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تجار انحصارگر شكر در كمين غفلت دولت نشستهاند

بهمن دانايي
تكرار برخي رفتارها از س��وي مديران
دولت��ي در دههه��اي اخي��ر و در ارتب��اط با
مسايل صنعت اصيل و قديمي قندوشكر ايران
شگفتيآفرين است .اين تكرار كه هرچندگاه
يكبار در دولتهاي مختلف و با گرايشهاي
سياسي گوناگون شاهد آن هستيم ،راه را براي
بدبين��ي باز ميكند و خيال هر كارش��ناس و
فعال دلس��وز به اين مرزوب��وم را مخدوش
ميكند كه چراچنين رخدادهايي كه ميتواند
يكبار براي هميشه از زمين صنعت قندوشكر
ريشهكن شود دوباره و به شكلهاي پنهانتر
در براب��ر ديدگان ما قرار ميگيرد .اين تكرار
يك هس��ته مركزي دارد و چند شاخه فرعي
از دل اين هسته روييدهاند.
داس��تان اين است كه انگار قرار نيست
توليد داخلي قندوشكر به آستانه خوداتكايي
كامل رس��يده و دست و پاي برخي تاجران
انحصارگ��ر از ورود ب��ه اي��ن صنعت قطع
ش��وند .اين اتفاق خيلي س��اده رخ ميدهد
و باوركردني نيس��ت .ناگه��ان و درحاليكه
چغن��دركاران زحمتكش منتظرن��د تا بهاي
چغن��دري كه به كارخانهها دادهاند پرداخت
ش��ود ،در دستگاههاي دولتي كار تعيين نرخ
توافقي گير ميكند و كار به درازا ميكش��د
تا اينكه در يك گوش��ه دور در كشور معلوم
ميشود كه قندوشكر افزايش قيمت داشته و
يا كمياب است و آنگاه سيل انتقادها شروع
ب��ه حركت ميكند و بعدها معلوم ميش��ود
كه اين حرفها از يك محل منتشر ميشده
است .شوربختانه بايد گفت ،اين اتفاق را در
تابستان سال  95نيز شاهد بوديم .در تابستان
سال  95بازار شكر مختل شد و بهاي شكر تا
 4هزار تومان افزايش يافت و در اين شرايط
بود كه تمامي دستگاهها بسيج شدند تا نرخ
شكر قبل از آغاز بهرهبرداري اعالم شود كه
بت��وان بازار را به حالت عادي برگش��ت داد
اما امسال چون بازار شكر با تدابير انديشيده
شده و ايجاد ذخاير مكفي آرام بود ،محاسبه
و اعالم نرخ به درازا كش��يده شد و عجلهاي
براي اين امر وجود نداشت.
س��ؤال اينس��ت كه چرا بايد صبر كنيم
تا بازار مختل ش��ود و س��ودجويان به منافع
سرشار برسند و بعد تصميمگيري نماييم.
در چنين ش��رايط عجيبي بود كه مجلس
وق��ت ،در نيم��ه دوم ده��ه  ،80ناگزير ش��د
قان��ون تمرك��ز اختيارات مرب��وط به تجارت
خارجي محصوالت كش��اورزي را به وزارت
جهادكشاورزي دهد تا مديريت توليد و تجارت
يكپارچه شود .البته اين قانون سرچشمه خير
و برك��ت ش��ده و ميش��ود بهش��رطي كه از
ظرفي��ت آن بهطور كامل و بهش��كل كارآمد
استفاده ش��ود ،در غير اينصورت اين قانون
ني��ز به انب��وه قانونهاي مص��وب مجلس كه
بياثر ش��دهاند متصل ش��ده و مشمول مرور
زمان ميش��ود .در س��الهاي اخير بهويژه در
دول��ت يازدهم خوش��بختانه اراده و رويكرد
وزارت جهادكش��اورزي اس��تفاده كارآمد و
كام��ل از اي��ن قان��ون ب��ود و نوع��ي هنجار
بر فعاليت وزارتخانه در اينباره حاكم شد.

در صفحه 2

«نبايد از يك سوراخ چندبار گزيده شويد» و يا
«آدم مارگزيده از ريس��مان سياه و سفيد» ميترسد،
حال و روز توليدكنندگان قندوشكر و چغندركاران
ايراني در پايان مهرماه  1396است .در حاليكه دولت
محترم تعهد كرده و پيمان بسته است كه قيمت توافقي
قندوش��كر را در بهار هر سال اعالم كند تا در زمان
برداشت چغندر و نيشكر و شروع توليد كارخانهها
از اين بابت دچار تنگنا نش��وند ،اما شوربختانه بايد
گف��ت ،ديوانس��االري طوالني و برخي سس��تيها
كار را دش��وار ك��رد و تا پاي��ان مهرماه  1396گامي
در اي��ن مس��ير برداش��ته نش��د .برخ��ي ب��اور
دارن��د كه ممكن اس��ت دليل طوالني ش��دن زمان
اع�لام اين تصميم بهدليل بيپولي دولت باش��د .اما

عدماعالم نرخ ش��كر به مش��كالت نقدينگي دولت
ارتباطي ندارد.
دولت بيپول و تجار انحصارگر در كمين

ساعت -۲۴آمارهاي در دسترس اعالم شده از
س��وي بانك مركزي از دخل و خرج دولت نشان
ميدهد در  ۵ماه نخس��ت امس��ال خرج دولت ۴۷
هزارميلياردتومان بيشتر از دخلش بوده است.
اي��ن ناميزاني دخل و خ��رج در وضعيتي رخ
داده كه دولت هنوز اعتبارات عمراني تعهد ش��ده
در بودجه  ۱۳۹۶را پرداخت نكرده اس��ت .دولت
يازدهم با افزايش ۱۰درصدي پرداختها به صدها
هزار كارمند خود موافقت كردو در ش��رايط ركود

تجار انحصارگر شكر در كمين غفلت دولت نشستهاند
از همين صفحه
برخ��ي از آگاه��ان ميگوين��د تأخير در
پرداخ��ت پول گندم��كاران و تأخير در اعالم
قيمت توافقي قندوش��كر هردليلي كه داش��ته
باش��د پيامد آن رويگردان��ي توليدكنندگان از
كاشت گندم و چغندرقند است.
وقتي اين اتفاق بيفتد بيش از هر گروهي
بازرگانان انحصارگر دركمين نشسته كه سابقه
طوالني در واردات انحصاري قندوشكر دارند
و در س��ال  ۱۳۸۵توانس��تند  ۲.۵ميلي��ون تن
ش��كر را در يك زمان كوتاه وارد بازار داخل
كنند خوشحال هستند .واردات شكر در دوره
 ۸س��اله رياست محمود احمدينژاد بر دولت
راه را براي خروج براي واردات رقمي معادل
 ۵ميليارد دالر ارز هموار كرد و بازرگاناني كه
گفته ميشود از شمار انگشتان دو دستكمترند
سودهاي افسانهاي بردند .درصورتي كه تأخير
در اعالم قيمتها ادامه پيدا كند و كارخانههاي
توليد شكر نتوانند پول چغندركاران را پرداخت
كنند ش��رايط براي كاهش توليد چغندر آماده
و راه براي واردات صاف ميشود .عين همين
داس��تان براي گندم��كاران ني��ز در حال رخ
دادن اس��ت و برخي نشانهها از كاهش سطح
زيركشت گندم حكايت ميكنند .شايد دولت با
مقايسه قيمتهاي امروز شكر و گندم وارداتي
با قيمت توليد داخل به اين نتيجه رسيده باشد
كه بهتر اس��ت با اين وضع راه واردات هموار
شود و نوعي صرفهجويي پديدار شودكه البته

اگر چنين نيت و قصدي وجود دارد و بهمثابه
راهبردي جديد در دستوركار است بايد بهطور
شفاف از سوي دولت بيان شود باشد و البته از
پيامدهاي سياس��ي  -اقتصادي اين راهبرد نيز
محاسبه و پذيرفته شود.
كارشناسان باور دارند چاره بيپولي امروز
دولت بيان واقعيتهاس��ت و دولت نميتواند
و نباي��د كش��اورزان را س��ردرگم كند .رئيس
دول��ت ميتواند و بايد صريح و پوس��تكنده
به كشاورزان اعالم كند ديگر تمايل و توانايي
خري��د تضميني گن��دم و س��اير محصوالت
زراعي را ندارد و در يك دوره تعريف ش��ده
قصد آزادسازي دارد .درحال حاضر كاري كه
دولت خواسته يا ناخواسته انجام ميدهد كمك
به بازرگانان انحصارگري است كه از خرسندي
با دُم خود گردو ميشكنند و منتظر يك غفلت
از س��وي بدنه دولت هس��تند تا با سرعت باد
كشتي -كشتي شكر و گندم وارد كنند .برخي
از كساني كه مسايل را با بدبيني تحليل ميكنند
و البته نش��انههاي معتبري نيز دارند باورشان
اين اس��ت كه در ردههاي مياني مديران دولتي
كس��اني با چشمهاي باز و از سر آگاهي روند
نامنظم كردن پرداخت پول گندمكاران و اعالم
قيمت توافقي قندوشكر را ادامه ميدهند .دولت
دوازدهم بهجاي اينكه روندها را از نظم خارج
كند بهتر اس��ت با شفافيت راهبرد تازهاي اگر
دارد آن را به اطالع ذينفعان به ويژه كشاورزان
زحمتكش برساند.

نسبي فعاليتها كه به رشد كمتر درآمد
مالياتي در اين مدت منجر ش��ده است
در پديدار شدن اين كسري بودجه نقش
داشت .از سوي ديگر دولت در اقدامي
هيجاني و بر اس��اس راهبر توليد بيشتر
گن��دم داخلي راه را براي افزايش توليد
گندم با حمايت قيمتي بازكرد.
دول��ت اي��ران در س��ال زراع��ي
 1394-95تعهد خريد تضميني نزديك
ب��ه ۱۵ميليون گن��دم را داده و حاال در
تأمين اين ميزان پول با توجه به شرايط
موجود گير افتاده است .از سوي ديگر
و درحاليكه دولت يازدهم با افتخار از
رسيدن توليد ش��كر بهرقم  ۱.۷ميليون
تن در سال زراعي قبل سخن ميگويد
در اعالم تعيين قيمت توافقي شكر نيز
ماههاست تأخير دارد .برخي ناظران آگاه
اصراردارند يادآور كنند در خزانه دولت
پول كافي براي پرداخت خريد تضميني
گن��دم و پرداخ��ت مابهالتفاوت قيمت
توافقي ش��كر با قيمتهاي بازار وجود
ندارد و بههمين دليل س��ازمان برنامه و
بودجه دستبهدس��ت ميكند .از سوي
ديگ��ر و با وجود اينكه ش��كر توليدي
در كارخانهها بهدليل عدم اعالم قيمت
توافقي به انبار كارخانهها روانه شدهاند
دهها هزار چغندكار ايراني با نارضايتي از
اين وضع فشار فوقالعادهاي به مديران
كارخانههاي قند ميآورند.

