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بهمن دانائی

نقش شخصيتها و ديدگاه و گرايش آنها
در تاريخ و تحوالت اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي جامعهها چيست؟ برخي باور دارند كه
روش ،نقش ،ديدگاهها و خواست شخصيتها
و مسؤوالن و مديران يك جامعه در تحوالت
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي آنقدر اثرگذار
نيست و تحوالت و دگرگونيها به صورت
جبري و دور از ارادهشان رخ مي دهد .اما
برخي اما تحوالت و دگرگونيهاي رخ داده در
حوزه حيات مقولههايي مثل سياست ،اقتصاد
و فرهنگ رايكسره در اراده ،خواست و گرايش
افراد و شخصيتها ميدانند .بررسي آرا و
عقايد اين دو طيف و همچنين دگرگونيهاي
رخ داده در پهنه جهاني و عرصه ملي از
حوصله اين نوشته خارج است و جاي ديگري
ميطلبد ،اما داوري نگارنده اين است كه
گرايشها و عالقهها در روش و ديدگاه مديران
و مسؤوالن بدون ترديد زمينهساز تحوالت در
هر مقولهاي است.
ادامه در صفحه2
یا
ددا
ش
ت

خواب آشفتهاي كه
تعبير نشد

عدهاي از افراد هستند كه كمين ميكنند
تا در يك حوزه از فعاليتها اشتباهي رخ
دهد يا تصادفي پديدار شود كه از نظر عرف
و منطق ناصواب است و آنها اين تصادف
و اشتباه را به فرصتي براي خود تبديل
كنند .اين گروههاي فرصتطلب در هر
صنف ،هر فعاليت و هر قشري وجود دارند
و البته موجب دردسر براي آن طيفها و
جامعه باالتر هستند .به طور مثال كساني
هستند كه اكنون آزاد نشدن فعاليتهاي
بانكي ايران كه يادگار سالهاي تحريم است
را فرصتي براي تهديد دولت و فرصتي براي
طيف سياسي خود ميپندارند.
تجربه نشان داده است از اين دست افراد
متوهم در ميان فعاالن اقتصادي نيز متأسفانه
وجود دارند و با تأسف بيشتر بايد گفت
سردمدار نيز هستند.
اين گروه توجه ندارند كه تصميمهايي كه
در گذشته اتخاذ شده و به يك ثبات در امروز
هر جامعهاي رسيده است حاصل آزمايش و
خطاها و دستاورد برخي آسيبها و زيانها
بوده است و اين طور نيست كه ناگهان يك
تصميم گرفته شود.
ادامه در صفحه12
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صفحه2

دبیر کل جدید اتاق ایران انتخاب شد

علیرضا اشرف به عنوان دبیرکل جدید اتاق
ایران انتخاب شد.
عليرضا اشرف ،رئيس هيات مديره انجمن
صنايع قند و شكر ،با پيشنهاد غالمحسین
شافعى ،رئیس اتاق ایران ،و تصويب هيأت رئيسه
اتاق ايران به عنوان دبيركل جديد اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی ایران منصوب شد.
پیش از این غالمحسین شافعی روز یکشنبه
چهاردهم شهریورماه با کسب  198رأی به
عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده
بود .انتخاب شافعی در پی استعفای محسن
جاللپور از ریاست اتاق ایران بود .در دوره ریاست

جاللپور بر اتاق ایران ،احمد فیاضبخش ،دبیر
کل اتاق ایران بود.
نشریه شکر این انتخاب را تبریک گفته
و امیدوار است با توجه به تجربه مفید
ایشان حضورش در اتاق به پیشبرد اهداف
اتاق و بخش خصوصی کمک بیشتری کند.

عليرضا طهماسبي در كابينه دولت نهم
از طرف رئيس دولت به عنوان وزير صنايع
و معادن انتخاب شد و مدت كوتاهي در اين
منصب باقي ماند تا اينكه تاب نياورد و به دليل
شرايط ناكارآمد استعفا كرد .در متن استعفاي
او در مرداد  1385نكات قابل توجهي وجود
داشت كه با توجه به برخي شرايط امروز ميتوان
و بايد آن نكات را در كانون توجه قرار داد .در
متن استعفاي او از جمله تأكيد شده بود:

«اصرار بر تثبيت نرخ بعضي اقالم مثل
شكر ،لبنيات ،خودرو ،لوازم خانگي و...
عليرغم افزايش كليه عوامل هزينه تمام
شده محصوالت از داليل استعفايم است».
واقعيت اين است كه وزير بعدي به ويژه پس از ادغام
توانست با استناد به برخي آمارهاي غيركارشناسي
شرايط اقتصاد شكر را به بدترين وضعيت بحراني
برساند و اين صنعت قديمي را تا دره مرگ پيش
بردند .اكنون نيز برخي مالحظات وجود دارد و

برخي افكار در ذهن افراد مسؤول احساس ميشود
كه ميخواهند به بهانههاي گوناگون قيمت تثبيتي
درباره شكر و برخي محصوالت را اجرايي كنند .تجربه
استعفاي يك وزير نشان ميدهد كه احساس خطر او
درست بوده است و بايد از تكرار اين اتفاق جلوگيري
كرد .اگر جامعهاي به اين بلوغ نرسد كه يك پيامد
نامساعد و غمانگيز را به هر دليل  10سال بعد تكرار
كند فاجعهبار است و نشان ميدهد كه درجا زدهايم.
به اميد دور شدن جامعه از رفتارهاي غيرمنطقي.

يادي از يك استعفا و هشدار به شرايط جديد

شكر ،امنيت غذايي و ضريب خوداتكايي

عباس كشاورز
شكر يك محصول استراتژيك در جهان و
ايران است و در هر برنامه راهبردي كه قرار
است اتفاق بيفتد جاي خاصي خواهد داشت.
بررسيهاي انجام شده از ماهيت برنامههاي
توسعهاي قبل و بعد از انقالب اسالمي نشان
ميدهد كه موضوع شكردر هر كدام از
برنامهها به طور مجزا ديده شده است .اكنون
كه ايران در حال تدوين برنامه ششم توسعه از

پس از یک دوره التهاب
شکر ارزان شد
صفحه6

يك طرف و تدوين اقتصاد مقاومتي از سوي
ديگر است نيز موضوع شكر به طور واضح
در هر دو برنامه جايگاه دارد .مديران ارشد
برنامهريزي در ايران بدون ترديد ميدانند كه
بايد براي شكر برنامه  5ساله و بيشتر تدوين
شود و در اقتصاد مقاومتي نيز چنين چيزي
ديده شده است .مهندس عباس كشاورز،
يكي از قديميترين كارشناسان ارشد زراعت
در ايران و معاون وزير جهاد كشاورزي در

دولت يازدهم از طرف مسؤوالن تدوين
برنامه اقتصاد مقاومتي مأموريت پيدا كرد
كه برنامه ضريب خوداتكايي در توليد شكر
را تدوين كند .نتيجه كار وي و همكارانش
در يكي از جلدهاي اقتصاد مقاومتي و امنيت
غذايي به طور كامل تدوين شده است كه
گوشههايي از اين پژوهش را كه مربوط به
بخشهاي مختلف است ميآوريم.
ادامه در صفحه5

در صفحات دیگر میخوانید:

برترينتوليدكنندگان
نيشكر جهان كدامند؟
صفحه8

احتمال طغیان تورم
جدی است
صفحه9

دالالن عامل افزايش
قيمت شكر هستند
صفحه11
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روند صعودي توليد شكر از  1392تا امروز و رسيدن
به حدود  1/6ميليون تن در سال زراعي جاري ،يك
شاخص مناسب و كارآمد براي ارزيابي كارنامه دولت
يازدهم به حساب ميآيد .تالش دولت يازدهم به ويژه
وزارت جهاد كشاورزي براي عبور دادن اقتصاد كشاورزي
از چاه وابستگي به خارج و اتكا به توليد داخل نيز شاخص
كارآمدي براي ارزيابي مثبت كارنامه دولت آقاي حسن
روحاني به حساب ميآيد و فعاالن صنعت قند و شكر
و كشاورزي تفاوت چشمگير استراتژي دولت فعلي و
دولتهاي قبلي را درك ميكنند.
از طرف ديگر و در سياست خارجي به عنوان يك
مقوله بسيار بااهميت در عادي شدن زندگي اقتصادي
ايران و ايرانيان نيز بدون ترديد نقطه درخشان كارنامه
دولت به حساب ميآيد و هر داوري منصفانهاي اين نقطه
روشن را ميبيند .اما آيا همين دو مورد كافي است تا
درباره عملكرد دولت يازدهم داوري شود؟
افراط و تفريط
 3سال از فعاليت دولت يازدهم سپري شده است
و كمتر از يك سال ديگر از عمر اين دولت به رياست
حجتاالسالم حسن روحاني باقي مانده است .مقارن با
هفته دولت كه يادگار دوران فعاليت شهيد محمدعلي
رجايي است ،كارنامه دولت يازدهم گشوده شده است
و طرفداران سرسخت دولت از يك طرف و منتقدان
سرسختتر دولت فعلي از سوي ديگر با تعصب و
جزمانديشي كارنامه دولت را بررسي كرده و آن را سياه و
سفيد ميبينند .ديدگاههاي سياسي حاكم بر دو ديدگاه
افراطي بررسي و نقد كارشناسانه دولت را تنگ كرده است
و البته اين مسأله بيش از هر نهادي به زيان دولت و
نهاد رياست جمهوري است كه نميتواند فعاليتهاي آتي
خود را بر پايه واقعيتها سامان دهد .داوري انجام شده
در نوشته حاضر بر مبناي اجتناب از حب و بغضهاي
كوركننده در داوري فعاليتهاي  3ساله دولت محترم

است .در اين گفتار نه چندان بلند تالش خواهد شد
با عبور سريع از نقاط درخشان و روشن عملكرد دولت
كه البته از سوي طرفداران دولت بيان خواهد شد و در
هفتههاي اخير نيز اتفاق افتاده است برخي نقاط مبهم
كارنامه كابينه مستقر بررسي شود تا چراغ راه آينده باشد.

تعامل با جهان
اقتصاد ايران بدون ترديد نيازمند دادوستد با جهان
است تا چرخهايش از حركت بازنمانند و به چاه سكون
و سكوت نيفتد .صادرات نفت و ساير كاالها بخش اصلي
درآمد ارزي دولت را به خود اختصاص ميدهد .دولت
ايران با هر گرايش سياسي بدون درآمد ارزي حاصل از
صادرات نفت كاري نميتواند انجام دهد و حتي ممكن
است در كوتاهمدت توانايي پرداخت حقوق و مزد
ميليونها كارمند دولت نيز ناممكن شود .از طرف ديگر و
با وجود شعارهاي  37ساله درباره خودكفايي محصوالت
كشاورزي و جايگزيني توليدات صنعتي به جاي توليدات
صنعتي وارداتي و توليد مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي
مورد نياز صنعت در داخل ،هنوز وابستگي قابل عنايتي
داريم .ارزش واردات  6-5محصول كشاورزي ساالنه به
طور متوسط حدود  7ميليارد دالر در  10سال اخير
همين معنا را ميرساند .از طرف ديگر واردات حدود 25
تا  30ميليارد دالري كاالهاي واسطهاي ،سرمايهاي و
مواد اوليه نيز نشان از عمق وابستگي صنعت به دادوستد
جهاني است .اين نياز پايدار اقتصاد ايران به دادوستد و
تجارت با خارج در صورتي كه از حالت عادي دور شود و به
دستانداز بيفتد رشد اقتصادي ايران را كه تضمينكننده
درآمد سرانه و رفاه بيشتر است به چاه مياندازد .شرايط
نامساعدي كه اقتصاد ايران در سالهاي  1391و 1392
به دليل تشديد تحريمها با آن مواجه شد گواه كارآمدي بر
ادعاي يادشده در سطور پيشين است .كاهش  20درصدي
درآمد سرانه ايرانيان به دليل رشد منفي  6درصد سال
 1391و منفي  2درصد سال  ،1392شتابان شدن نرخ

تورم و رسيدن به  40درصد ،كاهش رشد سرمايهگذاري
و پايدار بودن نرخ بيكاري تحصيلكردهها در حدود
 25درصد پيامد تشديد تحريمها بود .كارشناسان و فعاالن
اقتصادي و اقتصاددانان معتقدند تداوم تحريمها ،اقتصاد
ايران را به نفس تنگي واقعي ميانداخت و عبور از شرايط
اضطراري شايد ناممكن ميشد .دولت حسن روحاني در
اين وضعيت بود كه مهارت ديپلماتيك خود را براي تعامل
با جهان به كار گرفت .متقاعد كردن نهادهاي تصميمساز
اصلي به مذاكره نيز از هنر مردان دولت يازدهم بود .شايد
گفته شود كه تصميم به مذاكره گرفته شده بود اما حتي
اين داوري هم نميتواند مانع از داوري واقعي و منصفانه
نسبت به مهارت دولت و تيم وزارت خارجه باشد .تعامل با
جهان از  1392به مرور ميوههاي شيرين داد و در گام اول
از تشديد تحريمها دور شديم .از نيمه دوم سال 1394
بود كه تحريمها حذف شد و شرايط براي بهرهبرداري
از امكانات ملي آماده شد .اين وضع و اين رخداد بدون
ترديد درخشانترين نقطه در كارنامه  3ساله دولت است
و نبايد از كنار ابعاد استراتژيك آن به سادگي عبور كرد.
در چنين فضاي تازهاي بود كه فعاالن اقتصادي اميدوار به
تالش بيشتر شدند.
استراتژي كالن كارآمد
دولت يازدهم وقتي بر سر كار آمد با چند معضل بسيار
سرنوشتساز و گرههاي بلند در اقتصاد مواجه بود .يكي
از اين معضالت نرخ تورم شتابان بود كه ميرفت تا از
مرزهاي عادي عبور و سرنوشتي شبيه ونزوئال را بر اقتصاد
ايران حاكم كند .بيانضباطيهاي پولي دولت دهم و
خرجتراشيهاي ناكارآمد سرعت تورم را تشديد ميكرد
و دولت يازدهم ترمز اين حركت پرشتاب را كشيد.
استراتژي كالن دولت يازدهم در مهار تورم منطقي و
با اصول اقتصاد كالن سازگار بود .در شرايط رشد شتابان
تورم ،قدرت رقابت توليدات داخل با خارج هر روز كمتر
ميشد و از دست دادن همه بازار داخل و افتادن آن

