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وظايف با اختيارات 
متوازن شود

 بهمن دانائی

صنعت قند و شكر در ايران بيش از يك 
صنايع  قديمي ترين  از  و  دارد  سابقه  سده 
ايران به حساب مي آيد. تاريخ اين صنعت 
استراتژيك بدون ترديد يكي از خواندني ترين 
بخش هاي تاريخ اقتصاد تاريخ معاصر ايران 
به حساب مي آيد. دقت در فراز و فرودهاي 
كه  روزگاري  از  ايران  شكر  و  قند  صنعت 
نخستين كارخانه قند تأسيس شد تا امروز 
توجه  كانون  در  را  برجسته  موضوع  چند 
عالقمندان قرار مي دهد. موضوع نخست اين 
است كه قند و شكر يكي از سياسي ترين 
صنايع بوده و هست و از معدود فعاليت هايي 
است كه در هر مقطع تاريخي مي توان از آن 

نكات قابل توجه را پيدا كرد.
نكته برجسته ديگر در تاريخ صنعت قند 
و شكر ايران حضور نيرومند، ژرف، پردامنه 
بوده  دولتي  پرحجم دخالت دستگاه هاي  و 
شايد  كه  است  دليل  همين  به  هست.  و 
تشكيل شركتي منحصر به قند و شكر در 
كنار شركت غله ايجاد شد. دولت هاي ايران از 
مشروطه تا امروز به داليل گوناگون عالقمند 
بوده و هستند كه در كار توليد، توزيع داخلي 
و تجارت خارجي اين محصول حاضر باشند. 
انحصار درازمدت نهاد دولت با دستگاه هاي 
از  پس  بالفاصله  سال هاي  از  گوناگون 
مشروطه تا امروز در اين صنعت موجب شده 
در  فردي  به  منحصر  ويژگي هاي  كه  است 
صنعت قند و شكر زاد و رشد داشته باشند. 
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بازار شكر در 2 سال اخير و حتي پس از 
قطع واردات بي رويه، هرگز با التهاب مواجه 
نشده بود. اما يك اشتباه فردی، شرايط را 
براي يك دوره كوتاه در اين بازار از تعادل 
به توصيه هاي  خارج كرد. در صورتي كه 
زمان بندي هاي  و  شده  انجام  كارشناسي 
صورت پذيرفته به موقع عمل مي شد شايد 

اين شرايط كوتاه مدت پيش نمي آمد.
كوچك  دوره  يك  براي  شكر  بازار  اما 
ده ها  كه  شد  موجب  و  خارج  نظم  از 
گفت وگوي رسانه اي از سوي برخي افراد 
و اصناف با هدف هاي پنهان انجام شود. 
علي اكبر مهرفرد قائم مقام وزير كشاورزي 
صنفي  انجمن  دبير  دانايي  بهمن  و 
گفت وگوي  در  شكر  و  قند  كارخانه هاي 
درباره  تلويزيون   2 شبكه  خبري  ويژه 
شكر  بازار  در  التهاب  داليل  و  ابهام ها 

جامعه  قبول  مورد  كه  دادند  توضيح 
قرار گرفت. علي اكبر مهرفرد  كارشناسي 
درباره وضعيت بازار )توليد و مصرف( شكر 
گفت: سرانه مصرف شكر كشور حدود 28 
ميزان  اساس  اين  بر  كه  است  كيلوگرم 
مصرف شكر ساالنه در كشور 2 ميليون 

و 157 هزار تن است. وي با بيان اينكه 
در سه سال گذشته روند توليد شكر در 
در  افزود:  است،  بوده  رشد  به  رو  كشور 
سال زراعي گذشته يك ميليون و 510 

هزار تن شكر در كشور توليد شد. 

قطع واردات شكر تا 3 سال آینده
در  كشاورزي  جهاد  وزير  قائم مقام 
براساس  كرد:  تصريح  بازرگاني  امور 
در  كشاورزي  جهاد  وزارت  سياست هاي 
سه  تا  داخلي  توليد  از  حمايت  راستاي 
سال آينده كل نياز داخلي كشور به شكر 
از توليدات داخلي تأمين مي شود. مهرفرد 
تصريح كرد: در حال حاضر براي تنظيم 
بازار شكر نيازمند به واردات 500 هزار تن 

شكر هستيم. 
ادامه در صفحه6

مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي و انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر

بازار شكر به زودي متعادل مي شود

جنجال براي شكري كه 3 دهم درصد كل هزينه خوراكي خانوارها را تشكيل مي دهد

ريل گذاري انحرافي براي قند و شكر ناكام ماند

ثبت نام تجاري شركت
در راستاي هدف استراتژيك توسعه برند 
و نفوذ در بازار، با توجه به عدم همخواني نام 
تجاري »قند 73« با توليد شكر سفيد كه در 
سال 1381 ثبت شده و مورد استفاده قرار 

مي گرفته، پس از اخذ مجوزهاي مربوطه از 
آن سازمان از تاريخ 1392/4/31 اقدام به 
ثبت نام تجاري جديد شد كه پيرو اقدامات 
و پيگيري هاي صورت گرفته،  سرانجام اين 

شركت موفق به ثبت نام تجاري با عنوان 
»قدس رضوي« گرديد كه از اين پس مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
مهندس انسان- مديرعامل

صفحه7

تجربه مبارك

دولت هاي ايران از مشروطه تا دولت 
يازدهم جمهوري اسالمي ايران به داليل 
تاريخي، اقتصادي و سياسي حاضر نبوده 
و نيستند كه توانايي هاي خارج از دولت 
براي حل  توانايي ها  اين  از  و  ببينند  را 

مسايل استفاده كنند. 
ادامه در صفحه2
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ادامه از صفحه اول
يكي از ويژگي هاي صنعت يادشده حضور كمرنگ و همراه 
با بيم و اميدبخش غيردولتي در تصميم گيري ها بوده است. با 
توجه به تحوالت كالن در اقتصاد ايران و لزوم عبور از اقتصاد 
توسعه،  سوم  برنامه  قانون  در  كه  آنچه  به  توجه  با  و  دولتي 
در  و شكر مطرح شد،  قند  نسبي صنعت  آزادسازي  ضرورت 
دولت هاي  اما  شود  تجربه  آزادسازي  اين  بود  قرار  كه  حالي 
نهم  و دهم با استناد به مسايل پرشمار و با هدف هاي پيدا و 
پنهان اين راه را مسدود و دولت هاي يادشده در همه جزييات 
قند و شكر دخالت كردند. نتيجه دخالت دولت هاي نهم و دهم 
يكي هم اين بود كه توليد شكر به كمترين سطح خود رسيد 
و واردات سهم عمده اي از كل مصرف را تشكيل داد. در حالي 
كه دولت هاي يادشده هرگز نخواستند با تشكل هاي غيردولتي 
از جمله انجمن های صنفي كارفرمايان همكاري كرده و به آنها 
اعتماد كنند، اما وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم رويكرد 

تازه اي را برگزيد.
دوره اي  در  نيز  اين  از  پيش  كه  حجتي  محمود  مهندس 
وزير كشاورزي بود با شناخت از شرايط و توانايي هاي صنعت 
نهادهاي  با  از همكاري  ويژه تجربه مناسب  به  و  قند و شكر 
غيردولتي، همكاري را ژرف و پردامنه كرد. نتيجه اعتماد وزير 
محترم جهاد كشاورزي در دو سال اخير تنظيم بازار شكر در 
موقعيت خوب – به جز اتفاق اخير – بود. از آنجايي كه انحصار 
فعاليت هاي  مسير  همه  بر  دولتي  دستگاه هاي  طوالني مدت 
ابتدايي  مراحل  در  را  غيردولتي  فعاليت  ذهنيت  و شكر  قند 
نگه داشته بود، آزادسازي فعاليت ها و سپردن امور به بخش 
غيردولتي برخي نارسايي هاي ناخواسته داشت. ديوان ساالري 
قديمي دستگاه هاي دولتي موجب شد كه در ماه سپري شده 
شاهد برخي كمبودها شويم كه البته با توجه به حسن نيت 
مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي به سرعت در مسير بهبود قرار 
گرفت. بخش غيردولتي اميدوار است كه فعاليت هاي جديد به 
جايي برسد كه اشتباه بوروكراسي هر سال كمتر شده و اين 

اميد چندان بااليي هم نيست.
نكته ديگري كه تجربه اخير مي تواند به ما يادآوري كند اين 
است كه اختيارات و وظايف نهادها بايد متعادل و يكپارچه باشد. 
واقعيت اين است كه در ايران به دليل فقدان همكاري و تعامل 

طوالني مدت بخش غيردولتي و دولت كاستي هاي پرشماري 
ديده مي شود كه يكي از اصلي ترين آنها فقدان اعتماد دولت به 
بخش خصوصي از يك طرف و ترس از دست دادن اختيارات 
توسط مديران مياني از سوي ديگر است. مديران ارشد دولتي 
به  استناد  با  كه  است  مديران سياسي، چندين دهه  ويژه  به 
اينكه نمي توان مملكت را به دست مديران غيردولتي داد چون 
شود  درست  دردسر  است  ممكن  و  ندارند  كافي  تجربه  آنها 
از طرف ديگر مديران  از تفويض اختيارات اجتناب مي كنند. 
مياني و پايين تر موجود در صدها دستگاه دولتي نيز بيم دارند 
كه با تفويض اختيارات، نتوانند اقتدار گذشته را داشته باشند و 

در مسير تعامل هم سويه نيز مانع ايجاد مي كنند.
كشاورزي  جهاد  وزارت  ويژه  به  و  محترم  دولت  كه  اكنون 
تجربه كارآمدي از تعامل با بخش غيردولتي و تشكل ها را تجربه 
كرده است و براي اينكه ناهماهنگي احتمالي رخ ندهد بهتر است 
همه فعاليت هاي مرتبط با قند و شكر به جز وظايف حاكميتي 
را واگذار كند. بر اين اساس است كه تشكل ها بايد بتوانند در 
همه اركان و اجزا و در مراحل مختلف مؤثر و داراي راي باشند. 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر اميدوار است كه اين نهاد 
و  چغندر  قيمت  تعيين  در  اثرگذاري  براي  توانايي  واجد  مؤثر 
و  واردات  براي  زمان بندي ها  باره  در  بتواند  و  و شكر شود  قند 
توزيع داخلي سهم مؤثر، داشته باشد. در اين صورت است كه 

ناهماهنگي ها به حداقل و كارآمدي  به حداكثر مي رسد.