در همين صفحه

در صفحات ديگر

آقاي روحاني
صنعت قندوشكر را دريابيد

2

تكاليف بايد با اختيارات
همسنگ باشد

3

وزيركشاورزي همچنان در
گيرودار افزايش نرخهاي تضميني

3

افزايش تقاضاي واردات شكر
در باالترين سطح در جهان

4

تراز بازرگاني كشاورزي
منفي ماند

7

2

شماره  - 170مهر 1396

در حاشیه آمار بیکاری اعالم شده از سوی وزیر کشور

شاغالن كارخانههاي قند و چغندركاران
را به صف بيكاران اضافه نكنيد
رشد شديد ورود جوانان ايراني به بازار كار در شرايطي
رخ داده است كه متأسفانه اقتصاد ايران بهويژه توليد صنعتي
با ركود نس��بي مواجه شده است .با وجودي كه در 2سال
 1393و  1395و بنابر آمارهاي ارايه ش��ده از س��وي بانك
مركزي رشد اقتصاد ايران مثبت شده است ،اما همين آمارها
نيز نش��ان ميدهد بيشترين رشد را بخش نفت و خدمات
داشته اند كه اشتغالزايي بااليي در مقايسه با بخش صنعت
و كش��اورزي ندارند .از س��وي ديگر آمارها نشان ميدهد
نرخ بيكاري در ايران حدود  13درصد اس��ت ولي برخي
آمارهاي غيررسمي نرخ بيكاري را بسيار باالتر از اين عدد
ميدانند .از طرف ديگر نرخ بيكاري ناقص نيز باالس��ت و
شمار كساني كه در جايي كار ميكنند كه با تحصيالت آنها
مطابقت ندارد صدها هزار نفر برآورد ميشود.
نكت��ه با اهميت اين اس��ت كه نرخ بيكاري اس��تانها
و ش��هرها نيز از توزيع بهنجاري برخوردار نيس��ت و نرخ
بيكاري در بعضي از اس��تانها حت��ي تا 50درصد باالتر از
نرخ متوسط بيكاري رسمي است .در ميان شهرهاي استانها
نيز بازهم نرخ بيكاري برخي ش��هرها بس��يار بيشتر از نرخ
بيكاري ميانگين اس��تان است .شايد بههمين دليل است كه
وزير كش��ور در نشستي اعالم كرد نرخ بيكاري در برخي
از شهرستانها به  60درصد هم رسيده است.
عبدالرضارحمانيفضلي ميگويد :با وجود اعالم رقم
۱۲درصد بيكاري در كل كش��ور بهصورت ميانگين ،شاهد
هس��تيم كه در برخي از شهرها ميزان بيكاري به  ۶۰درصد
رس��يده اس��ت .متأس��فانه در بين تحصيلكردههاي ما رقم
بيكاري بسيار باالتر از آنچه بهطور متوسط اعالم ميشود،
است .وي معتقد است نرخ بيكاري باالي جوانان آسيبهاي
اجتماعي را افزايش ميدهد و يادآور ميشود حل آسيبهاي
اجتماعي نيازمند مشاركت اجتماعي مردم است و مردم بايد
بدانند كه در قالب تشكلهاي اجتماعي سمنها ،احزاب و
گروهه��ا و يا بهص��ورت فردي بايد پاي كار بيايند تا بتوان
آسيبهاي اجتماعي را حلوفصل كرد .بيترديد در بسيج
مردم نيز فعالترين عنصر رسانهها هستند.
وزير كش��ور با تأكيد بر نقش بس��يار مهم رسانهها در
جذب مش��اركتهاي اجتماعي براي مقابله با آس��يبهاي
اجتماعي گفت :رس��الت رسانهها؛ كمك به دولت و مردم
در مسير حل معضالت اجتماعي است .رسانهها عموم ًا به
طرح و بيان مسئله ميپردازند درحاليكه اين بخشي از كار
اس��ت .البته بد نيس��ت كه حساسيت جامعه را باال ببريم و
نسبت به اين موضوع توجهات را جلب كنيم؛ اما بيشترين
تالش بايد براي افزايش مش��اركت مردم باش��د چرا كه از
اين مس��ير ميتوان با اين معضالت مقابله كرد .با توجه به
اينكه دولت و ساير نهادهاي ادارهكننده جامعه همه نيروي
مادي و فكري خود را بهكار ميگيرند تا راه رشد باالتر نرخ
بيكاري را مسدود كنند تا از مصيبت بيكاري در امان باشيم
اما برخ��ي از مديران با تصميمهاي عجيب و غريب انگار
خدايناك��رده عمد دارند بر ابع��اد بيكاري بيفزايند .از اين
دست مديران متأسفانه در بخشهاي گوناگون سازمانهاي
دولتي مرتبط با صنعت قندوشكر پرشمار شده و در مقايسه
با ديگر صنايع بهچشم ميآيند.
سس��تي نامتعارف در اعالم نرخ قندوش��كر از سوي
بخشهايي از دولت به هردليل و به هرش��كل و ماهيت و
ب��ا هر توجيهي بهمعناي بيكار ش��دن ح��دود  50هزار نفر
چغندركار و بيش از  90هزار كارگر بهطور مستقيم و دهها
هزار ش��غل بهطور غيرمس��تقيم دارد در اين صنعت است
كه با تداوم بيتصميمي منجر به بس��ته شدن كارخانههاي
قن��د خواهد ش��د .در وضعي كه دول��ت بهرغم بيان اينكه
پول كافي ندارد تا بودجه عمراني را پرداخت كند و شغل
تازه ايجاد كند معلوم نيس��ت چرا دهها هزار شغل موجود
در صنع��ت قند را در معرض خطر قرار ميدهند .با وجود
اينك��ه از همين حاال ميتوان فهميد در س��ال زراعي آتي
و ب��ا وجود فق��دان اراده براي عب��ور از تنگناي عدماعالم
قيمت قندوش��كر بيكاري احتمال��ي كارگران كارخانهها و
چغن��دركاران وجود دارد چرا مديران ارش��د دولت براي
حل اين معضل و از خط توليد خارج ش��دن كارخانههاي
قند كاري انجام نميشود.

سرمقاله

انسجام و استحكام ضرورت توليد پايدار
از صفحه اول
انسجام پديدار شده در وزارت جهادكشاورزي
و هم��كاري تنگاتنگ و مفيد انجمن صنفي
كارخانهه��اي قندوش��كر با دول��ت راه را
براي رش��د توليد داخ��ل هموار كرد ،اما در
همان س��الهاي نخست يك پديده اختالل
در كار مش��اهده ش��د و آن چندپاره كردن
قيمت توافقي بود .عالوه بر اين و متأس��فانه
بر اس��اس ش��واهد موجود در سال زراعي
ج��اري گذش��ته و امس��ال نوع��ي اخالل
در تعيي��ن قيم��ت چغندرقن��د و همچنين
اعالم قيمت توافقي ش��كر ديده ميش��ود.
درحاليك��ه انجم��ن صنف��ي كارخانههاي
قندوشكر با وزارت جهادسازندگي همكاري
كارآمدي را تجربه كردهاند اما با كمال تأسف
برخي دستگاههاي دولتي كه مرتبط با مراحل
گوناگ��ون قيمتگذاري ،تأمي��ن منابع مالي
براي خريد و پرداخت مابهالتفاوت قيمتها
و ...است كار را دشوار كرده و موجب آزار
و رن��ج چغندركاران و كارگ��ران و مديران
كارخانههاي قندوش��كر شدهاند و اين رنج
تا آخر مهرماه گريبان صنعت را در دس��ت
داشت.
بهنظر ميرس��د اگر در ش��رايطي قرار
بگيريم كه اجراي قانون تمركز اختيارات از
حالت تمركز در يك نهاد خارج ش��ده و به
مرور در اج��راي يكپارچه آن رخنه پديدار
ش��ود ديگر اميدي به اين قانون نبايد داشت

و اين چيزي است كه االن شاهد آن هستيم.
مس��ؤوالن محترم وزارت جهادكشاورزي
در كنار س��اير فعاليتهاي چشمگيري كه
براي توس��عه توليد داخل داش��ته و دارند
بايد همچنان مستحكم و با استناد به قانون
يادش��ده مه��ار كار را در دس��ت بگيرند و
اجازه سس��ت شدن به اجزا و زيرمجموعه
داده نش��ود .يادمان باشد هر رخنه كوچك
در اجراي اي��ن قانون بهمثاب��ه دادن امتياز
غيرعم��د اما مؤثر به مخالفان رش��د توليد
داخلي قندوش��كر اس��ت و آنه��ا از همان
رخنه بهظاهر كوچك وارد شده و كارشان
را انجام خواهند داد.
اعضاي انجمن صنف��ي كارخانههاي
قندوش��كر در س��الهاي اخير با حمايت
همهجانب��ه ،محك��م و ب��دون تزل��زل و
كارشناسانه از قانون تمركز به دولت كمك
كرد تا ش��رايط تجارت داخلي ،رشد توليد
داخل��ي و كاهش واردات محقق ش��ود و
وزارت جهادكشاورزي نيز محكم و استوار
بوده است.
برخي رفتارها از سوي نهادهاي دولتي
ديگ��ر اما متأس��فانه بهدلي��ل پيگيريهاي
زيانبار آنها و بس��تن دس��ت و پاي توليد
و وزارتخانه حام��ي توليد داخلي موجب
ش��دهاند تا نوعي دلسردي و كنار رفتن از
اجراي قانون مش��اهده شود .يك سازمان
نظارتي وابسته به دولت كه همه كارشناسان

و فع��االن صنعت و اقتصاد با ادامه كار آن
مشكل دارند و دهها بار نيز از سوي وزيران
كابينه يازدهم از رفتارهاي آسيبزننده آن
گاليه شده است اما محكم ايستاده و شرايط
را با س��ختگيريهاي غيركارشناس��انه به
سمت و سوي منفي هدايت ميكند.
كارخانهه��اي قندوش��كر ب��ا هم��ه
دش��واريهايي ك��ه در اين س��الها با آن
دست بهگريبان بوده و با تلخكامي كاهش
و سقوط نرخ سودآوري درحاليكه شاهد
ش��كوفايي تولي��د بودهايم را ن��گاه كرده
و ب��راي صيانت از توليد ملي س��ازگاري
كردهاند اكنون حال و روز خوشي ندارند.
متأس��فانه و برخالف خرس��ندي از رشد
توليد قندوش��كر بايد اعتراف كرد بهترين
س��ال سودآوري كارخانهها در دولت دهم
ب��وده اس��ت و در  4س��ال فعاليت دولت
دوازدهم كارخانهه��ا با هدف همكاري با
دولت و صيانت از توليد داخلي شرايط بد
سودآوري را تحمل كردهاند.
اين وضعيت ب��دون ترديد نميتواند
پابرجا باشد و سرمايهگذاران و سهامداران
كارخانهه��اي قندوش��كر توانايي تحمل
آس��يبهاي ادامهدار را ندارند و صبر آنها
نيز اندازه دارد .توسعه پايدار و رو به رشد
با حمايت همهجانبه و وفاي بهعهده همه
طرفها ممكن اس��ت .دولت نميتواند و
نباي��د در هر دوره ب��ه هر دليل وفا بهعهد
را كنار گذاش��ته و توليد داخلي را به كام
اژدهاي چندس��ر واردكنندگان انحصاري
بيندازد.

درخواست يك فعال صنعت قندوشكر از رئيسجمهور براي تسريع در اعالم قيمت قندوشكر

آقاي روحاني صنعت قندوشكر را دريابيد

دولت يازدهم به رياس��ت آقاي حسن
روحان��ي كه ت��ا همي��ن چند هفت��ه پيش
فعاليت ميكرد ،دس��تاوردهاي قابلاعتنايي
براي جامعه ايران داش��ت .ش��ماري از اين
دس��تاوردها در س��طح كالن بود و بارها و
بارها از س��وي رئيس دولت به اطالع افكار
عمومي رس��يد .كاهش تنش مي��ان ايران و
غرب در پرونده هستهاي و حذف و كاهش
تحريمهاي س��خت بر اقتص��اد ايران يكي
از اين دس��تاوردها ب��ود .كاهش نرخ تورم
از نزدي��ك  40درصد در س��ال به زير 10
درص��د نيز از دس��تاوردهاي قابلاعتنا بوده
و هس��ت .اما اين دو دستاورد بزرگ با چند
كار فوقالعاده در سطحي پايينتر به همراه
بود كه رئيس دولت يازدهم بارها آنها را به
اطالع افكار عمومي رساند .كاهش واردات
ش��كر از  2/5ميليون تن درسال به ميانگين
كمتر از  500هزار تن در سالهاي اخير كه
همراه با رش��د باالي توليد داخلي بود يكي
از اي��ن دس��تاوردها بوده اس��ت .اما بهنظر

ميرس��د بهداليل گوناگون اين دس��تاورد
اخي��ر با برخ��ي كاس��تيها و كنديها در
تصميمگي��ري براي تعيي��ن و اعالم قيمت
شكر توليدشده در كارخانههاي داخلي در
معرض تهديد است.
براي اطالع بيشتر آقاي رئيسجمهوري
يادآور ميش��ويم كه در س��الهاي گذش��ته
قيمت شكر داخلي كه بايد براي كارخانهها
بهعنوان قيمت پايه و معامالتي لحاظ شود،
چند هفته قبل از بهرهبرداري جديد به اطالع
آنها ميرس��يد .كارخانههاي قندوشكر نيز
بر اس��اس قيمتهاي توافقي توليدات خود
را ب��ه فروش رس��انده و با پ��ول آن طلب
چغن��دركاران ،رانندههايي ك��ه چغندر را از
م��زارع ب��ه كارخانهها حم��ل كردهاند و نيز
پول آب و برق و گاز مصرفي كارخانهها را
پرداخت ميكردند .متأسفانه در حال حاضر
و با سپري شدن  45روز از زمان بهرهبرداري
قيمتگذاري شكر انجام نشده و يا اگر شده
است به كارخانهها ابالغ نشده است و آنها