ژرفاي استراتژيك تفاوت دو نگاه

ادامه از صفحه اول
تجربه نشان ميدهد در حوزههاي گوناگون اقتصادي
و از جمله صنعت قند و شكر به مثابه يك پديده چند
بعدي سياسي – اقتصادي ،نقش ديدگاه مديران اثرات
شگرفي بر جاي گذاشته است .براي اينكه راه دوري نرويم
و مصداق اين داوري را از همين سالهاي اخير انتخاب
كرده باشيم اثرات متفاوت ديدگاه وزيران دولت هاي نهم
و دهم و وزير دولت يازدهم در روز است جهاد كشاورزي
را مرور ميكنيم .مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي در
دولتهاي نهم و دهم يكسره تابعي بدون چون و چرا از
اهداف تعريف نشده رئيس دولت بودند و از طرف ديگر
بدون توجه دقيق و كارشناسي و داشتن استقالل رأي هر
آنچه مديران مياني گزارش ميدادند را ميپذيرفتند .اين
روش اداره وزارت جهاد كشاورزي موجب شد شرايطي كه
توليد شكر در داخل روندي فزاينده را طي ميكرد ناگهان
در سال  1385با تحوالت عجيب مواجه شود .وزير وقت
و رئيس دولت آن سالها بدون توجه به اينكه شكر توليد

داخل ميتواند جايگزين واردات شود ،بر پايه داوريها و
گزارشهاي غيركارشناسانه دستور دادند دروازههاي كشور
بر روي شكر ارزان خارجي باز شود .در حالي كه كارشناسان
و فعاالن اين صنعت از جمله انجمن صنفي توليدكنندگان
قند و شكر با استداللهاي كارشناسي يادآور ميشدند كه
تصميمهاي اتخاذ شده خالف منافع ملي است اما نگاه
دولت وقت اين بود كه بايد براي كسب محبوبيت شكر
ارزان وارد و توزيع شود .نتيجه اين ديدگاه واردات 2/5
ميليون تن شكر در سال  1385بود كه پايههاي تخريب
توليد داخلي را تهيه كرد و توليد شكر از حدود  1/3ميليون
تن به  500هزار تن رسيد .سقوط توليد شكر داخلي هيچ
هدف استراتژيك دولت را نيز محقق نكرد و قيمتهاي
مصرفكننده نيز در سطح باال باقي ماند .نتيجه عدم
مقاومت مسؤوالن در دولت قبل براي اجتناب از واردات
آسيبزننده اين شد كه چغندركاران ايراني از كشت اين
محصول خودداري كردند و دولت وقت سادهانگارانه آنها
را تشويق كرد سيبزميني كشت كنند و وعده داد اين

محصول را خريداري ميكند .داستان تلخ توزيع رايگان
سيبزميني در آستانه انتخابات  1388نتيجه اين ديدگاه
بود .عالوه بر اين رانت و فساد گستردهاي كه موجب شد
مجلس وقت گزارشي از فعاليت يك نهاد دولتي انجام دهد
و معلوم شد كه مباشران طرف قرارداد اين شركت دولتي
سودهاي غيرمتعارف بردهاند نيز حاصل ديدگاه يادشده بود.
ديدگاه يادشده كه خريد محبوبيت سياسي و نتيجه آن پر
شدن جيب چند واردكننده و آسيب رساندن به هزاران
كارگر كارخانههاي قند و شكر و دهها هزار چغندركار بود با
مقاومت جانانه اين صنعت و برخي نهادها البته متوقف شد
و فضاي كار گونهاي شد كه توليد داخلي روند فزايندهاي
را تجربه كرد .اما آن ديدگاه منجر به قانونگذاريهاي تازه
شد و سردرگميهاي جديد پديد آورد كه هنوز ادامه دارد
و منجر به مجادالت پايانناپذير دو وزارتخانه شده است.
خداي را بايد شاكر بود كه ديدگاه يادشده به مرور بر اثر
مقاومت فعاالن از يك طرف و البته تحريمهاي غرب ادامه
پيدا نكرد و راه براي احياي صنعت باز شد .پس از آنكه

شکر
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به چنگ توليدات وارداتي ممكن بود .اين استراتژي نيز
نقطه درخشان كارنامه دولت به حساب ميآيد كه مانع از
سرعت گرفتن چرخه شوم تورم شد.
نديدن ركود
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي باور دارند كه دولت
يازدهم ميتوانست ضمن اينكه تورم شتابان را مهار
ميكند راههايي براي عبور دادن اقتصاد ملي از دام
ركود پيدا كند .برخي از مديران ارشد دولت يازدهم به
ويژه مشاوران اقتصادي رئيسجمهور معتقدند براي اين
معضل نيز راههايي را پيدا كرده بودند و قرار بر اين بود
كه برخي از رفتارهاي منجر به تحريك تقاضا راهگشا
باشد اما در عمل اين گونه نشد .قرار بر اين بود كه از
مقوله صادرات به عنوان يكي از پيشرانهاي عبور از ركود
استفاده شود كه ادامه تحريمهاي باقي مانده كار را خراب
كرد .قرار بر اين بود كه با عادي شدن فضاي كسب و كار
در ايران سرمايههاي خارجي به ايران بيايند كه نيامدند
وهواي تازهاي به پيكر اقتصاد دميده نشد .دولت معتقد
بود رشد شتابان اقتصاد گردشگري با همه ابعاد و در همه
زمينهها ميتواند اقتصاد را از ركود بيرون آورد كه اين
اتفاق نيفتاد .سقوط قيمت نفت از هر بشكه  100دالر به
هر بشكه حدود  45دالر نيز راه عبور از ركود را مسدود
و تنگ كرد .شايد دولت همه نكات باال را از موانع پايدار
ماندن ركود بداند اما اين نميتواند همه داوريها را مثبت
كند .منتقدان ميگويند كار دولت اين است كه اگر راهي
بسته ميشود راه ديگري باز كنند و معتقدند دولت آنقدر
كه حواسش به مهار تورم بود به موضوع ركود فكر نكرد.

شماره  - 158مرداد و شهریور 1395
بود براي رفع موانع توليد اهتمام نداشت يا زورش نرسيد
و البته هرگز هم توضيح نداد كه چه مشكالتي بوده است
كه نميتواند مشكل توليد را برطرف كند .توليد صنعتي
ايران با كميت و كيفيت فعلي به سرعت در مقابله با
توليدات صنعتي خارجي شكست ميخورد و بازارها را
از دست ميدهد .دولت يازدهم به رغم اينكه يك وزير
كام ً
ال عالقمند به صنعت را به كابينه راه داد تا ضعف
دولت قبلي را پر كند اما مشاهدات آماري نشان از ضعف
سرمايهگذاري در توليد و عقبماندگي تكنولوژيك است.
دخالت در قيمتگذاري
در حالي كه دولت نهم و دهم متهم است كه با
دخالتهاي پرشمار جانبدارانه و غيركارشناسي در كار
بنگاهها و با تكيه بر قيمتگذاري دولتي راه رشد را بست،
متأسفانه دولت يازدهم همان ضعف را نگه داشت و همان
رفتار را تكرار كرد .بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و
قانونهاي عادي ،دولت حق ورود به قيمتگذاري دولتي
را ندارد و نبايد با استناد به مسايل سياسي در اين حوزه
وارد شود ،اما اين اتفاق افتاد .قيمتگذاري تصنعي برخي
كاالهاي خاص كه توليد آنها به اندازه مصرف كل نبود و
با هدف تنظيم بازار موجب شد كه بازار و توليد با مشكل
مواجه شود و حركت عادي از فعاليتها سلب شود .اين
قيمتگذاري به ويژه در باره برخي از كاالها مثل شكر با
آسيبسازي بسيار همراه بوده است .دو تكه كردن قيمت
شكر و وابسته كردن بخشي از درآمد كارخانهها به غير
از بازار و دادن اختيار كارخانهها به چند نفر از كاركنان
دولت تحت عنوان مابهالتفاوت شرايط نامساعدي را بر
صنعت قند و شكر تحميل كرد كه هنوز از سنگيني آن
خارج نشده است.

تنگناهاي باقي مانده و ناكاميها
برخالف نظر كساني كه كارنامه دولت را يكسره روشن،
كامياب و پيروز ميدانند و انتقاد از آن را برنميتابند .اما
واقعيت چيز ديگري است .دولت يازدهم همانقدر كه در
باز كردن گره خارجي و رفتار عقاليي راهبردي كامياب
بود اما در باز كردن راههاي بسته شده قبلي در بخشهاي
مياني و براي بنگاهها كاميابي كافي نداشت .كاهش رشد
صنعت ايران و يا رشدهاي ناكافي و گره خورده به صنعت
خودروسازي از ضعفهاي عمده دولت يازدهم به حساب
ميآيد .دولت يازدهم در مجموع و به اندازهاي كه شايسته

كاميابي در توليد و ناكامي در دخل و خرج
كارخانههاي قند و شكر با برنامهاي از پيش انديشيده
و در همكاري كامل با نهاد دولت و به ويژه اعتمادسازي
مناسب با وزارت جهاد كشاورزي گامهاي بلندي براي
كاميابي توليد بر داشتهاند .رسيدن توليد به  1/6ميليون
تن و رشدهاي مناسب در سالهاي 1394 ،1393
و  1395گواه اين ادعاست .فعاالن صنعت قند و شكر
كه با روي كار آمدن دولت يازدهم فرصت تازهاي براي

نتيجه انتخابات  1392معلوم و دولت جديد مستقر شد،
وزيري براي كشاورزي انتخاب شد كه چند ويژگي دارد.
اين وزير از يك طرف سابقه فعاليت در باالترين سطح در
همين بخش را در كارنامهاش داشت و اين مايه اميدواري
بود .مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي و ديدگاه حاكم
بر تصميمگيريهاي اين نهاد مؤثر نيز با ديدگاه دولت قبل
تفاوت بنيادين داشت و دارد .اين ديدگاه به توانمنديهاي
داخلي باور عميق دارد ،نگاه استراتژيك و بلندمدت به منابع
ملي مثل ارز حاصل از صادرات دارد ،اميدوار است كه در
يك دوره زماني نسبت وابستگي مصرف كل شكر به خارج
در حداقل باشد و از همه مهمتر اينكه نميخواهد با پول
شهروندان ايراني براي خود محبوبيت سياسي خريداري
كند .اين ديدگاه اخير چند پيامد داشت كه در صورت
تداوم ميتواند شرايط را به طور شگرفي دگرگون كند .يكي
از پيامدهاي ايستادگي دولت در برابر وسوسه واردات شكر،
قرص و محكم شدن پايههاي توليد داخلي بوده و هست.
توليد داخلي شكر در سال زراعي جاري به  1/6ميليون تن
ميرسد و اين يعني  3برابر شدن توليد داخلي شكر نسبت
به سال  1387و  1388كه ارزش ارزي آن نيز جالب است.
در صورتي كه ميانگين هر تن شكر وارداتي  400دالر باشد

