ش رک

نج
م
صف
ن
ك
ش
ق
ا ن ي كارخاهناهي ند و ر اريان

(خبری  ،خبری تحلیلی)

شماره  - 148شهریور 1394

No. 148 - September- 2015

له
مقا
سر

اجراي قانون و حذر
از قيمت دستوري  ،محل
راستیآزمایی دولت یازدهم

بانك مركزي ايران:

بهمن دانايي

قند و شكر شايد از نظر هزينههاي
اختصاص يافته خانوادهها به آن در يك
سال جاي زيادي در سبد مصرف آنها
نداشته باشد اما دولتهاي گوناگون
پس از جنگ آن را با اهميت تلقي
ميكنند .اين اهميت اعطا شده
به قند و شكر از يك طرف چون
شكر كاالي مورد استفاده گروههاي
كمدرآمد جامعه است ميتواند توجيه
داشته باشد ،اما وقتي به عمق داستان
نگاه ميكنيم ،يادمان ميآيد كه
سازمان حمايت از مصرفكنندگان و
توليدكنندگان بخش عمدهاي از نيرو،
امكانات و انرژي خود را براي نظارت و
قيمتگذاري بر چند كاال مثل برنج و
شكر اختصاص ميدهند.
ادامه در صفحه 2

مصرف مستقيم قند و شكر
در يك خانوار 4نفره:
شكر10:کیلوگرم در سال
انواع قند 21 :كيلوگرم در سال

رفتار جدید
با قند و شکر
ضرورت اجتنابناپذیر

صفحه 3

ددا
یا
ش

مابهالتفاوت ،روش منسوخ
دولت محترم بر پايه برخي تحليلهاي
نادرست برخي از مديران مياني به اين
نتيجه رسيد كه كارخانههاي قند و شكر
قيمتهاي فروش خود را در مرز 2100
تومان براي هر كيلوگرم متوقف كنند.
دولت محترم اما متعهد شد كه در صورت
اجراي اين دستور ،به كارخانهها براي هر
كيلوگرم  200تومان مابهالتفاوت پرداخت
كند ،اما در اين دستور يك تخلف بزرگ
صورت گرفت و آن ،عدم اجراي تبصره
 2بند د ماده  101قانون برنامه پنجم
توسعه بود كه تأكيد نموده «چنانچه
قيمت فروش كاال يا خدمات كمتر از
قيمت عادله روز تكليف شود مابهالتفاوت
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

ت

تقدیر از
کارخانه قند پیرانشهر

قند تربت حیدریه

واحد نمونه سال 1394

شرکت سهامی قند تربت
حیدریه با تالش مدیریت و
کارکنان آن توانست در سال
 1394عنوان واحد نمونه استان
خراسان رضوی شود.
نشریه شکر ضمن تبریک به
کارکنان این واحد نمونه سال  1394امیدوار است که
قند تربت حیدریه همچنان در جاده پیشرفت حرکت
کند.

در صفحا

کارخانه قند پیرانشهر در سال زراعی  1392-93با
مدیریت کارآمد و تالش وبرنامهریزی مجموعه کارکنان
خود و در شرایط نامناسب گامهای بلندی در مسیر
ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای خود برداشت .رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با ارسال
نامهای به مدیریت این کارخانه از تالش آنها برای تحویل
به موقع و پرداخت بهای محصوالت خریداری شده تقدیر
کرد .نشریه شکر نیز این کامیابی را به کارکنان و مدیریت
کارخانه قند پیرانشهر تبریک می گوید.

ت دیگر م

یخوانید:

ناامیدی ،عامل رقابت

مصرف سرانه شكر
 10كيلوگرم شد

صفحه 3

برای اقدامات حمایتی

صفحات 5-4

 1/4ميليون تن شكر
توليد شد

صفحه 7

زندگي بدون واردات

 2/5ميليون تني شكر

صفحه 8
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بهمن دانايي

كدام آمار مبنا باشد

وجود آمار براي هر فعاليت در هر سطح و در هر جامعهاي چراغ راه و عصاي
دست است كه حركت بدون آن ،انسان ،سازمان و جامعه را به بيراهه ميكشاند.
جامعههاي انساني از دستكم يك قرن پيش براي آيندهنگري 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 دهههاي اخير و با توجه به
گسترش سرسامآور و حيرتانگيز وسايل ارتباطاتي اهميتي بيش از هر زمان
ديگر پيدا كرده است .ويژگي دنياي آمار در دنياي امروز يكي هم اين است كه
انحصار دولتها 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 نميشود .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 سالهاي 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 خوشبينانه 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 ميدادند .به طور مثال در دهه  1390اين طور
آمار داده ميشد كه مصرف سرانه قند و شكر در ايران  32كيلوگرم و جمعيت
ايران نيز  75ميليون نفر است و با يك عمل ضرب به اين نتيجه ميرسيدند كه
مصرف كل ساالنه شكر  2300هزار تن است و توليد داخل نيز يك ميليون تن
و بايد  1/3ميليون تن شكر وارد شود .آنها بر اساس اينكه ذخيره استراتژيك نيز
به طول مثال بايد به اندازه مصرف  3ماه باشد اين ميزان را نيز به رقم واردات
اضافه كرده و عددي را به دست ميدادند .سالهاي سال بود كه اين اعداد
مبناي تصميمگيري در سطح كالن شده بود و ساالنه دهها ميليون دالر ارز
گرانبهاي كشور با قيمتهاي پايين به واردكنندگان تخصيص داده ميشد و
بازار نيز از تعادل خارج ميشد .اين رخدادهاي غمانگيز در برابر ديدگان هزاران
كارگر زحمتكش صنعت قند و شكر و در برابر ديدگان مديران ارشد دولت اتفاق
ميافتاد و فرياد كارشناسانه انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر كه با زحمت
آمارهاي واقعي را توليد و توزيع ميكردند به جايي نميرسيد .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 نميشود .اين اقدام وزير محترم ميتواند سرفصل تازهاي 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  1393را  10كيلوگرم 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 تازهاي ميرسيم.
مصرف كل شكر كشور در سال با لحاظ كردن مصرف سرانه 25كيلوگرم به
جاي  32كيلوگرم و با احتساب جمعيت  78ميليون نفري ،معادل  1950هزار
تن خواهد شد .در صورتي كه سير صعودي توليد شكر امسال ادامه يابد و توليد
شكر به  1/4ميليون تن برسد نياز به واردات در حد  500هزار تن ميرسد .از
طرف ديگر در شرايط امروز كه اندازه تخاصم جهاني با ايران كاهش يافته ميزان
ذخاير استراتژيك نيز ميتواند كمتر شود .اين اعداد جديد اگر مبناي فعاليتهاي
اقتصاد شكر باشد ،بايد تعادل در بازارها را روي اين ارقام جديد بنا كرد .در اين
صورت است كه ميتوان دستهاي ويرانگر وارداتچي غيرمعقول را از بازار كوتاه
كرد و ارز گرانبهاي متعلق به بيتالمال را براي مصارف واقعيتر هزينه كرد.