نميدانن��د با كدام قيمت بايد توليدات خود
را ب��ه بازار عرضه كنند .اكنون  2ميليون تن
چغندر به كارخانهها تحويل ش��ده و شكر
توليدي به دليل اينكه قيمتها اعالم نش��ده
اس��ت در انباره��ا مانده و پول��ي در اختيار
واحدهاي توليدي نيس��ت كه بتوانند طلب
چغندركاران ،طل��ب عوامل حمل و نقل و
حتي بدهي گاز خود را پرداخت كنند و اين
مايه ناراحتي و تأسف است .روند خودكفايي
توليد ش��كر و صرفهجويي ساالنه دستكم
نيمميليارد دالر ،ارزي كه به سختي بهدست
ميآيد به دليل اين تصميمگيري آهس��ته و
كُند با تهديد مواجه شده است .تا جايي كه
اخبار و گزارشها نش��ان ميدهد مقرر شده
بود كه در يك نامه مشترك تهيه شده از سوي
وزيران جهادكش��اورزي و صنعت ،معدن و
تجارت قيمت تعيين شده از طرف سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به
اطالع رئيسجمهوري برسد و ايشان قيمت
را ابالغ كنند.
حاال پس از س��پري ش��دن  45روز از
ش��روع بهرهبرداري كارخانهه��ا و توليد و
انبار ش��دن شكر ،اين كار هنوز انجام نشده
است و بيم آن ميرود كه صنعت قندوشكر،
به نقطه بحراني نزديك شود و توليد پايدار
ش��كر و رس��يدن به خوداتكايي كه بارها از
س��وي مقام عالي وزارت جهادكش��اورزي
اعالم ش��ده است با اين روش تصميمگيري
بهجايي نرسد .از آقاي رئيسجمهور تقاضا
ميش��ود در اعالم قيمت سال  1396دستور
مساعد صادر و از هدر رفتن زمان جلوگيري
ش��ود .دستاورد بزرگ توليد  1/6ميليون تن
شكر را نبايد با تصميم سازي و تصميمگيري
آهسته و كُند به خطر انداخت.
* منصوره نصرتي كُردكندي
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مقاله

تكاليف بايد
با اختيارات
س��خنان جانانه و دلس��وزانه آق��اي محمد
ش��ريعتمداري وزي��ر محترم صنع��ت ،معدن و
تجارت در آخرين نشس��ت هي��أت نمايندگان
درباره نقش ،وظايف و تكاليف بخش خصوصي
اي��ران بهويژه ات��اق بازرگاني ،صنايع و معادن و
كش��اورزي ايران و انتظاراتي كه اين مدير ارشد
اقتصادي دولت از اين نهاد داش��ت و دارد هنوز
در ميان اعضاي اتاق نقل ميشود .اعضاي حاضر
در آن نشس��ت و همه كس��اني ك��ه بعدها متن
س��خنراني اين مقام عاليرتب��ه اقتصادي درباره
اتاق و كارهايي كه ميتوانس��ته انجام دهد ولي
انجام نداده است را شنيدند داوريهاي متفاوتي
درب��اره اي��ن بحثها دارند .از س��وي ديگر در
هفتهه��ا و ماههاي اخي��ر برخ��ي از عاليترين
مقامهاي دولت و بهطور مشخص مقام معاونت
اول رئيسجمه��ور و برخي مديران مياني نيز از
اتاق انتظاراتي دارند كه بر زبان آوردهاند .شنيدن
چنين خواس��تهها و توقعاتي از س��وي مقامهاي
عالي دولتي و حتي بيرون از دولت و ش��اغل در
ديگر نهادهاي ادارهكننده كشور حس ناشناختهاي
در ميان آگاهان به پيش��ينه و س��ابقه برخورد با
اتاق از سوي مديران پديدار ميسازد .آگاهان و
عالقهمندان به بحثها و اعضاي هيأت نمايندگان
و همچني��ن كليت بخش خصوصي ايران از اين
دگرگوني ش��گفتانگيز در اين سالهاي پس از
اتق�لاب تا ام��روز درباره انتظ��ارات از اتاق ياد
روزهاي��ي ميافتند كه مديران دولتي اين نهاد را
باش��گاه ثروتمندان ايراني براي استيال بر اقتصاد
ايران معرفي كرده و باور داشتند انقالب به لحاظ
ماهيت و ذاتش با چنين نهادي سازگارنيس��ت و
بايد بساطش را برچيد .از سوي ديگر و با كمال
احترام به مديران عاليرتبه دولت يازدهم و دولت
دوازدهم و با تأكيد بر اينكه اين نتيجهگيري شايد
بدبينانه باش��د ،طرح خواستههاي سترگ از اتاق
در اين روزگار وانفس��اي اقتص��اد ايران ممكن
اس��ت همان تأثي��ري را برجاي بگ��ذارد كه در
س��الهاي نخست انقالب برخي دنبال آن بودند
و ميخواس��تند اتاق را منحل كنند ..به اين معني
كه اينطور به ذهن بيايد حاال كه اتاق هيچ كاري
از دستش برنميآيد و توانايي حل مسايل اقتصاد
و كسب و كار اعضاي خود را ندارد پس فلسفه
وجودي آن چيس��ت و چرا باي��د چنين نهادي
وجود داشته باشد .اما با توجه به شناختي كه از
كارنامه و سابقه اكثريت اعضاي دولت دوازدهم
داريم اين احتمال ضعيف است و بهنظر ميرسد
كه بيشتر از هر چيز از سر دلسوزي و عالقهمندي
به رشد بخش خصوصي است .با اين همه نگاهي
به فهرست انتظارات از اتاق توسط مديران دولت
نشان ميدهد برخي از آنها نيازمند سازوكارها و
اختيارات و تواناييهايي است كه بهطور ذاتي در
قانون اتاق و آييننامههاي اجرايي وجود ندارند و
مابهازاي خواستههاي امروز از اتاق را نميتوان با
اين قانون در ذهن تجسم كرد .بهطور مثال يكي

وزير كشاورزي
همچنان در گير و دار
افزايشنرخهايتضميني

همسنگ باشد
از مديران اس��تاني كه ميدانيم در شرايط سخت
قرار گرفته است و دنبال راهحل براي عبور دادن
منطقه تحتنظر خويش از روزهاي دشوار است
ميگويد اتاق ايران بايد همانند نهادهاي مش��ابه
در ديگر كش��ورها كه البته آدرس دقيقي نيز داده
نميشود براي بنگاهها منابع مالي تأمين كند .اين
خواسته بزرگي از اتاق است و با توجه به قانون
اتاق چنين انتظاري از اين نهاد با اصول سازگار
نيست .وزير محترم صنعت معدن و تجارت كه
ميدانيم عالقهمند اس��ت بخشه��اي گوناگون
و فعاليته��اي مختلف صنعت رش��د متوازن و
رقابتي داشته باشد از اتاق انتظار دارد كنسرسيومي
تش��كيل و خودروساز س��وم را تأسيس كند .از
طرف ديگر اما برخي انتظارات از اتاق را ميتوان
انتظارات منطقي دانست و اتاق نيز با همه نيروي
مادي و فكرياش دنبال محقق كردن انتظارات به
حق است .بهطور مثال اين خواسته وزير صنعت
معدن و تجارت كه اتاق بهطور قانوني مشاور هر
سه قوه است و اگر ميبيند نهاد دولت در جايي
برخالف قانون عمل ميكند يا اگر ميبيند براي
پيش��رفت كار نياز به قانون است بايد به مجلس
رأي بياورد و از اين نهاد بخواهد مانع از تخلف
احتمالي دولت ش��ود و يا قانون تازهاي بنويسد.
خواس��ته معاون اول رئيسجمهور مبني براينكه
اتاق ايران بايد خواستههاي بخش خصوصي را
درباره اقتص��اد مقاومتي بازتاب دهد نيز منطقي
اس��ت .اما براي اينكه شرايط تعامل اتاق ايران با
نهادهاي حاكميتي در نقطه بهينه باش��د و بتوانيم
باالترين بهرهوري از س��ازگاري اتاق و نهادهاي
حاكميتي را داش��ته باشيم بايد در ذهن و انديشه
و دل هر دو سوي معادله دگرگونيهاي بنيادين
رخ دهد .فيلس��وفان دوره روش��نگري در غرب
باور داش��تندكه جامعههاي انس��اني از دو جزء
مه��م نهاد حاكميت (ق��وهقضاييه ،قوه مجريه و
قوه مقنن��ه) و نهادهاي مدني (احزاب ،خانواده،
بنگاهها و تش��كلهاي صنفي) تش��كيل شده و
اصرار داش��تند .توازن قوا مي��ان اين دو عنصر،
همان راه توسعه است.
تجربه قرن بيس��تم و سالهاي اخير صحت
ادعاي كارشناسي اين دسته از فيلسوفان را اثبات
كرده است و جامعههاي پيشرفته اقتصادي عمدت ًا
آن گ��روه از كش��ورهايياند ك��ه در اين حوزه
كاميابت��ر بودهان��د .تفكيك و ت��وازن قوا ميان
نهادهاي مدني و نهاد دولت ،فايدههاي پرشماري
دارد كه درصورت نهادينه ش��دن ميتوان از آن
استفاده كرد .همافزايي ،همگرايي و سازگار شدن
نيروه��اي موجود در ميان اين دو نهاد و اجتناب
از تنش ،اصطكاك غيرمفي��د و تضادهاي بالنده
ميتواند كارس��از باش��د .در ايران اما اين توازن
ق��وا ميان نهاده��اي مدني و نهاد دولت س��ابقه
قابلتوجهي ندارد و تنها در سالهاي اخير است
ك��ه به هردليل اين موضوع در كانون توجه قرار
گرفت��ه اس��ت و گامهاي بلندي از س��وي اتاق
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بازرگان��ي و صنايع و مع��ادن و وزارت صنايع
و مع��ادن به نمايندگ��ي از نهادهاي مدني و نهاد
دولت و نهاد مجلس براي اتحاد بيش��تر برداشته
شده است .اين اتفاق بزرگي است كه در ذهنيت
مديران دو نهاد رخ داده و البته بايد از س��طح و
پوسته عبور كرده و به ژرفا و عمق برسد .اكنون
كه رويكرد اساس��ي نهاد دولت و نهاد مجلس و
س��اير نهادهاي اداره كنند جامعه اين اس��ت كه
بخش خصوص��ي بايد گامه��اي بلندتري براي
ح��ل برخ��ي از تنگناهاي اقتصاد اي��ران بردارد
باي��د اين را به فالنيك گرفت و چند كار انجام
داد .يك گام اين اس��ت كه در قانون اتاق ايران
دگرگونيهاي الزم براي افزايش اختيارات اتاق
در اداره اقتصاد كش��ور برداش��ته شود .واقعيت
اين اس��ت كه انتظ��ارات از هر نه��ادي بايد به
اندازه اختيارات آن نهاد باشد و نميتوان از اتاق
انتظارات بزرگ داشت و تكاليف عظيم بر دوش
آن انداخت اما براي آنجام آن وظايف و اختيارات
اختيارات الزم داده نشود .بهطور مثال همواره از
اتاق خواسته ميشود راهي براي توسعه صادرات
كااله��اي غيرنفتي يافته و به دولت ارايه كند اما
وقتي از دولت خواسته ميشود اجازه داده شود
اين نهاد در ديپلماسي اقتصادي مشاركت واقعي
داشته باشد و دس��تكم در تعيين ديپلماتهاي
اقتصادي س��همي به اين نهاد داده شود در عمل
ميبيني��م چنين چيزي اتف��اق نميافتد .از طرف
ديگر اگر قرار است اتاق ايران به تكليف قانوني
خود در شناس��ايي و حذف مقررات زايد و حل
مسايل روزمره بخش خصوصي از طريق شوراي
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اقدام كند
آيا بهتر نيست كه وزيران محترم عضو اين شورا
هر ماه 2س��اعت وقت براي اين شورا بگذارند.
ات��اق ايران اكنون ب��ه ظرفيت و اهميت خود در
ترس��يم چش��مانداز ايران آينده پي برده است و
نيك ميداند عبور از شرايط دشوار امروز دولت
بود همكاري بخ��ش خصوصي تا اندازه زيادي
ناممكن ش��ده اس��ت اما مطابق قان��ون و عُرف
دس��تش بهجايي بند نيست .مطالبهگري البته در
ذات وظايف اتاق اس��ت كه بايد از س��وي اين
نهاد به شكل كامل انجام شود و بهنظرم ميرسد
كه راس��تيآزمايي دولتيها در اين مقطع ممكن
است .براي اثرگذاري بيشتر اتاق در اقتصاد ايران
باتوجه بهش��مار قابلاعتناي دستگاههاي اجرايي
دولت��ي بايد از اينكه اين نهاد مدني به دس��تگاه
اجرايي تبديل ش��ود اجتناب كرد .راه اين است
كه بخشهاي انديشهاي اتاق ايران را به اندازهاي
نيرومند س��ازيم و س��طح كارشناسي اتاق براي
نوشتن و تهيه برنامههاي توسعهاي و بودجههاي
س��االنه را آنقدر افزايش دهيم كه نهاد دولت و
نهاد مجلس با احترام تمام ببينند و تصديق كنند
ك��ه برنامه اتاق براي برنامهريزي بودجه كاملتر
و مدرنتر است.
* حسين سالحورزي