وظايف با اختيارات متوازن شود

در حالي كه طي هفته گذشته قيمت شكر 
به دليل آنچه كمبود محصول در بازار عنوان 
شده بود، معاون وزير جهاد كشاورزي اعالم 
كرد كه برخي عوامل زماني و دالل بازي ها 
باعث گراني مقطعي شكر شده بود اما هيچ 
اين  بازار  به زودي  ندارد و  كمبودي وجود 

محصول به شرايط عادي باز مي گردد. 
علي قنبري – مديرعامل شركت بازرگاني 
دولتي – اظهاركرد: ساالنه حدود دو ميليون و 
400 هزار تن شكر نياز داريم كه با توجه به 
پيش بيني توليد 1/4 ميليون تني اين محصول 
در سال جاري و برنامه ريزي براي واردات 800 
هزار تني تا حدود يك ميليون تني آن هيچ 
مشكلي در بازار شكر وجود ندارد. وي افزود: 
صورت  شكر  بازار  از  كه  برآوردي  اساس  بر 

گرفته است شرايط اين محصول در بازار تحت 
تأثير برخي عوامل زماني و اقليمي بوده كه 
باعث تأخير كوتاه در واردات شكر شده است 
نيز  دالل بازي  عوامل  اين  كنار  در  البته  كه 

تأثير بسياري در گراني آن در مقطع زماني 
با  كشاورزي  جهاد  وزير  معاون  شد.  كوتاه 
به  قيمت شكر  و  بازار  زودي  به  اينكه  بيان 
حالت طبيعي باز مي شود، تصريح كرد: هيچ 
وميزان  ندارد  وجود  شكر  بازار  در  كمبودي 
استراتژيك  و ذخاير  موجودي بخش دولتي 
اين محصول خصوصي به اندازه كافي است 
و محموله هاي وارداتي اين محصول در حال 
تخليه در گمركات كشور است. قنبري اظهار 
كرد: روزانه ۶000 تا 10 هزار تن شكر از سوي 
بخش خصوصي در بورس كاال عرضه مي شود 
و هر صنف و صنعتي در صورت نياز مي تواند 
به شركت بازرگاني دولتي ايران مراجعه كرده 
و هر ميزاني كه نياز دارد، شكر از اين شركت 

خريداري كند. 

معاون وزير كشاورزي به ايسنا اعالم كرد  

دالل بازي عامل گراني شكر

تجربه مبارك
ادامه از صفحه اول

كشاورزي  جهاد  وزارت  مديران 
ووزارتخانه هاي مرتبط با كشاورزي در 
صد سال اخير از اين قاعده مستثني 
را  غيردولتي  بخش  تمناي  و  نبوده 
براي ديده شدن ناديده گرفته اند. در 
دولت يازدهم اما رويكرد گونه ديگري 

شده است.
اعضاي ارشد وزارت جهاد كشاورزي 
با توجه به وضع موجود و تجربه هاي 
پيشين، تحوالت جهاني و آينده نگري 
كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  عاقالنه 
مي توان تعامل با نهادهاي مدني را از 
زاويه ديگري ديد و شرايط تازه اي را 

بنيان نهاد.
معاون  كشاورز،  عباس  مهندس 
كه  كشاورزي  جهاد  وزارت  زراعت 
دارد  فعاليت  اين  در  درازي  سابقه 
به  دولت  كارآزموده  اعضاي  از  و 
حساب مي آيد به صراحت گفته است: 
و  انجمن ها  همراهي  و  »بدون حضور 
تصميمي  هيچ  كشاورزي  تشكل هاي 
گرفته نمي شود و برنامه ريزي نخواهد 
كارخانه هاي  صنفي  انجمن  شد... 
و  فرآوري  و  توليد  در  شكر  و  قند 
همراهي  كشاورزان  از  محصول  خريد 
همه  آينده  در  و  داشت  خالصانه 
اختيارات مديريت توليد و بازار قند و 

شكر به آنها واگذار خواهد شد.«
با توجه به اينكه مهندس كشاورز 
صريح الهجه ترين  و  ورزيده ترين  از  
است،  حوزه  اين  در  دولت  نيروهاي 
تعارف هاي  از  بايد  را  وي  سخنان 
معمولي جدا كرد. وي بدون ترديد در 
اين باره خالصانه صحبت كرده و قصد 
ندارد كه براي اموري غير از پيشرفت 
همكاري هاي  تداوم  از  غير  و  ملي 
در  جالب  نكته  بزند.  حرفي  كارآمد 
اختيارات«  همه  »دادن  وي  سخنان 
است كه مي تواند راهگشا باشد. بدون 
وظايف  نمي توان  اختيارات  همه 

بزرگ را بر دوش گرفت.
اعضاي انجمن صنفی كارخانه هاي 
قند و شكر ضمن خرسندي از اينكه 
يكي  اطمينان  و  اعتماد  توانسته اند 
كشور  وزارتخانه هاي  كليدي ترين  از 
براي همكاري را جلب كنند، اميدوار 
هستند كه اين اتفاق در عمل بدون 

مانع رخ دهد. 
دادن  چنانچه  كه  است  بديهي 
بازار  اختيارات كامل در امر توليد و 
محصول استراتژيك شكر به انجمن 
صنفي با كاميابي توأم باشد می توان 
از اين تجربه گرانقدر راه را براي ساير 

تشكل ها هموار كرد.
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»اقتصاد مقاومتي« با همه ابعاد و زوايايش اكنون در دستور كار 
دولت است و بر همين اساس است كه برنامه ششم تدوين خواهد 
شد. يكي از پايه هاي خلل ناپذير ماهيت اقتصاد مقاومتي خوداتكايي 
در توليد مواد غذايي به ويژه كاالهاي استراتژيك مثل قند و شكر، 
برنج، گندم، ذرت و دانه هاي روغني است كه همه ساله ميلياردها 
دالر از منابع ارزي ايران را به خود اختصاص مي دهند. واردات اين 
محصوالت عالوه بر ارزي كه از ايران خارج مي شود و وابستگي به 
خارج و از دست رفتن يا كاهش ضريب امنيت غذايي نيز از پيامدهاي 
اين وضع است. داليل يادشده موجب شده است كه مديران سازمان 
مديريت و برنامه ريزي و وزارت جهاد كشاورزي از اوايل سال 1394 
برنامه تدوين »افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت كشاورزي« را 
در دستور كار قرار دهند. مهندس عباس كشاورز با سابقه 35 سال 
فعاليت در توليد محصوالت كشاورزي مسؤوليت تدوين پروژه افزايش 
ضريب خوداتكايي شكر را داشته است. برخي از نكات تهيه شده 
توسط وي كه به وسيله وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و 

برنامه ريزي تأئيد شده است را در ادامه مي خوانيد: 

تبیین 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 چالش هاي شناسايي شده و 
راه حل هاي برون رفت از آن مي پردازد، اشاره اي مختصر شده تا 

توجيه طرح اهداف كلي را براي پروژه فراهم نمايد. 
سهم توليد شكر داخلي در خودكفايي اين محصول به دليل 
سياست هاي  و  داخلي  توليد  از  حمايت  سياست هاي  تغيير 
تجارت بسيار متغير بوده است. با افزايش توليد شكر و حصول 
توليدات واحدهاي جديد نيشكري احداث شده در خوزستان در 
دو سال آخر برنامه سوم، خودكفايي آن از 80 درصد نيز فراتر 
رفته. متأسفانه در طي برنامه چهارم با ايجاد تسهيالت از واردات 
سهم توليد داخلي شكر به 45/4 درصد سقوط كرد. اين ضريب 
در بهترين سال برنامه چهارم حداكثر ۶9 درصد و در بدترين 
سال فقط 25 درصد بود. استمرار و سير صعودي واردات آن طي 
سال هاي 89 لغايت 92، موجب كاهش خودكفايي دراين محصول 
گرديده است. در حال حاضر ضريب خوداتكايي شكر كشور كمتر 
از ۶0 درصد است. به عبارتي نياز كشور به شكر حدود 40 درصد 
بيشتر از ميزان توليد داخلي آن است. كه اين اختالف ناشي از 

وجود كمبودها و چالش هايي است كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
- راندمان توليد و ميزان بهره وري توليد )قند درهكتار، درصد 
عيار قند، ضريب استحصال و...( در چغندرقند و نيشكر كمتر از 

پتانسيل عملكردي آنهاست. 
- با وجود كمبود منابع آبي و لزوم توجه بيشتر به مديريت 
منابع آبي، عمده كشت چغندرقند بصورت بهاره و در مناطقي 

صورت مي گيرد كه از مشكالت كمبود آب، رنج مي برند. 
- پهنه بندي وترتيب استقرار كارخانجات قند براساس وضع 
با  انطباق آن  لزوم  نامناسب است. و  نامتوازن و  موجود عموماً 
شاخص ها و معيارهاي مكان يابي جديدي كه با مطالعات بنيادي 

تحقيقات در اين خصوص ارائه گرديده است، ضرورت دارد. 
بنابراين جهت برون رفت ازاين وضعيت و دستيابي به خودكفايي و 
افز ايش ضريب خوداتكايي شكر كشور، نياز به انجام سلسله اقدامات و 
هدف گذاري هايي است كه درقالب پروژه »افزايش ضريب خوداتكايي 

شكر كشور« و 10 زير پروژه آن تبيين وترسيم شده است. 

