ساله 50 درصد كاهش را تجربه كرده است. 
نشان  ايران  مناطق شهري  بودجه خانوار در  بررسي  از  بانك مركزي  آمار 
مي دهد مصرف قند در خانوار نيز از 32 كيلوگرم در سال 1384 را كاهشي 

معادل 35 درصد به 21 كيلوگرم در سال رسيده است.
عالوه بر اين دو عدد كه مي تواند مبناي تصميم گيري هاي تازه قرار گيرد 
قطع 8 ماهه واردات شكر از زمستان 1393 تا پايان مرداد ماه و آرامش 
در بازار قند و شكر نيز نشان مي دهد آمارهاي تازه را مي توان مبناي كار و 

برنامه ريزي هاي اقتصاد شكر دانست.
آمارهاي بانك مركزي از متوسط هزينه ناخالص ساالنه خانوارهاي شهري 
ايران نشان مي دهد كه در سال 1393 هر خانواده شهرنشين ايراني رقمي 
معادل 810 هزار ريال )81 هزار تومان( براي خريد قند و شكر اختصاص 
0/3درصد  خانوار حدود  يكساله  هزينه هاي  به  كل  نسبت  كه  است  داده 

مي باشد .
يك محاسبه ساده نشان مي دهد يك خانواده شهرنشين ايراني در سال 
1393 در ماه رقمي كمتر از 7 هزار تومان براي خريد شكر هزينه كرده 
است. با توجه به اينكه يك خانواده شهرنشين ايراني در سال 1393 رقمي 
معادل 18829 هزار ريال )حدود يك ميليون و 900 هزار تومان( به خريد 
اين  به  ساده  محاسبه  يك  با  مي توان  است  داده  اختصاص  گوشت  انواع 
نتيجه رسيد هزينه يك خانوار ايراني 10 درصد هزينه گوشت يك خانواده 
است. اين ميزان تفاوت نشان مي دهد كه دولتمردان ايران و سازمان هاي 
حمايتي به جاي اينكه قيمت گوشت دام را مشمول قيمت گذاري كند كه 
را تشكيل مي دهد،  ايراني  5/7 درصدكل هزينه هاي خوراكي خانواده هاي 
را مشمول قيمت گذاري مي كنند كه فقط سه دهم درصد  اشتباه شكر  به 

هزينه هاي يك خانوار را به خود اختصاص مي دهد. 
از طرف ديگر يك خانواده رقمي معادل يك ميليون و 400 هزار تومان 
از درآمد خود را به ميوه هاي تازه اختصاص مي دهد كه 4/3  درصد از كل 
را  كند، شكر  قيمت گذاري  مشمول  را  مي دهد  تشكيل  را  آنها  هزينه هاي 
توسط  شكر  به  يافته  اختصاص  هزينه  است.  كرده  قيمت گذاري  مشمول 
خانوارهاي ايراني كمتر از 10 درصد هزينه هاي اختصاص يافته آنها براي 

انواع ميوه است.
از طرف ديگر آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد يك خانوار ايراني هر 
سال رقمي معادل 16928 هزار ريال در سال 1393 براي »خريد وسايل 

نقليه شخصي« هزينه كرده است. 
يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه هزينه اختصاص يافته يك خانواده 
شهري ايران به قند و شكر در سال 1393 كمتر از 5 درصد هزينه هايي 
است كه براي خريد وسايل نقليه شخصي هزينه كرده است. به اين ترتيب 
آيا نبايد تعرفه كااليي كه فقط سه دهم درصد از كل هزينه هاي يك خانوار 
شهري را به خود اختصاص داده است بيشتر از كااليي باشد كه سهم آن در 

كل هزينه هاي خانواده ها رقم بااليي است؟
مي دهد  نشان  است  معتبر  بسيار  نهاد  يك  كه  مركزي  بانك  آمارهاي 
نرخ  و  قيمت گذاري دستوري  قند و شكر در حوزه  درباره  بايد  و  مي توان 

تعرفه تجديدنظر اساسي صورت پذيرد.

بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران
متوسط هزینه ناخالص ساالنه زیر گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات طی سال های 1392-1393

)هزينه به ريال(
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آشنایی با تازه ترین تحوالت  جهانی در صنعت قند 
و شکر می تواند برای مدیران واحدهای تولیدکننده، 
مدیران میانی دولت که با این فعالیت و فعالیت هایی 
که  گندم  و  نباتی  روغن  برنج،  مثل:  این  به  شبیه 
کار  و  سر  می آیند،  حساب  به  استراتژیک  کاالهای 
دارند مفید باشد. نوشته حاضر از جمله کارهایی است 
نیشکر  تحقیقاتی  مؤسسه  محترم  کارشناسان  که 
خوزستان انجام داده اند و ماهنامه شکر ضمن عرض 
خسته  نباشید به این عزیزان ، از آن بهره جسته است.