پس از گذش��ت چند هفت��ه از فصل
كشت ،نرخهاي تضميني خريد محصوالت
كش��اورزي تا آخر مهرماه تصويب و ابالغ
نشد.
بهگفته يكي از مديران ارش��د وزارت
جهادكشاورزي دليل آن اختالفنظر حجتي
با برخي مس��ئوالن س��ر قيمت اس��ت كه
نميخواهند قيمتها را براي امسال تغيير
دهند .براس��اس تبص��ره  6قانون تضمين
خري��د محصوالت اساس��ي كش��اورزي،
دولت موظف اس��ت نرخ خريد تضميني
محصوالت اساس��ي كش��اورزي موضوع
اي��ن قانون در هر س��ال زراعي را پيش از
شروع فصل كشت (تا پايان شهريورماه) و
بهگون��هاي تعيين كند كه ميزان افزايش آن
هيچگاه از نرخ تورم اعالم ش��ده از سوي
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران در
همان سال كمتر نباشد.
اين درحالي اس��ت كه نه تنها امسال
هم مانند پارس��ال نرخهاي خريد تضميني
محصوالت كشاورزي با گذشت چند هفته
تصويب و ابالغ نشد ،بلكه برخي مسئوالن
مخالف افزايش اين نرخها نس��بت به سال
گذش��ته بوده و هستند كه در اين صورت
دو تخل��ف و تخطي از قانون در اين زمينه
ص��ورت ميگيرد يكي تأخي��ر در ابالغ از
نظر زماني و دومي عدمتغيير قيمت نسبت
به نرخ تورم.
يكي از مسئوالن وزارت جهادكشاورزي
در اين باره گفت :با توجه به محدوديتهاي
بودجهاي و مشكالت عديده در منابع مالي
دول��ت ،برخي مس��ئوالن ب��ا افزايش نرخ
تضمين��ي محص��والت كش��اورزي براي
امس��ال مخالف بوده و هس��تند ك��ه البته
وزير جهادكش��اورزي بارها در جلس��ات
هيأتدولت اعتراض خود را به اين مسئله
اعالم كرده اس��ت ،چ��را كه از نظر او نرخ
خريد تضميني محصوالت كشاورزي در هر
سال بايد براساس قانون و قانوني تصويب
و ابالغ شود.
وي افزود :قان��ون به صراحت اعالم
كرده است كه در هر سال و پيش از فصل
زراع��ي نرخ خريد تضمين��ي محصوالت
كش��اورزي بايد مطابق و براساس حداقل
نرخ تورم تصويب و ابالغ شود و بر همين
اس��اس حجتي از نظر خود كوتاه نيامده و
همين اختالفنظر باعثشده تا تصويب و
ابالغ آن با تأخير مواجه شود.
اي��ن مق��ام مس��ئول در وزارت
جهادكش��اورزي ادام��ه داد :در آخري��ن
مذاك��رات حجت��ي با مس��ئوالن اقتصادي
دولت ،اصرار وزير و افزايش چند درصدي
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي
و ابالغ س��ريعتر آنها بود ك��ه همچنان با
مخالفت طرف مقابل روبهرو ش��ده است،
ام��ا اميدواريم هرچه س��ريعتر اين نرخها
تصوي��ب و ابالغ ش��ود تا كش��اورزان از
بالتكليفي نجات پيدا كنند .البته پارس��ال
هم پس از  ۱۵۰روز تأخير نرخهاي خريد
تضميني محصوالت كشاورزي تصويب و
ابالغ شد كه از نظر ميزان افزايش آن نسبت
ب��ه نرخ ت��ورم مورد اعتراض كش��اورزان
و كارشناس��ان اي��ن بخش ق��رار گرفت و
مش��خص نيس��ت تا چه زماني بايد منتظر
بمانيم تا اين نرخ به سمع و نظر كشاورزان
و مردم برسد.
منبع :ايسنا

4

شماره  - 170مهر 1396

بازار جهاني

افزايش تقاضاي
واردات شكر

در باالترين سطح در جهان
پيشگفتار
توليد ،تجارت و مصرف ش��كر بهعنوان يك كاالي
استراتژيك كه ماده اوليه يا كاالي واسطهاي براي صنايع
پرش��ماري بهحس��اب ميآيد هم��واره در كانون توجه
نهاده��اي معتبر بينالمللي و نهادهاي پژوهش��ي بوده و
هست .تراز جهاني شكر در سال  2017-18كه از سوي
نش��ريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F.O.Licht

قراردادهاي آتي شكرخام نيويورك در هفتههاي منتهي به 19
ژوئن به پايينترين س��طح خود طي  16ماه اخير رس��يد و احتمال
بازگشت مازاد شكر در سال ( 2017-18اكتبر /سپتامبر) افزايش يافته
است .تأييد محدوديتهاي وارداتي چين و واردات اندك هند ،تا
حدودي باعث اين ركود شدند .در واقع ،پيشبينيها بر اين هستند
قيمتهاي آتي شكر پس از دو سال سير صعودي ،براي اولين بار
در يك دوره هفت ماهه رو به نزول گذاشتند .پس از سپتامبر 2015
تا هفته منتهي به  2مي ،ركورد حدود  300،000قرارداد در ماه اكتبر
س��ال گذشته ثبت شد كه پس از افول خوشبينيهاي بازار ،تعداد
آنها در هفتههاي اخير به مرز  63000قرارداد رسيده است.
در نتيجه ،ارزش قراردادهاي آتي جوالي براي شكرخام در 16
ژوئن گذشته به  13.29سنت در هر پوند كاهش يافت كه پايينترين
س��طح قيمت پ��س از فوريه  2016بوده و نش��اندهنده كاهش 38
درصدي نس��بت به رقم  21.49سنت به ازاي هر پوند در  6فوريه
(حدود س��ه ماهه قبل) اس��ت .اين مبلغ در مقايسه با قيمتها در
اكتبر  2016كه به باالترين سطح خود طي چهار ساله گذشته (يعني
 23.90سنت در هر پوند) رسيده بود حدود  45درصد كاهش نشان
ميدهد .معامالت آتي شكرسفيد نيز كاهش قابلتوجهي را متحمل
شدند بهطوري كه قيمت قرارداد ماه آگوست براي تاريخ  14ژوئن،
به  395دالر در هر تن رس��يد كه نشان دهنده كاهش  30درصدي
نس��بت به باالترين سطح قيمتي سه ماهه ( 564،90دالر در هر تن
در  22فوريه) و  36درصد پايينتر از اوج قيمت  619دالر در هر
تن سال ( 2016منتهي به  29سپتامبر) است.
اين گزارش ،اولين چش��مانداز كامل از تراز كشورها در فصل
آت��ي را ارائه ميدهد ليكن پيش از اي��ن ،تصويري ماهانه از مازاد
س��ال ( 2017-18پس از فوريه) را محاس��به و منتشر كرده بوديم.
البته اين گزارش هنوز هم با عدماطمينان بااليي براي كش��ورهاي
توليدكننده شكر نيش��كري در نيمكره شمالي روبرو است چرا كه
عمليات برداش��ت فصل  2016-17تنها در برخي كش��ورهاي اين
منطقه بهپايان رس��يده اس��ت .با اين حال ،در حالحاضر مشاهده
وضعيت توليدكنندگان نيش��كري نيمك��ره جنوبي (مانند برزيل) و
توليدكنندگان ش��كر چغندري جهان ،امكان ارائه يك چش��مانداز
اوليه را فراهم ميكند.
يادآور ميشود كه  ، F.O.Lichtمعادل شكر چغندرهايي كه
به محصول نهايي ش��كر كريس��تالي تبديل نشده را در برآوردهاي

منتش��ر ميش��ود يكي از منابع اصلي براي بررسيهاي
جهاني شكر است .در شماره قبلي نشريه شكر بخشهايي
از اين گزارش كه در س��ايت «نيش��كر نيوز» درج شده
ب��ود را براي عالقهمندان درج كردهايم .در اين ش��ماره
نيز بررسيهاي نشريه يادشده درباره توليد و تجارت در
آفريقا ،اقيانوسيه و تقاضاي جهاني را درج ميكنيم.

ال مقادير شكر قابلاستحصال
توليد شكر خود بهحساب نميآورد (مث ً
از چغن��دري كه براي اتانول س��وختي مورد اس��تفاده قرار گرفته
اس��ت) .لذا اين مسئله ميتواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه
با آمارهاي
برخي از انجمنهاي ش��كر و ارقام رسمي اتحاديه اروپا باشد.
بهع�لاوه تم��ام اطالعات ارق��ام توليد برحس��ب ارزش خام ارائه
ش��دهاند و براي تبديل به ارزش س��فيد ميت��وان از ضريب 0/92
استفاده نمود.
ممكن است عنوان شود كه پيشبينيهاي توليد ما براساس سال
زراعي هر كشور ارائه شده است در حاليكه اينگونه نيست و مقادير
محاس��به شده جهت پيشبيني تراز شكر جهاني براي هر كشور بر
مبناي يك دوره زماني متحدهالش��كل (اكتبر/سپتامبر) ميباشد چرا
كه اين نكته ،پيشش��رط پيشبينيهاي مرب��وط به تغيير موجودي
(يعني مازاد  /كسري) در طول يك سال است.
اطالعات فعلي حاكي از آن است كه توليد جهاني شكر در سال
( 2017-18اكتبر  /سپتامبر) ميتواند به ركورد  191ميليون تن برسد
كه  13.2ميليون تن بيشتر از توليد فصل حاضر است .توليد بيشتر
در اروپا ،آسيا و آفريقا ،عامل اصلي اين افزايش خواهد بود.