اهداف كلي: 
ضريب  )افزايش  توليدچغندرقند  كيفي  و  كمي  افزايش   -
خوداتكايي شكر كشور( با رويكرد پايداري در كارآيي و اثربخشي 

)بهره وري( منابع و عوامل توليد

- توسعه كشت پاييزه چغندرقند، كاهش مصرف آب و افزايش 
ضريب كارآيي آب به نسبت شكر توليدي

سیاست هاي اجرایي: 
- مديريت بهبود زراعي

- توسعه كشت پاييزه چغندرقند
- مديريت بهينه آب و روش هاي نوين آبياري

- ساماندهي بذر و فرآوري آن
- نوسازي و توسعه مكانيزاسيون

- تحقيقات، آموزش و ترويج
- برداشت، نگهداري وارتقاي كيفيت تكنولوژيكي محصول

- گروه بندي و ايجاد شناسنامه مناطق توليد، واحياي 
زيرساخت ها

- توسعه كشت نشايي و كشاورزي حفاظتي
- پشتيباني و ارائه خدمات فني – مهندسي

بسته دانش بنیان نمودن پروژه
عناوين اقدامات و مشخصات دانش بنيان نمودن پروژه: 

- مطالعات بنيادي كشت پاييزه، تعيين راهكارهاي توسعه صنعتي، 
پهنه بندي مناطق مستعد جديد كشت پاييزه، آناليز خأل عملكرد

- تحقيقات به نژادي: اصالح ارقام مقاوم به بولتينگ، اصالح 
ارقام متحمل به انواع بيماري ها و تنش هاي محيطي و... 

آب،  مديريت  كاشت،  دامنه  تعيين  زراعي:  به  تحقيقات   -
مديريت تغذيه، پايش عوامل خسارتزا، بررسي اثرات تناوب زراعي

اهداف كمي ملي اقدام: 
- افزايش توليد درواحد سطح دركشت بهاره چغندرقند

- توسعه كشت پاييزه چغندرقند درمناطق مستعد جديد

بسته مشاركت مردم
و  داوطلبانه  تشكل هاي  نيازمند  پايدار،  كشاورزي  مقدمه: 
مردمي است كه با شور و اشتياق و خودآگاهي بومي، در كنار 
دولت، تعاوني ها و ساير بخش هاي خصوصي، بتوانند براي توسعه 
و  مهم ترين  بردارند.  گام  روستايي  مناطق  و  كشاورزي  پايدار 
اصلي ترين شيوه بهره گيري از مشاركت فعال و همه جانبه مردم در 
روند توسعه، سازمان هاي غير دولتي و مردم نهاد مثل تشكل هاي 
مردمي، انجمن ها و... است. كه به سبب فارغ بودن از بوروكراسي 
اين  خصوصي،  بخش  منفعت طلبي  و  دولتي  بخش  پيچيده 
امكان را فراهم ساخته تا ضمن چابك سازي امور با ايجاد يك 
حس تعهد عميق در پيشبرد اهداف با كارايي باال و اثر بخشي 

مناسب در زمينه هايي چون مبارزه با فقر و گرسنگي، حفاظت 
از محيط زيست، جنگلداري، افزايش آگاهي هاي عمومي، رفاه، 
بهداشت جامعه و خانواده، توجه به امور زنان و كودكان، كاهش 
آسيب هاي اجتماعي و...، موفق تر از بخش هاي خصوصي و دولتي 
عمل نمايند. مشاركت فعال مردمي در چابك سازي و اجراي بهتر 
پروژه افزايش ضريب خوداتكايي شكر و نهايتاً تأمين امنيت غذايي 
كشور درقالب همكاري با تعاوني ها، بخش خصوصي و سازمان هاي 

مردم نهاد، در زير پروژه ها نمود يافته است. 

اقدامات مربوط به مشاركت مردم در پروژه: 
سهامي شركت هاي  چغندركاران،  تعاوني  شركت  با  همكاري   - 

 زراعي، صندوق حمايت از توليد و... جهت اجراي برخي زير پروژه ها مثل 
مكانيزاسيون، مديريت بهبود زراعي، برداشت و نگهداري و... 

- همكاري با بخش هاي خصوصي نظير: سازمان نظام مهندسي 
كشاورزي و منابع طبيعي، انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
ايران )متشكل از بيش از 30 كارخانه قند چغندري و نيشكري(، 
برخي شركت هاي  بذور،  تكثير  و  توليد  دانش بنيان  شركت هاي 
فعال  تخصصي(  و  )عمومي  ماشين آالت  و  ادوات  توليدكننده 
و  كشت  و...(،  تراشكده  سازه نگار،  )شركت  نظير  چغندرقند  در 
صنعت هاي خصوصي يا واحدهاي بزرگ توليدي تجهيز شده، جهت 
اجراي بهتر برخي زير پروژه ها مثل احيا و توسعه زيرساخت ها، 

توسعه مكانيزاسيون، ساماندهي بذر مديريت بهينه آب و... 
مردمي،  تشكل هاي  و  انجمن ها  NGOs ها،  با  همكاري 
شركت هاي فني – مشاوره اي تخصصي كشاورزي، صندوق هاي 
بهتر  اجراي  و... جهت  بدون دخالت دولت  و منطقه اي  محلي 
برخي زير پروژه ها مثل مديريت بهبود زراعي، مديريت بهينه آب، 
گروه بندي مناطق توليد و ايجاد شناسنامه بهره برداري و توليد و... 

سایر سیاست هاي پشتیبان
اقدام هاي پشتیبان پروژه: 

- در زيرپروژه پشتيباني وخدمات فني-مهندسي به مجموعه 
اقدامات و سياست هاي حمايتي قابل انجام )قيمت گذاري، وضع 
پروژه،  اهداف  پيشبرد  جهت  و...(  بيمه  بازار،  تنظيم  تعرفه ها، 
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 سایر اقدام ها: 

- انجام اقدامات حمايتي الزم عالوه بر اقدامات انجام شده در 
زير پروژه مكانيزاسيون جهت ارتقاء ضريب فعلي 20 درصدي 

برداشت تمام مكانيزه چغندرقند به باالي 80 درصد
- ارتقاي ضريب پوشش 70 درصدي بيمه چغندرقند به 100 درصد

بر  مبتني  و جايگزيني خريد  فرمول خريد  اصالح كامل   -
كيفيت )درصد عيار قند( با فرمول خريد وزني فعلي كه نقش عيار 

قند در آن كم رنگ تر از ميزان وزن است. 

نكات بنیادین
همان طور كه از مفاد اين برنامه برمي آيد و به طور خالصه در 
قسمت »مشاركت مردم« آمده است سازمان ها و نهادهاي مدني مثل 
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت قند و شكر در كنار نهادهاي دولتي 
عهده دار رساندن ظرفيت توليد چغندر به ميزاني است كه توليد آن 
بتواند پايه هاي امنتي غذايي را چنان محكم كند كه راه براي وابستگي 
مسدود شود. برنامه ريزان ارشد فعلي با درك اين نكته مهم كه نمي توان 
در  كه  يافت  دست  خوداتكايي  به  مدني  نهادهاي  مشاركت  بدون 
دوره هاي قبلي چنين مسأله اي ناديده گرفته مي شد، به همين دليل 
بود كه در مسير راه رسيدن به اهداف فرورفتگي و شكاف پديدار مي شد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت جهاد كشاورزي تدوين كردند

مشاركت دولت و تشكل ها براي رسيدن به خوداتكايي در شكر
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برزيل در آزمايش توليد
دنياي  در  شكر  بزرگ  صادركننده  و  توليدكننده  برزيل 
اين كشور  و شكر  قند  در صنعت  تحول  هر  و  است  امروز 
بر بازار اين محصول اثرگذار است. به همين دليل است كه 
بررسي تحوالت اين صنعت در كشور برزيل در كانون توجه 
كارشناسان بين المللي است. آنچه مي خوانيد بررسي نشريه 
بين المللي شكر و شيرين كننده ها از آينده نزديك صنعت شكر 

در برزيل براي سال زراعي 17-201۶ است:
به نظر مي رسد در خصوص رسيدن برزيل به ركورد توليد 
يك  مارس(،  )آوريل/   201۶-17 سال  در  نيشكر  محصول 
اتفاق نظر عمومي وجود دارد. با اين حال برخي منابع صنعت 
انتظار دارند بخش صنعت در منطقه مركز – جنوب برزيل 
بتواند ۶40 تا ۶50 ميليون تن شكر را خرد كند ليكن بيشتر 
متخصصين معتقدند كه مقدار نهايي نيشكر خرد شده بين 

۶20 تا ۶30 ميليون تن خواهد بود.
حقيقت اين است كه در دوره فعلي، حجم عظيمي از نيشكر 
براي آسياب وجود خواهد داشت. به دليل شرايط مرطوب آب 
و هوايي، مقدار محصول جديد نيشكر توليدي بيش از سال 
كه  مي شود  زده  تخمين  اين  بر  عالوه  بود.  خواهد   2015
 مقدار نيشكر معوقه از سال گذشته نيز به باالترين سطح خود 

)يعني حدود 40-30 ميليون تن( برسد.
بنابراين بحث كمي در زمينه مقدار نيشكر وجود دارد. با 
اين حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا صنعت 
بود  خواهد  نيشكر  زياد  مقدار  اين  فرآوري  به  قادر  برزيل 
يا خير؟ عالوه بر اينها، اين بخش طي چند سال اخير در 
بحران بوده است و پيامد آن، تحت فشار قرار گرفتن سرمايه 
گذاري در بخش تجهيزات آسياب بوده است. ضمناً بحران 
بر سودآوري  تأثير مستقيمي  اين كشور،  در  رايج  سياسي 
توليدكنندگان شكر و اتانول داشته است چرا كه اين عامل 
به نوبه خود، روي ارزش پول ملي كشور و به تبع بر رقابت 

صنعت در بازار جهاني تأثيرگذار است.
به  مي تواند  نينو  ال  هوايي  و  آب  شرايط  پايان  واقع  در 
افزايش بازده شكر كمك كند زيرا اين تغيير وضعيت، ميزان 
شكر قابل استحصال را افزايش داده و تعداد روزهاي از دست 
را كاهش  بارندگي(  )به علت گسترش  برداشت  براي  رفته 
مي دهد. با اين حال، اين يك چالش بزرگ براي برآوري حجم 

نيشكر مورد نظر خواهد بود.