عليرغم مخالفت خرده فروشان و واردكنندگان و هشدار 
افزايش  به  منجر  تعرفه ها  افزايش  اينكه  خصوص  در 
پايين  روی صنايع  بر  منفی  اثرات  و  قيمت ها خواهد شد 
دستی دارد اين افزايش اجرايی شد. انجمن شكر آفريقای 
حتی  و  بود  حفاظت  عادالنه  سطح  يك  خواستار  جنوبی 
افزايش  پيشنهاد  داخلی  توليدكنندگان  از  محافظت  برای 
113درصد )رسيدن به رقم 764/34 دالر در هر تن( را ارائه 
كرد اما واردكنندگان اعالم كردند كه افزايش به آن سطح، 
واردات شكر را به كلی متوقف خواهد كرد و منجر به تعطيلی 
شركت هايشان می شود. به طور كلی اين اقدام مؤثر بود چرا 
كه واردات شكر آفريقای جنوبی در سال 2014/15 )آوريل/ 
مارس( از 811800 تن سال قبل به 474000 تن كاهش 
يافت. بنگالدش نيز در  آوريل سال 2014 و در پی كاهش 
قيمت داخلی نرخ عوارض گمركی بر واردات شكر خام و 
شكر تصفيه شده را برای تضعيف خريدهای خارجی افزايش 
داد. عوارض گمركی روی هر تن شكر خام وارداتی از 1500 
تاكای بنگالدش به 2000 تاكا و عوارض گمركی بر واردات 
شكر تصفيه شده از 3000 تاكا به 4500 تاكا افزايش يافت. 
يك سال بعد، در ژوئن سال 2015، برخی سردرگمی هايی 
در خصوص افزايش بيشتر عوارض گمركی وجود داشت در 
جريان ارائه بودجه سال 2015/16 در 4 ژوئن، وزير دارايی 
در مورد افزايش عوارض گمركی واردات شكر صحبت نكرد 
اما نموادر درج شده در پايان متن سخنرانی اش نشان دهنده 
دو برابر شدن عوارض گمركی شكر خام به 4000 تاكا و 
از 4500  تصفيه شده  تن شكر  واردات هر  تعرفه  افزايش 
تاكا به 8000 تاكا بود كه از اول آگوست اجرايی می شود. 
عوارض  كه  داشت  اظهار  درآمد  ملی  هيئت  رئيس  بعداً 
گمركی جديد واردات شكر اشاره شده در بودجه پيشنهادی 
اشتباه چاپی بود و اجرا نمی شود.چند ماه بعد ودر آگوست 
2014 كامرون برای محافظت از صنعت شكر داخلی و تنها 
توليدكننده شكر اين كشور )يعني Sosacom( تصميم به 
تعليق واردات شكر گرفت. وزير تجارت اين كشور اخيراً اعالم 
كرد كه دولت تصميم به محدودكردن واردات شكر در سال 
2014 از 90000 تن به 50000 تن گرفته است. سوسيوكام 
را  توليديش  محصول  كه  صورتی  در  بود  كرده  شكايت 
با قيمتی كمتر از حد قيمت ثابت دولت برای شكر توليد 
داخلی بفروشد متحمل زيان خواهد شد. اين حركت متعاقب 
اعالم سوسيوكام مبنی بر سرمايه گذاری 110 ميليارد فرانكی 
)XAF( به منظور افزايش توليد شكر از حداكثر 130 هزار  
تن قبل به 170-165 هزار تن تا سال 2017 بود. در حال 
حاضر سوسيوكام ساالنه حدود نيمی شكر مورد نياز مصرف 

داخلی )حدود 250 تا 300 هزار تنی( كامرون را توليد می كند. 
اين شركت بزرگترين كارفرمای بخش خصوصی در كامرون 
با حدود 7500 پرسنل است.كامرون همچنين تصميم دارد 
دومين آسياب اين كشور را نيز احداث كند. در اين خصوص 
 هيئت دولت در جلسه 25فوريه خود  تصميم گرفت احداث 
Moroccos Cosamar را به مناقصه بگذارد و به گروه 
سومديا )مالك سوسيوكام( واگذار نكند. زمانی كه مناقصه 
در نوامبر 2014 منتشر شد وزير صنعت اشاره كرد كه برنده 
مناقصه، آسياب شكر را در مكانی بين باتوری و برتوآ پتانسيل 
سطح كشت 32000 هكتار نيشكر احداث خواهد كرد. شايع 
شد كه كاسومار پيشنهاد سرمايه گذاری  در حدود 60 ميليارد 

فرانك كامرون ) فقط برای كارخانه شكر( را داده است.

داستان ایران
افزايش نرخ  اكتبر 2014به دليل  ايران در  واردات شكر 
تعرفه واردات از 40درصد به 55 درصد به حال تعليق آمد 
اين اقدام به دنبال افزايش واردات از 1553 ميليون تن سال 
فصل  در  خام(  )ارزش  تن  ميليون   1/629 به   2012/13
ركورد 1/644  به  نزديك  و  سپتامبر(   / )اكتبر   2013/14
ميليون تن سال 2009/10 بوده است. تقريبا 330 هزار تن 
با  از واردات مربوط به شكر خام بود. امارات متحده عربی 
579818 تن تأمين كننده اصلی و برزيل و هند به ترتيب با 
367080 تن و 352360 تن در رده های بعدی قرار داشتند 
اين اقدام در راستای برنامه خودكفايی ايران در زمينه توليد 
شكر بود كه بارها اعالم شده است به عنوان مثال محمود 
حجتی، وزير جهاد كشاورزی در ماه مه سال جاری اظهار 
داشت كه ايران در فصل گذشته 1/4 ميليون تن شكر توليد 
كرده است. وی افزود كه »ايران از اين پس نياز به واردات شكر 
ندارد« اين اظهارات تا حدودی خوشبينانه و غير واقعی به نظر 
می رسد چرا كه اين كشور در حال ساخت چهار تصفيه خانه 
شكر بوده كه چهارمين آنها با ظرفيت روزانه 3000 تن در 

بندر امام می باشد.

شکر پاكستان
 در نوامبر 2014 دولت پاكستان مجوز صادرات 500000 
به  و  برای آسياب های داخلی صادر كرد  را  مازاد  تن شكر 
منظور كاهش رغبت خريدهای خارجی عوارض 20درصدی 
بر روی واردات شيرين كننده ها وضع نمود. در سال 2008 
دولت زمانی كه كشور با كمبود مواجه بود از دريافت  عوارض 
گمركی صرف نظر كرد. حدود دو ماه بعد در شب كريسمس 
دولت يارانه 10000 روپيه در هر تن را برای 650000 تن 
شكر صادراتی تصويب كرد. )افزايش 150000 تنی مجوز 
صادرات اصلی( اين يارانه متشكل از 2000 روپيه در هر تن 
يارانه حمل ونقل داخلی و 8000 روپيه در هر تن يارانه نقدی 
است كه به طور مساوی  توسط دولت های مركزی و ايالتی 
پرداخت می شود. در نتيجه، صادرات شكر پاكستان در چهار 

ماه اول سال 2015 در مقايسه با چهار ماه 
چهارم سال 2014 به شدت افزايش يافت.