شکر

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 فوقالعاده پايين است ناديده گرفته شود.اختصاص صدها ميليون
دالر ارز با قيمت مبادلهاي و قيمتهاي ترجيحي به شكر كه در يك دوره 8ساله از
1384تا 1392نزديك به  6ميليارد دالر بوده است دو پيامد داشت .پيامد اول رانت
گسترده و عظيمي بود كه به يك گروه معدود داده شد .اين رانت از مابهالتفاوت
قيمت ارز آزاد و قيمت ارز ترجيحي بود كه در دو سال 1390و 1391روندي فزاينده
را تجربه كرد .شماري از نوكيسههاي ايراني كه در اين سالها بزرگ و بزرگتر شدند
كساني بودند كه به اين رانت دست يافتند .در صورتي كه ميانگين قيمت هر دالر
مبادلهاي و آزاد در سالهاي 1391و ماههايي از سال 1392كه نزديك به 1/9ميليارد
دالر است را فقط هزار تومان فرض كنيم رانت به دست آمده براي يك گروه كوچك
حدود  2هزار ميليارد تومان است كه رقم فوقالعاده بااليي است .از طرف ديگر
واردات انبوه شكر به كشور در يك دوره كوتاهمدت 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 هزينههايي كه دولت براي مبتاليان به ديابت كه
اكثريت آنها را تهيدستان تشكيل ميدهند روندي فزاينده را تجربه كرده است .اين
مقام مسؤول معتقد است اگر ميشد قيمت هر كيلوگرم شكر 5هزارتومان تعيين
شود براي جلوگيري از رشد ديابت مفيد بود .كارشناسان معتقدند كه دخالت دولت
در اقتصاد شكر و قيمتگذاري دستوري براي آن و اختصاص رانت ارزي براي واردات
توجيه اقتصادي ،منطقي و كارشناسانه ندارد .ميتوان انتظار داشت كه شرايط آسان
روزهايي كه در پيش داريم از شدت سختگيريها درباره شكر داخلي كاسته شده و
دادن ارز مبادلهاي براي واردات شكر قطع شود .قطع واردات 8ماهه شكر و آرامش
در بازار نشان ميدهد كه افسانههاي ساخته شده توسط برخي از مديران دولتهاي
قبلي و متأسفانه دولت فعلي تا چه حد بيپايه و اساس بوده است.

اجراي قانون و حذر از قيمت دستوري،

محل راستیآزمایی دولت یازدهم

ادامه از صفحه اول

در نيمه اول دهه  1370بود كه دولت آيتاهلل هاشميرفسنجاني زير بار تورم
50درصدي ناچار شد كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت بر قيمتگذاري
را تأسيس كند تا راه رشد گرانفروشي مسدود شود .اين دو سازمان با تغيير عنوان اما
در دهه  1390و در حالي كه با آن روزها تفاوت اساسي دارد هنوز فعاليت دارند .در
حالي كه در دهه  1370دولت وام ارزان بانكي ،تعرفههاي باالي واردات و ارز ارزان را
به مثابه امتياز به بنگاهها ميداد از آنها ميخواست كه به جاي اين امتيازها ،قيمتها را
مطابق دستور دولت تنظيم كنند .در آن دهه توليد برخي از كاالها كمتر از مصرف بود و
قيمتگذاري توجيه داشت اما در دهه  1390اين نسبتها دگرگون شده است ،خصوصاً
اينكه بند «د» ماده « »101قانون برنامه  5ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران؛
هرگونه قيمتگذاري دستوري كاالها را توسط دولت ممنوع اعالم كرده است .اكنون
ميتوان به دولت محترم يادآوري كرد كه بايد به قانون برگشت و وعدههاي رييسجمهور
حسن روحاني مبتني بر اجتناب از ناديده گرفتن قانون را اجرايي كرد .حسن روحاني
رييسجمهور فعلي ايران در زمان انتخابات بارها وعده داد كه از قانون عبور و عدول
نميكند.به نظر ميرسد اقتصاد شكر محل راستيآزمايي دولت محترم است و ميتواند
براي ساير وعدههاي اين نهاد قدرتمند معيار و محك باشد .قيمت گذاري دستوري
در دولت نهم و دهم به طور غيرقانوني اجرا ميشد و دولت يازدهم ميتواند با دست
برداشتن از اين كار نشان دهد كه ميخواهد قانون را اجرا كند .اين مسأله زماني اهميت
پيدا ميكند كه مديران اتاق بازرگاني ايران نيز رهاسازي قيمتگذاري دولتي به وسيله
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان را يكي از  30بند خواستههاي خود
براي لحاظ كردن در قانون برنامه ششم درخواست كرده است.

شکر
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رفتار جدید با قند و شکر ،ضرورت اجتنابناپذیر
تازهترين آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد مصرف
شكر در خانوار  4نفره از  20كيلوگرم در سال  1384به  10كيلوگرم در
سال  1393رسيده است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه مصرف
خانوار شكر در يك دوره  10ساله  50درصد كاهش را تجربه كرده است.
آمار بانك مركزي از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران نشان
ميدهد مصرف قند در خانوار نيز از  32كيلوگرم در سال  1384را كاهشي
معادل  35درصد به  21كيلوگرم در سال رسيده است.
عالوه بر اين دو عدد كه ميتواند مبناي تصميمگيريهاي تازه قرار گيرد
قطع  8ماهه واردات شكر از زمستان  1393تا پايان مرداد ماه و آرامش
در بازار قند و شكر نيز نشان ميدهد آمارهاي تازه را ميتوان مبناي كار و
برنامهريزيهاي اقتصاد شكر دانست.
آمارهاي بانك مركزي از متوسط هزينه ناخالص ساالنه خانوارهاي شهري
ايران نشان ميدهد كه در سال  1393هر خانواده شهرنشين ايراني رقمي
معادل  810هزار ريال ( 81هزار تومان) براي خريد قند و شكر اختصاص
داده است كه نسبت به كل هزينههاي يكساله خانوار حدود 0/3درصد
ميباشد .
يك محاسبه ساده نشان ميدهد يك خانواده شهرنشين ايراني در سال
 1393در ماه رقمي كمتر از  7هزار تومان براي خريد شكر هزينه كرده
است .با توجه به اينكه يك خانواده شهرنشين ايراني در سال  1393رقمي
معادل  18829هزار ريال (حدود يك ميليون و  900هزار تومان) به خريد
انواع گوشت اختصاص داده است ميتوان با يك محاسبه ساده به اين
نتيجه رسيد هزينه يك خانوار ايراني  10درصد هزينه گوشت يك خانواده
است .اين ميزان تفاوت نشان ميدهد كه دولتمردان ايران و سازمانهاي
حمايتي به جاي اينكه قيمت گوشت دام را مشمول قيمتگذاري كند كه
 5/7درصدكل هزينههاي خوراكي خانوادههاي ايراني را تشكيل ميدهد،
به اشتباه شكر را مشمول قيمتگذاري ميكنند كه فقط سهدهم درصد
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 کیلوگرم)