مخاطرات سخت افزاري
با يك رشد فوق العاده، تعداد قابل توجهي از كارخانجات 
توليدي در منطقه مركز – جنوبي تصميم به ادامه فعاليت در 
اين فصل زراعي )بومي( گرفتند كه از اواسط دسامبر تا اواسط 

مارس به طول مي انجامد.
اين  اتخاذ  داليل  از  برخي  عنوان  به  ذيل  موارد  معموالًً 

استراتژي ذكر شده است:
- شرايط بحراني جريان نقدينگي كارخانه هاي توليد

- عرضه باالي نيشكر معوقه
- قيمت باالي اتانول

از  ديگر  يكي  عنوان  به  باالي شكر  قيمت  به  نيز  برخي 
انگيزه ها اشاره كرده اند اما در واقع اين قضيه نقش بزرگي را 
ايفا نمي كند. كيفيت نيشكر خرد شده در طول دوره زراعي 
پايين بوده و بازدهي شكر آن به حداقل رسيده است. عالوه بر 
اين يادآور مي شود كه توليد اتانول، ساده ترين راه كسب درآمد 
سريع توسط آسياب ها است، با توجه به اينكه معموالً توليد 
و بازاريابي شكر نيازمند قدرت مالي در فروشنده ها مي باشد.

اين واقعيت كه 30 آسياب ديگر تصميم گرفتند  بنابراين، 
تا در سه ماهه اول سال به فعاليت خرد كردن نيشكر ادامه 
دهند نشانه قدرت صنعت نمي شد. بالعكس نشان می دهد 

كه وضعيت براي بسياري شركت ها در اين بخش فوق العاده 
بحراني است به طوري كه آنها مجبور به انجام اين اقدام بسيار 

سخت شده اند.
بله، در حال حاضر هم قيمت براي اتانول و هم قيمت شكر 
به طور كلي باال است اما هزينه هاي فرآوري نيز باال مي باشند. 
نيشكري كه در بخش نخست سال تقويمي برداشت شد براي 
آسياب بسيار دشوارتر بود و ميزان سايش و پارگي را بسيار 
افزايش داد.الزم به ذكر است كه تصميم به ادامه عمليات خرد 
كردن بدان معني است كه دوره تعمير و نگهداري كوتاه تر از 
زمان معمول مورد نياز خواهد بود. اين مسائل در كنار وضعيت 
پرمخاطره مالي آسياب ها بدان معني است كه سرمايه گذاري 

در كارخانه ها به حداقل مطلق محدود خواهد شد.
از  گستره  و  تجهيزات  خرابي  خطر  متعاقباً  مسأله  اين 
كارافتادگي كارخانه را در طول فصل جديد افزايش مي دهد. 
كارخانه هايي كه فرآيند خرد كردن نيشكر را به طور جدي 
ادامه مي دهند، در واقع توانايي شان را براي انجام كار در طول 

سال 17-201۶ به خطر مي اندازند.

مخاطرات مالي
فقدان سرمايه گذاري و سرمايه گذاري مجدد در صنعت، 
تا حد زيادي با بحران مالي جاري صنعت گره خورده است. 
به مرحله  از كارخانجات  بي سابقه اي  تعداد  در سال 2015 
تعداد  حاضر  حال  در  روي هم رفته  رسيده اند.  ورشكستگي 
شركت هايي كه به دنبال حمايت اعتباردهندگانشان هستند 
به 13 مورد رسيده است در حالي كه متوسط آن براي ۶ سال 
اخير معادل 11 شركت مي باشد.اكثر گروه هاي آسيب ديده در 
ابعاد متوسط و بزرگ هستند. عالوه بر اين، در سال 2015 
براي اولين بار دو شركت چند مليتي به ليست شركت هاي 
مورد منازعه پيوستند. در مجموع بدهي 13 واحد توليدي به 

بانك ها، به رقمي حدود 8 ميليارد رئال برزيل رسيد.
آمار سال 2015 بيانگر اين است كه تعداد 79 كارخانه 
پس از سال 2008 به مرحله حفاظت از ورشكستگي رسيدند. 
به حدود 85 كارخانه  تعداد  اين  منابع معتقدند كه  برخي 
مي رسد.با توجه به آخرين بيانيه عمومي در اوايل سال گذشته، 
شري رونيكا با كل ظرفيت خرد كردن 11 ميليون تن نيشكر 
تونون  بدهي،  برزيل  رئال  ميليارد  و 3/3  كارخانه  در چهار 
بيونرجيا )با ظرفيت 8 ميليون تن و 2/7 ميليارد رئال برزيل( 

و آبنگوا )با ظرفيت 7 ميليون تن و 0/9 ميليارد رئال برزيل 
بدهي بانكي(، برجسته ترين مجموعه هاي اضافه شده در سال 
2015 بوده اند. از نظر فنر آبدنگو وارد بحث ورشكستگي نشد 
اما مي توان گفت كه اين شركت در مراحل اوليه اين فرآيند 
قرار دارد. در اين خصوص، شركت هاي كوچك تر عبارتند از 
يونيالكو )3/7 ميليون تن، 0/7 ميليارد رئال برزيل(، سانتا هلنا 

)با ظرفيت 0/4 تن( و ريو ورد )با 0/7 ميليون تن(.
اگرچه فهرست كل 79 كارخانه به طور رسمي از منابع 
محلي ارايه نشده است اما 11 كارخانه توسط دادگاه ورشكسته 
اعالم شده اند كه عبارتند از: آلبرتينا، پنج كارخانه CBAA و 

پنج كارخانه از جوآ ليرآ.
در بررسي ناظران صنعت آمده است كه بازگشت به حالت 
عادي، براي مواردي كه پس از رسيدگي، اعالم ورشكستگي 
جديد  قانون  اجراي  از  پس  است.  غيرممكن  تقريباً  شدند 
ورشكستگي در سال 2005، تنها پنج درصد از شركت هايي 
كه وارد اين پروسه شده اند در حال حاضر در شرايط »كسب 
و كار معمول« خود هستند.با توجه به قيمت باالي شكر، 
تعداد زيادي از ناظران بازار معتقدند كه امسال وضعيت بهبود 
خواهد يافت و تعداد ورشكستگي به طور چشمگيري كاهش 
مي يابد. با اين حال بايستي در نظر داشت كه عليرغم بهبود 
قيمت، داليل ديگري نيز وجود دارند كه همچنان مشكل عدم 

سوددهي را تثبيت مي كنند.
رايزن توليدكننده شكر و اتانول معتقد است كه برزيل هنوز 
براي داراي پايين ترين سطح هزينه اي توليد در بين كشورهاي 
توليدكننده شكر است. اين هزينه اخيراً به 13-12 سنت در 
هر پوند رسيده است كه اين به دليل ضعف رئال پايين ترين 
پرورش محصول  و  رايزن، هزينه هاي كاشت  نيست.  سطح 
نيشكر خود در سال 1۶-2015 را بالغ بر 734 ميليون رئال 
برزيل اعالم كرد كه 18/۶ درصد بيشتر از سال قبل است. اين 
نشان مي دهد كه هنوز  فشار هزينه ها به صورت قابل توجهي 

سير صعودي دارد.
بررسي های الگويي گروه تحقيقاتي پسيج در زمينه سير 
تكاملي هزينه شكر و توليد اتانول در دوره شكر سال 1۶-

2015 )آوريل – مارس( نشان مي دهد كه حاشيه سود در 
ناحيه قرمز باقي مانده است. هزينه توليد نيشكر برحسب رئال 
برزيل، بين سال هاي 08-2007 تا 1۶-2015 بيش از دو برابر 
شده است. رشد ساالنه هزينه هاي توليد برحسب دالر آمريكا، 
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طي اين سال ها به 5/۶7 درصد مي رسد. كاهش شديد ارزش 
رئال در برابر دالر )از 1/95 رئال برزيل در مقابل هر دالر آمريكا 
در سال 08-2007 به 3/34 رئال به ازاي هر دالر آمريكا در 
سال 1۶-2015( مقداري از افزايش اسمي هزينه هاي توليد 
نيشكر را پنهان كرده است. در مجموع پسيج به اين نتيجه 
و   2013-14 سال هاي  بين  توليد  هزينه هاي  كه   رسيد 
1۶-2015 همواره باالتر از قيمت فروش محصوالت بوده است.