آفريقا

انتظار ميرود توليد ش��كر آفريقا در سال  2017-18از 11/7
ميليون تن س��ال  2016-17به  7/7ميليون تن افزايش يابد كه اين
رش��د تا حدود زيادي بهدليل افزايش قابلمالحظه توليد در مصر،
بهبود خشكس��الي در آفريقايجنوبي و افزايش چشمگير توليد در
اتيوپي است.
در آفريقايجنوبي ،س��ال شكر (اكتبر  /س��پتامبر) به دو دوره
برداش��ت محصول تقسيم ميشود كه ش��امل اواخر دوره برداشت
س��ال  2017و بخ��ش بهتر آن در اوايل دوره زراعي س��ال 2018
ميباش��د .انتظار ميرود ميزان توليد ش��كر در س��ال زراعي بومي
 2017بهدليل بهبود آس��يبهاي ناش��ي از خشكس��الي س��الهاي
گذشته ،افزايش يابد و اين بدانمعني است كه توليد از  1.9ميليون
تن سال ( 2016-17اكتبر/سپتامبر) به رقم  2.1ميليون تن در سال
 2017-18افزايش يابد.
توليد ش��كر چغندري مصر در حال افزايش است زيرا دولت
س��رمايهگذاران در اين بخش را تش��ويق ميكن��د .درحال حاضر

توس��عه كارخانجات موجود ،كل توليد ش��كر ساالنه
اين كش��ور را با همراهي سرمايهگذاران خارجي براي
احداث كارخانجات چغن��دري جديد ،به  2.6ميليون
تن افزايش داده است .زمانبندي شروع فعاليت يكي از
آنها براي سال  2016-17بوده است .با توجه به كمبود
اخير ش��كر و بهمنظ��ور جلوگيري از تكرار آن ،دولت
قيمت نيشكر را به شدت افزايش داده است لذا بهنظر
ميرسد توليد شكر نيشكري در مقايسه با سال گذشته
نيز افزايش يابد .در مجموع موقت ًا پيشبيني ميشود كه
ميزان توليد به  2.8ميليون تن افزايش يابد.
با وجود تأخيرهاي متعدد ،در نهايت پروژه توسعه
گسترده اتيوپي به ثمر نشست .كارخانه شكر عمر كوراز
دو ،يكي از چهار كارخانه شكري است كه تحت پروژه
توسعه شكر عمر كوراز ساخته شده و توليد آزمايشي
خود را در ماه مارس آغاز كرده اس��ت .شركت دولتي
ش��كر اتيوپي اعالم كرده است كه «انتظار ميرود اين
كارخانه پس از انج��ام برخي اقدامات اصالحي ،طي
چند ماه آينده وارد مدار توليد شود ».براين اساس ،اين
كارخانه كه ظرفيت طراحي ش��ده آن ،آس��ياب روزانه
 12000تن نيشكر ميباشد ،عمليات خردكردن نيشكر
را با توان روزانه  6000تا  6500تن آغاز كرده اس��ت.
پيشبيني ميش��ود در بهرهب��رداري با ظرفيت كامل از
كارخانه ،ساالنه  250هزار تن شكر به همراه  28ميليون
ليتر اتانول توليد شود .بعيد به نظر ميرسد كه اين اتفاق
به زودي در فصل  2017-18رخ دهد ،از اينرو تخمين
زده ميشود كه كل توليد شكر اين كشور بهدليل توسعه
در ساير مناطق ،از  0.6ميليون تن سال گذشته به 0.8
ميليون تن افزايش يابد.

آمريكاي شمالي و مركزي

تخمين زده ميشود توليد شكر در آمريكاي شمالي
و مركزي به  22.8ميليون تن افزايش يابد كه از 22.5
ميليون تن سال گذشته بيشتر است .آمريكا و مكزيك و
گواتماال بزرگترين توليدكنندگان اين منطقه ميباشند.
پيشبيني ميش��ود توليد ش��كر اياالت متحده در
س��ال  2017-18با اندكي تنزل ،از حدود  8ميليون تن
امس��ال به  7.9ميليون تن در س��ال  2017-18كاهش

بازار جهاني

بهبود توليد شكر در كشورهاي صنعتي

بهنظر ميرس��د توليد ش��كر در كشورهاي صنعتي طي
س��ال  2017-18از رقم  43.7ميليون تن س��ال قبل به 46.8
ميلي��ون تن افزايش يابد ك��ه عمدت ًا بهدليل افزايش توليد در
اروپا اس��ت .در صورت تحقق اي��ن امر ،توليد اين گروه از
كشورها نسبت به دو سال گذشته حدود  7.1ميليون تن (يا
 18درصد) افزايش خواهد داش��ت .پيشبيني ميشود توليد
ش��كر كشورهاي در حال توس��عه نيز در فصل آينده بهطور
قابلتوجهي افزايش يابد كه تا حدود زيادي بهدليل افزايش
توليد در هند ،تايلند و چين ميباشد و ميتواند توليد شكر
اين گروه از كشورها با  10ميليون تن افزايش نسبت به سال
قبل ،در مجموع به رقم بيسابقه  144.2ميليون تن برسد.
انتظار ميرود توليد ش��كر در كشورهاي وارد كننده به
ركورد  91.6ميليون تن افزايش يابد ،الزم بهذكر اس��ت اين
رقم در س��ال گذش��ته به پايينترين سطح خود طي  6سال
اخير (يعني  83.7ميليون تن) رسيده بود.
توليد شكر در كش��ورهاي صادركننده نيز ممكن است
بهميزان قابلتوجهي افزايش يافته و از  94.1ميليون تن
سال قبل به  99.4ميليون تن برسد.

افزايش قابلمالحظه توليد قابل صدور
در سال 2017-18

يابد .برآوردها نش��ان ميدهند كه توليد شكر چغندري فصل جديد
در حد  4.5ميليون تن ثابت بماند .درصد خس��ارت چغندرقندهاي
انبار شده در سال  2016-17بسيار زياد بوده است و انتظار ميرود
كه در فصل جديد به حالت عادي بازگردد.
با اين حال ،س��طح زيركش��ت در ح��دود  2.5درصد كمتر از
فصل گذش��ته است .پيشبيني ميشود توليد شكر نيشكري در سال
 2017-18ب��ا حدود  0.1ميليون تن كاهش ،به رقم  3.4ميليون تن
برسد.
انتظار ميرود توليد شكر گواتماال در فصل جديد از  2.9ميليون
تن س��ال  2016-17به  3ميليون تن افزايش يابد .بهنظر ميرسد كه
بهبود عملكرد نيش��كر (پس از افت آن در س��ال جاري) ،توليد آنرا
افزايش دهد .صنعت شكر كوبا فصل آسياب  2016-17را با توليد
حدود  1.9ميليون تن به پايان رس��انده اس��ت كه تقريب ًا  19درصد
بيشتر از توليد  1.6ميليون تني سال گذشته (شرايط خشكسالي) است.
طبق معمول ،اين رقم كمتر از پيشبيني توليد بيش از  2ميليون تن
پيش از برداش��ت از كوبا است .شرايط مناسب آب و هوايي ممكن
است ميزان توليد سال  2017-18را به سطح اوليه مورد انتظار براي
اين فصل افزايش دهد.
با توجه به اينكه عمليات خردكردن نيشكر در مكزيك ،مراحل
نهايي خود را طي ميكند انتظار ميرود توليد ش��كر اين كش��ور در
س��ال  2016-17به حدود  6.2ميليون تن برسد .عملكرد نيشكر در
اين فصل تقريب ًا  2درصد كاهشيافته و نرخ اس��تحصال ش��كر نيز
پايينتر است .در حال حاضر ميزان توليد سال  2017-18را مشابه
سطح توليد سال قبل درنظر گرفتهايم.

اقيانوسيه

تخمين زده ميش��ود توليد ش��كر اقيانوسيه در سال 2017-18
(اكتبر  /سپتامبر) به  5.6ميليون تن برسد كه پيشتر از اين توليد 5.5
ميليون تني سال قبل است.
پيش بيني ميشود كه توليد شكر استراليا در سال  2017-18به
 5.4ميليون تن برسد كه از رقم  5.3ميليون تن سال قبل پيشي گرفته
است .معموالً برداشت محصول در استراليا در ماه مه  /ژوئن شروع
ميش��ود ،فعاليت فرآوري محصول در ماه جوالي در مقياس وسيع
ص��ورت گرفته و تا ماه اكتبر ادامه دارد و پس از آن ،حجم توليد تا
پايان فصل برداشت كاهش قابلمالحظه پيدا ميكند .بنابراين بخشي
از محصول توليدي تراز سال  2017-18در سالجاري و بخش بهتر
آن در برداشت سال  2018خواهد بود.

برآورد ميشود توليد قابل صدور (توليد منهاي مصرف)
در سال  2017-18به باالترين سطح خود (يعني  60.3ميليون
تن) برس��د كه افزايش قابلمالحظهاي نس��بت به رقم 55.3
ميليون تن سال قبل نشان ميدهد.
افزايش دسترسي اتحاديه اروپا و همچنين آسيا ،عوامل
اصلي اين رشد هستند .به نظر ميرسد توليد قابل صدور در
اتحاديه اروپا طي سال  2017-18به  6.4ميليون تن برسد كه
باالتر از  4ميليون تن سال قبل ميباشد.
مهمترين افزايش ميزان دسترس��ي در فرانس��ه (+ 1.0
ميلي��ون ت��ن) و آلمان ( + 0.8ميليون ت��ن) رخ خواهد داد،
ليكن در لهس��تان ،هلند و بلژيك هم شاهد مقداري افزايش
خواهيم بود .عليرغم اينكه اتحاديه اروپا از نظر قوانين سازمان
تجارت جهاني ،محدوديتي براي صادرات نخواهد داش��ت
ليكن اين شكر اضافي نميتواند وارد بازارهاي جهاني شود.
در حال حاضر قيمتها براي توليدكنندگان مازاد در س��اير
كشورهاي اتحاديه اروپا جذابتر است ،لذا افزايش دسترسي
ال وارد
به شكر چغندري اروپا ،بخشي از شكر نيشكري كه قب ً
ش��ده است را تأمين خواهد كرد .در واقع ،صادرات به بازار
جهاني با قيمت  13س��نت در هر پوند (ش��كر  )# 11براي
توليدكنندگان اتحاديه اروپا س��ودي ن��دارد بنابراين ممكن
اس��ت بخش عمدهاي از اين شكرها صادر نشود مگر اينكه
قيمتها افزايش يابد.
بهنظر ميرس��د توليد قابل صدور آفريقا از حدود 1.6
ميليون تن سال  2016-17به  2ميليون تن افزايش يابد .اعتقاد
بر اين است كه وضعيت توليد در چندين كشور توليدكننده
آفريقايي كه در سالهاي گذشته متأثر از خشكسالي بودهاند،
بهبود يافته اس��ت .ب��ا اين حال ممكن اس��ت اتيوپي براي
اولينبار قادر باشد به شكر قابلصادرات دسترسي يابد و اين
در صورتي محقق خواهد شد كه بتواند ظرفيت توليد كارخانه
شكري در ماه مارس راهاندازي كرده را افزايش دهد.
توليد قابل صدور در آمريكايشمالي و مركزي ميتواند
بهدليل دسترس��ي بهتر صادركنندگان اصلي منطقه (گواتماال
و كوبا) ،از  5.8ميليون تن س��ال قبل به  2/ 6ميليون تن در
ال
سال  2017-18افزايش يابد درحاليكه بهنظر ميرسد عم ً
دسترس��ي صادراتي مكزيك در سطح مشابه سال قبل باقي
بماند.
انتظار ميرود توليد قابل صدور برزيل در سال 2017-18
با كاهش مختصري همراه باش��د و از  28.3ميليون تن سال
 2016-17به رقم  28.1ميليون تن در سال  2017-18برسد
و دلي��ل آن ميتواند كاهش مورد انتظار توليد ش��كر منطقه
جنوب مركزي برزيل در فصل برداشت  2018باشد.
در مقابل ،توليد قابل صدور آس��يا بهدليل افزايش توليد
در تايلن��د و پاكس��تان ،از  9ميليون تن س��ال  2016-17به
حدود  10.9ميليون تن در س��ال  2017-18افزايش مييابد.
انتظار ميرود توليد صادراتي تايلند از  6.8ميليون تن س��ال
قب��ل به  8.5ميليون ت��ن افزايش يابد ،درحاليكه پاكس��تان
ميتواند به  2.3ميليون تن ش��كر قاب��ل صدور از محصول
جديد دس��ت يابد و اين درصورتي است كه پيشبينيهاي
آينده براي افزايش توليد به  7.7ميليون تن (ارزش سفيد) در
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اين كشور محقق شود .در محاسبات ،انتقال ذخاير از فصل
جاري در نظر گرفته نميشود در نتيجه افزايش توليد امسال
تا  2ميليون تن ميتواند براي اين كشور تعجببرانگيز باشد.
دول��ت تاكنون تنها  0.4ميليون تن ش��كر براي صادرات در
سال  2016-17را تأييد كرده است و مجوز صادرات تا 1.8
ميليون تن را تا پايان فصل صادر ميكند .اين مقدار نمايانگر
افزايش توليد قابلصدور فصل آينده نيست و براي محاسبه
ذخاير مورد استفاده قرار نميگيرد .بنابراين در ماههاي آينده،
تأمينكنندگان پاكس��تاني ممكن اس��ت عاملي براي كاهش
قيمتهاي جهاني باش��ند .با اين وجود ،اگر آنها بخش��ي از
يارانهه��اي دولتي را دريافت كنند كارخانههاي اين كش��ور
قادر خواهند بود شكر را به قيمتهاي فعلي صادرات كنند
و عامل ديگري از عدمقطعيت را به تصوير بكشند.
در نهايت ،پيشبيني ميش��ود ك��ه توليد قابل صادرات
اس��تراليا در س��ال  2017-18ب��ه ح��دود  4 .4ميليون تن
افزايش يابد.