هزينههاي يك خانوار را به خود اختصاص ميدهد.
از طرف ديگر يك خانواده رقمي معادل يك ميليون و  400هزار تومان
از درآمد خود را به ميوههاي تازه اختصاص ميدهد كه  4/3درصد از كل
هزينههاي آنها را تشكيل ميدهد را مشمول قيمتگذاري كند ،شكر را
مشمول قيمتگذاري كرده است .هزينه اختصاص يافته به شكر توسط
خانوارهاي ايراني كمتر از  10درصد هزينههاي اختصاص يافته آنها براي
انواع ميوه است.
از طرف ديگر آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد يك خانوار ايراني هر
سال رقمي معادل  16928هزار ريال در سال  1393براي «خريد وسايل
نقليه شخصي» هزينه كرده است.
يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه هزينه اختصاص يافته يك خانواده
شهري ايران به قند و شكر در سال  1393كمتر از  5درصد هزينههايي
است كه براي خريد وسايل نقليه شخصي هزينه كرده است .به اين ترتيب
آيا نبايد تعرفه كااليي كه فقط سهدهم درصد از كل هزينههاي يك خانوار
شهري را به خود اختصاص داده است بيشتر از كااليي باشد كه سهم آن در
كل هزينههاي خانوادهها رقم بااليي است؟
آمارهاي بانك مركزي كه يك نهاد بسيار معتبر است نشان ميدهد
ميتوان و بايد درباره قند و شكر در حوزه قيمتگذاري دستوري و نرخ
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
(هزینه به ریال)
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شکر

قند و شکر در مرز

آشنایی با تازهترین تحوالت جهانی در صنعت قند
و شکر میتواند برای مدیران واحدهای تولیدکننده،
مدیران میانی دولت که با این فعالیت و فعالیتهایی
شبیه به این مثل :برنج ،روغن نباتی و گندم که
کاالهای استراتژیک به حساب میآیند ،سر و کار
دارند مفید باشد .نوشته حاضر از جمله کارهایی است داخلی (حدود  250تا  300هزار تنی) کامرون را تولید میکند.
که کارشناسان محترم مؤسسه تحقیقاتی نیشکر این شرکت بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی در کامرون
خوزستان انجام داده اند و ماهنامه شكر ضمن عرض با حدود  7500پرسنل است.کامرون همچنین تصمیم دارد
خست ه نباشيد به اين عزيزان  ،از آن بهره جسته است .دومین آسیاب این کشور را نیز احداث کند .در این خصوص
هيئت دولت در جلسه 25فوریه خود تصمیم گرفت احداث
علیرغم مخالفت خردهفروشان و واردکنندگان و هشدار  Moroccos Cosamarرا به مناقصه بگذارد و به گروه
در خصوص اینکه افزایش تعرفهها منجر به افزایش سومدیا (مالک سوسیوکام) واگذار نکند .زمانی که مناقصه
قیمتها خواهد شد و اثرات منفی بر روی صنایع پایین در نوامبر  2014منتشر شد وزیر صنعت اشاره کرد که برنده
دستی دارد این افزایش اجرایی شد .انجمن شکر آفریقای مناقصه ،آسیاب شکر را در مکانی بین باتوری و برتوآ پتانسیل
جنوبی خواستار یک سطح عادالنه حفاظت بود و حتی سطح کشت  32000هکتار نیشکر احداث خواهد کرد .شایع
برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد افزایش شد که کاسومار پیشنهاد سرمایهگذاری در حدود  60میلیارد
113درصد (رسیدن به رقم  764/34دالر در هر تن) را ارائه فرانک کامرون ( فقط برای کارخانه شکر) را داده است.
کرد اما واردکنندگان اعالم کردند که افزایش به آن سطح،
داستان ایران
واردات شکر را به کلی متوقف خواهد کرد و منجر به تعطیلی
واردات شکر ایران در اکتبر 2014به دلیل افزایش نرخ
شرکتهایشان میشود .به طور کلی این اقدام مؤثر بود چرا
که واردات شکر آفریقای جنوبی در سال ( 2014/15آوریل /تعرفه واردات از 40درصد به  55درصد به حال تعلیق آمد
مارس) از  811800تن سال قبل به  474000تن کاهش این اقدام به دنبال افزایش واردات از  1553میلیون تن سال
یافت .بنگالدش نیز در آوریل سال  2014و در پی کاهش  2012/13به  1/629میلیون تن (ارزش خام) در فصل
قیمت داخلی نرخ عوارض گمرکی بر واردات شکر خام و ( 2013/14اکتبر  /سپتامبر) و نزدیک به رکورد 1/644
شکر تصفیه شده را برای تضعیف خریدهای خارجی افزایش میليون تن سال  2009/10بوده است .تقریبا  330هزار تن
داد .عوارض گمرکی روی هر تن شکر خام وارداتی از  1500از واردات مربوط به شکر خام بود .امارات متحده عربی با
تاکای بنگالدش به  2000تاکا و عوارض گمرکی بر واردات  579818تن تأمین کننده اصلی و برزیل و هند به ترتیب با
شکر تصفیه شده از  3000تاکا به  4500تاکا افزایش یافت 367080 .تن و  352360تن در ردههای بعدی قرار داشتند
یک سال بعد ،در ژوئن سال  ،2015برخی سردرگمیهایی این اقدام در راستای برنامه خودکفایی ایران در زمینه تولید
در خصوص افزایش بیشتر عوارض گمركی وجود داشت در شکر بود که بارها اعالم شده است به عنوان مثال محمود
جریان ارائه بودجه سال  2015/16در  4ژوئن ،وزیر دارایی حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در ماه مه سال جاری اظهار
در مورد افزایش عوارض گمرکی واردات شکر صحبت نکرد داشت که ایران در فصل گذشته  1/4میلیون تن شکر تولید
اما نموادر درج شده در پایان متن سخنرانیاش نشاندهنده کرده است .وی افزود که «ایران از این پس نیاز به واردات شکر
دو برابر شدن عوارض گمرکی شکر خام به  4000تاکا و ندارد» این اظهارات تا حدودی خوشبینانه و غیر واقعی به نظر
افزايش تعرفه واردات هر تن شکر تصفیه شده از  4500میرسد چرا که این کشور در حال ساخت چهار تصفیهخانه
تاکا به  8000تاکا بود که از اول آگوست اجرایی میشود .شکر بوده که چهارمین آنها با ظرفیت روزانه  3000تن در
بعدا ً رئیس هيئت ملی درآمد اظهار داشت که عوارض بندر امام میباشد.
گمرکی جدید واردات شکر اشاره شده در بودجه پیشنهادی
شکر پاکستان
اشتباه چاپی بود و اجرا نمیشود.چند ماه بعد ودر آگوست
در نوامبر  2014دولت پاکستان مجوز صادرات 500000
 2014کامرون برای محافظت از صنعت شکر داخلی و تنها
تولیدکننده شکر این کشور (يعني  )Sosacomتصمیم به تن شکر مازاد را برای آسیابهای داخلی صادر کرد و به
تعلیق واردات شکر گرفت .وزیر تجارت این کشور اخیرا ً اعالم منظور کاهش رغبت خریدهای خارجی عوارض 20درصدی
کرد که دولت تصمیم به محدودکردن واردات شکر در سال بر روی واردات شیرينکنندهها وضع نمود .در سال 2008
 2014از  90000تن به  50000تن گرفته است .سوسیوکام دولت زمانی که کشور با کمبود مواجه بود از دریافت عوارض
شکایت کرده بود در صورتی که محصول تولیدیش را گمرکی صرفنظر کرد .حدود دو ماه بعد در شب کریسمس
با قیمتی کمتر از حد قیمت ثابت دولت برای شکر تولید دولت یارانه  10000روپیه در هر تن را برای  650000تن
داخلی بفروشد متحمل زیان خواهد شد .این حرکت متعاقب شکر صادراتی تصویب کرد( .افزایش  150000تنی مجوز
اعالم سوسیوکام مبنی بر سرمایهگذاری  110میلیارد فرانکی صادرات اصلی) این یارانه متشکل از  2000روپیه در هر تن
( )XAFبه منظور افزایش تولید شکر از حداکثر  130هزار يارانه حمل ونقل داخلی و  8000روپیه در هر تن یارانه نقدی
تن قبل به  165-170هزار تن تا سال  2017بود .در حال است که به طور مساوی توسط دولتهای مرکزی و ایالتی
حاضر سوسیوکام ساالنه حدود نیمی شکر مورد نیاز مصرف پرداخت می شود .در نتیجه ،صادرات شکر پاکستان در چهار