از  بسياري  كه  گرفت  نتيجه  گونه  اين  مي توان  بنابراين 
كارخانه هاي توليدي همچنان در حال ضرر هستند هر چند 

اين ضرر و زيان جزيي باشد.
منعكس  نيز  بخش  اين  كلي  بدهي هاي  در  قضيه  اين 
شده است. با توجه به اطالعات حوزه بانكي، صنعت در پايان 
فصل 1۶-2015 )آوريل – مارس( با يك ركورد بدهي 95 
ميليارد رئالي مواجه بود كه در مقايسه با رقم 80 ميليارد 
مي دهد.  نشان  را  درصد   18 افزايش  گذشته  سال  رئالي 
انجمن توليدكنندگان يونيكا تخمين زدند كه درآمد آخرين 
برداشت اين بخش در حدود 84 ميليارد رئال برزيل باشد كه 
يك افزايش 17 درصدي نسبت به فصل گذشته دارد ليكن 

همچنان پايين ترين سطح بدهي هاي آن است.
به نظر مي رسد تنها چند گروه محدود در زمينه توسعه 
آنها گروه سائو   از  مزارع خود سرمايه گذاري كرده اند. يكي 
مارتينهو است كه اعالم كرد حدود 42 ميليون رئال برزيل 
را در يوزينا سانتا كروز، جهت افزايش ظرفيت ساالنه خود 
تن  ميليون  به 5/2  تن  ميليون  از 4/5  نيشكر  فرآوري  در 
كارخانه  چهار  داراي  گروه  اين  است.  كرده  سرمايه گذاري 
مي باشد كه كل ظرفيت نيشكر خرد شده آنها به 22 ميليون 
تن مي رسد.با توجه به مشكالت جاري مجموعه صنعت شكر 
و اتانول، گروه اوليوريا در اوايل سال 201۶ پيشنهاد داد كه 
سهامداران، كاهش تقريباً 70 درصدي روي 735 ميليون 
دالر سهامشان رابه صورت اوراق بهادار بپذيرند. پيش از اين 
بزرگ ترين گروه آسياب نيشكر در گروه اوليوريا كوپرسوكار، 
داراي  اوراق  اين  بودند.  كرده  منتشر  بهادار  اوراق  نوع  سه 
براي سال 2018، سررسيد  سررسيد 300 ميليون دالري 
135 ميليون دالر در سال 2020 و سررسيد 300 ميليون 
دالر در سال 2022 مي باشد. اوليوريا پرداخت بهره به اوراق را 

در ژوئن 2014 متوقف كرده است.
با سررسيد طوالني تر  اوراق قرضه جديد  اوليوريا، صدور 
را به جاي اوراق قديمي پيشنهاد داده است. اين شركت در 
تالش است تا نرخ بهره را در بازپرداخت هاي طوالني بيشتر 
كاهش دهد. نرخ اوراق قرضه اصلي بين 10 درصد تا 11/75 
درصد مي باشد. اين گروه مالك چهار آسياب نيشكر در ايالت 
انرژي زيستي بي نهايت، طرح  سائوپائولو مي باشد.طلبكاران 
تغيير ساختاري شركت براي شروع به وضعيت ورشكستگي 
را رد كرده اند. اين گروه كه توسط شركت برتين اداره مي شود 
داراي شش كارخانه در چهار ايالت مي باشد كه سه كارخانه آن 
تعطيل شده اند. بر اساس اين طرح، شش كارخانه به سه بلوك 
تقسيم مي شوند. پيشنهاد شد يكي از بلوك ها كه متشكل از 
كارخانه هاي آلكانا و ديسا مي باشد به يك گروه از طلبكاران 
)براي 350 ميليون رئال ديون( ارايه شود. با اين حال، اين گروه 
پيشنهاد مذكور را رد كردند. كارخانه ايبيرالكول و يوزيناوي به 
يك گروه از صندوق هاي سرمايه گذاري )كه 1/۶ ميليارد رئال 
برزيل به آن بدهكار هستند( منتقل مي شود. بلوك سوم شامل 
كارخانه هاي كريداسا و كپار توسط انرژي زيستي بي نهايت 

جديد اداره مي شود.
با اين حال، تنها گروه هاي كوچك نيستندكه براي بقا در 
به گزارش مطبوعات محلي، ممكن  حال مبارزه مي باشند. 
است اودبريچ به عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي برزيل، 
مجبور شود كل سهامش در شركت پتروشيمي براسكم و يا 
بخشي از آن را به فروش برساند تا بدين ترتيب از ورشكستگي 
واحد كشت و صنعت فعال خود در توليد بخش شكر و اتانول 
فرآوري  ظرفيت  نظر  از  گروه  كند.OA سومين  جلوگيري 

از رايزن و بيوسو قرار دارد.  نيشكر در برزيل است كه بعد 
اين شركت در سه سال از پنج سال پس از 2011، زيان هاي 
سنگيني را ثبت كرده است. تنها سود ثبت شده براي اين 
شركت در سال 2014 بود كه با توجه به فروش منافع توليد 
و  واحد شكر  بدهي هاي  برق حاصل شد. مجموع  همزمان 
اتانول اين مجموعه در حدود 13 ميليارد رئال است، درحالي 

كه درآمدش اندكي بيش از 2/5 ميليارد رئال مي باشد.
بدهي انباشته طلبكاران داخلي و خارجي شركت مادر به 
100 ميليارد رئال برزيل مي رسد. اودبريچ، كه داراي 38 درصد 
سهام )اما 50/1 درصد از حق رأي( در براسكم مي باشد با ارسال 
بيانيه اي به پست الكترونيكي رويترز، هر گونه قصد فروش سهام 
از  پرونده اي  در حال حاضر  تكذيب كرد.  را  براسكم  در  خود 
اودبريچ در خصوص دخالتش در يك اختالس و نفوذ واسطه اي 
در مراجع برزيل تحت بررسي مي باشد. در ابطه با اين رسوايي، 
تا  سال 2008  از  را  شركت  كه  خانواده  اين  اعضاي  از  يكي 
همين اواخر اداره مي كرد در اوايل ماه مارس به 19 سال زندان 
محكوم شد.اين رسوايي منجر به تضعيف اودبريچ براي تأمين 
مالي شركت شد. بدهكاران اودبريچ عبارتند از مؤسسات بانكي 
برادسكو، ايتااو، سانتاندر، بانكو د. براسيل. بيش از نيمي از درآمد 

ساالنه 100 ميليارد رئالي اودبريچ از براسكم به دست مي آيد.

مخاطرات سیاسي
وضعيت سياسي در برزيل همچنان بسيار شكننده است و 
هر گونه تغيير جديد در افزايش رسوايي سوءاستفاده ها، نرخ ارز 
و متعاقب آن، فعاليت هاي صادراتي را تحت تأثير قرار مي دهد. 
افزايش اخير ارزش رئال با پيش بيني ها در خصوص ناگزير 
بودن استيضاح رييس جمهور ديلما روسف تحريك شد، اين 

اقدام تا حد زيادي به معني پايان دولت او خواهد بود.
انتظار مي رود تصميم مجلس سنا در خصوص رد يا پذيرش 
استيضاح تا 17 آوريل اعالم شود. براي انجام استيضاح بايستي 
342 عضو رأي موافق بدهند در حالي كه جهت توقف آن، 

دولت نيازمند حمايت 171 نفر از اعضا است.
پيش از اين در 1۶ آوريل، حزب جنبش دموكرات برزيل 
به عنوان شريك اصلي اتئالفي خانم روسف به اعضايي كه در 
سمت هاي وزارتخانه ها بودند دستور داد تا از سمت خود استعفا 
دهند، هر چند تاكنون تنها هنريك آلوز )وزير گردشگري(، 
از دولت حزب  را ترك كرده است. كناره گيري  پست خود 
جنبش دموكرات برزيل در كانون توجه ميشل تمر )معاون 75 
ساله رييس جمهور( نيز قرار گرفت. در صورت استيضاح خانم 
روسف، وي جايگزين او خواهد شد. آقاي تمر كه در خصوص 
مسائل فساد تحت بررسي است گفته بود كه برنامه ريزي هايي 

در زمينه كاهش طرح هاي رفاهي جهت تحت كنترل قرار 
دادن بحران اقتصادي برزيل انجام مي گيرد.

جانشين بالقوه يك جايگزين تفرقه انداز است و طي يك 
كه  معتقدند  درصد  تنها 1۶  كه  شد  مشخص  نظرسنجي 
دولت اوخوب يا عالي خواهد بود. پس از كناره گيري حزبش 
از حمايت دولت، يك دادخواست براي استيضاح آقاي تمر 
تنظيم شد كه پس از آن مورد حمايت ديوان عالي كشور قرار 
گرفت.با توجه به اين وضعيت، اين سؤال پيش مي آيد كه آيا 
پايان دولت ديلما واقعاً راهي را براي شروعي جديد مي گشايد؟

ركورد تولید نیازمند شرایط آب و هواي ایده آل مي باشد
در حال حاضر به نظر مي رسد كه بهترين راه مقابله با تمام 
ترديدهاي پيش روي اين صنعت، با كمك تمام سناريون صورت 
مي پذيرد.در شرايط آب و هواي ايده آل، بخش شكر ممكن است 
قادر به فرآوري حدود ۶20 ميليون تن نيشكر باشد. اين رقم 
بيش از توليد ۶05 ميليون تن سال 1۶-2015 است. انتظار 
 )TRS مي رود بازده شكر به 135 كيلوگرم در هر تن )بر اساس
افزايش يابد كه از 131 كيلوگرم فصل گذشته بيشتر مي باشد. 
بر اساس سهم 42/5 درصد براي شكر، توليد اين شيرين كننده 
در حدود 33/9 ميليون تن خواهد بود در حالي كه رقم مورد 

انتظار براي سال 1۶-2015 معادل 30/7 ميليون تن است. 
 توليد اتانول نيز مي تواند به حدود 27/4 ميليارد ليتر برسد.