تعرفه جدید در پرو
 2014 سال  نوامبر  ماه  در  همچنين 
برای  را  دالری   445 جديد  تعرفه  پرو 
است.قباًل  نموده  تعيين  شكر  واردات 
در  بود.  درصد  صفر  شكر  واردات  تعرفه 
سازمان  اختالف نظر  هيئت  حال  همين 
تجارت جهانی در 27نوامبر حكم داد كه 
پرو، زمانی كه قيمت های بين المللی آنها 

به زير كف تنظيمی سقوط كردند قوانين 
تجارت جهانی در اعمال حقوقی گمركی 
اضافی بر روی محصوالت مهم كشاورزی 
پی  در  حكم  اين  است  نموده  نقض  را 
شكايت گواتماال به سازمان تجارت جهانی 
واقع  در  گرفت  صورت   2014 آوريل  در 
زمانی كه اين كشور ادعا كرد صادراتش به 
پرو در اثر اقدامات دولت اين كشور برای 
حفاظت از كشاورزانش از تالطم قيمت ها 
خسارت  متحمل  جهانی  بازارهای  در 
شامل،  شده  متأثر  كاالهای  است.  شده 
وسيعی  طيف  و  شير  ذرت،  شكر،  برنج، 
از محصوالت لبنی بودند. در گزارش اين 
هيئت آمده است كه پرو بايستی عوارض 

رقابت و حمایت قند و شكر در مرز 
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گمركی اش را براساس اقدامات تعيين شده 
و مشخص همچون سيستم دامنه قيمتی با 
PRS و در راستای موافقت نامه های سازمان 
تجارت جهانی برای محصوالت تجاری مزرعه 
وضع نمايند. اما اين هيئت اظهار داشت كه 
گواتماال  از  آنچه  )همانند  پرو  به  نمی تواند 
بايستی  بود( توصيه كند كه  خواسته شده 
سيستم PRS آن كشور برچيده شود زيرا 
گمركی  عواض  روی  صرفاً  اصلی  شكايت 
متمركز شده است و به طور خاص، سيستم 

PRS را متهم نكرده است.

رایزنی زیمبابوه
با  رايزنی  زيمبابوه،  شكر  توليدكنندگان 
پايان  در  را  واردات  محدوديت  برای  دولت 
سال 2013 آغاز نمودند و اظهار داشتند كه 
فروش در بازار داخلی را به جهت واردات با 
قيمت پايين جهانی از دست داده اند. نهايتاً 
دولت به منظور  حمايت از صنايع داخلی در 
نوامبر 2014 اعالم كرد كه واردات انواع شكر 
از ژانويه سال 2015 مشمول پرداخت عوارض 
نتيجه  در  شوند.  می  درصدی   10 گمركی 
تولت تونگات زيمبابوه در ماه ژوئن اعالم كرد 
كه فروش بازار داخلی اين كشور تا ماه مارس 
 148000 از  افزايش  درصد   109 با   2015
تن سال قبل به 309000 تن رسيده است و 

دليل آن تعيين عوارض گمركی 10درصدی در اوايل امسال 
روی واردات شكر است.فيليپين تنها استثنا برای اين قانون 
بود به طوری كه در اين كشور تعرفه واردات شكر به واسطه 
تعهدات اين كشور در توافقنامه منطقه ای تجارت آزاد آسه آن 
)ASEAN( در اول ژانويه  2015 از 10 درصد به 5درصد 
كاهش يافت. در سال 2013 تعرفه هنوز در سطح 18 درصد 
باال بود با توجه به كاهش تعرفه واردات انتظار می رود فشار 
برای كاهش قيمت های داخلی افزايش يابد. از اين رو به طور 
فزاينده توليدكنندگان داخلی تركيب توليدشان را با اتانول و 
نيروگاه های جديد تنوع می بخشند توليدكنندگان داخلی نيز 
به اين نتيجه رسيده اند تا مقادير شكر اضافی از حداكثر مقدار 
تخصيصی شان به بازار اياالت متحده را به اندونزی، ژاپن و 
ديگر كشورهای نزديك آسيايی صادر كنند. عجالتاً قيمت ها 
به دليل كاهش توليد داخلی در سال 2014/15 به رقم 2/32 
ميليون تن از )از 2/46 ميليون سال قبل( حمايت شده بودند. 
اين مسأله حتی اداره تنظيم مقررات شكر )SRA( تخصيص 
باقيمانده مجوزهای صادرات شكر محصول سال 2014/15 
برای افزايش عرضه داخلی و تثبيت افزايش قيمت داخلی 

شيرين كننده ترغيب كرد.
حمایت دولت كنيا 

در ماه مارس 2015 كنيا با تمديد برنامه های موجود در 
زمينه واردات شكر يك سال ديگر واردات شكر از 19كشور 
عضو بلوک تجارت منطقه بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا 
)كومسا( را محدود كرد اين بدان معنی است كه واردات از 
كشورهای بازار مشترک هنوز هم به جای كاهش تعرفه های 
گمركی به صفر درصد مشمول 10درصد تعرفه می شوند. 
برنامه محدود كردن واردات در پايان ماه فوريه منقضی شد  
اما كنيا درخواست تمديد  دوساله آن را داد و اظهار داشت 
كه افزايش واردات می تواند فعاليت كسب وكار غير رقابتی 
شكری و شركت های زيانده كشورهای شرق آفريقا را برای بقا 
در حال دست وپا زدن هستند نابود كند.اما اين پايان حمايت 
دولت برای اين بخش نبوده است. در ماه مه، كنيا پنج شركت 
ميليارد شيلينگ كنيا  ثبت 59  از  را )پس  دولتی شكری 
بدهی( برای فروش در سال آينده به سرمايه گذاران بخش 
خصوصی پيشنهاد كرد. اين شركت ها تأمين حدود 10درصد 
از توليد 592100 تنی شكر سال گذشته كنيا را بر عهده 
دارند.نهايتاً در بودجه سال مالی 2015/16 )جوالی/ژوئن( 
كنيا كه در 11 ژوئن اعالم شد حداقل عوارض واردات هر تن 
شكر به 460 دالر افزايش يافت. در حال حاضر كنيا عوارض 
واردات 100 درصدی )اما نه كمتر از 200 دالر ( برای هر تن 