افزايش تقاضاي واردات به باالترين سطح

تخمين زده ميشود كه واردات ناخالص با  1.2ميليون
تن افزايش در سال  2017-18به رقم  68.1ميليون تن برسد.
اين بدانمعناس��ت كه در حدود  37درصد از شكر مصرف
شده در جهان در سال جاري ناشي از واردات است.
احتم��االً چين در س��ال  2017-18با واردات حدود 6
ميليون تن ش��كر در مقايس��ه با رق��م  4.5ميليون تن فصل
حاضر ،همچنان عنوان بزرگترين واردكننده ش��كر جهان را
حفظ نمايد .بهنظر ميرسد كه سياست محدودكننده صدور
مجوز واردات در س��الجاري ،واردات رسمي را تحتتأثير
ق��رار دهد و مبارزه با قاچاق ش��كر ،موجب كاهش جريان
غيرقانوني ش��كر در كشور شود .با اين حال ،حذف قاچاق
دور از انتظار اس��ت چرا كه كاهش قيمت جهاني شكرخام،
قاچاق ش��كر را در هفتههاي اخير بسيار جذاب كرده است.
اگر اين امر با بهبود عرضه ش��كر تايلند در سال 2017-18
و همچنين تصويب يارانههاي صادراتي پاكستان براي حذف
ذخاير فراوان شكر آن كشور تركيب شود ،اين امر ميتواند
منجر به جابهجايي قاچاق در جنوب چين شود.
بهنظر ميرسد كه اندونزي در سال  2017-18نيز همانند
امس��ال ،در حدود  2 / 5ميليون تن شكر وارد كند .مصرف
داخلي بهدليل رشد اقتصادي و رشد جمعيت درحال افزايش
اس��ت درحاليكه توليد داخلي بهدليل كمبود سرمايهگذاري
نميتوان��د افزايش تقاضا را تأمين نمايد آنچه باعث نگراني
كارخانهداران داخلي اين كشور شده است افزايش تقاضاي
تقريب ًا انحصاري صنايع غذايي و نوش��يدني با تكيه بر شكر
تصفيه ش��ده حاصل از شكر خام وارداتي بهجاي شكرسفيد
توليدي از مزارع اين كشور است.
واردات شكر اياالتمتحده در سال  2017-18در حدود
3.5ميليون تن خواهد بود كه بيش��تر از  2.8ميليون تن سال
قبل اس��ت .بهدنبال آتشبس در اختالف شكري با مكزيك،
احتماالً ميزان واردات اين كشور از مكزيك افزايش خواهد
يافت چ��را كه عدماطمين��ان درخصوص وض��ع عوارض
مجدد بر روي ش��كر مكزيكي از اوائ��ل ژوئن (درصورت
عدمتوافق) ،بر خريدهاي اخير تأثيرگذار بوده اس��ت .بهنظر
ميرسد ذخاير پايين شكر در اياالت متحده ،نياز شديدي را
به واردات در فصل آينده براي اين كش��ور ايجاد كند ليكن
مكزيك ممكن اس��ت بهدليل ثبات تولي��د قادر به پر كردن
اين شكاف نباشد.
احتماالً واردات روسيه در سال  2017-18بيش از 0.3
ميليون تن نخواهد بود.
پيشبيني ميش��ود كل واردات ش��كر آس��يا در س��ال
 2017-18به  36.6ميليون تن افزايش يابد كه بهدليل افزايش
پيشبيني شده در واردات چين ،از رقم  5.5ميليون تن سال
گذشته بيشتر است.
بهنظر ميرس��د مي��زان واردات اروپا از  9.9ميليون تن
س��ال پيش به  9.6ميليون تن تن��زل كند .واردات آفريقا نيز
از  14.3ميليون تن فصل گذشته به  14.1ميليون تن كاهش
يافته است كه دليل آن ،افزايش ميزان دسترسي داخلي است.
واردات آمريكايش��مالي و مرك��زي بهدلي��ل افزايش مورد
انتظ��ار در واردات اي��االت متحده ،از  4.6ميليون تن س��ال
پيش به  5.3ميليون تن افزايش يافته است .واردات شكر به
آمريكايجنوبي ناچيز اس��ت و پيشبيني ميشود با افزايش
مختصر نسبت به سال گذشته ،از  2ميليون تن به  2.1ميليون
تن در سال  2017-18برسد.
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دبير و عضو هيأتمديره انجمن صنايع قندوش��كر گفت:
كارخانه قند دزفول از ارديبهش��ت سال آينده وارد مدار توليد
ميش��ود كه ميتواند در  ۱۰۰روز  ۵۰۰هزار تن چغندرقند را
اس��تحصال كند و  ۶۰درصد به توليد ش��كر در كش��ور كمك
ميكند.
بهمن دانايي در پاس��خ به اينكه گفته ميش��ود عليرغم
افزايش توليد چغندرقند در كشور كارخانجات ظرفيت توليد
ش��كر ندارند ،با رد اين موضوع ،خاطرنش��ان ك��رد :اين كه
برخي ميگويند تجهي��زات كارخانههاي فرآوري چغندرقند
فرس��وده است ،چيزي جز غرضورزي نيست؛ چرا كه حتي
كارخانههاي با قدمت  60يا  70س��اله هم بهصورت دورهاي
دستگاههاي خود را بازسازي كردهاند و چيزي بهنام فرسودگي
نداريم ،كمااينكه افزايش توليد ش��كر در كشور گوياي همين
امر است.
وي در پاسخ به اينكه باالخره وضعيت كارخانه قند دزفول
بهعنوان يكي از كارخانههاي مهم براي اس��تحصال چغندرقند
خوزستان به كجا رسيد ،گفت :از سال  82اين كارخانه بسته شده
بود و  3سال پيش منحل اعالم شد .قرار شد هيأتي از وزارت
صنعت براي بازسازي اين كارخانه اقدام كنند كه متأسفانه خوب
عمل نكردند و ابتداي امس��ال مالك اصلي اين كارخانه آن را
پس گرفت و كار بازسازي را شروع كرده است.
دبير انجمن صنايع قندوش��كر اظه��ار اميدواري كرد ،اين
كارخانه از دهه س��وم آبان ماه امس��ال كار آزمايش��ي خود را
شروع كند تا رسم ًا از ارديبهشت ماه سال آينده وارد مدار توليد
ش��ود ،چرا كه چغندرقند كش��ت شده استان خوزستان مربوط
به كشت پاييزه است.
داناي��ي همچني��ن در مورد ظرفيت كارخان��ه قند دزفول،
گفت :اين كارخانه درصورت راهاندازي ميتواند در شبانهروز
 5هزار تن چغندرقند را فرآوري كند كه در صد روز  500هزار
تن را اس��تحصال خواهد كرد و تا  60درصد به توليد شكر در
كشور كمك ميكند.
وي همچني��ن در پاس��خ به آنهايي كه ميگويند كش��ت
چغندرقند مقرونبهصرفه نبوده و محصولي آببر است ،گفت:
با تغيير فصل كشت چغندرقند به پاييز كه ميزان بارشها مناسب
است ،اين محصول ميتواند به تقويت خاك براي توليد گندم
كمك كند و محصولي تناوبي براي گندم محس��وب ميش��ود،
بهطوري كه كشت گندم بعد از كشت چغندرقند  2تا  3تن در
هر هكتار ميزان بهرهوري را افزايش ميدهد.
دبير و عضو هيأتمديره انجمن صنايع قندوشكر همچنين
از ساخت يك كارخانه جديد  10هزار تني قندوشكر در اطراف

كشت پاييزه محصوالت كشاورزي
در  500هزار هكتار از مزارع گلستان

رئيس س��ازمان جهادكشاورزي گلستان با اشاره به آغاز
كشت محصوالت پاييزه در استان گفت :امسال در  ۵۰۰هزار
هكتار از مزارع استان كشت پاييزه خواهيم داشت.
مختار مهاجر در گردهمايي س��االنه كشت پاييزه استان
گلستان اظهار داشت :در اين گردهمايي مديران و كارشناسان
با برنامههاي كشت پاييزه بيشتر آشنا ميشوند و برنامه 500
هزار هكتاري كشت پاييزه هم ابالغ ميشود .وي تأكيد كرد:
امسال در  356هزار هكتار از منابع گلستان گندم كشت خواهد
شد و در  70هزار هكتار كلزا 5 ،هزار هكتار سيبزميني و در
 6هزار هكتار هم برنامه كشت چغندرقند را داريم.
مهاجر خاطر نشان كرد :در بخش بذر حدود  50هزار تن
گندم گواهي ش��ده تهيه شده كه از هفته قبل توزيع آن آغاز
شده و همچنين در بخش كود و نهاد هم حدود  24هزار تن
تاكنون كود توزيعش��ده و در حال توزيع بقيه كودهاي مهيا
شده هستيم.
رئيس جهادكشاورزي استان گلستان درباره سموم مورد
نياز هم گف��ت :انواع قارچكشها و علفكشها مهيا ش��ده
و زماني كه رطوبت زمين مناس��ب ش��د كشاورزان اقدام به
كشت كنند .وي تأكيد كرد :امسال پيشبيني ميشود بيش از
 2ميليون تن انواع محصوالت كش��اورزي در استان گلستان
توليد شود و اين با توجه به پيشبيني پاييز پر باران اميدواريم
محقق شود.
رئيس جهادكش��اورزي اس��تان گلس��تان افزود :استان
گلس��تان در تولي��د  3محصول گندم ،س��ويا و كل��زا از رتبه
خوبي برخوردار اس��ت و در گن��دم مرغوبترين نوع گندم
را در كشور داريم.

اخبار

كارخانه قند دزفول وارد مدار توليد ميشود

ساخت كارخانه جديد
قندوشكر در دزفول
شهرهاي دزفول و انديمشك خبر داد و اظهار اميدواري كرد،
اين كارخانه هرچه زودتر وارد مدار توليد شود.
دبي��ر انجمن صنايع قندوش��كر ايران همچنين گفت :با
وجود گذش��ت  ۴۵روز از آغاز تحوي��ل چغندرقند ،دولت
هنوز قيمت ش��كر را اعالم نكرده و اين امر س��بب شده كه
انبارها پر از شكر بيقيمت باشد.
دانايي با اشاره به اينكه كارخانههاي فرآوري چغندرقند
از  5شهريور كار خود را آغاز كردهاند ،خاطر نشان كرد :از
فصل برداش��ت تاكنون  2ميليون و  400هزار تن چغندرقند
تحويل گرفتهايم كه  350هزار تن ش��كر از آن توليد شده و
در انبارها روي هم انباشت شده است؛ چرا كه دولت تا اين
لحظه متأسفانه نرخ شكر را اعالم نكرده است.
وي اضاف��ه ك��رد :اين كار اصوالً باي��د قبل از آغاز كار
كارخانههاي قند اتفاق بيفتد و اهمال دس��تگاههاي ذيربط
سبب شده تا تداوم توليد با مشكل مواجه شود .اين درحالي

است كه مقام معظم رهبري بارها گفتهاند توليد داخل را در
رأس كارها قرار دهيد.
دبير انجمن صنايع قندوش��كر ايران همچنين به افزايش
 60درصدي توليد شكر طي  4سال اخير اشاره كرد و اظهار
داشت :سال  ،92يكميليون و  100هزار تن شكر توليد كرده
بوديم كه اين رقم در سال  95به يكميليون و  650هزار تن
رسيد و اميدواريم امسال رقمي بين يكميليون و  700هزار
تن تا يكميليون و  800هزار تن برسيم.
دانايي به آمار مصرف ش��كر در كشور هم اشاره كرد و
گفت :با احتس��اب مصرف شكر صنايع شيريني و شكالت
رقمي بين  2ميليون و  100هزار تا  2ميليون و  200هزار تن
شكر نياز داريم كه امسال فقط بايد بين  300تا  350هزار تن
شكر وارد ش��ود .وي اظهار اميدواري كرد ،تا دولت هرچه
زودتر فكري به حال اعالم بهموقع قيمت ش��كر بكند؛ چرا
كه اين مسئله كار را مختل كرده است.