افزايش  3برابري توليد داخلي شكر نسبت به سال سقوط
توليد داخلي ،صرفهجويي ارزي  440ميليون دالري داشته
كه با توجه به تنگناهاي ارزي يك اتفاق بزرگ است .پيامد
مهمتر ديدگاه اخير در اقتصاد شكر اميدوار شدن ،دهها
هزار كشاورز ايراني به توليد و اشتياق آنها براي كشت
بيشتر چغندر و نيشكر است كه ميتواند عالوه بر فايدههاي
فني – زراعي ،آينده اين كاال را نيز به داخل متصل
كند .در حالي كه امنيت غذايي و صيانت از محصوالت
كشاورزي حتي در كشورهاي داراي اقتصاد آزاد يك اصل
خدشهناپذير است و ديدگاه فعلي اين مقوله استراتژيك
و حياتي جمهوري اسالمي را محقق ميكند .كاهش
وابستگي شكر داخلي به واردات ،امنيت غذايي را افزايش
ميدهد و نگرانيها از اينكه با تحريم مواجه شويم را كاهش
ميدهد .از پيامدهاي بسيار بااهميت ديدگاه مديران ارشد
وزارت جهاد كشاورزي نسبت به صيانت از توليد داخلي
قند و شكر يكي هم اين است كه در صورت تداوم ،دالالن
و واردكنندگان رانتخوار اين حوزه به جاي ديگري كوچ
خواهند كرد .اكنون و بر خالف نگاه دولت قبلي ،مديران
محترم وزارت جهاد كشاورزي بدون بيم وهراس از
فشارها و البيگريهاي برخي تجار غيرمنصف ،استدالل
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برنامهريزي پيدا كرده بودند در تعامل مثبت با كشاورزان
راه رشد توليد را هموار كردند .در حالي كه انتظار ميرفت
و انتظار ميرود كه توليد بيشتر همراه با سود بيشتر براي
كارخانهها باشد ،اما تكه پاره كرده قيمتها و رفتار ناشيانه
برخي از مديران كه البته كارشان گره خورد و از كار
كنار رفتند واحدهاي صنعتي را با زيان مواجه كرده
است .كارخانههاي قند و شكر برخالف آنكه فروش خوبي
داشتند اما به لحاظ اقتصادي به دليل ناكامي در گرفتن
بخشي از قيمت خود كه درآمد قابل محاسبه آنها بود
با زيان مواجه شدند و اين وضع هنوز ادامه دارد .هنوز
كارگران كارخانههاي قند و كشاورزان چغندركار به مثابه
خانواده بزرگ اين صنعت شيريني افزايش توليد را مزه
نكردهاند و اين يك نقطه ناروشن در كارنامه مديران مياني
دولت بايد به حساب آورد.
توازن و تعادل
دولت محترم براي اينكه بتواند قضاوت و داوري
عموم مردم را مثبت كرده و راه را براي مخدوش شدن
فعاليتهايش از طرف منتقدان ببندد بايد ميان اقدامهاي
خارجي و كالن و اقدامها و تصميمهاي مياني و بنگاهي
و در سطح خانوادهها توازن ايجاد كند .اگر دولت همه
نيروي مادي و فكري خود را به مسايل سياست خارجي
و حل مسايل كالن مثل مهار تورم اختصاص نميداد
و بخشي از اين نيرو را براي حل دشواريهاي بخشها
و فعاليتها و بنگاهها اختصاص ميداد بدون ترديد
كاميابتر بود.
با توجه به مدت باقيمانده از عمر دولت يازدهم و
در صورتي كه رئيس دولت قصد داشته باشد كارش
را در دولت دوازدهم كامل كند ،ايجاد تعادل در
برنامهريزيهاي مرتبط با مسايل كالن و مسايل خردتر
يك ضرورت اجتنابناپذيرتر است .بخش قابل اعتنايي
از شهروندان ايراني به درستي به مسايل روز خود توجه
دارند و نميتوانند تحليلهاي كالنمدت داشته باشند و
به سفره خود نگاه ميكند كه كوچكتر از ديروز نشود.
خانوادههاي ايراني براي فرزندان خود كار و شغل
ميخواهند و ميخواهند كه رفاه مادي آنها افزايش يابد و
اگر دولت نتواند در اين باره اقدامهاي پرشتاب انجام دهد
نبايد اميدوار باشد كه ريزش آرا اتفاق نيفتد.
كارشناسي را به دولت ارايه و از رفتار و تصميمهاي خود
دفاع ميكنند .اين ديدگاه موجب ميشود كه رياست دولت
و اعضاي ارشد نهاد رياست جمهوري آگاه شده و ترس و
بيمي از غوغاساالري نداشته باشند .يكي ديگر از پيامدهاي
ارزشمند ديدگاه فعلي مديران وزارت جهاد كشاورزي به
ويژه وزير محترم ،اعتمادسازي ميان فعاالن اين صنعت
و نهاد دولت است .دولت دهم برخالف عرف و برخالف
عقل و منطق با بخش غيردولتي ناسازگاري داشت و آمار و
اطالعات مورد نيازش را به جاي اينكه از نهادهاي توليدي
بگيرد از مراكز غيررسمي و مخدوش ميگرفت و حلقه
اعتماد ميان نهاد دولت و نهادهاي كارفرمايي را گسسته
كرده بود .اكنون و در شرايط اعتماد باالي نهاد مدني با
نهاد دولت آمارها و اطالعات تهيه شده كارشناسانه از سوي
بخش غيردولتي ،محترم و مورد استناد است و توانستهايم
گامهاي بلندي برداريم .تفويض برخي اختيارات دولت به
انجمن توليدكنندگان نشانه اين اعتماد است و توليد 1/6
ميليون تن شكر داخل پاسخ اين اعتماد است .ديدگاه
دولت قبل ميرفت كه يك صنعت قديمي و استراتژيك
ايران را نابود و تنها خاطرهاي از آن را در يادها نگه دارد ،اما
نگاه دولت فعلي منجر به زنده شدن اين صنعت شده است.
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روايت دبير انجمن قند و شكر از داليل گراني و كمبود شكر در بازار

توليد شكر مدت كوتاهي متوقف شده بود

ت شكر
دانائي گفت :مردم شكر را گران نخرند ،قيم 
ظرف روزهاي آينده به  ۲۸۰۰تومان خواهد رسيد.
محتكران متضرر شدند.
بهمن دانائي ،دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شكر در رابطه با تنش اخير بازار شكر بيان داشت:
هيچ يك از كارخانههاي شكر تعطيل نشده است و
تنها توقف كوتاهمدتي داشتهاند كه البته روند صنعت
قند اين است كه فصلي كار ميكنند .وي ادامه داد:
نياز وارداتي به دليل توليد بيشتر كاهش يافته است
و ديگر نيازي نيست كه كشاورز با واردات بيمورد،
بيكار و كارخانهها تعطيل شود .دانائي تأكيد كرد :سال
گذشته «بازرگاني دولتي» شكر آورد و اين كاال را به
واحدهاي تصفيه كه ماده اوليهشان چغندر نيست
عرضه كرد و كارخانهها نيز اين ميزان را تصفيه كردند
اآلن نيز دوباره دولت شكر وارد كرده و براي تصفيه به
كارخانهها خواهد داد.
انبار كارخانهها پر است از شكر
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر افزود:
بيشتر از  4كارخان ه تصفيهاي در ايران نداريم و در اين
كارخانهها نيز شكر به اندازه كافي موجود است بطوري
كه كارخانهاي مانند ميبد انبارهايش از شكر پر است و
چنانچه تا  6ماه ديگر نيز شكر به آن نرسد بازهم كمبودي
نخواهد داشت و به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
وي اظهار داشت :كارخانههايي كه با چغندر شكر توليد
ميكنند دي ماه سال گذشته چغندرشان به اتمام رسيد
و به مدت  8ماه متوقف شدند و در دهه اول شهريور بار
ديگر توليد خود را آغاز خواهند كرد .دانائي اضافه كرد:
واحدهاي تصفيهاي نيز به زودي با شكرهاي وارداتي چه
دولتي و چه غيردولتي تزريق خواهند شد و ظرف چند روز
آتي توليدشان از سر گرفته ميشود.
ناهماهنگي در زمان واردات ،بازار شكر را دچار
مشكل كرد
وي با بيان اين مطلب كه بازار شكر در هفتههاي اخير
به دليل برخي ناهماهنگيها دچار تنش شده است به
نسيم آنالين گفت :برنامهريزي اين بود كه به اندازه نيازي
كه در تابستان وجود دارد در اواخر  94و اوايل  95شكر
وارد كنيم اما واردات اين مقدار مورد نياز به تأخير افتاد
و در نتيجه ذخاير كارخانهها تا نيمه تيرماه توانست بازار
را نگه دارد.
دبير انجمن شكر بيان داشت :شكرهايي كه بايد
ارديبهشت به بازار ميرسيد با تأخيري كوتاه ظرف ديروز
و امروز به بازار رسيده است ،اما در اين مدت استرس از
كمبود شكر موجب شد تا مردم خريد بيشتري داشته و
انبارهاي خانگي ايجاد شود و بازار از نظر كمبود دچار
تشديد و تنش شود.
 440هزار تن واردات شكر تا پايان مرداد ماه
وي عنوان كرد 4 :كشتي به ميزان حدود  240هزار تن،
در حال حاضر مشغول تخليه شكر هستند و بارشان به
سرعت وارد كارخانهها خواهد شد لذا اميدواريم كه ظرف
اين هفته شكرهاي سفيد توليد شده از اينبار وارد بازار
تن ديگر
شود .دانائي گفت :روز چهارشنبه نيز  69هزار ِ

شكر بازرگاني دولتي وارد خواهد شد و تا پايان مرداد اين
ميزان شكر وارداتي به  440هزار تن خواهد رسيد.
محتكران زيان زيادي را متحمل خواهند شد
وي تأكيد كرد :كساني كه شكر را به اميد گرانتر
شدن در انبارهاي خود ذخيره كردند زيان بسيار زيادي
را متحمل خواهند شد زيرا  25روز ديگر بهرهبرداري ما
براي  1ميليون و  700هزار تن راه خواهد افتاد و خود به
خود قيمت افت خواهد كرد .دانائي اظهار داشت :به جرأت
ميگويم كه ظرف  15 ،10روز آينده يك افت چشمگير
در قيمت شكر خواهيم داشت و بطور قطع از شهريور ماه
كارخانهها به دنبال مشتري نيز خواهند گشت.
دبير انجمن شكر در پايان خاطرنشان كرد :پيش بيني
بازار شكر به اين ترتيب خواهد بود كه ظرف روزهاي آينده
قيمت اين كاال از  3هزار تومان پايينتر آمده و به 2800
نيز ميرسد و پس از مدتي يعني در شهريور ماه حتي به
 2500تومان و شايد كمتر نيز خواهد رسيد زيرا در آن
زمان عرضه زياد و تقاضا كم خواهد شد.
قيمت  2520تومان
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با اشاره
به افزايش  ۲۲۰توماني قيمت شكر گفت :قيمت شكر از
 ۲۳۰۰تومان مصوب در سال گذشته به  ۲۵۲۰تومان در
سال جاري افزايش يافت .بهمن دانائي با اشاره به ابالغيه
معاونت رئيسجمهور در مورخ  8خرداد  95مبني بر
تعيين قيمت شكر در ابتداي هر سال گفت :ستاد تنظيم
كارگروه بازار مصوب كرد با توجه به اينكه چغندر پاييزه در
ارديبهشت و خرداد برداشت ميشود ،قيمت شكر از اين
پس ،در ابتداي هر سال تعيين و مصوب شود.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ،افزود :بر
اين اساس ،قيمت شكر از سال  95در فروردين ماه هر
سال تعيين و اعالم ميشود.
دانائي تصريح كرد :براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار،
قيمت مصوب شكر (عرضه درب كارخانه) با  220تومان
افزايش نسبت به سال گذشته از  2300تومان به 2520
تومان براي سال جاري تعيين شد.
وي بيان داشت :البته سال گذشته قيمت خريد شكر از
كارخانهها  2530تومان مصوب شده بود و قيمت عرضه

شکر

آن به مصرفكننده (درب كارخانه)  2300بود كه بر اين
اساس مقرر شده بود مابه التفاوت آن توسط دولت به
كارخانهها پرداخت شود.
دانائي با بيان اينكه هنوز تصميمي در رابطه با پرداخت
مابهالتفاوت قيمت شكر در سال جاري به كارخانهها
اتخاذ نشده است ،گفت :كارخانههاي قند و شكر بابت
مابهالتفاوت قيمت شكر در سال  93و  94مبلغ 510
ميليارد تومان از دولت طلب دارند.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با بيان
اينكه پيشبيني ميشود در سال جاري بين يك ميليون
و  600هزار تن تا يك ميليون و  700هزار تن شكر در
كشور توليد شود ،گفت :برداشت چغندر از  5شهريورماه
آغاز ميشود.
وي افزود :سال گذشته يك ميليون و  500هزار تن
شكر در كشور توليد شد كه نسبت به سالهاي قبلتر ،از
رشد قابل توجهي برخوردار بوده است .دانائي درباره ميزان
واردات شكر خام به كشور گفت :در حال حاضر چهار
كشتي حامل  240هزار تن شكر خام در بنادر كشور در
حال ترخيص و تخليه بار هستند.
وي افزود :تا پايان شهريور امسال  430هزار تن شكر
خام به كشور وارد ميشود كه  170هزار تن آن براي
تأمين ذخاير استراتژيك كشور متعلق به شركت بازرگاني
دولتي ايران است.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ،تصريح
كرد :قطعاً بخشي از شكر وارداتي از سوي شركت بازرگاني
دولتي براي فعالسازي كارخانههاي تصفيه قند و شكر
دراختيار اين كارخانهها قرار ميگيرد كه البته در سال
گذشته و همچنين اوايل امسال نيز شركت بازرگاني
دولتي ،ذخاير استراتژيك شكر خام خود را به صورت
كارمزدي دراختيار اين كارخانهها قرار داده است.
احتكاركنندگان هر چه زودتر شكرهاي انبارشده
را به بازار عرضه كنند
دانائي با توصيه به احتكاركنندگان شكر گفت :بهتر
است اين افراد سودجو هر چه زودتر شكرهاي انبارشده را
به بازار عرضه كنند ،چون با ورود شكر به بازار ،به زودي
متضرر خواهند شد .وي تصريح كرد :قيمت شكر در
بازارهاي جهاني هم از ابتداي امسال افزايش داشته است.
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شكر ،امنيت غذايي و ضريب خوداتكايي