را تعيين كرده است.
حمایت از نوع مصری

وزارت صنعت وتجارت مصر در 19 آوريل اعمال تعرفه 
20درصدی شكر سفيد )از5-10درصد قبل( را برای 200روز 
اعالم كرد كه به دنبال اعتراض به سازمان تجارت جهانی 
جريان  مقابل  در  داخلی  توليدكنندگان  از  حفاظت  برای 

مخرب واردات بود. اين وزارت با توجه به بررسی دولت در 
خصوص هجوم واردات در سال 2014 و سه ماهه اول سال 
2015 اعالم كرد كه حداقل تعرفه برای هر تن شكر سفيد 
معادل 700 پوندمصری وضع خواهد شد. اعمال »تعرفه های 
حفاظتي« موقت براساس قوانين سازمان تجارت جهانی در 
صورتی مجاز هستند كه يك افزايش ناگهانی، غيرمنتظره و 

مخرب در خصوص واردات وجود داشته باشد.

یارانه هندی
هند در 29 آوريل عوارض واردات شكر را از 25 درصد به 
40 درصد افزايش داد و عوارض ماليات غيرمستقيم توليد 
توليد شكر  كارخانه های  به  برای كمك  را  از مالس  اتانول 
فاقد نقدينگی در )فصل 2015/16( آينده حذف كرد.در واقع 
افزايش مجدد عوارض گمركی در عرض چند ماه اتفاق افتاد. 
اين در حالی است كه عوارض واردات شكر خام و شكر تصفيه 
شده )هر دو( در 21 آگوست سال 2014 از 15درصد به 25 
برای  فوريه  اين دولت در 19  از  يافت.پيش  افزايش  درصد 
صادرات 1/4 ميليون تن شكر خام فصل 2014/15 )اكتبر/

سپتامبر( يارانه 4000 روپيه هندی برای هر تن را تصويب 
كرده بود. هند به طور سنتی شكر سفيد با كيفيت پايين توليد 
شركت های  انديشه  دولت  مشوق های  كمك  با  اما  می كند 
شكری جهت توليد و صادرات شكر خام به تصفيه خانه های 
آسيايی و آفريقايی تقويت شد. با اين حال اين حركت بيشتر 
در اواخر فصل خردكردن روی داد و كاهش بيشتر قيمت های 
جهانی شكر خام نيز بدان معنی بود كه يارانه برای رقابت 
توليدكنندگان هندی به قدر كافی زياد نيست با توجه به اعالم 
ايسما )ISMA( تا پايان ماه مه تنها 558000 تن شكر صادر 
شد كه صادرات 300/000 تن شكر خام پس از اعالم پرداخت 
يارانه بوده است و احتماالً تا پايان فصل نيز بيش از 200/000 
ايالت  بزرگترين  عنوان  به  نشود.ماهاراشترا  صادر  ديگر  تن 
توليدكننده شكر هند، در تالش است تا پس از تصويب يارانه 
اضافی 1000 روپيه ای برای هر تن شكر خام صادراتی در ماه 
مه ميزان موجودی شكرش را كاهش دهد دولت ايالتی پاداش 
برای 800000 تن شكر خام توليدی در سال 2014/15 را 
تصويب كرد. با اين حال بعيد است اين مقدار زياد تحت اين 
تسهيالت قرار گيرند چرا كه در حال حاضر فعاليت خرد كردن 
نيشكر در اكثر كارخانه به پايان رسيد و عمدتاً شكر سفيد 
توليد شده است. در فوريه 2014 دولت مركزی طرح يارانه 
صادراتی برای 4 ميليون تن شكر توليدی سال 2013/14 و 
2014/15 را اعالم كرده بود اما در واقع تنها 750000 تن 
شكر تحت اين طرح در فصل گذشته صادر شده است. نهايتاً 
دولت هند در ماه مه امسال دستور داد كه پااليشگاه هايي كه 
شكر خام وارداتي را براي صادرات مجدد تصفيه مي كنند از 
اين پس نمي توانند براساس مجوز معافيت عوارض وارداتي 
DFIA  اقدام به اين كار نمايند. با اين حال، آنها مي توانند 
به واردات شكر معاف از حقوق گمركي براساس طرح مجوز 
توسعه ALS ادامه دهند مشروط به اينكه شكر وارد شده در 
يك دوره شش ماهه )كه نسبت به دوره 18 ماهه قبل كوتاه تر 

شده است( مجدداً صادرات شود.
منبع: نشریه بین المللی شکر و شیرین کننده ها به 
نقل از مؤسسه تحقیقاتی نیشکر خوزستان

رقابت و حمایت قند و شكر در مرز 
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مقام رسمي دولتي اعالم کرد:

 250 هزار میلیارد ریال 

براي خرید و واردات 4 قلم كاالي اساسي

يك مقام وزارت جهاد کشاورزي:

شكر از محصوالت اصلي 
در اقتصاد مقاومتي است

شركت بازرگاني دولتي ايران يادگار دوران دولتي شدن تجارت خارجي 
و شرايط دشوار سال هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران است كه وظيفه 
ذخيره سازي كاالهاي اساسي را برعهده داشته است. با گذشت نزديك 
به 3 دهه از آن روزهاي خاص اين شركت همچنان فعال است و تنها 
به  انتقال آن  از وزارت صنعت و  با سال هاي قبل جدا شدن  تفاوت آن 
وزارت جهاد كشاورزي است. اما اين شركت بزرگ دولتي همچنان نقش 
سرنوشت ساز دارد و اخبار آن قابل توجه است. علي قنبري، معاون وزير 
سال  مي گويد:  دولتي  بازرگاني  شركت  مديرعامل  و  كشاورزي  جهاد 
گذشته 250 هزار ميليارد ريال كاالي اساسي گندم، برنج، روغن و شكر 
خريد  ميزان  اين  شد.  خريداري  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت  توسط 
لحاظ  به  كشور  تا  شد،  خريداري  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت  توسط 
تأمين و ذخاير اين كاالها در يك امنيت غذايي قرار گيرد. وي با اشاره به 
صورت هاي مالي مصوب شركت افزود: حجم عمليات شامل خريد، حمل 
و توزيع كاالهاي اساسي گندم، برنج، روغن و قند و شكر در سال گذشته 

به 23 ميليون تن مي رسد. 
قنبري افزود: گردش مالي شركت بازرگاني دولتي در سال 93 براي 
ميليارد  هزار  در حدود 734  رقمي  توزيع  و  ذخيره سازي، حمل  خريد 
ريال  بوده كه اين شركت را در رتبه  دوم شركت هاي بزرگ دولتي به 

لحاظ گردش مالي، پس از شركت نفت قرار داده است. 
وي اظهار داشت: هم اكنون با اين حجم عمليات و گردش مالي، شركت 
مهم ترين وظيفه   دولت،  توانمند  بازوي  عنوان  به  ايران  دولتي  بازرگاني 
حاكميتي را در راستاي امنيت غذايي جامعه انجام داده و مي دهد. معاون 
وزير جهاد كشاورزي بيان داشت: شركت بازرگاني دولتي ايران در سال 
گذشته 6 ميليون و 776 هزار تن گندم را به نرخ تضميني از كشاورزان 
خريداري و در حدود 6 ميليون و 224 هزار تن گندم وارد كشور كرد تا 
بازار مصرف و ذخيره  استراتژيك اين كاالي اساسي فراهم شود. قنبري 
افزود: همچنين در حوزه ساير كاالهاي اساسي مورد عمل، 276 هزار تن 
شكر خام، 259 هزار تن روغن خام و 78 هزار تن برنج نيز در راستاي 
وارد كشور شد.  مديرعامل  و  از خارج خريداري  مايحتاج مردم  تأمين 
نيز  جاري  گندم سال  تضميني  به خريد  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت 
اشاره كرد و گفت: در سال جاري با برنامه ريزي  و تمهيدات الزم تاكنون 
8 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كرده ايم و با توجه به افزايش 
نرخ خريد تضميني و افزايش قيمت ساير كاالهاي خريداري شده، گردش 

مالي اين شركت به حدود 100 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. 
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: در سال جاري گندم معمولي و دروم 
با نرخ مصوب 1155 تومان و 1188 تومان از كشاورزان خريداري شد و با 
وجود كاهش بارندگي و خشكسالي، با اهرم هاي تشويقي توانستيم خريد 
تضميني گندم را يك ميليون و 300 هزار تن نسبت به سال قبل افزايش 

دهيم كه البته عرضه  گندم در برخي استان ها هم اكنون ادامه دارد. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران، ارزش كل گندم هاي خريداري 
شده در سال جاري را بيش از 93 هزار ميليارد ريال اعالم و اظهار كرد: 
تاكنون بيش از 90 هزار ميليارد كه حدود 97 درصد كل بهاي گندم ها 
مي شود، به حساب كشاورزان واريز شده و 300 ميليارد تومان باقيمانده 
نيز به زودي پرداخت خواهد شد.  قنبري با اشاره به خريد اين مقدار 
گندم داخلي در سال جاري و موجودي گندم در انبارها و سيلوهاي اين 
شركت، امسال كشور را از واردات اين محصول استراتژيك و پرمصرف 

بي نياز دانست.

دولت، مجلس و ساير نهادهاي قدرت اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه اقتصاد 
مقاومتي چارچوب اصلي فعاليت ها در سال هاي پيش رو است كه در برنامه ششم 
توسعه نيز عنصر غالب خواهد بود. اقتصاد مقاومتي به اين معناست كه ايرانيان براي 
مصرف كاالهاي اساسي و اصلي نياز به واردات غيرقابل كنترل نداشته باشند و امنيت 
غذايي آنها از توليدات داخل تأمين شود. پيمان حصادي رييس گروه محصوالت 
صنعتي وزارت جهاد كشاورزي مي گويد: بر اساس برنامه هاي طراحي شده از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي و دولت توليد شكر جزء 8 محصول اصلي براي دولت است. 
بنابراين براي توليد اين محصول طرح اقتصاد مقاومتي تهيه شده و بر اساس برنامه 
آماده شده مقرر است كشت پاييزه اين محصول تا افق 1404 رشد يابد.رييس گروه 
محصوالت صنعتي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه سياست وزارت جهادكشاورزي 
حركت از كشت بهاره به كشت پاييزي چغندر قند است، گفت: با كشت پاييزي 
در  عمدتاً  كه  است  قند محصولي  مي يابد. چغندر  كاهش  درصد  آب 50  مصرف 
كشور به صورت بهاره كشت مي شود، اما سياست وزارت جهاد كشاورزي در راستاي 

صرفه جويي در مصرف آب انتقال كشت اين محصول از بهار به پاييز است. 
در سال زراعي 94-93، پنج هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير كشت پاييزه چغندر 
قند رفت كه تاكنون 4 هزار و 830 هكتار آن برداشت و 330 هزار تن هم محصول از 