ماه اول سال  2015در مقایسه با چهار ماه
چهارم سال  2014به شدت افزایش یافت.
تعرفه جدید در پرو

همچنین در ماه نوامبر سال 2014
پرو تعرفه جدید  445دالری را برای
واردات شکر تعیین نموده است.قب ً
ال
تعرفه واردات شکر صفر درصد بود .در
همین حال هيئت اختالفنظر سازمان
تجارت جهانی در 27نوامبر حکم داد که
پرو ،زمانی که قیمتهای بینالمللی آنها

به زیر کف تنظیمی سقوط کردند قوانین
تجارت جهانی در اعمال حقوقی گمرکی
اضافی بر روی محصوالت مهم کشاورزی
را نقض نموده است این حکم در پی
شکایت گواتماال به سازمان تجارت جهانی
در آوريل  2014صورت گرفت در واقع
زمانی که این کشور ادعا کرد صادراتش به
پرو در اثر اقدامات دولت این کشور برای
حفاظت از کشاورزانش از تالطم قیمتها
در بازارهای جهانی متحمل خسارت
شده است .کاالهای متأثر شده شامل،
برنج ،شکر ،ذرت ،شیر و طیف وسیعی
از محصوالت لبنی بودند .در گزارش این
هيئت آمده است که پرو بایستی عوارض
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رقابت و حمایت
گمرکیاش را براساس اقدامات تعیین شده
و مشخص همچون سیستم دامنه قیمتی با
 PRSو در راستای موافقتنامههای سازمان
تجارت جهانی برای محصوالت تجاری مزرعه
وضع نمایند .اما این هيئت اظهار داشت که
نمیتواند به پرو (همانند آنچه از گواتماال
خواسته شده بود) توصیه کند که بایستی
سیستم  PRSآن کشور برچیده شود زیرا
شکایت اصلی صرفاً روی عواض گمرکی
متمرکز شده است و به طور خاص ،سیستم
 PRSرا متهم نکرده است.