ادامه از صفحه اول|
ميزان خودكفايي يا سهم منابع داخلي در تأمين
نيازهاي غذايي مصرفي يكي از شاخصهاي مهم سنجش
كمي عرضة غذا در هر كشور است .به دليل تنوع اقليمي،
مزيت و قابليتهاي بهرهبرداري از منابع ،تنها تعداد
محدودي از كشورهاي جهان را ميتوان يافت كه تقريباً
در تأمين تمامي نيازهاي مصرفي مواد غذايي خودكفا
بوده يا عادتهاي غذايي را با امكانات توليدي داخل،
كام ً
ال منطبق كرده باشند .با اين حال سعي كشورها بر
اين است كه در تأمين مواد غذايي مهم در حد شكنندگي
قرار نگيرند و سهم قابل قبولي از آن را با تكيه بر توليدات
داخلي براي خود حفظ كنند .شكر كااليي استراتژيك و
اساسي در سبد غذايي است كه نقش مهمي در تأمين
امنيت غذايي كشور دارد .از هر  100گرم شكر حدود
 400كيلو كالري انرژي توليد ميشود .كه اين مقدار در
تأمين انرژي مورد نياز مردم به ويژه اقشار كم درآمد
(دهكهاي پايين درآمدي) جامعه نقش بسزايي دارد .در
ايران شكر از دو محصول چغندرقند و نيشكر استحصال
و فرآوري ميشود كه عالوه بر شكر محصوالت جانبي
ديگري نظير تفاله و مالس نيز از آن حاصل ميشود كه
در تغذيه دام و صنعت كاربرد دارند.
تبيين گزارش وضع موجود
براي تعيين اهداف الزم است ضمن ارائه تحليلي مختصر از
شرايط محيطي حداكثر در يك صفحه نسبت به تبيين و تحليل
وضع موجود موضوع پروژه كه به چالشهاي شناسايي شده و
راهحلهاي برونرفت از آن ميپردازد ،اشارههاي مختصر شده تا
توجيه طرح اهداف كلي را براي پروژه فراهم نمايد.
سهم توليد شكر داخلي در خودكفايي اين محصول
به دليل تغيير سياستهاي حمايت از توليد داخلي و
سياستهاي تجارت بسيار متغير بوده است .با افزايش توليد
شكر و حصول توليدات واحدهاي جديد نيشكري احداث
شده در خوزستان در دو سال آخر برنامة سوم ،خودكفايي
آن از  80درصد نيز فراتر رفت .متأسفانه در طي برنامة چهارم
با ايجاد تسهيالت از  45درصد سقوط كرد .اين ضريب در
بهترين سال برنامة واردات سهم توليد داخلي شكر به 45/5
درصد سقوط كرد .اين ضريب در بهترين سال برنامه چهارم
حداكثر  69درصد و در بدترين سال فقط  25درصد بود.
استمرار و سير صعودي واردات آن طي سالهاي  89لغايت
 ،92موجب كاهش خودكفايي دراين محصول گرديده است.
در حال حاضر ضريب خوداتكايي شكر كشور كمتر از 60
درصد است .به عبارتي نياز كشور به شكر حدود  40درصد بيشتر
از ميزان توليد داخلي آن است .كه اين اختالف ناشي از وجود
كمبودها و چالشهايي است كه مهمترين آنها عبارتند از:
 راندمان توليد و ميزان بهرهوري توليد (قند درهكتار،درصدعيار قند ،ضريب استحصال و )...در چغندرقند و نيشكر
كمتر از پتانسيل عملكردي آنهاست.
 با وجود كمبود منابع آبي و لزوم توجه بيشتر به مديريتمنابع آبي ،عمده كشت چغندر قند به صورت بهاره و در مناطقي
صورت ميگيرد كه از مشكالت كمبود آب ،رنج ميبرند.
 پهنهبندي وترتيب استقرار كارخانجات قند براساسوضع موجود عموماً نامتوازن و نامناسب است و لزوم
انطباق آن با شاخصها و معيارهاي مكانيابي جديدي
كه با مطالعات بنيادي تحقيقات در اين خصوص ارايه
گرديده است ،ضرورت دارد.
بنابراين جهت برونرفت ازاين وضعيت و دستيابي به

خودكفايي و افز ايش ضريب خوداتكايي شكر كشور ،نيازبه انجام
سلسله اقدامات و هدفگذاريهايي است كه درقالب و ده زير
پروژه آن تبيين وترسيم شده است.
اهداف كلي:
 افزايش كمي و كيفي توليدچغندرقند (افزايش ضريبخوداتكايي شكر كشور) با رويكرد پايداري در كارآيي و اثربخشي
(بهرهوري) منابع و عوامل توليد
 توسعه كشت پاييزه چغندرقند ،كاهش مصرف آب و افزايشضريب كارايي آب به نسبت شكر توليدي
سياستهاياجرايي:
 مديريت بهبود زراعي توسعه كشت پاييزه چغندرقند مديريت بهينه آب و روشهاي نوين آبياري ساماندهي بذر و فرآوري آن نوسازي و توسعه مكانيزاسيون تحقيقات ،آموزش و ترويج برداشت ،نگهداري وارتقاء كيفيت تكنولوژيكي محصولگروهبنديوايجادشناسنامهمناطقتوليد،واحياءزيرساختها توسعه كشت نشايي و كشاورزي حفاظتي -پشتيباني و ارائه خدمات فني – مهندسي
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بردارند .مهمترين و اصليترين شيوه بهرهگيري از مشاركت
فعال و همهجانبه مردم در روند توسعه ،سازمانهاي غير
دولتي و مردم نهاد مثل تشكلهاي مردمي ،انجمنها و...
است .كه به سبب فارغ بودن از بوروكراسي پيچيده بخش
دولتي و منفعت طلبي بخش خصوصي ،اين امكان را فراهم
ساخته تا ضمن چابكسازي امور با ايجاد يك حس تعهد
عميق در پيشبرد اهداف با كارايي باال و اثر بخشي مناسب
در زمينههايي چون مبارزه با فقر و گرسنگي ،حفاظت از
محيط زيست ،جنگلداري ،افزايش آگاهيهاي عمومي ،رفاه،
بهداشت جامعه و خانواده ،توجه به امور زنان و كودكان،
كاهش آسيبهاي اجتماعي و ،...موفقتر از بخشهاي
خصوصي و دولتي عمل نمايند .مشاركت فعال مردمي در
چابكسازي و اجراي بهتر پروژه افزايش ضريب خوداتكايي
شكر و نهايتاً تأمين امنيت غذايي كشور درقالب همكاري با
تعاونيها ،بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد ،در زير
پروژهها نمود يافته است.

اقدامات مربوط به مشاركت مردم در پروژه:
 همكاري با شركت تعاوني چغندركاران ،شركتهايسها ميزراعي ،صندوق حمايت از توليد و ...جهت اجراي
برخي زير پروژهها مثل مكانيزاسيون ،مديريت بهبود
زراعي ،برداشت و نگهداري و...
 همكاري با بخشهاي خصوصي نظير :سازمان نظام مهندسيكشاورزي ومنابع طبيعي ،انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
ايران (متشكل ازبيش از  30كارخانه قند چغندري و نيشكري)،
شركتهاي دانش بنيان توليد و تكثير بذور ،برخي شركتهاي
توليدكننده ادوات و ماشين آالت (عمومي و تخصصي) فعال
در چغندرقند نظير (شركت سازه نگار ،تراشكده و ،)...كشت و
صنعتهاي خصوصي يا واحدهاي بزرگ توليدي تجهيز شده،
جهت اجراي بهتر برخي زير پروژهها مثل احياء و توسعه زير
ساختها ،توسعه مكانيزاسيون ،ساماندهي بذر مديريت بهينه
آب و ...همكاري با NGOsها ،انجمنها و تشكلهاي مردمي،
شركتهاي فني – مشاورهاي همكاري با تخصصي كشاورزي،
صندوقهاي محلي و منطقهاي بدون دخالت دولت و ...جهت
اجراي بهتر برخي زير پروژهها مثل مديريت بهبود زراعي،
مديريت بهينه آب ،گروهبندي مناطق توليد و ايجاد شناسنامه
بهرهبرداري و توليد و...

عناوين اقدامات و مشخصات دانش بنيان نمودن پروژه:
 مطالعات بنيادي كشت پاييزه ،تعيين راهكارهايتوسعه صنعتي ،پهنهبندي مناطق مستعد جديد كشت
پاييزه ،آناليز خأل عملكرد
 تحقيقات به نژادي :اصالح ارقام مقاوم به بولتينگ ،اصالحارقام متحمل به انواع بيماريها و تنشهاي محيطي و...
 تحقيقات به زراعي :تعيين دامنه كاشت ،مديريت آب،مديريت تغذيه ،پايش عوامل خسارتزا ،بررسي اثرات تناوب زراعي

سايرسياستهايپشتيبان
اقدامهاي پشتيبان پروژه:
 در زيرپروژه پشتيباني وخدمات فني-مهندسي به مجموعهاقدامات و سياستهاي حمايتي قابل انجام (قيمتگذاري ،وضع
تعرفهها ،تنظيم بازار ،بيمه و )...جهت پيشبرد اهداف پروژه،
پرداخته شده است .عالوه بر آن به مجموعه اقداماتي كه بايستي
جهت رعايت استانداردهاي بهداشتي ،نگهدار ي صحيح و سيلو
نمودن موقت چغندرقند ،برداشت تمام مكانيزه چغندرقند و...
انجام گيرد ،بطور كامل پرداخته شده است.

اهداف كمي ملي اقدام:
 افزايش توليد درواحد سطح دركشت بهاره چغندرقند توسعه كشت پاييزه چغندرقند درمناطق مستعد جديدبسته مشاركت مردم
مقدمه :كشاورزي پايدار ،نيازمند تشكلهاي داوطلبانه
و مردمي است كه با شور و اشتياق وخودآگاهي بومي،
در كنار دولت ،تعاونيها و ساير بخشهاي خصوصي،
بتوانند براي توسعه پايدار كشاورزي و مناطق روستايي گام

اهداف كمي ملي ساير اقدامها:
 انجام اقدامات حمايتي الزم عالوه بر اقدامات انجام شده درزير پروژه مكانيزاسيون جهت ارتقاء ضريب فعلي  20درصدي
برداشت تمام مكانيزه چغندرقند به باالي  80درصد
 ارتقاي ضريب پوشش  70درصدي بيمه چغندرقند به  100درصد اصالح كامل فرمول خريد و جايگزيني خريد مبتني بركيفيت (درصد عيار قند) با فرمول خريد وزني فعلي كه نقش
عيار قند در آن كمرنگتر از ميزان وزن است.
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آغ

از خرید تضمینی چغندر قند

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی از آغاز خرید
تضمینی چغندر قند در کشور خبر داد و گفت :قیمت شکر
در بازار رو به کاهش است و تا پایان هفته شاهد افت بیشتر
نرخ این محصول خواهیم بود.
حسن عباسی معروفان در گفتگو با مهر قیمت شکر در
مراکز عمده فروشی درحال نزدیک شدن به نرخهای مصوب
دولت است ،اظهارداشت :قیمت مصوب دولت برای شکر در
مراکز عمده فروشی  ۲۵۲۰تومان در هر کیلو است ضمن
اینکه روز گذشته نرخ این کاال در عمده فروشیها به  ۲۷۹۰تا
 ۲۸۰۰تومان رسیده بود.
وی با اشاره به اینکه نرخ شکر در مراکز عمده فروشی
تا هفته قبل از مرز  ۳۲۰۰تا  ۳۳۰۰تومان نیز گذشته بود،
گفت :روز گذشته ،خرید تضمینی چغندر قند از مناطق شمال
غربی کشور شروع شده است ،این محصوالت تا پایان هفته
جاری وارد کارخانهها و تبدیل به شکر میشود و به بازار عرضه
خواهد شد.
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه
شکرهای وارداتی نیز وارد کشور و در کارخانجات تصفیه شده
است ،افزود :درحال حاضر این محصوالت در بورس کاال عرضه
میشوند ضمن اینکه سایر محمولهها نیز درحال تخلیه است.
معروفان اضافه کرد :شرکت بازرگانی دولتی از  ۱۲تیرماه ۹۵
تاکنون  ۲۵۶هزارتن شکر در بورس کاال عرضه کرده که از
این میزان تا اآلن  ۱۱۰هزارتن آن به فروش رفته است .به
گفته این مقام مسئول موارد فوق سبب شده قیمت شکر در
بازار شکسته و به نرخهای مصوب دولتی نزدیک شود.معاون
بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد :این مسأله
همچنین نشان دهنده آن است که تقاضای کافی برای شکر
وجود ندارد چراکه اگر متقاضی زیاد بود تمام  ۲۵۶هزارتن
محصول عرضه شده ،به فروش میرفت.
معروفان با بیان اینکه تقريباً بیش از  ۱۳۰هزارتن شکر نیز
توسط کارخانجات بخش خصوصی در بورس کاال عرضه شده
است ،گفت :کارخانجات از این میزان عرضه حدود  ۹۰درصد
آن را به فروش رساندهاند .وی با اشاره به اینکه تقريباً از ۱۰
روز قبل قیمت شکر در بازار روبه کاهش بوده است ،اضافه
کرد :آخرین قیمتی که ما روز گذشته از بازار گرفتیم حدود
 ۲۷۹۰تا  ۲۸۰۰تومان بوده است .معاون بازرگانی شرکت
بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه ممکن است قیمت
در استانهای مختلف با توجه به مسائل حمل و نقل و غیره
متفاوت باشد ،گفت :با توجه به شرایط موجود قیمت شکر تا
پایان هفته باید به حدود  ۲۶۰۰تومان برسد .معروفان تصریح
کرد :هر کس که از ما شکر خریداری و احتکار کرده است ،اگر
آن را به فروش نرساند ضرر میکند چرا که بزودی تولید داخل
نیز وارد بازار خواهد شد و این افراد باید حدود یکسال صبر
کنند تا بتوانند کاالی خود را به فروش برسانند .وی در پایان
مجموع عرضه شکر در بورس کاال و عرضه مستقیم در بازار را
مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد :در مجموع ما از  ۱۲تیرماه
 ۹۵تاکنون حدود  ۵۳۵هزار و  ۲۰۰تن شکر در بورس کاال و
عرضه مستقیم در بازار توزیع کردهایم که نزدیک به  ۳۷۷هزار
و  ۹۰۰تن آن به فروش رفته است.
ردپاي احتكار
احتکار ،کمبود ،تأخیر واردات و نقص سیستم تنظیم بازار
از عوامل اصلی در نوسانات بازار شکر است .برونرفت از این
مشکل در خودکفایی تولید شکر نهفته بوده که نمودی از
برکات توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
احتکار ،کمبود ،تأخیر واردات و نقص سیستم تنظیم بازار از
عوامل اصلی در نوسانات بازار شکر است .برونرفت از این