آن به دست آمده است. 
رييس گروه محصوالت صنعتي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه در دو سال 
گذشته به روزترين تكنولوژي دنيا و بهترين ارقام چغندر قند وارد كشور شده است، 
گفت: كشت پاييزه چغندر در دهه 70 و اوايل دهه 80 در استان خوزستان انجام 
مي شد، اما به دليل ارقام نامرغوب چغندر كيفيت محصول توليدي در آن دهه چندان 
مناسب نبود. حصادي تصريح كرد: كشت پاييزه در سال زراعي 94-93 در استان هاي 
خوزستان، فارس، گلستان، كرمانشاه، خراسان شمالي و رضوي انجام شد. وي با بيان 
اينكه در كنار افزايش سطح زير كشت پاييزه به عملكرد هم توجه مي شود، گفت: 
برنامه وزارت جهاد كشاورزي اين است كه تا سال 1404 كشت بهاره چغندر قند را 
ثابت نگاه دارد و در مقابل عملكرد را افزايش دهد. براي سال زراعي پيش رو در نظر 
داريم در سطح 12 هزار هكتار كشت پاييزه چغندر قند داشته باشيم كه از ابتداي مهر 
شروع مي شود.  7 هزار هكتار از كشت پاييزه چغندر قند در استان خوزستان و بقيه 
در استان هاي كرمانشاه، ايالم، اصفهان، فارس و... خواهد بود. رييس گروه محصوالت 
صنعتي تصريح كرد: مصرف آب با كشت پاييزه 50 درصد كاهش مي يابد، بطوري كه 
اين امر در سطح 5 هزار هكتار كشت پاييزه چغندر قند در پاييز حاصل شد. حصادي 
كشت بهاره را 93 هزار هكتار عنوان كرد و افزود: پيش بيني مي شود از سطح زير 
كشت چغندر قند بهاره 5 ميليون تن محصول به دست  آيد.  از 5 ميليون تن چغندر 
قند حاصله از كشت پاييزه حدود 720 هزار تن شكر به دست خواهد آمد.  6 تا 7 
درصد از چغندر قند تبديل به تفاله خشك )خوراک دام( مي شود. حصادي با بيان 
اينكه شكر مورد نياز كشور ساالنه حدود 2 ميليون و 200 هزار تن است، تصريح كرد: 
سال گذشته از چغندر قند و نيشكر يك ميليون و 320 هزار تن شكر به دست آمد. 
پيش بيني مي شود امسال هم حدود يك ميليون و 450 هزار تن شكر توليد شود و با 
اين ميزان توليد نياز وارداتي كشور 800 هزار تن است.  وي افزود: 65 درصد قيمت 
تمام شده شكر حاصل از قيمت چغندر قند است، بنابراين اگر قيمت اين محصول 
افزايش يابد قيمت چغندر قند هم افزايش مي يابد. حصادي با اشاره به ركورد بي سابقه 
توليد چغندر قند در هر هكتار، بيان داشت: قيمت پيشنهادي براي كشاورزان بصرفه 
است زيرا ميانگين عملكرد توليد چغندر قند در هر هكتار سال گذشته 48/5 تن بود. 
وي با بيان اينكه قيمت جهاني شكر نسبت به سال گذشته كاهش يافته است، گفت: 
به عنوان مثال قيمت جهاني شكر خام در مورخ 94/6/13، 248/45 دالر و شكر سفيد 
347/5 دالر بود كه شكر خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اين تاريخ 25/5 

درصد و شكر سفيد 17 درصد كاهش داشته است. 
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مابه التفاوت، روش منسوخ
ادامه از صفحه اول

مهم ترين رخداد بدعهدي دولت يازدهم است كه پس از 
گذشتن چندين ماه تعهد خود مبني بر پرداخت يارانه 
200 توماني براي هر كيلوگرم را اجرا نكرد. اين بدعهدي 
و پيمان شكني موجب شده است كه مديران شركت هاي 
قند. هزاران كشاورز چغندركار و كارگران كارخانه ها به 
وفاي دولت ترديد كنند و اين يك رخداد نامساعد است. 
عالوه بر اين در اين ماه ها قدرت خريد شهروندان ايراني 
كاهش يافته و خوردن كاالهايي مثل بستني و شكالت 
و شيريني به حداقل رسيده است، از سوی ديگر صنايع 
پايين دست و مصرف كنندگان اصلی شكر هم مانند ساير 
فعاليت های توليدی، اقتصادی در تنگنای ركود حاكم به 
اقتصاد شكر گرفتار آمده و توليدات آنان نيز به منطقه 
خطر نزديك شده است و در نهايت مصرف شكر كاهش 
يافته و كارخانه های قند در فروش شكر با تنگنا مواجه 
شده اند و مجبور شده اند تا در برخي شرايط شكر خود 
هر  فروش  ميانگين  كنند.  عرضه  توافقي  قيمت  زير  را 
كيلوگرم شكر توسط كارخانه ها 1900تومان گزارش شده 
است كه 200 تومان زير قيمت توافق شده با دولت است. 
از طرف ديگر در همين مدت كارخانه هاي قند و شكر با 
اميد به اينكه مابه التفاوت ياد شده را از دولت مي گيرند 
به بانك ها مراجعه كرده و اعتبارات و وام هاي گران قيمت 
بابت  توجهي سود  قابل  مبلغ  ماه  هر  و  كردند  دريافت 
وام های دريافتی را مي دهند كه اين نيز به زيان كارخانه ها 
شده است. پرداخت سود 27 درصدي به بانك ها از طرف 
كارخانه ها موجب شده است نقدينگي آنها كمتر شده و در 
وضع بدتري قرار گيرند.پرسش بسيار با اهميت كه شايد 
زمان طرح آن رسيده باشد اين است كه آيا دولت محترم 
نبايد پيگيري كند كه كدام فرد با كدام انديشه و كدام هدف 
پيدا و پنهان اين فكر را به دولت تزريق كرد كه مي توان 
با دادن مابه التفاوت كذايي كارها را بسامان رساند؟ آيا آنها 
از وضعيت نامساعد مالی و نقدينگی دولت خبر نداشتند؟! 
آيا ايجاد چنين تعهدی برای دولتی كه از ابتدای هر ماه 
دغدغه تأمين نقدينگی برای پرداخت يارانه های 45هزار 
تومانی را دارد، به صالح بوده است؟!فرد و گروهي كه اين 
فكر را نخستين بار به ذهن ها رساندند شايد به آرزوي 
خود كه واردات توليد شكر با خواب كارخانه هاست نرسيده 
باشند اما راه را براي شرايط دشوار كارخانه ها صاف كردند. 
پرسيدني است كه دولت محترم نبايد اين جريان فكري 
را شناسايي و با آنها برخورد كند؟ مگر مي شود فردي يا 
گروه كوچكي با اهداف ناپيدا يك صنعت قديمي با دهها 
هزار كشاورز، كارگر، سهامدار و ... را با تنگنا مواجه كرده 
و آنها را به مرز ورشكستگي برسانند و ايمن و آسوده راه 
خود را گرفته و به جاي ديگري با مسؤوليت ديگر بروند؟بر 
اساس اعالم نرخ دستوری در سال 93، رقمي معادل 280 
ميليارد تومان بايد به كارخانه ها داده مي شد كه متأسفانه 
هنوز اين اتفاق نيفتاده است و فردي كه مبدع اين فكر بود 
نيز بدون اينكه توبيخ شود جايش را به فرد ديگري داد. 
به نظر مي رسد اگر اين روش ادامه يابد و دولت محترم 
مسبب اين زيان بزرگ را شناسايي نكند در آينده نيز بايد 