رایزنی زیمبابوه

تولیدکنندگان شکر زیمبابوه ،رایزنی با
دولت برای محدودیت واردات را در پایان
سال  2013آغاز نمودند و اظهار داشتند که
فروش در بازار داخلی را به جهت واردات با
قیمت پایین جهانی از دست دادهاند .نهایتاً
دولت به منظور حمایت از صنایع داخلی در
نوامبر  2014اعالم کرد که واردات انواع شکر
از ژانویه سال  2015مشمول پرداخت عوارض
گمرکی  10درصدی می شوند .در نتیجه
تولت تونگات زیمبابوه در ماه ژوئن اعالم کرد
که فروش بازار داخلی این کشور تا ماه مارس
 2015با  109درصد افزایش از 148000
تن سال قبل به  309000تن رسیده است و
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مخرب واردات بود .این وزارت با توجه به بررسی دولت در
خصوص هجوم واردات در سال  2014و سه ماهه اول سال
 2015اعالم کرد که حداقل تعرفه برای هر تن شکر سفید
معادل  700پوندمصری وضع خواهد شد .اعمال «تعرفههای
حفاظتي» موقت براساس قوانین سازمان تجارت جهانی در
دلیل آن تعیین عوارض گمرکی 10درصدی در اوایل امسال صورتی مجاز هستند که یک افزایش ناگهانی ،غیرمنتظره و
روی واردات شکر است.فیلیپین تنها استثنا برای این قانون مخرب در خصوص واردات وجود داشته باشد.
بود بهطوری که در این کشور تعرفه واردات شکر به واسطه
یارانه هندی
تعهدات این کشور در توافقنامه منطقهای تجارت آزاد آسهآن
هند در  29آوریل عوارض واردات شکر را از  25درصد به
( )ASEANدر اول ژانویه  2015از  10درصد به 5درصد
کاهش یافت .در سال  2013تعرفه هنوز در سطح  18درصد  40درصد افزایش داد و عوارض ماليات غیرمستقيم تولید
باال بود با توجه به کاهش تعرفه واردات انتظار میرود فشار اتانول از مالس را برای کمک به کارخانههای تولید شکر
برای کاهش قیمتهای داخلی افزایش یابد .از اینرو بهطور فاقد نقدینگی در (فصل  )2015/16آینده حذف کرد.در واقع
فزاینده تولیدکنندگان داخلی ترکیب تولیدشان را با اتانول و افزایش مجدد عوارض گمرکی در عرض چند ماه اتفاق افتاد.
نیروگاههای جدید تنوع میبخشند تولیدکنندگان داخلی نیز این در حالی است که عوارض واردات شکر خام و شکر تصفیه
به این نتیجه رسیدهاند تا مقادیر شکر اضافی از حداکثر مقدار شده (هر دو) در  21آگوست سال  2014از 15درصد به 25
تخصیصیشان به بازار ایاالت متحده را به اندونزی ،ژاپن و درصد افزایش یافت.پیش از این دولت در  19فوریه برای
دیگر کشورهای نزدیک آسیایی صادر کنند .عجالتاً قیمتها صادرات  1/4میليون تن شکر خام فصل ( 2014/15اكتبر/
به دلیل کاهش تولید داخلی در سال  2014/15به رقم  2/32سپتامبر) یارانه  4000روپیه هندی برای هر تن را تصویب
میلیون تن از (از  2/46ميليون سال قبل) حمایت شده بودند .کرده بود .هند به طور سنتی شکر سفید با کیفیت پایین تولید
این مسأله حتی اداره تنظیم مقررات شکر ( )SRAتخصیص میکند اما با کمک مشوقهای دولت اندیشه شرکتهای
باقیمانده مجوزهای صادرات شکر محصول سال  2014/15شکری جهت تولید و صادرات شکر خام به تصفیهخانههای
برای افزایش عرضه داخلی و تثبیت افزایش قیمت داخلی آسیایی و آفریقایی تقویت شد .با این حال این حرکت بیشتر
در اواخر فصل خردکردن روی داد و کاهش بیشتر قیمتهای
شیرینکننده ترغیب کرد.
جهانی شکر خام نیز بدان معنی بود که یارانه برای رقابت
حمایت دولت کنیا
در ماه مارس  2015کنیا با تمدید برنامههای موجود در تولیدکنندگان هندی به قدر کافی زیاد نیست با توجه به اعالم
زمینه واردات شکر یک سال دیگر واردات شکر از 19کشور ایسما ( )ISMAتا پایان ماه مه تنها  558000تن شکر صادر
عضو بلوک تجارت منطقه بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا شد که صادرات  300/000تن شکر خام پس از اعالم پرداخت
(كومسا) را محدود کرد این بدان معنی است که واردات از یارانه بوده است و احتماالً تا پایان فصل نیز بیش از 200/000
کشورهای بازار مشترک هنوز هم به جای کاهش تعرفههای تن دیگر صادر نشود.ماهاراشترا به عنوان بزرگترین ایالت
گمرکی به صفر درصد مشمول 10درصد تعرفه میشوند .تولیدکننده شکر هند ،در تالش است تا پس از تصویب یارانه
برنامه محدود کردن واردات در پایان ماه فوریه منقضی شد اضافی  1000روپیهای برای هر تن شکر خام صادراتی در ماه
اما کنیا درخواست تمدید دوساله آن را داد و اظهار داشت مه میزان موجودی شکرش را کاهش دهد دولت ایالتی پاداش
که افزایش واردات میتواند فعالیت کسب وکار غیر رقابتی برای  800000تن شکر خام تولیدی در سال  2014/15را
شکری و شرکتهای زیانده کشورهای شرق آفریقا را برای بقا تصویب کرد .با این حال بعید است این مقدار زیاد تحت این
در حال دست وپا زدن هستند نابود کند.اما این پایان حمایت تسهیالت قرار گیرند چرا که در حال حاضر فعالیت خرد کردن
دولت برای این بخش نبوده است .در ماه مه ،کنیا پنج شرکت نیشکر در اکثر کارخانه به پایان رسید و عمدتاً شکر سفید
دولتی شکری را (پس از ثبت  59میلیارد شیلینگ کنیا تولید شده است .در فوریه  2014دولت مرکزی طرح یارانه
بدهی) برای فروش در سال آینده به سرمایهگذاران بخش صادراتی برای  4میلیون تن شکر تولیدی سال  2013/14و
خصوصی پیشنهاد کرد .این شرکتها تأمین حدود 10درصد  2014/15را اعالم کرده بود اما در واقع تنها  750000تن
از تولید  592100تنی شکر سال گذشته کنیا را بر عهده شکر تحت این طرح در فصل گذشته صادر شده است .نهايتاً
دارند.نهایتاً در بودجه سال مالی ( 2015/16جوالی/ژوئن) دولت هند در ماه مه امسال دستور داد كه پااليشگاههايي كه
کنیا که در  11ژوئن اعالم شد حداقل عوارض واردات هر تن شكر خام وارداتي را براي صادرات مجدد تصفيه ميكنند از
شکر به  460دالر افزایش یافت .در حال حاضر کنیا عوارض اين پس نميتوانند براساس مجوز معافيت عوارض وارداتي
واردات  100درصدی (اما نه کمتر از  200دالر ) برای هر تن  DFIAاقدام به اين كار نمايند .با اين حال ،آنها ميتوانند
به واردات شكر معاف از حقوق گمركي براساس طرح مجوز
را تعيين کرده است.
توسعه  ALSادامه دهند مشروط به اينكه شكر وارد شده در
حمایت از نوع مصری
وزارت صنعت وتجارت مصر در  19آوریل اعمال تعرفه يك دوره شش ماهه (كه نسبت به دوره  18ماهه قبل كوتاهتر
20درصدی شکر سفید (از10-5درصد قبل) را برای 200روز شده است) مجددا ً صادرات شود.
منبع :نشریه بینالمللی شکر و شیرینکنندهها به
اعالم کرد که به دنبال اعتراض به سازمان تجارت جهانی
نقل از مؤسسه تحقیقاتی نیشکر خوزستان
برای حفاظت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل جریان
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مقام رسمي دولتي اعالم كرد:

يك مقام وزارت جهاد كشاورزي:

براي خريد و واردات  4قلم كاالي اساسي

در اقتصاد مقاومتي است

شركت بازرگاني دولتي ايران يادگار دوران دولتي شدن تجارت خارجي
و شرايط دشوار سالهاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران است كه وظيفه
ذخيرهسازي كاالهاي اساسي را برعهده داشته است .با گذشت نزديك
به  3دهه از آن روزهاي خاص اين شركت همچنان فعال است و تنها
تفاوت آن با سالهاي قبل جدا شدن از وزارت صنعت و انتقال آن به
وزارت جهاد كشاورزي است .اما اين شركت بزرگ دولتي همچنان نقش
سرنوشتساز دارد و اخبار آن قابل توجه است .علي قنبري ،معاون وزير
جهاد كشاورزي و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ميگويد :سال
گذشته  250هزار ميليارد ریال كاالي اساسي گندم ،برنج ،روغن و شكر
توسط شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري شد .اين ميزان خريد
توسط شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري شد ،تا كشور به لحاظ
تأمين و ذخاير اين كاالها در يك امنيت غذايي قرار گيرد .وي با اشاره به
صورتهاي مالي مصوب شركت افزود :حجم عمليات شامل خريد ،حمل
و توزيع كاالهاي اساسي گندم ،برنج ،روغن و قند و شكر در سال گذشته
به  23ميليون تن ميرسد.
قنبري افزود :گردش مالي شركت بازرگاني دولتي در سال  93براي
خريد ذخيرهسازي ،حمل و توزيع رقمي در حدود  734هزار ميليارد
ريال بوده كه اين شركت را در رتبه دوم شركتهاي بزرگ دولتي به
لحاظ گردش مالي ،پس از شركت نفت قرار داده است.
وي اظهار داشت :هماكنون با اين حجم عمليات و گردش مالي ،شركت
بازرگاني دولتي ايران به عنوان بازوي توانمند دولت ،مهمترين وظيفه
حاكميتي را در راستاي امنيت غذايي جامعه انجام داده و ميدهد .معاون
وزير جهاد كشاورزي بيان داشت :شركت بازرگاني دولتي ايران در سال
گذشته  6ميليون و  776هزار تن گندم را به نرخ تضميني از كشاورزان
خريداري و در حدود  6ميليون و  224هزار تن گندم وارد كشور كرد تا
بازار مصرف و ذخير ه 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  78هزار تن برنج نيز در راستاي
تأمين مايحتاج مردم از خارج خريداري و وارد كشور شد .مديرعامل
شركت بازرگاني دولتي ايران به خريد تضميني گندم سال جاري نيز
اشاره كرد و گفت :در سال جاري با برنامهريزي و تمهيدات الزم تاكنون
 8ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كردهايم و با توجه به افزايش
نرخ خريد تضميني و افزايش قيمت ساير كاالهاي خريداري شده ،گردش
مالي اين شركت به حدود  100هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :در سال جاري گندم معمولي و دروم
با نرخ مصوب  1155تومان و  1188تومان از كشاورزان خريداري شد و با
وجود كاهش بارندگي و خشكسالي ،با اهرمهاي تشويقي توانستيم خريد
تضميني گندم را يك ميليون و  300هزار تن نسبت به سال قبل افزايش
دهيم كه البته عرض ه گندم در برخي استانها هماكنون ادامه دارد.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران ،ارزش كل گندمهاي خريداري
شده در سال جاري را بيش از  93هزار ميليارد ريال اعالم و اظهار كرد:
تاكنون بيش از  90هزار ميليارد كه حدود  97درصد كل بهاي گندمها
ميشود ،به حساب كشاورزان واريز شده و  300ميليارد 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
بينياز دانست.

دولت ،مجلس و ساير نهادهاي قدرت اكنون به اين نتيجه رسیدهاند كه اقتصاد
مقاومتي چارچوب اصلي فعاليتها در سالهاي 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 ميگويد :بر اساس برنامههاي طراحي شده از سوي
وزارت جهاد كشاورزي و دولت توليد شكر جزء  8محصول 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  1404رشد 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
مصرف آب  ۵۰درصد كاهش مييابد .چغندر قند محصولي است كه عمدتاً در
كشور به صورت بهاره كشت ميشود ،اما سياست وزارت جهاد كشاورزي در راستاي
صرفهجويي در مصرف آب انتقال كشت اين محصول از بهار به پاييز است.
در سال زراعي  ،93-94پنج هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير كشت پاييزه چغندر
قند رفت كه تاكنون  4هزار و  830هكتار آن برداشت و  330هزار 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  70و اوايل دهه  80در استان خوزستان انجام
ميشد ،اما به دليل ارقام نامرغوب چغندر كيفيت محصول توليدي در آن دهه چندان
مناسب نبود .حصادي تصريح كرد :كشت پاييزه در سال زراعي  93-94در استانهاي
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 ميشود ،گفت:
برنامه وزارت جهاد كشاورزي اين است كه تا سال  1404كشت بهاره چغندر قند را
ثابت نگاه دارد و در مقابل عملكرد را افزايش دهد .براي سال زراعي پيشرو در نظر
داريم در سطح  12هزار هكتار كشت پاييزه چغندر قند داشته باشيم كه از ابتداي مهر
شروع ميشود 7 .هزار هكتار از كشت پاييزه چغندر قند در استان خوزستان و بقيه
در استانهاي كرمانشاه ،ايالم ،اصفهان ،فارس و ...خواهد بود .رييس گروه محصوالت
صنعتي تصريح كرد :مصرف آب با كشت پاييزه  50درصد كاهش ميیابد ،بطوري كه
اين امر در سطح  5هزار هكتار كشت پاييزه چغندر قند در پاييز حاصل شد .حصادي
كشت بهاره را  93هزار هكتار عنوان كرد و افزود :پيشبيني ميشود از سطح زير
ت آيد .از  5ميليون تن چغندر
كشت چغندر قند بهاره  5ميليون تن محصول به دس 
قند حاصله از كشت پاييزه حدود  720هزار تن شكر به دست خواهد آمد 6 .تا 7
درصد از چغندر قند تبديل به تفاله خشك (خوراك دام) ميشود .حصادي با بيان
اينكه شكر مورد نياز كشور ساالنه حدود  2ميليون و  200هزار تن است ،تصريح كرد:
سال گذشته از چغندر قند و نيشكر يك ميليون و  320هزار تن شكر به دست آمد.
پيشبيني ميشود امسال هم حدود يك ميليون و  450هزار تن شكر توليد شود و با
اين ميزان توليد نياز وارداتي كشور  800هزار 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 مييابد .حصادي با اشاره به ركورد بيسابقه
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  48/5تن 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  248/45 ،94/6/13دالر و شكر سفيد
 347/5دالر بود كه شكر خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اين تاريخ 25/5
درصد و شكر سفيد  17درصد كاهش داشته است.