شکر ارزان شد

مشکل در خودکفایی تولید شکر نهفته بوده که نمودی از
برکات توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
شکر یک کاالی استراتژیک و همواره مورد توجه دولتها
بوده است .افزایش روز به روز قیمت شکر و کمیابی آن در
بازار ،مصرفکننده نهایی را با چالش روبهرو ساخته و مسلماً
دو سوی مهم نوسانات بازار این محصول استراتژیک در عرضه
و تقاضا نهفته است .طي ماه اخير ،بهای شکر در بازار افزايش
يافت و به بيش از کيلويي 4000تومان براي مصرفکننده
رسيد .نوسانات شدید در بازار شکر با وجود آمار میزان تولید
و مصرف در کشور چه توجیهی دارد؟ با نگاهی دقیق ميتوان
ردپای احتکار ،کمبود و نقص در سیستم تنظیم بازار را دید.
عوامل فوق دست در دست هم داد تا در تازه ترین واکنش،
شاهد عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم باشیم .محمود
حجتی گفت :در واردات شکر غفلت کردیم .وی در ادامه دو
دلیل عمده برای نوسان شدید قیمت شکر ذکر کرد؛ یکی
غلفت مسئولین در توزیع بموقع شکر در بورس بود .به گفته
وزیر کشاورزی ،اکنون بیش از دو برابر تقاضای موجود ،شکر
در بورس کاال عرضه میشود و نصف آنچه عرضه میشود،
بیشتر خریدار ندارد .همین هم موجب شده که التهاب بازار تا
حدودی فروکش کند.
گلوگاه مهم
محمود حجتی علت دیگر افزایش بهای شکر را به
سوداگری برخی محتکران بازار مرتبط دانست و گفت :بنا
به روال طبیعی بازار ،ستاد تنظیم قیمت بازار برای جبران
هزینههای تولید این کاال ،قرار بود قیمت این محصول را کمی
باال ببرد و این سوداگران با علم به این موضوع ،شکر احتکار
کردند و این احتکار کمبود در بازار را موجب شد .هماکنون
روزانه بیش از حد تقاضا شکر به قیمت هزار و  530تومان
عرضه میشود و التهاب کلی قیمت فروکش کرده است.
عالوه بر این ،هماکنون شکر وارداتی جدید هم در بازار عرضه
شده است .همچنین شکر چغندرقند هم به زودی وارد بازار
میشود و مشکل قیمت حل خواهد شد.
عباسی معروفان ،معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی
دولتی ایران از عرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این

شکر

شرکت خبر داد و گفت :در حال حاضر بازار شکر اشباع شده
و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد .آیا به رغم
اشباع شکر در بازار باید شاهد نوسان و گرانی قیمت شکر
باشیم؟ این در حالی است که یکی از وظایف سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،برخورد با گرانفروشی و
مقابله با احتکار است؛ اما این سازمان چه اقدامی برای متعادل
کردن بازار انجام داده است؟ آیا همچنان دالالن و احتکارگران
که عده کمی هستند از این وضعیت منتفع نمیشوند؟
مسلماً یکی از عوامل مهم در انگیزش احتکار و داللی،
کمیابی یک محصول در بازار بوده و نمیتوان چندان به
عقیده برخی مسئوالن درخصوص نبود خریدار برای شکرهای
عرضه شده و کذب محض بودن شایعات مربوط به کمبود و
گرانی شکر در بازار بسنده کرد .رئیس اتحادیه بنکداران مواد
غذایی ،دلیل گرانی شکر در بازار را کمبود شکر خام ميداند
نه عملکرد محتکرین .این موضوع نیز یکی از گلوگاههاي
مهم و مؤثر بر بازار شکر است ،زیرا با تصمیم برای جبران
این کمبود در بازار و نیز اجازه عرضه شکر از هفته پیش در
بورس کاال به توزیع کنندگان ،تأثیر مثبت بر بازار این محصول
مشاهده شده است .به گفته محمد آقا طاهر ،رئیس اتحادیه
بنکداران مواد غذایی ،در هفتههاي گذشته در بورس کاال به
توزیعکنندگان و بنکداران ،شکر عرضه نمیشد و فقط به
کارخانه ها و کارگاههاي تولیدی دارای مجوز این محصول
عرضه ميشد؛ اما با تصمیم خوبی که از هفته گذشته گرفته
شد ،شاهد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهیم بود؛ چرا که
صنوف تولیدی و توزیعی مثل ظروف مرتبط هستند .البته که
به گفته معروفان ،عدهای سودجو و دالل با طرح این گونه
شایعات دروغین درصدد القای کمبود این کاال در جامعه
هستند تا از این طریق هم مجوز واردات شکر دریافت کنند
و هم با باال بردن قیمت در بازار ،سودهای کالن به جیب
بزنند؛ اما ما هم با این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی
ایران هم عقیده ایم که دستگاههای نظارتی باید بر این مسأله
کنترل داشته باشند که بازار داللی شکل نگیرد.
وی با نکوهش اقدام سودجویان برای بیثبات جلوه دادن
بازار کاالهای اساسی و پرمصرف کشور ،تصریح کرد :متأسفانه
سودجویان و دالالن به دنبال آشفته کردن بازار شکر کشور

شکر
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هستند و از این طریق افزایش تصنعی قیمت بازار را دامن میزنند.
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز به تأثیر منفی داللی
در این بازار اشاره دارد .در این جا باید به نقش دستگاههاي مربوطه
در نیازسنجی و تنظیم بازار نیز پرداخته شود .سرانه مصرف شکر
در ایران تقريباً  28کیلوگرم است .نیاز داخلی شکر در سال حداقل
 ۲میلیون و  ۴۰۰هزار تن است .جمع تولید قند و شکر ایران در
سال  1394حدود  1/550/000تن بوده که کمبود آن (حدود
 800تن) باید وارد شود.
به رغم وجود این آمار و اطالعات البته برخی کوتاهیها در این
زمینه نیز به چشم ميآید .مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی
در امور بازرگانی ،تأخیر چند روزه در صدور مجوز واردات را تأیید
کرده اما مانی جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی ،تأخیر دو
ماهه و نیز افزایش قیمت جهانی شکر را عامل نوسانات اخیر در
بازار شکر ميداند .پس عالوه بر بحث احتکار ،مشکل در واردات
نیز اضافه شده است.
بهمن دانایی ،دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر نیز با
تأیید تأخیر در واردات شکر ،علت را باران چهل روزه برزیل
دانست که این مسأله عالوه بر تأخیر وزارت جهاد کشاورزی
در صدور مجوز واردات منجر به نوسانات بازار شکر در کشور
شد؛ اما این را نمی توان دلیل محکمی برای آشفتگی بازار شکر
اعالم نمود .اگر به گفته برخی ما با مازاد شکر در بازار روبرو
هستیم ،چرا مشکل تأخیر در واردات باید موجب نوسان شدید
در قیمت شکر داشته باشد .آیا نبض سیستم تنظیم بازار به
خوبی ميزند؟
ديوانساالري
منطقی است که تنظیم بازار شکر را بر عهده وزارت جهاد
کشاورزی بدانیم .مسئولین ذیربط در این وزارتخانه باید هر لحظه
انبارها و بازارها را به خوبی رصد و موجودی آنها را مشخص نموده
تا بتوانند طی یک برنامه ریزی منسجم ،میزان و زمان مناسب
واردات را اعمال کنند .متأسفانه عدم نظام منسجم در تهیه آمار
صحیح و واقعی از انبارها و البته معضلی به نام وجود انبارهای
مخفی کار را برای تنظیم شبکه بازار این محصول دشوارتر کرده
است؛ اما به هر حال ،مواد غذایی شوخی بردار نیست و اگر میزان
تولید ،کفاف نیاز جامعه را ندهد ،کمبود آن باید از طریق واردات
تأمین شود .پس از واردات البته باید نظارت دقیق بر توزیع و عرضه
شکر نیز به خوبی انجام گرفته تا با نرخ مصوب و به میزان کافی در
اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
اما متأسفانه در این زمینه نیز شاهد قصور هستیم ،زیرا
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ميگوید ،هر
کیلوگرم شکر باید  ۲۷۰۰تومان فروخته شود ،ولی به دلیل
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خودداری عمدهفروشان از فروش شکر ،قیمت این محصول
در بازار مصرف به بیش از  ۳۵۰۰تومان رسیده است! با اعالم
سازمان تعزیرات ،فروشندگان خرد شکر ميتوانند با مراجعه
بورس ،هر کیلوگرم شکر را به قیمت  ۲۵۰۰تومان خریداری و
به قیمت  ۲۷۰۰تومان بفروشند؛ اما به دلیل سختی این مسیر،
فروشندگان از انجام آن خودداری میکنند .اصوالً یک فروشنده
چگونه برای خرید دو کیسه شکر به بورس مراجعه کند .این
خرید کوچک چه میزان بوروکراسی اداری خواهد داشت و اص ً
ال
برای فروشنده به صرفه خواهد بود یا خیر؟ حاال پس از گذشت
يک ماه از افزايش قيمت شکر ،دبير انجمن صنفي صنايع قند
و شکر ميگويد طي هفت ه گذشته قيمت شکر از کيلويي بيش
از  3500تومان به حدود  2800تومان کاهش يافته و در ادامه
با توجه به ورود شکر توليدي حاصل از واردات و آغاز توليد يک
ميليون و  600هزار تني شکر داخلي قيمت اين محصول به
قيمت منطقي نزديکتر ميشود.
برونرفت اساسی
مسلماً خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی از اقدامات
مهم اقتصاد مقاومتی است که راهکار اصلی برای مقابله با
مشکالت و نوساناتی است که هر از چند گاهی برای یکی از
محصوالت استراتژیک کشاورزی رخ خواهد داد .بهای خروج
ارز برای واردات شکر از سال  84تا  94برابر 6,186,599,328
دالر ارزیابی شده است .آیا اتخاذ سیاست اصولی در تولید
چغندرقند و نیشکر نمیتواند این حجم از خروج ارز از کشور
را کنترل کند؟ در ذیل ،راهکارهایی برای ارتقاء سطح تولید
این محصول استراتژیک ارائه شده است بازنگری اساسی در امر
کشت و تولید و فرآوری نیشکر و چغندرقند .آمار  40ساله مبین
افزایش ضریب استحصال از  72/58تنها به  80/60و متأسفانه
کاهش عیار از  16/99به  16/70است! به کارگیری اصول به
زراعی ،استفاده از بذور اصالح شده ،مراقبتهاي اصولی در حین
کاشت ،داشت و برداشت محصول ،ميتواند سهم عمدهاي در
افزایش کیفیت این دو محصول استراتژیک داشته باشد.
توجه ویژه مسئولین به گسترش چتر حمایتی بیمه
اعطای تسهیالت ارزان قیمت برای آسان کردن فرآیند تولید
و تجهیزکارگاه ها .حرکت به سمت رونق شرکتهاي شرکتهاي
دانش بنیان در کلیه مراحل اعم از تولید در بخش کشاورزی تا
راهاندازی خط فرآوری در کارخانجات.
سیاستگذاری در بخش تعرفههاي واردات به نحوی با ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪ و افزایش ﻣﯿﺰان واردات ،بیمیلی به تولید در بخش کشاورزی
و صنعت و متعاقباً حذف فرصتهاي شغلی رخ ندهد.
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ورود موقت شكر خام
براي واحدهاي توليدي
و صادركننده آزاد شد