در جهان كمتر ايده آل، حجم نيشكر خرد شده مي تواند بين 
۶00 تا ۶10 ميليون تن باشد كه عمدتاً به دليل محدوديت 
در ظرفيت كارخانه مي باشد. در اين زمينه اشاره به اين موضوع 
مي تواند مفيد باشد كه پردازش واقعي نيشكر در طي فصل 
14-2013 به اوج خود رسيد، درست زماني كه 50 ميليون 
تن نيشكر در طول دو هفته خرد شد. در تمام فصول پس از 
آن، حداكثرتوان زير اين سطح باقي مانده است.به احتمال زياد 
بيشتر زيان ها )اما نه همه آنها( به اتانول تحميل شود. پتروبراس 
بايد همسو با كاهش ارزش جهاني نفت، تصميم به كاهش 
ميزان  است  ممكن  استدالل حتي  اين  بگيرد  بنزين  قيمت 
كاهش بيشتر نيشكر در توليد اتانول را به ارمغان آورد. در اين 
مورد توليد اتانول مي تواند 1/5-1 ميليارد ليتر كمتر از سناريوي 
شرايط آب و هواي ايده آل باشد.لذا در فصل 17-201۶ خواهيم 
ديد كه كارخانه ها، تغيير توليد شكر بيشتر نسبت به اتانول را 
ترجيح مي دهند. عليرغم وجود اين ترديد كه آيا صنعت برزيل 
قادر به فرآوري ركورد محصول نيشكر هست يا خير؟ به نظر 

مي رسد توليد اتانول با كاهش زيادي مواجه خواهد بود.
منبع: نیشكر نیوز
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مديرعامل شركت بازرگاني 
توسعه نيشكر خبر داد: 

عرضه روزانه ۸ هزار تن 
شكر در بورس كاال براي 

ايجاد تعادل در بازار
نيشكر  توسعه  بازرگاني  شركت  مديرعامل 
و صنايع جانبي گفت: بر اساس تصميم وزارت 
جهاد كشاورزي قرار است روزانه 8 هزار تن شكر 

در بورس كاال براي تعادل بازار عرضه شود. 
عليرضا حميدي گفت: ميزان عرضه روزانه 8 
هزار تن شكر در بورس كاالي ايران مناسب است 
و عرضه شكر در بورس كاالي ايران موجب كوتاه 
شدن دست دالالن و واسطه ها از اين محصول و 
رسيدن آن به دست مصرف كننده واقعي مي شود. 
مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي با اشاره به اينكه بر اساس تصميم 
وزارت جهاد كشاورزي قرار است روزانه 8 هزار تن 
شكر در بورس كاال براي تعادل بازار عرضه شود 
افزود: بازار مصرف شكر كشور حدود ۶ هزار تن 
در روز است و بر اين اساس قرار بر عرضه 8 هزار 
تن شكر در بورس كاال شده است. به اين ترتيب 
عرضه شكر بيش از تقاضا است و جاي نگراني 

بابت كمبود عرضه نيست. 
در  شكر  تن  هزار   8 روز  در  داد:  ادامه  وي 
بورس كاالي ايران عرضه مي شود كه از اين ميزان 
3 هزارتن توسط شركت بازرگاني توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي و 5 هزار تن ديگر آن توسط 
مي شود.  عرضه  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت 
همچنين همانطور كه گفته شد اين ميزان عرضه 
بيش از تقاضا است و بطور مثال روز گذشته يك 

هزار تن شكر روي تابلو ماند و مازاد بود. 
مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي اذعان داشت: در واقع عرضه شكر 
ايران سبب مي شود كه شكر  در بورس كاالي 
به دست مصرف كننده واقعي، با قيمت مصوب 
ترتيب دست دالالن و واسطه ها  اين  به  برسد. 
است  درحالي  اين  مي شود.  كوتاه  بازار  اين  از 
كاال  بورس  مكانيسم  از  خارج  شكر  عرضه  كه 
سبب مي شود شكر به جاي رسيدن به دست 
مصرف كننده واقعي به كساني فروخته شود كه 
پول بيشتري پرداخت مي كنند و واسطه هستند. 
طريق  از  بازار  تنظيم  كرد:  اضافه  حميدي 
مكانيسم بورس كاال از تعيين دستوري قيمت در 
بازار به مراتب بهتر است و در واقع اين نوع عرضه 
شيوه اي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه 
براي  همچنين  مي شود.  استفاده  آن  از  يافته 
قيودي  ايران  كاالي  بورس  در  شكر  خريداران 
شكر  واقعي  مصرف كنندگان  كه  دارد  وجود 
شناسايي مي شوند. به اين ترتيب مصرف كنندگان 
بهره برداري  و  ساخت  پروانه  كه  شكر  واقعي 
دارند و فعال هستند مدارك خود را به بورس 
كاال ارائه مي كنند و با تأئيد از سوي مسؤوالن 
مربوطه، اجازه خريد شكر را دريافت مي كنند. به 
گفته مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي، شفافيت معامالت در بورس و 
رسيدن محصول به دست مصرف كننده نهايي از 

مزاياي عرضه شكر در بورس كاالي ايران است.

بازار شكر به زودي متعادل مي شود
ادامه از صفحه اول

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با توجه به نياز داخلي شكر به 
واردات و درخواست انجمن صنفي قند و شكر در اسفند ماه سال گذشته 
براي واردات برنج و تنظيم بازار اين كاال، مجوز واردات از سوي وزارت 
جهاد كشاورزي با تأخير 1. 5 ماهه صادر مي شود، و يكي از داليل گراني 
شكر در بازار هم اين موضوع عنوان مي شود، بيان داشت: وزارت جهاد 
كشاورزي با انجمن صنفي قند و شكر كه به عنوان بازوي وزارتخانه تنظيم 
بازار قند و شكر را برعهده دارد در تمام موضوع مربوط به توليد، واردات 
و تنظيم بازار اين كاال همراه هستيم. قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در 
امور بازرگاني با بيان اينكه تأخير چند روزه در مجوز واردات شكر را قبول 
دارد، بيان داشت: تأخير 1/5 ماهه براي صدور اين مجوز را قبول ندارم. 
مهرفرد با بيان اينكه اواسط شهريور ماه شكر توليد داخل به بازار مي رسد، 
گفت: ميزان مصرف ماهانه شكر در كشور حدود 180 هزار تن است در 
حالي كه در حال حاضر ذخاير شكر كشور بيش از 450 هزار تن است. 
وي با بيان اينكه بخشي از 500 هزار تن شكر وارداتي به كشور وارد شده 
يا در حال ورود به كشور است، بيان داشت: بنابراين با اين ميزان شكر 
تا 2 ماه آينده كه توليد داخل آغاز مي شود هيچ كسري در بازار شكر 
وجود ندارد و حتي بيشتر از نياز مصرفي شكر موجود است. مهرفرد با 
بيان اينكه در طول 3 سال گذشته سياست هاي وزارت جهاد تغيير كرده 
است، گفت: سياست هاي انتخابي توسط وزارت جهاد كشاورزي جواب 
داده است. قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني بيان داشت: 
نخستين سياست وزارت جهاد كشاورزي حمايت از توليد داخلي و دومين 
سياست هم متعادل كردن واردات به جاي واردات بي رويه است. وي با 
بيان اينكه سياست سوم وزارت جهاد كشاورزي تعادل در عرضه و ايجاد 
تعادل قيمت است، تصريح كرد: حدود 57 كارخانه چغندري در كشور 
وجود دارد كه نزديك 800 هزار تن شكر توليد مي كنند و فرآيند آنها 
در توليد اين محصول تبديل چغندر به شكر خام و سپس شكر سفيد 
است اما كارخانه هاي تصفيه شكر بخشي از اين فرآيند يعني تنها تبديل 
شكر خام به شكر سفيد را انجام مي دهند. مهرفرد بيان داشت: اگرچه 
انجمن صنفي كارخانه هاي تصفيه شكر ظرفيت اين كارخانه ها را ساالنه 
۶00 هزار تن عنوان مي كند اما با توجه به فرسودگي دستگاه ها و ساير 

موارد ظرفيت عملي اين كارخانه ها بسيار كمتر از اين رقم است. 

راهكارهاي وزارت جهاد براي تأمین شكر خام كارخانه هاي تعطیل
براي حل مشكل  بازرگاني  امور  در  وزير جهاد كشاورزي  قائم مقام 
كارخانه هاي تصفيه شكر كه در حال حاضر با كمبود شكرخام يا مواد اوليه 
مواجه شده اند، گفت: وزارت جهاد 3 راهكار را در اين رابطه پيشنهاد كرده 
كه نخستين راهكار اين است كه تمام شكر خام وارداتي ذخاير استراتژيك 
شركت بازرگاني دولتي، براي تصفيه به صورت كارمزدي در اختيار اين 

كارخانه ها قرار مي گيرد. 
وي با اشاره به اينكه راهكار دوم واردات موقت شكر خام است، بيان 
داشت: واردات شكر خام با هدف صادرات آزاد است و واردكنندگان اين 
بخش بدون حقوق ورودي و تعرفه گمركي مي توانند اقدام به اين كار 
كنند. مهرفرد با بيان اينكه كارخانجات نيشكري كه حدود 750 هزار 
تن شكر توليد مي كنند در فرآيند اول توليد اين محصول را به شكر 
خام تبديل مي كنند، بيان داشت: اين كارخانه ها عرضه كننده شكر خام 
هستند كه كارخانه هاي تصفيه شكر مي توانند از آنها شكر خام و مواد 
مورد نياز كارخانه خود را تأمين كنند. قائم مقام وزير جهاد كشاورزي با 
بيان اينكه كارخانجات تصفيه شكر به اشتباه فكر مي كنند كه اگر شكر خام 
را خودشان وارد كنند قيمت براي آنها ارزانتر تمام مي شود، گفت: مجوز 
واردات شكر در راستاي پرداخت بدهي دولت به كارخانجات قند و شكر 
صادر شده و با سود حاصل از واردات شكرخام توسط كارخانه هاي قند و 
شكر دولت مابه التفاوت قيمت عرضه شكر در بازار و قيمت مصوب را به 
اين كارخانه ها پرداخت مي كند. مهرفرد در ادامه با اشاره به ميزان واردات 
شكرخام در سال هاي گذشته بيان داشت: در سال 85 ميزان واردات شكر 