شاهد چنين رخداد غم انگيزي باشيم.

عبور از سال هاي سخت توليد با پايمردي مديران 
و  زحمتكش  چغندركار  هزاران  شكر  و  قند  صنعت 
كارگران و خانواده بزرگ اين صنعت ممكن شد. توليد 
قند و شكر در سال زراعي جاري به 1/4 ميليون تن 
انجمن صنفي  را بهمن دانايي دبير  اين عدد  رسيد. 
كارخانه هاي قند و شكر اعالم كرده است. دبير انجمن 
صنفی كارخانه های قند و شكر از توليد بيش از يك 
ميليون و 400 هزار تنی شكر خبر داد و گفت: چند 
روزی است كه كارخانه های قند و شكر، چغندرقند را 
از كشاورزان می خرند و قيمت شكر در حال بررسی در 
ستاد تنظيم بازار، تا هفته آينده تصويب و ابالغ می شود.

كشاورزان ولی نعمت های كارخانه ها و صنايع هستند و 
نبايد با آنها به زبان تهديد صحبت كرد. صنايع قند و 
شكر نيز كه همواره محصول خود را از چغندركاران و 
بهره برداران نيشكر توليد می كنند، علی رغم زيان های 
و محدوديت   و مشكالت  سنگين طی سال گذشته 
مالی نهايت تالش خود را می كنند تا بهای محصول 
زمان  سريع ترين  در  را  چغندركاران  شده  خريداری 
ممكن به آنها پرداخت كنند. در سال گذشته قيمت 
تعيين شده برای شكر 2100 تومان بود اما بسياری 
از كارخانه ها مجبور بودند محصول خود را به قيمت 
پايين تر و حدود كيلويی 1900 تومان به بازار عرضه 
كنند و اين سبب شد بالغ بر 75 درصد صنايع قند و 
شكر زيان های سنگينی را متحمل شوند. دبير انجمن 
صنفی كارخانه های قند و شكر خاطر نشان كرد: سال 
گذشته بيش از چهار ميليون و 720 هزار تن چغندرقند 
به ارزش 1177 ميليارد تومان از كشاورزان خريداری 
شد و پيش بينی می شود امسال ميزان خريد تضمينی 
چغندرقند از سوی كارخانه ها به بالغ بر پنج ميليون تن 
به ارزش 1400 ميليارد تومان برسد كه ميزان توليد 

شكر از آن حدود 700 هزار تن است.
تشکر از وزیر 

دانايی با بيان اين كه توليد شكر تا پايان امسال به 
همراه توليد از مجموعه های كشت و صنعت نيشكر به 
حدود يك ميليون و 400 هزار تن می رسد، اظهار كرد: 
ويژه كرد  و تشكر  تقدير  وزير جهاد كشاورزی  از  بايد 
كه با مقاومت و ايستادگی در برابر برخی وارد كنندگان 
نداد، چرا كه  را  به كشور  واردات شكر  اجازه  سودجو، 
سال گذشته نيز بازار آنقدر از اين محصول اشباع شده 
بود كه كارخانه های توليد كننده داخلی متضرر شدند، 
اما امسال با برنامه ريزی درست حدود 9 ماه است كه 
شكر به كشور وارد نشده است و هيچ كمبودی در داخل 
احساس نكرديم.وی ادامه داد: با آغاز شدن برداشت و 
خريد تضمينی چغندرقند طی روزهای اخير شكر توليد 
امسال نيز به زودی به بازار عرضه خواهد شد كه با توجه 
به برنامه ريزی های صورت گرفته حدود 400 هزار تن 
آن برای سال آينده باقی خواهد ماند.دبير انجمن صنفی 
كارخانه های قند و شكر با اشاره به اين كه ميزان نياز 

كشور به قند و شكر حدود دو ميليون تن است، گفت: 
با توجه به اشباع بازار به نظر نمی رسد تا پايان امسال به 
واردات اين محصول نياز داشته باشيم، چرا كه بالغ بر يك 
ميليون و 400 هزار تن ميزان توليد داخلی اين محصول 
است و حدود 300 هزار تن نيز از سوی كارخانه ها وارد 