مديركل دفتر صادرات گمرك ايران
از آزاد شدن ورود موقت شكر خام براي
واحدهاي توليدي و صادركننده خبر داد.
عبدالرضا غالمي مديركل دفتر صادرات
گمرك با بيان اينكه ورود موقت شكر خام
براي واحدهاي توليدي و صادركننده آزاد
شد ،گفت :گمرك جمهوري اسالمي ايران
در اجراي بند  10سياستهاي تدوين
اقتصاد مقاومتي و در راستاي حمايت
همهجانبه از مقوله صادرات كاال و خدمات،
ورود موقت شكر خام را براي واحدهاي
توليدي و صادراتي آزاد اعالم كرد.
غالمي همچنين از رفع محدوديت
ورود موقت گندم براي واحدهاي
توليدي و صادركننده خبر داد و افزود:
محدوديتهاي ورود موقت گندم در
راستاي حمايت از صادرات غيرنفتي و
كمك به واحدهاي توليدي صادركننده
آرد و صنايع مرتبط كاهش يافته و مدت
زمان ورود موقت گندم از  4ماه به  6ماه
افزايش يافته است.
وي درباره انجام رويه ورود موقت از
طريق سامانه جامع امور گمركي گفت:
با راهاندازي سامانه جامع امور گمركي
و با عنايت به پيگيريها و رهنمودهاي
مستمر رياست كل گمرك موضوع
استفاده از سامانه جامع امور گمركي در
رويه ورود موقت براي پردازش در دستور
كار معاونت فني و امور گمركي ،دفتر
صادرات و دفتر فناوري اطالعات است كه
در نخستين فاز مقرر شد دفتر صادرات
مجوزهاي ورود موقت براي پردازش كه
جزو مجوزهاي قبل از اظهار كاال تلقي
ميشوند را با استفاده از سامانه تجارت
فرامرزي صادر نمايد كه اين موضوع
اجرايي شده و مجوزها پس از بررسي
درخواست متقاضي و انجام مراحل
مربوطه در سامانه تجارت فرامرزي وارد
شده و كد رهگيري مجوز از طريق پيامك
به متقاضي ارسال ميشود.
مديركل دفتر صادرات گمرك ايران
درباره مقصد نهايي عمده محصوالت
صادراتي كشورمان از محل ورود موقت
نيز گفت :مقصد عمده كاالهاي صادرات
از محل ورود موقت مواد اوليه كشورهاي
امارات متحده عربي ،عراق ،افغانستان،
كشورهاي آسياي ميانه ،كشورهاي شرق
آسيا همچون كره جنوبي ،چين و هند،
تركيه و ...است.
محصوالت توليدي صادراتي هم عمدتا
آرد ،ماكاروني ،لوله و پروفيل ،ميلگرد،
تابلوي برقي الكتريكي ،لولههاي پلياتيلن،
روغن خوراكي تصفيه شده ،شيريني و
شكالت و فرآوردههاي لبني است.
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برترين توليدكنندگان نيشكر جهان كدامند؟
 .۱برزيل ( ۷۳۹٫۳۰۰هزار تن در سال)

برزيل با توليد  793/300تن نيشكر در سال ،بزرگترين توليدكننده نيشكر
جهان محسوب ميشود .قسمتهاي مركزي و جنوبي برزيل ،بيش از  ۹۰درصد
نيشكر اين كشور را توليد ميكنند .شكر ،اصليترين محصول به دست آمده از نيشكر
در اين كشور است .البته توليد اتانول از تفالههاي نيشكر در برزيل براي تهيه سوخت
اتومبيلهاي اين كشور نيز در حال انجام است .اخيرا ً دولت تايلند به كشورهاي
توليدكننده نيشكر عضو «سازمان تجارت جهاني» يارانهاي اختصاص داده كه برزيل
را با مشكالتي مواجه كرده است .به احتمال زياد ،اين يارانهها بر قيمت جهاني شكر
و نيز سهم بازار برزيل در تمامي نقاط دنيا تأثير خواهد داشت.
 .۲هند ( 341/200هزار تن در سال)

ايالتهاي مهاراشترا ،اوتار پرادش ،پنجاب و بيهار در هندوستان ،بيشتر ميزان
نيشكر اين كشور را توليد ميكنند .هند در سال  ،۲۰۱۵موفق به توليد 341/400
تن نيشكر شد .با اين اوصاف ،جاي تعجبي هم ندارد كه هند يكي از بزرگترين
صادركنندگان نيشكر جهان است .در اين كشور ،نيشكر عمدتاً براي تهيه جيگري
(نوعي قند) و اتانول كشت ميشود .طبق تخمينها ،صنعت توليد نيشكر هند ،بيش
از  ۶ميليون فرصت شغلي ايجاد كرده است .هندوستان به كشورهاي سريالنكا،
بنگالدش ،سومالي ،سودان ،اندونزي و امارات متحده عربي شكر صادر ميكند.
 .۳چين ( 125/500هزار تن در سال)

شکر

 .۴تايلند ( 100/100هزار تن در سال)

توليد ساالنه نيشكر در تايلند ،طي سالهاي اخير رو به افزايش بوده است .ميزان بارش
مناسب ،استفاده از بذر نيشكر بهبود يافته و افزايش كوددهي موجب افزايش توليد نيشكر
در تايلند شده است .عالوه بر اين ،بازده اقتصادي حاصل از نيشكر نيز موجب افزايش توليد
آن شده است .همچنين صادرات نيشكر به دليل پايين بودن نسبي تقاضا در تايلند و نيز
هزينه كم ارسال آن به كشورهاي بزرگ آسيايي در اين كشور افزايش يافته است .تايلند
به كشورهاي زيادي شكر صادر ميكند اما مهمترين آنها عبارتند از :چين ،كره جنوبي،
مالزي و ژاپن .تايلند از جمله صادركنندگان بزرگ شيره چغندر و قندي كه از ساقه نيشكر
به دست ميآيد نيز هست.
 .۵پاكستان ( 63/800هزار تن در سال)

در پاكستان ،نيشكر از جمله محصوالت كشاورزي اصلي توليد شده در اين كشور
است كه به اشتغال  ۹ميليون پاكستاني نيز منجر شده است .بطور كلي ،صادرات نيشكر
به اقتصاد پاكستان كمك شاياني كرده است .اگرچه وضعيت تأسيسات و آسيابهاي
نيشكر در پاكستان خوب ارزيابي ميشود ،اما دولت اين كشور براي بهرهوري و توليد
بيشتر ،اقدامات بسياري طي سالهاي اخير انجام داده است .اين اقدامات موجب افزايش
كلي توليد نيشكر در پاكستان شده كه توليد كنوني اين كشور را به  63/800تن در
سال رسانده است .بههمين سبب ،پاكستان به جمع پنج توليدكننده برتر نيشكر جهان
پيوسته است .پاكستان به كشورهاي همسايهاش از جمله افغانستان ،تاجيكستان و ديگر
كشورهاي آسياي مركزي شكر صادر ميكند.
 .۶مكزيك ( 61/200هزار تن در سال)

تقريباً  ۸۰درصد از نيشكر توليد شده در چين ،از نواحي جنوبي و جنوب غربي اين كشور به دست ميآيد.
در واقع ،توليد نيشكر در اين كشور ،پيشينه درازي دارد .طبق شواهد موجود ،تهيه و كشت اين گياه در چين به
قرن چهارم پيش از ميالد مسيح باز ميشود كه نشان از آگاهي مردم اين كشور نسبت به فرآوري نيشكر دارد .با
اينحال ،چينيها تا حوالي سال  ۶۴۵پس از ميالد ،در تصفيه و فنون پاكسازي آن به تبحر خاصي دست نيافته
بودند .چين با وجود توليد زياد نيشكر ،بهدليل تقاضاي باالي داخلي ،مجبور به واردات شكر از كشورهايي مانند
برزيل ،تايلند ،استراليا ،ميانمار ،ويتنام و كوبا است .در حال حاضر ،چين از جمله مشتريان اصلي شكر ميانمار
است .اين كشور همچنين براي تأمين نيازهاي سوختي جمعيت فراوانش ،به توليد اتانول نيز روي آورده است.

مكزيك طي سالهاي اخير ،از جمله كشورهاي موفق توليدكننده نيشكر در آمريكاي
شمالي بوده است و تقريباً ،دو ميليون نفر بطور مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول
به كار هستند .عمده مصرف مكزيك از نيشكر ،توليد انرژي از فرآوردههاي جانبي آن و نيز
صادراتش به كشورهاي ديگر است .مكزيك ،نيشكر را براي كشور همسايهاش ،يعني آمريكا
بدون تعرفه گمركي صادر ميكند.

شکر

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

شماره  - 158مرداد و شهریور 1395

 .۷كلمبيا ( 34/900هزار تن در سال)

9

و تأسيساتش دارد تا بتواند بهرهوري خود را باال ببرد .در حال حاضر ،اين كشور نيشكر توليدي خود
را به كشورهاي ديگر صادر ميكند و پس از تصفيه ،دوباره آن را در قالب شكر تصفيهشده وارد
ميكند كه متحمل ضرر و زيان بسياري ميشود.
 .۹فيليپين ( 31/900هزار تن در سال)

كلمبيا در تمام طول سال نيشكر توليد ميكند و بيشتر آن در ناحيه «Cauca River
 »Valleyكشت ميشود .در اين ناحيه تأسيسات توليد نيشكر و اتانول بسياري نيز وجود
دارد .كلمبيا در سال  34/900تن نيشكر توليد ميكند كه اين كشور را در زمره يكي از
بزرگترين توليدكنندگان نيشكر جهان قرار ميدهد .مصرف شكر در اين كشور ،طي
سالهاي اخير يك درصد افزايش داشته است .از اينرو ،توليد نيشكر كلمبيا براي تهيه
مايحتاج داخلي خود و نيز صادرات آن به كشورهاي ديگر بيشتر خواهد شد .برخي از
عمده كشورهايي كه از كلمبيا شكر وارد ميكنند عبارتند از :شيلي ،پرو ،هاييتي و آمريكا.
 .۸اندونزي ( 33/700هزار تن در سال)

تقاضا براي شكر در فيليپين بسيار زياد است .همچنين به دليل قيمت باالي نفت وارداتي ،اين
كشور مجبور است از فرآوردههاي جانبي نيشكر در توليد انرژي تجديدپذير بهره گيرد .عمده توليد
نيشكر فيليپين براي نيازهاي داخل كشور و نيز صادرات آن به آمريكا صرف ميشود .صنعت توليد
نيشكر در فيليپين موجب ايجاد اشتغال حدودا ً  ۷۰۰هزار نفر شده است .بطور كلي ،توليد اين
گياه ،كمك قابل توجهي به اقتصاد فيليپين ميكند.
 .۱۰آمريكا ( 27/900هزار تن در سال)

به دليل نبود فضاي رقابتي و نيز مديريت ضعيف مزارع نيشكر در اندونزي ،اين كشور هرگز به
پتانسيل باالي خود دست نيافته است .همچنين تقاضاي بااليي براي شكر در اندونزي وجود دارد
ولي متأسفانه كارخانههاي فرآوري نيشكر نيز در اينجا از شرايط مساعدي برخوردار نيستند .با همه
اينها ،اندونزي كماكان در ميان  ۱۰توليدكننده برتر نيشكر جهان قرار دارد .اين كشور بهدليل عدم
برخورداري از دستگاههاي تصفيهكننده مناسب ،از كشورهاي ديگر ،شكر تصفيهشده وارد ميكند تا
بتواند شكر توليدي خودش را مستقيماً مصرف كند .اندونزي نيازي مبرم به بهبود وضعيت دستگاهها
دولت با دست خودش مدال مهار تورم را از سینه بیرون نكشد
دو گزارش گوناگون از بانك مركزی و پژوهشكده پولی و بانكی درباره
احتمال برگشت تورم در روزهای گذشته داستان طغیان تورم را جدی
كرده است .مردان بانفوذ و البیگران حرفهای در درون دولت وجود دارند
كه میتوانند بازی رسانهای راه انداخته و با نوعی پوپولیسم مخفی حتی
رییس دولت را در منگنه قرار دهند.
این گروه تا امروز توانستهاند برخی آسانسازیها در پرداختهای
عجیب و غریب وامهای ارزان را در صنعت و در بخش مسكن به دولت
تحمیل كنند و عالوه بر این با ارایه كارتهای اعتباری نیز كنترل پول را
از دسترس خارج میكنند .رسیدن نرخ رشد نقدینگی به  30درصد در
یك سال منتهی به تیرماه امسال و برخی تحلیلهای غیركارشناسی كه
تورم  12تا  13درصدی برای اقتصاد ایران نرخ بدی نیست ،راه را برای
خیزش نرخ تورم هموار خواهد كرد.
نشريه شكر با دو اقتصاددان ایرانی گفتوگو كرد و نتیجه
تحلیل آنها این بود كه ادمه مسیر فعلی عرضه پول و ایجاد رونق
از طریق توزیع پول همان كاری است كه دولت قبل انجام داد
و درسال  1374نیز شاهد آن بودیم و نرخ تورم به  40درصد
رسید .اقتصاددانان میگویند اگر نرخ تورم به سمت باال برگردد
تضمینی وجود ندارد كه بتوان آن را مهار كرد و دستور داد كه
در  15درصد باقی بماند .تورم انتظاری كه در جامعه پدیدار می
شود میتواند اسب سركش تورم را چنان در میدان به تاخت و
تاز درآورد كه مهار دوباره ان با خسارت باال ممكن خواهد شد.
دولت محترم به جای اینكه زیر فشار دوستان غافل و منتقدان
سرسخت سركیسه را شكل كند تا رونق ایجاد شود بهتر است به
فكر باز كردن راههای جذب سرمایه خارجی باشد و عرضه پول
خارجی را رونق دهد.