2/5 ميليون تن بود در حالي كه نياز مصرفي كشور 2 ميليون و 100 هزار 
تن بوده است. قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني تصريح كرد: 
در آن زمان تعرفه واردات شكر به صفر رسيد و همين موضوع واردات را 
افزايش داد. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا رانت در واردات شكر در 
آن سال ها اتفاق افتاده و آيا در زمينه واردات شكر سلطان داريم، گفت: 
من در آن زمان در دولت نبودم. مهرفرد تصريح كرد: با كاهش تعرفه 
عمالً از كشاورز خارجي و از توليد كننده خارجي حمايت مي شده است 
اما وزارت جهاد كشاورزي در 3 سال گذشته با حمايت از توليد داخلي 
و كشاورز داخلي روند توليد و واردات را به نفع توليد داخلي تغيير داده 
است. قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني بيان داشت: در 
روند علمي وزارت جهاد كشاورزي در حمايت از توليد داخلي امروز مزارع 
كشور با مترقي ترين مزارع اروپا رقابت مي كند. وي با بيان اينكه در كشت 
چغندر اقدام به توليد پاييزه آن كرده ايم، گفت: با توجه به كم آبي به 
سمت مصرف آب سبز حركت كرده ايم. مهرفرد با تأكيد اينكه به هر حال 
مشكالتي وجود داشته كه افزايش قيمت شكر صورت گرفته است، بيان 
داشت: شكر به اندازه كافي در كشور موجود است و به زودي قيمت اين 
كاال كاهش مي يابد. قائم مقام وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: با وجود 
اينكه جو رواني براي كمبود شكر در كشور ايجاد شده اما شكر عرضه شده 
در بورس مشتري ندارد و ميزان تقاضا بسيار كمتر از مقدار عرضه است. 

دالیل متعدد داشت
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در پاسخ به اين 
سؤال كه چه مدت در صدور مجوز واردات شكر از سوي وزارتخانه تأخير 
صورت گرفته است، گفت: 30 تا 35 روز وزارت جهاد كشاورزي در صدور 
مجوز واردات شكر تأخير داشت اما بارندگي های 40 روز برزيل هم مانعي 
براي تسريع در واردات شكر شد و اين دو عامل منجر به تأخير واردات 
اين كاال به كشور شد. وي درباره سود حاصل از واردات شكر خام اظهار 
داشت: سود حاصل از شكر خام با مابه التفاوت قيمت شكر مصوب و قيمت 
شكر در بازار تهاتر مي شود. دانايي در پاسخ به اين سؤال كه مجوز واردات 
براي تصفيه طلب 500 ميليارد توماني دولت به انجمن صنفي كارخانه هاي 
قند و شكر داده است، آيا واردات شكر اين ميزان سود دارد، گفت: با 
واردات شكر بخش كوچكي از طلب دولت به كارخانه ها تأمين مي شود. 
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در پاسخ به اين سؤال كه 
سلطان شكر كيست، از اعالم اسامي امتناع كرد و گفت: با صفر شدن تعرفه 
شكر در دولت نهم سه چهار نفر اقدام به واردات شكر مي كردند. دانايي در 
پاسخ به اين سؤال كه به عنوان متولي تنظيم بازار شكر چه پاسخي در 
قبال افزايش هزار توماني قيمت شكر داريد، گفت: براي تنظيم بازار شكر 
دو ماه پيش شكر را در بورس عرضه كرديم اما عده اي از دالالن شكر را 
از بورس جمع آوري كردند و مانع رسيدن اين كاال به دست مصرف كننده 
واقعي با قيمت مصوب شدند. وي با بيان اينكه بنابراين براي حل اين 
مسأله عرضه شكر در بورس را به توليد كنندگان و مصرف كنندگان بزرگ 
شيريني و شكالت اختصاص داديم، بيان داشت: متأسفانه باز هم افرادي با 
پروانه بهره برداري اقدام به خريد شكر از بورس كاال كردند و اين افراد شكر 

خريداري شده را نه براي صنعت بلكه در بازار رسوب دادند. 

ستاد تنظیم بازار سخنگو ندارد
ماني جمشيدي كارشناس كشاورزي با اشاره به عدم شفاف سازي دولت 
درباره مصوبات و آمارهاي توليد داخلي و واردات محصوالت كشاورزي، گفت: 
با توجه به اينكه ستاد تنظيم بازار سخنگو ندارد تصميم گيري درباره كاالهاي 
اساسي اطالع رساني و شفاف سازي نمي شود. وي با بيان اينكه تأخير در 
صدور مجوز واردات شكرخام بازار اين كاال را بهم ريخت بيان داشت: در 
بهمن ماه سال گذشته انجمن صنفي قند و شكر نياز وارداتي به اين كاال را به 
وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد اما وزارت جهاد با تأخير دو ماهه در اواخر 
فروردين 95 مجوز واردات اين كاال را صادر كرد. وي افزود: سياست هاي 
حمايتي وزارت جهاد در حمايت از توليد داخلي نبايد به واردات گره بخورد.
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جنگ زرگري در نشان دادن كمبود شكر براي واردات
معاون شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه هيچ كمبود شكري 
با توجه به رصد بازار اين شركت وجود ندارد، گفت: متأسفانه دو كارخانه 

از سهميه شكر خود سوء استفاده كرده و در بازار آزاد فروختند. 
حسن عباس معروفان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوي 
برخي انجمن ها درباره ناياب شدن شكر در بازار، گفت: با توجه به رصد 
بازار توسط شركت بازرگاني دولتي هيچ گونه كمبودي در شكر وجود 
ندارد. معاون بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه توليد 
داخلي به اندازه كافي است، گفت: در سال هاي 93 و 94 به ترتيب 
بيش از يك ميليون و 200 هزار تن و حدود يك ميليون و 500 
هزار تن شكر سفيد در كشور توليد شده است و نسبت به سال هاي 
قبل تر توليد داخلي شكر رشد داشته است. وي با اشاره به اينكه شكر 
به اندازه كافي به كشور وارد شده و ذخاير استراتژيك كشور تأمين، 
 است، تصريح كرد: نياز روزانه كشور حدود ۶ هزار تن و نياز ساالنه بين

2 ميليون و 200 هزار تن تا 2 ميليون و 300 هزار تن است. 
ماه  ابتداي  از  بيان داشت: 30 هزار تن شكر سفيد  معروفان 
مبارك رمضان در قالب طرح ضيافت رمضان و براساس مصوبه 
در  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت  توسط  بازار  تنظيم  كميته 
فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه شد و تا روز گذشته هم ادامه داشت. 
وي افزود: اين 30 هزار تن شكر با قيمت مصوب 2300 تومان 
در فروشگاه ها ي زنجيره اي توزيع شد و فروشگاه ها هم با درصدي 

افزايش قيمت آن را به مصرف كننده عرضه كردند. 
معاون شركت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به گاليه صنف 
و صنعت مبني بر اينكه به دليل ناياب بودن شكر خام ناچار به 
تعطيلي شده اند، افزود: تعطيلي هيچ كارخانه اي تصفيه شكر به 
دليل ناياب بودن اين محصول اتفاق نيفتاده است و تعطيلي 

كارخانه تصفيه شكر ورامين خواسته صاحبان آن بوده است. 
معاون بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران بيان داشت: 
در ۶ ماه گذشته 30 هزار تن شكر خام براي تصفيه به كارخانه 
تصفيه شكر ورامين تحويل داده شده است كه اين كارخانه 
هنوز بخشي از شكر سفيد را آماده نكرده و به ما تحويل نداده 

است. وي با اشاره به افزايش جهاني قيمت شكر تصريح كرد: 
دامنه اين افزايش قيمت به ايران نرسيده است، زيرا واردات شكر 
خام شركت بازرگاني دولتي از خريداري قبلي بوده است و اين 
شركت هنوز شكرخام با قيمت جديد جهاني خريداري نكرده 
است. معاون بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران بيان داشت: 
در 4 روز گذشته 32 هزار تن شكر سفيد در بورس كاال عرضه 
شده است و بيش از 300 شركت اين كاال را خريداري كردند. 

وي با بيان اينكه امروز در محل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان جلسه اي با انجمن هاي مربوطه از جمله انجمن  
توليدكنندگان، شيريني و شكالت برگزار شد بيان داشت: در اين 
جلسه صاحبان صنايع اذعان داشتند كه قيمت عمده هر كيلو از اين 
محصول به 2۶00 تومان كاهش يافته و بازار تقريباً به آرامش نسبي 
رسيده و با اين شرايط پيش بيني مي شود كه قيمت عمده اين كاال 
تا ساعت 4 امروز به 2500 تومان برسد. معروفان گفت: توصيه ما به 
دالالن و بنكداران اين است كه با توجه به موجودي شكر در كشور 
به اميد افزايش قيمت اين كاال نباشد و در صورت ذخيره اين كاال هر 
چه زودتر آن را به بازار عرضه كنند. وي درباره افزايش قيمت شكر 
سفيد در خرده فروشي ها اظهار داشت: نظارت بر قيمت عرضه كاال 
در خرده فروشي ها بر عهده سازمان هاي ناظر از جمله بازرسي كل 