شده است .
قيمت شکر در ستاد تنظيم بازار

بهمن دانايی در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد: 
طی هشت ماهه گذشته واردات شكر ممنوع بوده و حتی 
اگر تا مهر ماه نيز ادامه يابد موجودی در انبارهای كشور 
وجود دارد و كسری شكر نخواهيم داشت، چرا كه در 
حال حاضر حدود 300 هزار تن شكر در انبارهای موجود 

است.
پيشنهاد قيمت جدید شکر به ستاد تنظيم بازار

دبير انجمن صنفی كارخانه های قند و شكر قيمت 
شكر طی امسال كنترل شد تا ثابت كنيم كسری از نظر 
افزايش  ادامه داد:  انبارها وجود ندارد،  ميزان موجودی 
قيمت تا شش درصدی می تواند از سوی سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصويب و ابالغ شود اما 
از آنجا كه صنايع قند و شكر پيشنهادی باالتر از افزايش 
ستاد  در  موضوع  اين  داشتند،  قيمت  درصدی  شش 
تنظيم بازار در حال بررسی است كه اميدواريم به زودی 
تا مانند سال گذشته، محصول توليد  شده  ابالغ شود 
كارخانه ها بالتكليف روی دست شان نماند.دانايی اظهار 
اميدواری كرد نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار برای شكر 
مانند سال گذشته باعث زيان كارخانه ها نشود و پيشنهاد 

صنايع از سوی دولت مورد پذيرش قرار گيرد.
ایران بيستمين توليد كننده شکر و برزیل نخستين

وی گفت: ايران تقريباً در جايگاه بيستم توليد شكر 
در جهان قرار دارد، چرا كه برزيل به عنوان نخستين 
توليد كننده اين محصول ساالنه 38 ميليون تن شكر توليد 
می كند كه عمده آن را به عنوان نخستين صادر كننده اين 
محصول به كشور های ديگر عرضه می كند. دبير انجمن 
صنفی كارخانه های قند و شكر افزود: پس از برزيل، هند 
با توليد حدود 26 ميليون تن در جايگاه دوم قرار دارد كه 
با توجه به جمعيت باالی كشورش، عمده اين محصول 
را در داخل مصرف می كند. همچنين كشورهای مكزيك، 
تايلند، استراليا و غيره در رده های بعدی توليد شكر قرار 
دارند و ايران نيز پس از تعداد بسياری از كشور ها كه 
بيش از دو ميليون تن توليد دارد به نظر می رسد در 
جايگاه بيستم قرار داشته باشد.دانايی همچنين درباره  
وضعيت صنايع قند و شكر اظهار كرد: در حال حاضر 
حدود 45 كارخانه قند و شكر در كشور وجود دارد كه 
حدود 30 كارخانه فعال هستند كه البته با توجه به اين كه 
ساالنه كارخانه های توليد نو سازی می شود راندمانی تقريباً 
برابر با راندمان جهانی دارند، چراكه بسياری از كشور های 
پيشرفته از چغندرقند يا نيشكر 85 درصد شكر توليد 
می كنند كه اين راندمان در ايران حدود 82 درصد است.

بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند اعالم کرد

1/4 میلیون تن شكر تولید شد
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شکر
انجمن  صنفي      كارخاهن اهي    قند    و   شکر    اريان

دولت  كه  فضايي  در  و   1385 سال  در 
نوعي  بود  كرده  تازه شروع  را  كار خود  نهم 
صورت  شكر  داخلي  توليد  عليه  فضاسازي 
پذيرفت تا راه واردات وسيع شود. در حالي 
واردات  كمترين  شاهد  پيش  سال هاي  كه 
رقمي   1385 سال  در  ناگهان  بوديم  شكر 
به  وارداتي  شكر  تن  ميليون   2/5 معادل 
آنهايي كه در دولت  ايران سرازير شد.  بازار 
مي پنداشتند  چنين  داشتند  مسؤوليت  نهم 
شكر  واردات  بدون  كه  مي كردند  تحليل  و 
قرار  تهديد جدي  معرض  در  ايرانيان  زندگي 
دارد، اما اكنون كه حدود 9 ماه است واردات 
شكر به كمترين حد رسيده و به جاي واردات 
يك ميليارد دالري سال هاي 1385 و 1391 

ارزش واردات شكر در 5 ماه نخست سال فقط 
12 ميليون دالر رسيده است، بايد گفت چه 
نيفتاده و قيمت  اتفاقي  شده است كه هيچ 
شكر نيز سر به آسمان نساييده است. واردات 
اساس جدول  بر  امسال  اول  ماه  شكر در 5 
اگر حتي  است كه  تن  يك حدود 33 هزار 
در نيمه دوم سال 5 برابر آن نيز شكر وارد 
از 200 هزار تن مي رسد كه  به كمتر  شود 
كمتر از 25 درصد سال 1393 خواهد بود. 
وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم در حالي 
كه واردكنندگان نامريي از فشار بر آن نتيجه 
نگرفته اند تنظيم بازار را گونه اي سامان داده 
توليدكنندگان  و  مصرف كنندگان  كه  است 

احساس نارضايتي نمي كنند.

زندگي بدون واردات 2/5 میلیون تني شكر

نمودار تولید  و واردات شکر از سال 80 تا پایان مرداد سال 1394
)ارقام به تن(

واردات شكر از سال 84 تا پايان مرداد 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

11,859,242 33 4,078,624 12 7,780,618 21 1394

6,026,621,043 13536 5,524,302,424 12316 502,318,620 1220 جمع

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

آمار واردات شکر از سال 1380  تا پایان مرداد 1394  به 
تفکیک 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
139433033

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران   

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
139405,511,89,21233

619      05,517,32133جمع هر ماه + ماه هاي قبل