 250هزار ميليارد ريال

شكر از محصوالت اصلي

شکر
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بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند اعالم كرد

 1/4ميليون تن شكر توليد شد

عبور از سالهاي سخت توليد با پايمردي مديران
صنعت قند و شكر هزاران چغندركار زحمتكش و
كارگران و خانواده بزرگ اين صنعت ممكن شد .توليد
قند و شكر در سال زراعي جاري به  1/4ميليون تن
رسيد .اين عدد را بهمن دانايي دبير انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر اعالم كرده است .دبیر انجمن
صنفی کارخانههای قند و شکر از تولید بیش از یک
میلیون و  400هزار تنی شکر خبر داد و گفت :چند
روزی است که کارخانههای قند و شکر ،چغندرقند را
از کشاورزان میخرند و قیمت شکر در حال بررسی در
ستاد تنظیم بازار ،تا هفته آینده تصویب و ابالغ میشود.
کشاورزان ولینعمتهای کارخانهها و صنایع هستند و
نباید با آنها به زبان تهدید صحبت کرد .صنایع قند و
شکر نیز که همواره محصول خود را از چغندرکاران و
بهرهبرداران نیشکر تولید میکنند ،علیرغم زیانهای
سنگین طی سال گذشته و مشکالت و محدودیت
مالی نهایت تالش خود را میکنند تا بهای محصول
خریداری شده چغندرکاران را در سریعترین زمان
ممکن به آنها پرداخت کنند .در سال گذشته قیمت
تعیین شده برای شکر  2100تومان بود اما بسیاری
از کارخانهها مجبور بودند محصول خود را به قیمت
پایینتر و حدود کیلویی  1900تومان به بازار عرضه
کنند و این سبب شد بالغ بر  75درصد صنایع قند و
شکر زیانهای سنگینی را متحمل شوند .دبیر انجمن
صنفی کارخانههای قند و شکر خاطر نشان کرد :سال
گذشته بیش از چهار میلیون و  720هزار تن چغندرقند
به ارزش  1177میلیارد تومان از کشاورزان خریداری
شد و پیشبینی میشود امسال میزان خرید تضمینی
چغندرقند از سوی کارخانهها به بالغ بر پنج میلیون تن
به ارزش  1400میلیارد تومان برسد که میزان تولید
شکر از آن حدود  700هزار تن است.
تشکر از وزیر

دانایی با بیان اینکه تولید شکر تا پایان امسال به
همراه تولید از مجموعههای کشت و صنعت نیشکر به
حدود یک میلیون و  400هزار تن میرسد ،اظهار کرد:
باید از وزیر جهاد کشاورزی تقدیر و تشکر ویژه کرد
که با مقاومت و ایستادگی در برابر برخی واردکنندگان
سودجو ،اجازه واردات شکر به کشور را نداد ،چرا که
سال گذشته نیز بازار آنقدر از این محصول اشباع شده
بود که کارخانههای تولیدکننده داخلی متضرر شدند،
اما امسال با برنامهریزی درست حدود  9ماه است که
شکر به کشور وارد نشده است و هیچ کمبودی در داخل
احساس نکردیم.وی ادامه داد :با آغاز شدن برداشت و
خرید تضمینی چغندرقند طی روزهای اخیر شکر تولید
امسال نیز به زودی به بازار عرضه خواهد شد که با توجه
به برنامهریزیهای صورت گرفته حدود  400هزار تن
آن برای سال آینده باقی خواهد ماند.دبیر انجمن صنفی
کارخانههای قند و شکر با اشاره به اینکه میزان نیاز

کشور به قند و شکر حدود دو میلیون تن است ،گفت:
با توجه به اشباع بازار به نظر نمیرسد تا پایان امسال به
واردات این محصول نیاز داشته باشیم ،چرا که بالغ بر یک
میلیون و  400هزار تن میزان تولید داخلی این محصول
است و حدود  300هزار تن نیز از سوی کارخانهها وارد
شده است .
قیمت شکر در ستاد تنظیم بازار

بهمن دانایی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،اظهار کرد:
طی هشت ماهه گذشته واردات شکر ممنوع بوده و حتی
اگر تا مهر ماه نیز ادامه یابد موجودی در انبارهای کشور
وجود دارد و کسری شکر نخواهیم داشت ،چرا که در
حال حاضر حدود  300هزار تن شکر در انبارهای موجود
است.
پیشنهاد قیمت جدید شکر به ستاد تنظیم بازار

دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر قیمت
شکر طی امسال کنترل شد تا ثابت کنیم کسری از نظر
میزان موجودی انبارها وجود ندارد ،ادامه داد :افزایش
قیمت تا شش درصدی میتواند از سوی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصویب و ابالغ شود اما
از آنجا که صنایع قند و شکر پیشنهادی باالتر از افزایش
شش درصدی قیمت داشتند ،این موضوع در ستاد
تنظیم بازار در حال بررسی است که امیدواریم به زودی
ابالغ شود تا مانند سال گذشته ،محصول تولی د شده
کارخانهها بالتکلیف روی دستشان نماند.دانایی اظهار
امیدواری کرد نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای شکر
مانند سال گذشته باعث زیان کارخانهها نشود و پیشنهاد
صنایع از سوی دولت مورد پذیرش قرار گیرد.
ایران بیستمین تولیدکننده شکر و برزیل نخستین