اخبار خوش از نيشكر و صنايع جانبي خوزستان
در اواخر دهه  60بود كه دولت نخس��ت آيتاهلل فقيد
هاشمي رفسنجاني مقدمات كار بهرهبرداري از طرح بزرگ
نيش��كر و صنايع جانبي در خوزستان را در دستوركار قرار
داد .باتوجه به اينكه اجراي اين طرح بزرگ در قانون برنامه
اول توسعه پيشبيني شده بود كارها با سرعت اجرايي شد.
در سالهاي آغاز اجراي اين طرح بزرگ برخي مخالفتها
از سوي منتقدان به رسانهها كشيده شد كه بعدها معلوم شد
در پشت اين انتقادها هدفهاي واردكنندگان بيتأثير نبوده

كشت و صنعت نيشكر ميرزا كوچكخان

مديرعامل كش��ت و صنعت مي��رزا كوچكخان در آيين
برداشت نيشكر از مزارع اين شركت گفت :پيشبيني ميشود
 ۹۰۰هزار تن نيش��كر از س��طح مزارع اين ش��ركت برداشت
شود.
ستار ش��كيبا با تقدير از كاركنان اين شركت خاطرنشان
ك��رد :ما بايد در زمينه توليد بهخاطر نيازي كه كش��ور به اين
محصول استراتژيك داردنهايت تالش خود را انجام دهيم و
كاركنان شركت كشت و صنعت نيشكر ميرزا كوچكخان نيز
در اين زمينه مصمم هس��تند و در عمليات برداشت امسال با
تالش مضاعف در راس��تاي تحقق گوشهاي از اهداف اقتصاد
مقاومت��ي مقام معظ��م رهبري با تمام ت��وان فعاليت خواهيم
كرد.
كش��ت و صنعت ميرزا كوچكخان يك��ي از واحدهاي

اس��ت .طرح بزرگ نيشكر و صنايع جانبي اكنون و پس از
گذش��ت  3دهه از شروع به اجراي آن به قطب توليد شكر
در ايران تبديل شده است .بخش قابلتوجهي از شكر توليد
داخلي با بهرهبرداري از اراضي زيركشت كارخانههاي اين
طرح محقق ميشود .از چند روز پيش كه برداشت نيشكر از
كارخانههاي متعدد اين طرح شروع شده است ،اخبار مربوط
به ميزان توليد واحدهاي مختلف منتش��ر شده است كه در
ادامه به نقل از مديران اين واحدها ميخوانيد:

هفتگانه تابع شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي است كه با
مجموع مساحت  ۱۴هزار هكتار اراضي در جنوب غربي اهواز
و در كيلومتر  ۷۵جاده اهواز  -خرمشهر قرار دارد.

كشت و صنعت حكيم فارابي

مديرعامل كش��ت و صنعت حكي��م فارابي با بيان اينكه
عمليات برداش��ت نيشكر در س��طح مزارع اين واحد كشت و
صنعت نيش��كر آغاز شد ،گفت :پيشبيني ميكنيم امسال بيش
از  ۸۴هزار تن شكر توليد شود.
به گزارش نيش��كرنيوز ،محمود قدرتي اظهار كرد :با آغاز
عمليات برداش��ت نيش��كر پيشبيني ميكنيم كه بيش از ۷۶۰
ه��زار تن نيش��كر با عملك��رد  ۸۶تن در هر هكت��ار از مزارع
برداشت كنيم.
وي افزود :س��ال گذش��ته حدود  ۷۸هزار تن شكر توسط

مقاله

تراز بازرگاني كشاورزي منفي ماند
در ش��رايطي كه تراز بازرگاني بخش كشاورزي طي سالهاي
دولت يازدهم رو به بهبود بود و هرس��اله با كاهش مواجه ميش��د
امس��ال با كاهش صادرات و افزايش واردات ،ش��اهد منفي ماندن
و ثبات نهچندان مثبت در تراز منفي حدود س��ه ميليارد دالري در
اين بخش هس��تيم و مشخص نيست مس��ئوالن وزارت كشاورزي
ميتواند بهوعده خود كه همان صفر و مثبت ش��دن اين تراز است،
دست پيدا كنند؟
يك��ي از معضالت و مش��كالت بخش كش��اورزي در ابتداي
روي كار آم��دن دول��ت يازده��م و محمود حجت��ي بهعنوان وزير
جهادكشاورزي ،افزايش واردات بيرويه انواع محصوالت كشاورزي
در كنار كاهش صادرات آنها و وخيمتر شدن وضعيت تراز تجاري
منفي محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي بود كه آقاي وزير و
معاونانش تصميم گرفتند تا در بازه زماني مشخصي اين تراز تجاري
را با كنترل و تنظيم تجارت اين بخش بهبود دهند و نهايت ًا مثبت كنند
كه اين بهبود در حوزه تراز تجاري و بازرگاني بخش كشاورزي در
س��الهاي گذشته رخ داد .چرا كه براساس آمارهاي رسمي منتشر
ش��ده وزارت جهادكشاورزي سال  ۱۳۹۲كه دولت يازدهم از نيمه
دوم آن س��ال بر سر كار آمد ،تراز تجاري محصوالت كشاورزي و
صنايع غذايي منفي  ۸.۰۷ميليارد دالر بود كه در س��ا ل بعد به منفي
 ۵.۴ميليارد دالر ،در سال  ۱۳۹۴به منفي  ۳.۳ميليارد دالر و در سال
گذش��ته به منفي  ۳.۰۹ميليارد دالر رسيد كه البته اين بهبود در تراز
تجاري به گفته مسئوالن وزارت جهادكشاورزي و برخي كارشناسان
اي��ن بخش تنها بهدليل محدودي��ت در واردات و تقويت صادرات
نبوده است و نوسان قيمت ارز ،نفت و انواع محصوالت كشاورزي
در بازار جهاني نيز بر اين روند تأثيرگذار بوده است.
اما در شش ماه نخست امسال اتفاقاتي افتاد كه به گفته برخي

مسئوالن وزارت كش��اورزي بعيد نيست روند بهبود تراز بازرگاني
بخش كشاورزي در پايان امسال نه تنها متوقف شود ،بلكه به سمت
منفيتر ش��دن اين تراز حركت كنيم .چرا كه براس��اس آمار رسمي
موجود در سايت گمرك و مركز آمار وزارت كشاورزي طي پنج ماه
امسال نهتنها ميزان واردات با  ۱۵.۵درصد ارزش واردات با ۳۱.۱۱
درصد افزايش روبهرو بوده اس��ت بلكه ميزان صادرات محصوالت
كشاورزي نسبت به همين بازه زماني درسال گذشته  ۳.۴۲درصد و
ارزش آن ۱۰.۴۹درصد كاهش راتجربه كرده است .كه اين وضعيت
سبب شد تا تراز بازرگاني بخش كشاورزي دراين بازه زماني منفي
سه ميليارد  ۲۶ميليون  ۴۵هزار دالر شود.
البته نگاهي به وضعيت واردات محصوالت اساسي و صادرات
محصوالت ارزآور نش��ان ميدهد ك��ه چرا اين اختالف فاحش بين
واردات و صادرات وجود دارد و چرا نتوانس��تهايم روند بهبود تراز
بازرگاني را كه در 4س��ال گذش��ته اتفاق افتاده بود ،در اين پنجماهه
نيز حفظ كنيم.
در فهرس��ت واردات محصوالت اساس��ي بخش كش��اورزي
قندوشكر ،روغن و برنج افزايش عجيب و غريبي نسبت به پنجماهه
نخست سال گذشته از نظر وزني و ارزشي داشته است .چرا كه شكر
بهعنوان يك محصول پرمصرف اس��تراتژيك به صورت تصفيه شده
وارداتش در پنجماهه نخست امسال به  ۶۹۳هزار  ۸۴۰تن به ارزش
 ۳۴۹ميليون دالر رسيد كه نسبت به بازه زماني مشابه در سال گذشته
 ۱۶۱.۲۷درصد از نظر وزني  ۱۷۴.۵۹درصد از نظر ارزشي افزايش
يافت .پس از اين محصول واردات روغن با  ۱۰۴.۴۱درصد از نظر
وزن��ي و  ۱۰۵.۹۹درص��د از نظر ارزش��ي و واردات برنج با ۷۷.۹۷
درصد از نظر وزني و ۱۰۲.۴درصد از نظر ارزش��ي نيز در رتبههاي
دوم و سوم افزايش بيرويه و غيرمنطقي قرار ميگيرند.
البته جالبتر اين كه صادرات محصوالت ارزآور نيز در اين ميان
كاهش محسوسي داشتهاند و ميتوان به كاهش بيش از  ۸۰درصدي
صادرات سيب ،كاهش حدود  ۴۵درصدي پسته ،و كاهش بيش از ۶۰
درصد صادرات زيتون ،كاهش حدود  ۴۰درصدي صادرات تازه يا
خشك كرده و ديگر محصوالت كشاورزي اشاره كرد كه قطع ًا تأثيري
بسياري در كاهش صادرات محصوالت كشاورزي و منفي شدن تراز
بازرگاني اين بخش در پنجماهه نخست امسال داشتهاند.
حال بايد منتظر ماند ديد كه وزارت جهادكش��اورزي در دوره
جديد صدارات محمود حجتي كه بهتازگي تغيير و تحول در كابينهاش
را آغاز كرده اس��ت ،ميتواند مج��ددا ً بهبودي در روند تراز تجاري
منفي كش��اورزي ايجاد كند و س��ير صفر و مثبت شدن آن را در افق
پيشبيني شده وزارتخانهاش را ادامه دهد؟

كش��ت و صنعت حكيم فارابي توليد ش��د اما امس��ال پيشبيني
ميكنيم از  ۷۶۰هزار تن نيش��كر برداشت شده از مزارع ،بيش از
 ۸۴هزار تن شكر توليد شود.
مديرعامل كشت و صنعت حكيم فارابي تصريح كرد :سطح
زيركشت نيشكر بيش از  ۸۸۲۰هكتار است كه عمليات برداشت
در اين اراضي آغاز شده و اميدواريم در يك بازه كاري  ۱۰۰روزه
مفيد ،بتوانيم نيشكر را از اين سطح برداشت كنيم.
محمود قدرتي عنوان كرد :س��ال گذش��ته عملكرد محصول
نيشكر در هكتار حدود  ۸۱تن در هكتار بود و حدود  ۷۳۲هزار
تن نيشكر برداشت شد كه اين ميزان امسال رشد قابلمالحظهاي
داش��ته است و پيشبيني ميشود كه بيش از ۷۶۰هزار تن نيشكر
از مزارع برداشت شود.

ناص��ر مجدي عنوان كرد :س��ال گذش��ته عملكرد محصول
نيشكر در هكتار حدود  ۸۵تن در هكتار بود و حدود  ۸۵۵هزار
تن نيش��كر از مزارع برداشت شد كه اين ميزان امسال رشد قابل
مالحظهاي داشته است و پيشبيني ميشود كه بيش از  ۹۰۰هزار
تن نيشكر از مزارع برداشت شود.

تراز محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي
طي سالهاي  ۱۳۹۲لغايت ۱۳۹۵
شرح
مقدار

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

واردات ميليون تن

۱۸.۶۴

۲۲.۷۸

۱۸.۶۷

۱۷.۵۹

واحد

صادرات ميليون تن

۴.۱۱

۵.۵۳

۴.۷۷

۵.۸۱

-۱۴.۵۳

- ۱۷.۲۵

-۱۳.۹

-۱۱.۷۸

تراز وزني
ارزش

واردات ميليون دالر ۱۳۴۲۳

۸۷۸۰.۳۷ ۸۸۸۲.۲۴ ۱۲۲۲۰.۸

۵۳۵۱

۵۶۸۵.۹۲ ۵۴۸۷.۸۴

صادرات ميليون دالر
تراز تجاري

۶۷۷۱

۳۰۹۴.۴۵ -۳۳۹۴.۴ -۵۴۴۹.۸ -۸۰۷۲

كشت و صنعت امام خميني(ره)

مديرعامل كش��ت و صنعت امام خمين��ي(ره) با بيان اينكه
عمليات برداش��ت نيش��كر در س��طح مزارع اين واحد كشت و
صنعت نيش��كر آغاز شد ،گفت :پيشبيني ميكنيم امسال بيش از
 ۱۰۰هزار تن شكر توليد شود.
ناصر مجدي اظهار كرد :با آغاز عمليات برداش��ت نيش��كر
پيشبيني ميكنيم كه بيش از  ۹۰۰هزار تن نيشكر با عملكرد ۹۰
تن در هر هكتار از مزارع برداشت كنيم .وي افزود :سال گذشته
حدود  ۹۶هزار تن شكر توسط كشت و صنعت امام خميني(ره)
توليد ش��د اما امس��ال پيشبيني ميكنيم از  ۹۰۰هزار تن نيشكر
برداشت شده از مزارع ،بيش از  ۱۰۰هزار تن شكر توليد شود.
مديرعامل كش��ت و صنعت امام خمين��ي(ره) تصريح كرد:
سطح زيركشت نيشكر بيش از  ۱۰هزار هكتار است كه عمليات
برداش��ت در اين اراضي از امروز آغاز ميش��ود و اميدواريم در
يك بازه كاري  ۱۰۰روزه مفيد ،بتوانيم نيش��كر را از اين س��طح
برداشت كنيم.