كشور و سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي است. معروفان با بيان 
اينكه شركت بازرگاني دولتي ايران عالوه بر تأمين شكر داخلي 17 
هزار و 500 تن شكر سفيد به عراق صادر كرده است، گفت: بخشي 
از 32 هزار تن شكر سفيد عرضه شده در بورس كاال خريدار نداشته 
و اين موضوع ناشي از فراواني اين كاال در بازار است. معاون بازرگاني 
شركت بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اين سؤال كه براي تأمين 
نياز شكرخام كارخانه هاي تصفيه شكر چه كاري انجام شده است، 
تصريح كرد: دولت اجازه واردات شكر خام به كارخانه هاي تصفيه 
شكر را براي جلوگيري از داللي نمي دهد و در حال واردات شكرخام 
براي عبور موقت آزاد است. معروفان بيان داشت: همچنين شكرخام 
وارداتي توسط شركت بازرگاني دولتي براي تصفيه در اختيار اين 
ماه گذشته  در ۶  تصريح كرد:  داده مي شود. وي  قرار  كارخانه ها 
1۶8 هزار تن شكر خام توسط شركت بازرگاني دولت براي تصفيه 
در اختيار كارخانه هاي تصفيه شكر قرار گرفته شده كه متأسفانه 
كارخانه تصفيه شكر ميبد هنوز بخشي از شكرخامي را كه به آنها 
براي تصفيه تحويل داده شده به ما بازنگردانده است. معروفان گفت: 
شكر خام كارخانه هاي تصفيه شكر تأمين است و در حال حاضر 
شركت بازرگاني دولتي آماده تحويل 50 هزار تن شكر خام جهت 
تصفيه به اين كارخانه ها است كه حتي برخي از اين كارخانه ها از 
پذيرش شكر خام براي تصفيه به بهانه هاي مختلف سرباز مي زنند. 
معاون بازرگاني شركت بازرگاني دولتي با اشاره به اينكه تا هفته 
آينده 70 هزار تن ديگر شكر خام به كشور وارد مي شود، گفت: 
اين مقدار شكرخام هم قطعاً براي تصفيه در اختيار اين كارخانه ها 
قرار مي گيرد. وي با تأكيد بر اينكه شكر خام مورد نياز كارخانه هاي 
تصفيه شكر وجود دارد، اما برخي از كارخانه ها از پذيرش آن سرباز 
مي زنند، گفت: دو كارخانه تصفيه شكر، شكر خامي را كه از شركت 
بازرگاني دولتي در ۶ ماه گذشته تحويل گرفته نه تنها به ما تحويل 
فروش رسانده اند. معروفان گفت:  به  آزاد  بازار  در  بلكه  نداده اند، 
شركت بازرگاني دولتي از اين دو كارخانه شكايت مي كند و از 
اين پس هم به اين دو كارخانه شكرخام براي تصفيه نمي دهيم.

و خرج  از دخل  منتشر شده  آمار  آخرين 
خانواده هاي ايراني از سوي بانك مركزي مربوط 
به سال 1393 است. بر اساس آمارهاي مندرج 
در اين آمار هر خانوار ايراني شهرنشين در سال 
1393 رقمي معادل 81 هزار تومان براي خريد 
قند و شكر اختصاص داده است. در صورتي كه 
نفر در سال 1393  را حدود 4  تعداد خانوار 
لحاظ كنيم هر نفر ايراني شهرنشين در سال 
1393 رقمي حدود 20 هزار تومان براي قند و 

شكر براي سال 1393 هزينه كرده است.
يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه يك 
ايراني در روز كمتر از 700 تومان براي قند 
و شكر هزينه كرده است كه از هزينه خريد 
يك بستني ارزان قيمت نيز كمتر است. كل 
هزينه اي كه خانوارهاي شهرنشين ايراني در 
سال 1393 براي خريد قند و شكر اختصاص 
داده اند نزديك 3 دهم درصد از كل هزينه هاي 
اين در  يادشده است.  آنها در سال  خوراكي 
حالي است كه در همين سال هر خانوار ايراني 
به طور متوسط 272 هزار تومان براي خريد 
روغن  ها و چربي ها اختصاص داده است كه 8 
خانوارهاي  خوراكي  هزينه  كل  درصد  دهم 

ايراني است.يك تقسيم ساده محاسباتي نشان 
مي دهد در سال 1393 هر خانوار شهرنشين 
براي  كه  هزينه اي  برابر  به 4  نزديك  ايراني 
خريد  به  را  است  داشته  شكر  و  قند  خريد 
خوراكي ها و چربي ها داده است. با توجه به 
اينكه رشد قيمت قند و شكر در سال هاي اخير 
عموماً كمتر از رشد نرخ تورم عمومي بوده 
است و با توجه به اينكه بر پايه تصميم هاي 

دولت ها قيمت مواد اوليه و مزد كارگران كه دو 
عامل اثرگذار بر قيمت تمام شده شكر است و 
همچنين ميزان اندك سهم هزينه قند و شكر 
در كل هزينه ها، آيا افزايش قيمت كوتاه مدت 
اين محصول آنقدر حايز اهميت بود كه برخي 
از افراد، اصناف و رسانه ها با هدف هاي گوناگون 

جنجال درست كنند؟
به نظر مي رسد هدف اصلي از جنجال هاي 

چند هفته اخير بيش از آنكه دلسوزي براي 
انحرافي  ريل گذاري  باشد،  مصرف كنندگان 
براي مجموع تصميم هاي كارآمد دو سال اخير 
بوده و هست. وزارت جهاد كشاورزي به همراه 
تشكل  مربوطه و كارخانه هاي قند و شكر در 
2 سال اخير با اعتمادسازي توانسته اند بدون 
خودكفايي  ضريب  هياهو  بدون  و  سروصدا 
شكر را افزايش داده و راه خروج ميليون ها دالر 
ارز كمياب براي واردات شكر را مسدود و راه 
سودهاي بادآورده به سمت يك گروه كوچك 

را تنگ كنند. 
اين اتفاق كمي نيست و با توجه به مجموعه 
بازرگاني  و  داخلي  توليد  با  مرتبط  تحوالت 
كه  پيش  دو سال  تا همين  از 1385  شكر 
كوچك  گروه  يك  نصيب  بزرگي  رانت هاي 
كرد، اقدام مشترك وزارت جهادكشاورزي و 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر موجب 
بررسي ها  است.  شده  رانت خواران  ناراحتي 
گويا  افراد  از  عده اي  كه  مي دهد  نشان 
منتظر يك اشتباه بودند تا شرايط مطمئن 
بازار را نشانه رفته و هدف بزرگ رسيدن به 

خوداتكايي در شكر را مخدوش نشان دهند.

جنجال براي شكري كه 3 دهم درصد كل هزينه خوراكي خانوارها را تشكيل مي دهد

ريل گذاري انحرافي براي قند و شكر ناكام ماند
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شکر
انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

فاصله  كه  مي دانند  نيك  و شكر  قند  فعاالن صنعت  و  كارشناسان 
بايد  توليد داخلي و مصرف كل قند و شكر هنوز پر شدني نيست و 
برنامه ريزي كرد تا به نقطه عطف و مطمئن رسيد. از طرف ديگر اما 
همين كارشناسان و دلسوزان از اينكه در يك دوره 10 ساله ۶/2 ميليارد 
دالر ارز براي واردات اين محصول از كشور خارج شد خرسند نيستند. 
اين ناخرسندي بيش از آنكه به هر مسأله اي برگردد به ناشنوايي عمدي 
كساني برمي گردد كه در سال هاي 1385 كه توليد در اوج خود بود 

دستور واردات يك ميليارد دالر شكر را صادر كردند. 
همين گروه بود كه بار ديگر در سال 1391 و در اوج گرفتاري هاي 
ارزي، دستور واردات يك ميليارد دالري شكر را صادر كردند. اكنون اين 
سؤال را مي توان طرح كرد كه چرا وقتي واردات شكر از 2/5 ميليون تن 
سال 1385 به 500 هزار تن سال 1394 سقوط كرد قيمت ها سر به 

فلك نگذاشتند و شهروندان نيز احساس نارضايتي نداشتند. 
اميد است كه در سال هاي باقي مانده از دهه 1390 بتوان توليد قند 
و شكر را با رعايت اصول اقتصادي به جايي رساند كه تكافوي مصرف 

كل را بدهد.

حيف آن 6 ميليارد دالر 

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385   تا سال 1395

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
13851549411120530719218722319429824027۶

2481 1542483595۶487110۶3125014731۶۶819۶522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138۶23۶22811254111133۶155۶5275038

1170 23۶4۶457۶۶307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324۶8۶512۶1۶993

1101 285714523438355۶580۶4871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
138811910857۶44233944۶457412273

877 1192272843483904235175۶3۶08۶82804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
1389۶91071322343123301۶111280۶373132

1805 ۶917۶30854285411841345145715371۶001۶731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۶
139002412۶83013843118171811425۶

1234 0243۶104405789820838855103۶11781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150۶91215515419۶19037228151307123

1۶81 50119240295449۶458358721100125115581۶81جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114۶115920711514۶134225227

1579 881031913053۶۶525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
13931۶51372115740۶7471980000

823 1۶5302513570۶10۶77724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.89.212701071751052524

521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
1395000

0 000جمع هر ماه + ماه هاي قبل

بها جمع واردات)دالر( جمع واردات)هزار تن( بها )دالر( خام )هزار تن( بها )دالر( سفيد)هزار تن( سال

197.380.000 707 177.25۶.000 ۶29 20.124.000 78 1384
1.017.454.4۶9 2.527 72۶.182.559 1.890 291.271.910 ۶37 1385
407.770.710 1170 274.4۶1.3۶7 822 133.309.344 348 138۶
325.013.345 1101 287.800.013 998 37.213.332 103 1387
324.۶4۶.020 877 315.82۶.114 850 8.819.90۶ 27 1388
704.520.407 1805 704.520.407 1805 0 0 1389
755.904.844 1234 752.105.334 1228 3.799.510 ۶ 1390

1.072.413.۶08 1۶80 1.072.413.۶08 1۶80 0 0 1391
832.187.958 1579 832.187.958 1579 0 0 1392
377.470.440 823 377.470.440 823 0 0 1393
171.837.527 521 151.358.524 472 20.479.003 49 1394

0 0 0 0 0 0 1395
۶.18۶.599.328 14024 5.۶71.582.324 1277۶ 515.017.005 1248 جمع

نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان خرداد ماه سال 1395
)ارقام به تن(
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