از دست دادن افتخار

قدمت آشنايي آمريكاييها با نيشكر به اوايل دوران استعمار بازميشود .اين كشور با توليد
 ۲۷٫۹۰۰تن نيشكر در سال ،يكي از بزرگترين توليدكنندگان نيشكر در جهان محسوب ميشود.
البته آمريكا پنجمين مصرفكننده بزرگ شكر در دنيا نيز هست .بيشترين ميزان شكر توليد شده
منبع :نيشكر نيوز
در اين كشور ،از فلوريدا ،هاوايي ،لوئيزيانا و تگزاس به دست ميآيد.

احتمال طغیان تورم جدی است

كاهش شتاب نرخ تورم از  1392به این طرف محسوس بوده است
و این روند تا امروز ادامه داشته است و بر اساس آنچه كه بیان میشود
به زیر  9درصد رسیده است .در باره دالیل كاهش شتاب نرخ تورم چند
دیدگاه وجود دارد .اعضای كابینه و به ویژه گروه اقتصادی دولت اعتقاد
دارند كه سیاستهای معطوف به كنترل حجم پول در جامعه را با دقت
اجرا كردهاند و از این مسیر موفق به كاهش شتاب تورم شدهاند .كابینه
معتقد است كه انضباط پولی و جلوگیری از توزیع پول به شكل ارادی
دلیل اصلی مهار تورم است.
در مقابل این استدالل اما گروهی از اقتصاددانان ،فعاالن اقتصادی
و به ویژه منتقدان دولت معتقدند كاهش تقاضای كل جامعه به ویژه
كاهش قدرت خرید شهروندان و ناتوانی در خرید دلیل اصلی مهار تورم
بوده است و هر دولتی كه بر سر كار میآمد شاهد این وضع بودیم .اما
اینكه آیا كاهش شتاب تورم بر زندگی ،كسب و كار و معیشت شهروندان
ایرانی موثر بوده و آیا مردم این كاهش را احساس كردهاند یا نه ،محل
منازعه است .واقعیت این است كه شهروندان ایرانی اكنون و پس از
گذشت  3سال روند مهار تورم این معنا را میفهمند كه دیگر همانند
سالهای  91و  92قیمت كاالها هر هفته افزایش نمییابد .این موضوع
به ویژه درباره نرخ ارزهای معتبر به ویژه دالر برای مردم قابل لمس است
و آنها در گفتوگوهای روزمرده این مساله را بازتاب میدهند.
از طرف دیگر منتقدان دولت میگویند كاهش شتاب تورم به دلیل
تعمیق ركود اقتصادی رخ داده است و این اتفاق یعنی مهار تورم با حفظ
ركود كار بزرگی نیست .دولت اما میگوید اوال ركود موجود بسیار كمتر
از ركود دو سال  1391و  1392است ،یعنی میانگین رشد ركود  2سال
یادشده حدود  4درصد منفی بوده است ،در حالی كه در سالهای 1393

و  1394شاهد رشد  3درصدی و یك درصدی بودهایم و ثانیا ادامه ركود
به دلیل كاهش تقاضای كل شامل كاهش مصرف بخش خصوصی ،كاهش
مصرف دولت و كاهش سرمایهگذاری بوده و هست .كاهش مصرف دولت
و یا همان سرمایهگذاری در بخش عمرانی از  1393به دلیل سقوط قیمت
نفت رخ داده است و كاهش سرمایهگذاری نیز به دلیل ابهام در شرایط
سیاست داخلی و خارجی است كه اجازه ورود سرمایهگذاران را نمیدهد
و بنابراین مساله مهار تورم در این مساله چندان نقش پررنگی ندارد .اگر
تقاضای مسكن به طور موثر پایین است و شهروندان تقاضای چندانی برای
خرید مسكن ندارند تا قیمتها تكان خورده و رونق خرید و فروش به این
بخش برگردد به دلیل كاهش  20درصدی قدرت خرید مردم به دلیل
سقوط رشد تولید ناخالص داخلی در  2سال اخیر دولت دهم است.
نكته مهم در موضوع كاهش تورم این است كه آیا میتوان این نرخهای
مهار شده را تداوم بخشید یا نه .واقعیت این است كه فشارهای فوقالعادهای
بر دولت یازدهم میآید تا دست از انضباط پولی بردارد و در این ماههای آخر
فعالیت خود به توزیع پول نقد در جامعه بپردازد و نشانههای آن نیز آشكار شده
است .فشار برای دادن وامهای ارزان به صنعت ،فشار برای دادن وامهای پرشمار
و متنوع به خریداران مسكن ،فشار به دادن وامهای خرد مثل وام ازدواج ،وام
خرید و ...میتواند به رشد نقدینگی منجر شود كه این اتفاق افتاده است.
اقتصاددانان معتقدند اگر وضع به همین ترتیب پیش برود و دولت در این
مساله كوتاه بیاید هر آنچه افتخار در مهار تورم پیدا كرده است را از دست میدهد
و چیزی برای كارنامهاش باقی نمیگذارد .هشدار اقتصاددانان را باید جدی گرفت
و راههای تزریق پول منجر به تورم را مسدود كرد .مهار تورم دستاوردهای مثبت
فوقالعادهای داشته است كه آرامش مردم ،كاهش قیمت تمام شده تولید،
افزایش قدرت رقابتپذیری تولیدات ایرانی و تمایل به سرمایهگذاری از جمله این
مزیتهاست و دولت نباید زیر فشارهای سیاسی سیاست ضدتورمی را رها كند.
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قائممقام وزير كشاورزي:

سازمان حمايت با محتكران شكر برخورد كند

در حالي كه صنايع قند و شكر معتقدند احتكار برخي
سودجويان عامل گراني شكر شد ه است ،قائم مقام
وزير كشاورزي گفت :تأخير در واردات از سوي برخي
واردكنندگان و كارخانهها صورت گرفته و دستگاههاي
نظارتي بايد با محتكران برخورد كنند كه عامل گراني
شكر شدهاند.
علي اكبر مهرفرد اظهار كرد :گرچه برخي تأخيرها در
واردات شكر صورت گرفته اما تأخيرها آنقدر زياد نبوده كه
اثر جدي روي بازار شكر داشته باشد .اما برخي تأخيرات
از سوي خود واردكنندگان و كارخانههايي كه مسؤوليت
واردات داشتهاند اتفاق افتاده است ،چرا كه آنها به موقع
تكاليف خود را انجام ندادهاند.
وي افزود :هنگامي كه بحران در زمينه بازار شكر آغاز
شد ،يعني از دوازدهم تيرماه عرضه شكر از سوي شركت
بازرگاني دولتي و برخي شركتهاي ديگر مانند نيشكر به
صورت پر حجم در بازار بورس آغاز شد و در حال حاضر
عرضه به اندازه كافي در بازار صورت ميگيرد.

قيمت شكر در بازار داخلي رو به آرامش
وي بابيان اينكه قيمت بازار شكر هماكنون رو به
آرامش است ،ادامه داد :به ميزاني كه شكر در بورس
عرضه ميشود به فروش نميرسد .در واقع كمتر از عرضه
شكر در بورس از سوي شركت بازرگاني دولتي و بخش
خصوصي معامله صورت ميگيرد و قيمت در حال حاضر

بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم
شكر  ۲۵۲۰تومان است.
مهرفرد گفت :از پنجم تا دهم شهريور ماه ،شكر توليد
داخل امسال در بازار عرضه ميشود و هماكنون نيز
بسياري از واردكنندگان محصوالت خود را وارد كردهاند
كه در اين ميان برخي ترخيص شده و برخي ديگر در حال
ترخيص است و ميتوان گفت بازار شكر رو به آرامش است
و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

شکر

قائممقام وزير كشاورزي تأكيد كرد :اگر شخص يا
اشخاصي اقدام به احتكار شكر كردهاند سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف رسيدگي به اين
زمينه و ارسال پروندههاي محتكران به سازمان تعزيرات
حكومتي است اما وزارت جهاد كشاورزي تنها ميتواند در
حوزه تأمين بازار اظهارنظركند و ابزاري براي برخورد با
محتكرين ندارد اما آنها را به دستگاههاي مسؤول معرفي
خواهد كرد.

مهندس نسيم صادقي:

با ايجاد ظرفيتهاي جديد،اشتغال بيشتري ايجاد كنيم

مديرعامل شركت توسعه نيشكر در
مجمع ساالنه شركت خميرمايه و الكل
رازي گفت :اكنون كه ما در توليد الكل
و خمير مايه به ظرفيت كامل اسمي
رسيدهايم نبايد در اينجا متوقف شويم
بلكه بايد ظرفيتهاي تازهتري را ايجاد
كنيم و باور داشته باشيم كه توقف در
وضعيت مطلوب كنوني يعني مرگ ،بلكه
بايد با برنامهريزي و تعريف طرحهاي
توسعهاي عالوه بر ايجاد و ارزش افزوده
بيشتر ،در استان اشتغال پايدار و مولد
ايجاد كنيم.
در مجمع ساالنه شركت خميرمايه
و الكل رازي علي احتشامي مديرعامل
شركت در ابتدا گزارشي از روند
فعاليتهاي آن شركت ارائه داد وي گفت:
خوشبختانه در زمينه توليد محصول الكل
و خميرمايه ظرفيتهاي اسمي را محقق
كردهايم احتشامي افزود :بيش از ۷۶
درصد خميرمايه توليدي را به كشورهاي
سوريه ،افغانستان ،عراق ،پاكستان ،الجزاير
و تاجيكستان صادر و  ۲۴درصد محصول
را نيز در بازارهاي داخلي عرضه كرديم
خوشبختانه محصول خميرمايه از كيفيت
خوبي برخوردار است و امسال موفق
شديم بخشي از محصول را به سفارش

سازمان ملل به آفريقا صادر نماييم .در
زمينه محصول الكل توليدي نيز ،ظرفيت
اسمي را محقق كرده و از آن فراتر رفتهايم.
مديرعامل شركت خميرمايه و الكل
رازي افزود ،در زمينه ويناس توليدي
نيز چندين پروژه در دست انجام داريم تا
بتوانيم از آن ارزش افزوده قابل توجهي
ايجاد كنيم و منطبق با شرايط محيط
زيستي ،بهرهبرداري مناسبي از آن داشته
باشيم .در ادامه مجمع ،مهندسي صادقي

مديرعامل شركت توسعه نيشكر ضمن
مثبت ارزيابي كردن روند فعاليتهاي
شركت خميرمايه و الكل رازي گفت :ما
بايد در زمينه توليد خميرمايه مطابق
با باالترين استانداردهاي جهاني عمل
كنيم و در اين زمينه كام ً
ال به روز باشيم
و بتوانيم عالوه بر حفظ استانداردهاي
موجود مرتباً آنها را در همه زمينهها ارتقاء
دهيم و روند فراتر رفتن از ظرفيتهاي
موجود را بررسي و عملي كنيم اگرچه در

سطح داخلي اين شركت بهترين است،
اما بايد درچشمانداز جهاني نيز بهترين
شويم .وي مهمترين برنامههاي آينده
شركت را اينگونه تصوير كرد :ايجاد ارزش
افزوده در محصوالت توليدي ،دگرگون
كردن برنامههاي آموزشي در سطوح
باالتر ،كيفيتر و تخصصيتر ،بهرهگيري
از مجهزترين تكنولوژيهاي روز دنيا،
تالش براي تعمير و نگهداري منظم و
دقيق ،استراتژي متناسب كردن و كاهش
هزينهها ،حذف هزينههاي غير ضروري و
فراتر رفتن از ظرفيتهاي اسمي هم در
سطح كمي و هم كيفي بهمراه مطالعه
بازار و گسترش فعاليتهاي متناسب با
توجه به بازار محصوالت.
در پايان مهندس صادقي ،ضمن مثبت
ارزيابي كردن فعاليت شركت خميرمايه
و الكل رازي گفت :مسير حركت شركت
روبه رشد است و ما از همه زحمتكشان اين
شركت نهايت تشكر را داريم و اميدواريم
با انگيزهاي كه در همكاران جوانمان
ميبينيم ،همچنان كه در بحث توليد
و كميت و صادرات خميرمايه فعاليت
خيلي خوبي را شاهد بوديم بتوانيد اهداف
متعاليتري را كه در چشمانداز جهاني
قابل تصور است محقق كنيد.