وی گفت :ایران تقریباً در جایگاه بیستم تولید شکر
در جهان قرار دارد ،چرا که برزیل به عنوان نخستین
تولیدکننده این محصول ساالنه  38میلیون تن شکر تولید
میکند که عمده آن را به عنوان نخستین صادرکننده این
محصول به کشورهای دیگر عرضه میکند .دبیر انجمن
صنفی کارخانههای قند و شکر افزود :پس از برزیل ،هند
با تولید حدود  26میلیون تن در جایگاه دوم قرار دارد که
با توجه به جمعیت باالی کشورش ،عمده این محصول
را در داخل مصرف میکند .همچنین کشورهای مکزیک،
تایلند ،استرالیا و غیره در ردههای بعدی تولید شکر قرار
دارند و ایران نیز پس از تعداد بسیاری از کشورها که
بیش از دو میلیون تن تولید دارد به نظر میرسد در
جایگاه بیستم قرار داشته باشد.دانایی همچنین درباره
وضعیت صنایع قند و شکر اظهار کرد :در حال حاضر
حدود  45کارخانه قند و شکر در کشور وجود دارد که
حدود  30کارخانه فعال هستند که البته با توجه به اینکه
ساالنه کارخانههای تولید نوسازی میشود راندمانی تقریباً
برابر با راندمان جهانی دارند ،چراکه بسیاری از کشورهای
پیشرفته از چغندرقند یا نیشکر  85درصد شکر تولید
میکنند که این راندمان در ایران حدود  82درصد است.

مابهالتفاوت ،روش منسوخ
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ادامه از صفحه اول
مهمترين رخداد بدعهدي دولت يازدهم است كه پس از
گذشتن چندين ماه تعهد خود مبني بر پرداخت يارانه
 200توماني براي هر كيلوگرم را اجرا نكرد .اين بدعهدي
و پيمانشكني موجب شده است كه مديران شركتهاي
قند .هزاران كشاورز چغندركار و كارگران كارخانهها به
وفاي دولت ترديد كنند و اين يك رخداد نامساعد است.
عالوه بر اين در اين ماهها قدرت خريد شهروندان ايراني
كاهش يافته و خوردن كاالهايي مثل بستني و شكالت
و شيريني به حداقل رسیده است ،از سوی دیگر صنايع
پاییندست و مصرفکنندگان اصلی شکر هم مانند سایر
فعالیتهای تولیدی ،اقتصادی در تنگنای رکود حاکم به
اقتصاد شکر گرفتار آمده و تولیدات آنان نیز به منطقه
خطر نزدیک شده است و در نهايت مصرف شكر كاهش
يافته و كارخانههای قند در فروش شكر با تنگنا مواجه
شدهاند و مجبور شدهاند تا در برخي شرايط شكر خود
را زير قيمت توافقي عرضه كنند .ميانگين فروش هر
كيلوگرم شكر توسط كارخانهها 1900تومان گزارش شده
است كه  200تومان زير قيمت توافق شده با دولت است.
از طرف ديگر در همين مدت كارخانههاي قند و شكر با
اميد به اينكه مابهالتفاوت ياد شده را از دولت ميگيرند
به بانكها مراجعه كرده و اعتبارات و وامهاي گرانقيمت
دريافت كردند و هر ماه مبلغ قابل توجهي سود بابت
وامهای دریافتی را ميدهند كه اين نيز به زيان كارخانهها
شده است .پرداخت سود  27درصدي به بانكها از طرف
كارخانهها 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 ميتوان
با دادن مابهالتفاوت كذايي كارها را بسامان رساند؟ آیا آنها
از وضعیت نامساعد مالی و نقدینگی دولت خبر نداشتند؟!
آیا ایجاد چنین تعهدی برای دولتی که از ابتدای هر ماه
دغدغه تأمین نقدینگی برای پرداخت یارانه های 45هزار
تومانی را دارد ،به صالح بوده است؟!فرد و گروهي كه اين
فكر را نخستين بار به ذهنها رساندند شايد به آرزوي
خود كه واردات توليد شكر با خواب كارخانههاست نرسيده
باشند اما راه را براي شرايط دشوار كارخانهها صاف كردند.
پرسيدني است كه دولت محترم نبايد اين جريان فكري
را شناسايي و با آنها برخورد كند؟ مگر ميشود فردي يا
گروه كوچكي با اهداف ناپيدا يك صنعت قديمي با دهها
هزار کشاورز ،کارگر ،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  ،93رقمي معادل 280
ميليارد تومان بايد به كارخانهها داده ميشد 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 ميرسد اگر اين روش ادامه يابد و دولت محترم
مسبب اين زيان بزرگ را شناسايي نكند در آينده نيز بايد
شاهد چنين رخداد غمانگيزي باشيم.

8

شکر

نج
ا من صفني كارخاهناهي قند و شكر اريان

شماره  - 148شهریور 1394

زندگي بدون واردات  2/5ميليون تني شكر

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

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

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان مرداد 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

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

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

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

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

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

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

جمع
2481

1170

1101

877

1805

1234

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

12

33

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

619

شکر

زیر نظر شورای نویسندگان

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی

خیابان شهید گمنام -شماره 14

823

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان مرداد  1394به

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

نج
ا من صنفی کارخا هناهی قند و شکر اریان

1579

سال

سفید
(هزارتن)

بها
(دالر)

خام
(هزارتن)

بها
(دالر)

جمع واردات
(هزار تن)

بها جمع واردات
(دالر)

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

1170

407,770,710

1387

103

37,213,332

998

287,800,013

1101

325,013,345

1388

27

8,819,906

850

315,826,114

877

324,646,020

1389

0

0

1805

704,520,407

1805

704,520,407

1390

6

3,799,510

1228

752,105,334

1234

755,904,844

1391

0

0

1680

1,072,413,608

1680

1,072,413,608

1392

0

0

1579

832,187,958

1579

832,187,958

1393

0

0

823

377,470,440

823

377,470,440

1390

1394

21

7,780,618

12

4,078,624

33

11,859,242

1392

جمع

1220

502,318,620

12316

5,524,302,424

13536

6,026,621,043

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

سال

تفکيک واردات دولتي و خصوصي ارقام به هزارتن

واردات بخش
خصوصي

واردات بخش
دولتي

0

820

1380

0

1382

56

1381
1383

جمع واردات
937

937

820
216

160

42

161

1485

1042

2527

1387

1101

0

1101

1389

1805

0

1175

505

1384
1385
1386

1388

1391
1393
1394

80

627

962

33

1170

0

1234

562

707

208

877

992

203

877

1805

0

261
0

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

587

1234
1680

823
33

1579