شکر
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معاون وزير كشاورزي:
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دالالن عامل افزايش قيمت شكر هستند

معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس هيأتمديره و مديرعامل
شركت بازرگاني دولتي ايران گفت :دالل بازي و كمبود ساختگي
شكر در كشور علت افزايش قيمت اين محصول شده است.
علي قنبري توديع و معارفه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي
منطقه  13همدان افزود :مصرف شكر ساالنه در كشور 2200
ميليون تن است كه يك ميليون و 400هزار تن توليد داخلي و
 800هزار تن وارداتي است.
وي با بيان اينكه دليلي براي افزايش قيمت شكر در كشور وجود
ندارد ،افزود :دالل بازي افزايش قيمت شكر را باعث شده چرا كه
در حال حاضر موجودي شكر در انبارها بيش از 300هزار تن شكر
است و روزانه هشت تا  10هزار تن شكر در بورس عرضه ميشود.
وي تصريح كرد :دالالن براي سوءاستفاده و افزايش قيمت شكر،
كمبود ساختگي اين محصول را ايجاد كردهاند اين در حالي است
كه قيمت شكر در بورس كيلويي  23هزار ريال به فروش ميرسد
اما قيمت اين محصول در بازار آزاد  30هزار ريال است .معاون وزير
جهاد كشاورزي با بيان اينكه روز گذشته ،كشتي  30هزار تني
شكر خريداري شد ،افزود :براي چند ماه آينده مصرف شكر داريم
و هيچ دليل منطقي براي افزايش قيمت شكر وجود ندارد به جز
مباحث رواني كه انبار ميكنند و قيمتها را باال ميبرند .قنبري
ادامه داد :مشكلي در بحث تأمين شكر در كشور وجود ندارد و
شكر بيشتر از نياز تأمين شده و كشتيها در نوبت پهلوگيري
هستند .وي با بيان اينكه اوضاع اقتصادي نسبت به گذشته رو به
بهبودي است و در چند سال اخير تورم و بيكاري در كشور كاهش
يافته است افزود :رشد اقتصادي كشور و كاهش تورمها مديون
توسعه و رشد اقتصادي بخش كشاورزي است .رئيس هيأتمديره
و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران ادامه داد :سال 92
حداقل گندم مصرفي را در انبارها داشتيم و استانهاي بزرگ
كشور كمتر از يك ماه ذخيره داشتند و در سال  7 .6 92ميليون
تن گندم وارد شد .قنبري با بيان اينكه امروز به همت دولت تدبير
و اميد و تالش كشاورزان توليد گندم در كشور به خود كفايي
قطعي ميرسيم افزود :سال گذشته و امسال نياز كشور تأمين
شد و سال گذشته  1 .8ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري

شد .وي تصريح كرد :خريد تضميني گندم امسال  10ميليون تن
پيش بيني ميشود و اين اقدام بزرگي در راستاي تحقق اقتصاد
مقاومتي است .وي افزود :خريد گندم تضميني يك طرح بزرگ
ملي است كه اگر خريد  10ميليون تن تحقق يابد مبلغ  134هزار
ميليارد ريال پول به كشاورزان پرداخت خواهد شد كه حركتي
بزرگ و استثنايي براي تأمين امنيت غذايي است .معاون وزير
جهاد كشاورزي درباره افزايش قيمت نان و آرد نيز تصريح كرد:
دولت و نظام بر روي افزايش قيمتها حساس است و حال مردم
بايد رعايت شود؛ دولت تا حدودي ميتواند يارانه پرداخت كند
چرا كه براي خريد تضميني گندم كيلويي  12هزار و  700ريال
پول پرداخت ميكند و اين گندم را به قيمت  6هزار و  750ريال
به كارخانههاي آرد تحويل ميدهد كه مابه تفاوت اين رقم يارانه
بخش نان است .قنبري افزود :نبايد اجازه داد كارخانهها متضرر
شوند و دولت در حالي كه رعايت حال مردم را ميكند رعايت
حال كارخانهها را نيز دارد .وي اضافه كرد :در زمينه دانههاي
روغني نيز كار بزرگي انجام ميشود و در برنامه بلندمدت 10

سال بخش زيادي از نياز كشور به روغن خام تأمين خواهد شد.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران تصريح كرد :در حالي كه
كشور در تأمين گندم خودكفا است اما در توليد دانههاي روغني
 90درصد به واردات وابسته هستيم كه نياز به كار و ايثار دارد كه
براي تحقق اقتصاد مقاومتي حركت منسجمي را انجام دهيم .وي
ادامه داد :در بحث گندم دولت با مشكل پرداخت مواجه شده
است اما با اين وجود  60درصد از مبلغ گندم خريداري شده
پرداخت شده و تاكنون  8ميليون تن خريداري شده كه  100هزار
ميليارد ريال پول آن بوده كه  55هزار ميليارد ريال آن پرداخت
شده است .وي درباره برنج مورد نياز كشور نيز گفت :برنج بيش
از نياز كشور داريم كه  2 .3ميليون تن مصرف برنج كشور است
و  4 .2ميليون تن توليد داخلي و حدود  800هزار تا يك ميليون
تن واردات است و ميزان ذخيره انبارها در حال حاضر بيش از
يك ميليون تن است .در اين مراسم محمد مهدي فرشچي موحد
توديع و عليرضارنجبر ضرابي به عنوان مديرعام شركت بازرگاني
دولتي و غله منطقه  13همدان معرفي شد.

علت اصلي نوسانات قيمت شكر نابسامانيها در توليد و عرضه است
مديركل حوزه رياست سازمان تعزيرات حكومتي گفت:
ميزان موجودي شكر در بنادر ،انبارها و كارخانههايي كه در
حال تصفيه هستند نياز چند ماه آينده ما را تأمين ميكند
و علت اصلي نوسانات قيمت شكر نابسامانيها در توليد و
عرضه است.
عليرضا مرآتي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه
سازمان تعزيرات در بحث بيثباتي قيمت شكر چه اقدامي
خواهد كرد؟ افزود :به دنبال بروز نوسانات در بحث توزيع،
عرضه و بيثباتي در قيمت شكر و اعالم وزارت جهاد
كشاورزي به سازمان تعزيرات حكومتي امروز جلسهاي با
حضور همه مسؤوالن جهاد كشاورزي ،فعاالن اقتصادي،
مديران بورس و تعزيرات حكومتي برگزار و در اين جلسه
وضع موجودي شكر در داخل كشور و فرآيند توليد و
عرضه آن بررسي و تصميمات خوبي براي ساماندهي
آن گرفته شد .وي با اشاره به اينكه براساس مطالعات
و محاسبات هماكنون بيش از ميزان نياز كشور ،شكر
در انبارها وجود دارد ،گفت :هيچ گونه كمبودي درباره
محصول شكر وجود ندارد و يكسري نابسامانيها در توليد
و عرضه ،عامل نوسانات قيمتي شده است.
مرآتي افزود :بر همين اساس مقرر شد بورس كاال

به صورت نامحدود و با قيمت مصوب
دولتي اقدام به عرضه شكر كند و فعاالن
اقتصادي موظف شدند محصوالشان را به
صورت نامحدود عرضه كنند تا نوسانات
بازار مرتفع شود.
مديركل حوزه رياست سازمان تعزيرات
حكومتي با اشاره به اينكه عرضه كاال در
بورس بايد براساس قيمت مصوب باشد بر
نظارت تعزيرات در اين خصوص تأكيد كرد.
وي گفت :مقرر شد از فردا عرضه شكر در بورس اجرايي و
عملياتي شود اما پيش بيني ميكنيم براي اينكه تمهيدات
الزم براي عرضه نامحدود آن فراهم شود شنبه موعد مناسبي
براي عرضه نامحدود و گسترده اين محصول باشد اما از فردا
عرضه آن به صورت نقدي در بورس ارائه ميشود .مرآتي
در همين خصوص به بخشنامه سازمان تعزيرات حكومتي به
ادارات كل تعزيرات در سراسر كشور اشاره كرد و افزود :در
اين بخشنامه تأكيد كردهايم با هرگونه تخلف فعاالن اقتصادي
در عرضه اين محصول و در مراجع و در بورس و در ديگر
شبكهها با قاطعيت برخورد شود .مديركل حوزه رياست
سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به اينكه فهرست كامل

كارخانهها ،انبارها و واردكنندگان شكر
با ميزان موجودي آنها اخذ شده است،
گفت :گروههاي كنترل و گشت و بازرسي
تعزيرات حكومتي بر همه انبارها و مراكز
عرضه نظارت خواهند داشت تا اين كاال
براساس شبكههاي تعيين شده از سوي
جهاد كشاورزي و براساس مصوبات عرضه
شود .مرآتي در پاسخ به سئوالي مبني بر
اينكه آيا يكي از علل نوسانات قيمت شكر
در هفتههاي اخير به نوع عملكرد برخي واردكنندگان ارتباط
پيدا ميكند يا نه؟ افزود :طبق بررسيها و مطالعات و گزارش
مسؤوالن جهاد كشاورزي معموالً در خرداد ،تير و مرداد كه
محصول داخلي وجود ندارد نوسانات قيمتي رخ ميدهد كه
در سالهاي قبل هم اين اتفاق ميافتد.
وي گفت :البته امسال عوارض و عوامل جهاني هم بيتأثير
نبود چرا كه واردات شكر مقداري به تأخير افتاد كه تأخير
بارندگي در برزيل هم از ديگر عوامل بود .مراتي افزود :واردات
شكر كمي با تأخير رخ داد اما ميزان موجودي آن در بنادر و
انبارها و كارخانههايي كه در حال تصفيه هستند نياز چند ماه
آينده ما را تأمين ميكند.
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شکر

مجموع واردات  2سال  93و  94روي هم كمتر از سال  92شد
نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان مرداد ماه سال 1395

جدول حاضر نشان ميدهد واردات شكر در بهار امسال صفربوده
است و پس از آن در تيرماه  25هزار تن و در مردادماه نيز 221
هزار تن شكر وارد شده است .اين اتفاق اگرچه در تداوم سياستهاي
قبلي وزير محترم وزير جهاد كشاورزي بود كه نبايد توليد داخل را
به بهانه اندكي رفاه نامعلوم قرباني كرد انجام شد ،اما برخي سستيها
نيز بازار را از تعادل خارج كرد .همانطور كه ارقام نشان ميدهد در
سالهاي  1393و  1394در مجموع  1344هزار تن شكر وارد بازار
ايران شده است كه  15درصد كمتراز واردات شكر در سال 1392
است كه سفارشهاي آن قب ً
ال انجام شده بود .توليد شكر داخل پس
از روي كار آمدن دولت جديد روندي فزاينده گرفته است و با توجه
به اينكه مصرف كل شكر حدود  2/2ميليون تن است ،ديگر نيازي
به واردات بيشتر از  700-600هزار تن با احتساب ذخيرهسازي
وجود عيني ندارد .تداوم سياست محدود كردن واردات شكر به اندازه
نياز كشور ميتواند در يك دوره كوتاهمدت راه را براي خوداتكايي
پيشبيني شده در برنامه ششم توسعه هموار كند.

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1395
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

سال

1385
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

شکر

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38

236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93

28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73

119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

0

5.5

11.8

0

5.5

17.3

9.2

12

70

107

175

105

2

5

24

0

0

0

21

33

103

210

385

490

492

497

521

0

0

0

25

221

25

246
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1101
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1234
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خواب آشفتهاي كه تعبير نشد

ادامه از صفجه اول
اين عده از افراد اما براي خواب آشفته خود راههايي را سپري ميكنند
كه در مسير آن شايد موجب گمراهي عدهاي از مديران خوشنيت و
همراهي برخي از افراد داراي نفع غيرمتعارف نيز ميشود .اين گروه كمين
كرده در پشت و پس الفاظ درست وافراد سالم ميخواهند كاري كنند
كه جامعه آسيب ببيند اما آنها سود ببرند .اين يك داستان فرضي نيست
و در هفتهها و ماههاي اخير تجربه شده است .داستان اين است كه بر
اثر اهمال و برخالف توصيههاي كارشناسي واردات شكر در موقع مقرر
انجام نشد و شرايط بازار از آرامش چند ساله اخير دور شد .اين آرامش
كه بر اثر پايداري وزير محترم جهاد كشاورزي و استواري كارخانههاي
قند و زحمت چغندركاران و مديران كارخانهها پديدار شده بود خار چشم
برخي از واردكنندگان شده و افزايش قيمت بازار را بهانهاي كردند تا اصل
كار را مخدوش كنند .اصل كار اين بود كه دولت محترم تشخيص داد كه

جمع

619

تنظيم بازار شكر در اختيار نهاد صنفي و متخصص و توليدكنندگان باشد
و اين اتفاق افتاد و البته سود سرشاري نصيب دولت شد كه برخي درآمدها
از اين محل نصيبش شده بود .اهمال و نابلدي موجب شد كه برخي افراد
با نوشتن نامه و تحليلهاي غيركارشناسي و هياهو و غوغاساالري كمبود
كوتاهمدت شكر را يك فاجعه معرفي كرده و با نامهپراكني به مقامهاي
ارشد دولت ،خاك بر چشمها بپاشند .كار تا جايي پيش رفت كه احساس
ميشد شايد كار از دست در رفته و برخي تصميمهاي غلط اتخاذ شود
كه البته روشنگريها و پايداري مقامهاي وزارت جهاد كشاورزي اجازه
نداد خواب آشفته برخي افراد تعبير شود .خواب آشفته آنها اين بود كه
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي مخدوش شود
و دوباره تنظيم بازار شكر و روغن دراختيار گروههايي قرار گيرد كه هرگز
به فكر منافع ملي نيستند و كاري كردند كه بازار شكر در سال  1385به
ركورد تاريخي واردات  2/5تن شكر رسيد.