كشت و صنعت سلمان فارسي

مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت سلمان فارسي با بيان
اينكه عمليات برداش��ت نيش��كر در سطح مزارع اين واحد آغاز
ش��د ،گفت :پيشبيني ميش��ود امسال بيش از  80هزار تن شكر
توليد شود.
گودرز مرادسلطاني اظهار كرد :عمليات برداشت نيشكر در
سطح مزارع اين واحد كشت و صنعت آغاز شده است و در اين
زمينه پيشبيني ميكنيم كه بيش از  730هزار تن نيشكر با عملكرد
 90تن در هر هكتار از مزارع برداشت كنيم.
وي افزود :سال گذشته حدود  75هزار تن شكر توسط كشت
و صنعت سلمان فارس��ي توليد شد اما امسال پيشبيني ميكنيم
از  730هزار تن نيشكر برداشت شده از مزارع ،بيش از  80هزار
تن شكر توليد شود.
مديرعامل كشت و صنعت سلمانفارسي تصريح كرد :سطح
زيركش��ت نيشكر حدود  8هزار و  200هكتار است كه عمليات
برداش��ت در اين اراضي از امروز آغاز ميش��ود و اميدواريم در
يك بازه كاري 100روزه مفيد ،بتوانيم نيش��كر را از اين س��طح
برداشت كنيم.
مراد سلطاني عنوان كرد :سال گذشته عملكرد محصول نيشكر
در هكتار حدود  84.2تن بود و حدود  700هزار تن نيش��كر از
مزارع برداش��ت شد كه اين ميزان امس��ال رشد قابلمالحظهاي
داش��ته است و پيشبيني ميشود كه بيش از 730هزار تن نيشكر
از مزارع برداشت شود.
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 ۳۰۰هزار تن چغندرقند از كشاورزان
خراسان شمالي خريداري ميشود

فرماندار شيروان گفت :مجتمع توليد قند شيروان
ب��ا خريد بيش از  ۳۰۰هزار تن چغندرقند كش��اورزان
خراسانش��مالي ،پنجاه و هفتمي��ن مرحله توليد خود
را آغ��از ك��رد و اميدواريم در س��ال توليدي جاري به
سوددهي رسيده و بخشي از مشكالت اقتصادي منطقه
را حل كند.
فرماندار ش��يروان در آغاز بهكار پنجاه و هفتمين
مرحله توليد كارخانه قند اين شهرس��تان اظهار داشت:
وجود كارخانه قند در ش��يروان بهعنوان يك ضرورت
ج��دي تلقي ميش��ود و حماي��ت همهجانب��ه و رفع
مشكالت آن وظيفه همگاني است.
امينرض��ا مرآت��ي افزود :وح��دت و همدلي بين
كشاورزان ،مجموعه مديريتي كارخانه قند و مسئوالن
شهرستان مهمترين عامل خروج اين مجموعه صنعتي
از بحرانها بوده اس��ت و خوش��حاليم امروز با افتخار
اعالم كنيم دوران بحرانها گذشته و كارخانه به شرايط
سوددهي رسيده است.
وي تصري��ح كرد :كارخانه قند ش��يروان در زمينه
ايجاد اش��تغال اهالي نقش مؤثري دارد و بحراني شدن
و تعطيلي كارخانه قطع ًا مش��كالت اجتماعي زيادي را
براي منطقه ايجاد خواهد كرد.
فرماندار شيروان اعتماد مجدد كشاورزان به كارخانه
و كش��ت چغندر را يكي از اقدامات و اتفاقات خوب
عنوان كرد و گفت :خوش��بختانه امسال پيشبيني شده
بيش از  300هزار تن چغندرقند جذب كارخانه ش��ود
و اين امر موجب افزايش زمان فعاليت و بهرهبرداري و
سوددهي بيشتر كارخانه خواهد شد كه سود آن شامل
كل منطقه ميشود.

حمايت از تنها صنعت بزرگ شهر
ضروري است

امام جمعه شيروان نيز در اين مراسم با بيان اينكه
حمايت از تنها صنعت بزرگ ش��هر يعني كارخانه قند
شيروان يك امر ضروري است افزود :امروز دود سفيدي
كه از كارخانه قند ش��يروان بيرون ميآيد ،نويد تحرك
و زندگي اهالي منطقه را ميدهد.
حجتاالس�لام حس��ين كوثري با بي��ان اينكه با
توجه با ش��عار امسال اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال
بايد زمينه ايجاد اش��تغال پايدار را فراهم و ش��غلهاي
ايجادش��ده قبلي را هم حفظ كنيم ،افزود :اشتغال سهم
زيادي در كاهش آسيبهاي اجتماعي دارد و اميدواريم
ب��ا افزايش جذب نيرو در كارخانهها و توليديها كمي
نسبت به كاهش آسيبها اقدام كنيم.
رئي��س كارخان��ه قند ش��يروان نيز با بي��ان اينكه
پيشبيني ميش��ود امس��ال و تا پايان زمان برداش��ت
محصول پيش از  300هزار تن چغندر تحويل كارخانه
قند ش��ود اظهار داش��ت :در حال حاض��ر و تا امروز
13هزار تن چغندر تحويل كارخانه شده كه  9هزار تن
آن مصرف شده است.
محمدحس��ين صالحي با بيان اينكه هماكنون 600
نفر بهصورت مس��تقيم در اين كارخانه مش��غول بهكار
هس��تند افزود :كارخانه قند شيروان با جذب اين تعداد
نيرو بهصورت مس��تقيم و بي��ش از هزار نفر بهصورت
غيرمس��تقيم توانسته اس��ت نقش بهسزايي را در حوزه
ايجاد اش��تغال شهرس��تان ايفا كند .وي گفت :يكي از
اولويتهاي مهم كارخانه ،پرداخت بهموقع هزينه خريد
چغندركاران اس��ت كه تاكن��ون نيز بالغ بر  200ميليارد
ريال در قالب كود ،بذر ،سم و مساعده نقدي در چندين
مرحله به كشاورزان پرداخت شده است و وظيفه خود
ميدانيم حداقل از اين طريق ،بخش��ي از حمايتهاي
بيدريغ كشاورزان از كارخانه را جبران كنيم.
صالح��ي با بيان اينكه پيشبيني ميش��ود امس��ال
بي��ش از  70هزار تن ش��كر زرد جهت تصفيه جذب
ش��ود افزود :ميزان جذب شكر زرد در سال  94مقدار
 2900تن ،در س��ال  95مقدار  47هزار تن بوده كه در
 6ماه��ه اول س��ال  96بالغ بر  53هزار تن ش��كر زرد
تصفيه شده است.

8
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آمار

سازگاري و صرفهجويي يك ميليارد دالري در واردات شكر

حذف محدوديتهاي شركتهاي شكر اروپا
براي توليد و صادرات

اتحاديه اروپا  ۱۰درصد از توليد شكر
جهاني را در فصل گذشته بهخود
اختصاص داد

پس از يك دهه از س��هميهبندي ،با برداشتن
محدوديتهاي اتحاديه اروپا ،ش��ركتهاي شكر
در اتحادي��ه اروپا اكنون ميتوانند به اندازهاي كه
ميخواهند ش��كر توليد و صادر كنند .پس از يك
دهه از س��هميهبندي ،با برداشتن محدوديتهاي
اتحاديه اروپا ،شركتهاي شكر در اتحاديه اروپا
اكنون ميتوانند به اندازهاي كه ميخواهند ش��كر
توليد و صادر كنند .ش��ركتهايي مانند Tereos
فرانس��ه و  Suedzuckerآلمان ،عمليات خود را
براي تغيير ات بهكار ميگيرند ،كه اين امر ميتواند
به عرضه مازاد شكر جهاني بيانجامد.
معافي��ت از س��هميهبندي همچني��ن ممكن
اس��ت منجر به تغييرات عمده در تجارت جهاني
ش��كر ش��ود .با افزايش توليد اتحاديه اروپا ،نياز
كمت��ري به واردات از مكانهاي��ي مانند آفريقا و
كارائيب خواه��د بود .درحاليك��ه صنعت براي
س��الها آماده تغيير بوده وممكن است قيمت در
س��ال  ۲۰۱۷تا  ۲۸درصد كاهش يابد .در اتحاديه
اروپا ،برداشت چغندرقند اكنون به باالترين ميزان
رس��يده اس��ت و بهطوريكه كه فرانس��ه و آلمان،
بهعن��وان توليدكنندگان مهم منطقه ،با ميزان توليد
باالتر از حد متوسط روبهرو شدهاند .روود شرس،
تحليلگر رابوبانك  Rabobank Internationalدر
اوترخت هلند ،گفت« :ما با ميزان باالي محصول
مواجه هس��تيم و اين بان��ك پيشبيني ميكند كه
توليد اتحاديه اروپا  ۲۳درصد با آغاز فصل در يكم
اكتبر افزايش قابلتوجهي داشته باشد».
طبق ادعاي وزارت كشاورزي اياالتمتحده،
برداش��تن محدوديتها به اتحادي��ه اروپا كمك
ميكند تا صادرات را در اين فصل تقريب ًا  ۵۰درصد
و به  ۲,۲ميليون تن برساند .درعينحال تحليلگران
حتي ميزان باالتري را نيز پيشبيني ميكنند.
اداره كشاورزي  FranceAgriMerپيشبيني
ميكند كه صادرات فرانس��ه به بيش از يكميليون
ت��ن و تقريب�� ًا  3برابر ميش��ود .ب��ه گفته وزارت
كشاورزي اياالتمتحده ،اتحاديه اروپا حدود ۱۰
درصد از توليد ش��كر جهاني را در فصل گذش��ته
بهخود اختصاص داده اس��ت .اين منطقه شكر را
از چغن��در محلي و يا پاالي��ش (تصفيه) موادخام
وارداتي از كشورهاي داراي آب و هواي گرمسيري
توليد ميكند .اين درحالي است كه همچنان داراي
محدوديتهاي��ي روي محمولهه��اي مع��اف از
ماليات براي تصفيهكنندهها از برخي از كشورهاي
توسعهيافته وجود دارد و از سويي ماليات واردات
از كشورهاي خاص كاهش يافته است .طبق گفته
 ،Rabobankقيمت شكر اتحاديه اروپا كه سالها
با قيمت باالتري نس��بت ب��ه قيمت جهاني معامله
شده است ،به سمت نرخ جهاني پيش ميرود .به
گفته كميسيون اروپا ،ميانگين قيمتهاي اتحاديه
اروپا در حدود  ۵۰۰يورو ( ۴۴۱پوند) در يك تن
است .اين ميزان ميتواند با  ۲۷۱يورو براي يك تن
طي معامالت آتي شكر سفيد در لندن مقايسه شود.
طبق گفته  ،Investec Bankلغو مجوزها ميتواند
خبر خوبي براي مصرفكنندگان باشد.
كالوم مكپرسون ،سرپرست كاالدر Investec
در لندن ،توس��ط ايميلي اعالم كرد« :اين ميتواند
منج��ر ب��ه كاه��ش هزين��ه ب��راي توليدكنندگان
موادغذايي ،داروس��ازي و ساير توليدكنندگان كه
از شكر استفاده ميكنند و همچنين باعث كاهش
هزينه براي مصرفكننده نهايي شود».

ب��ازار محصوالت كش��اورزي
نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان مهرماه سال ( 96ارقام به تن)
بهويژه آن گروه از كاالهايي كه يك
ريش��ه در زمين زراعي دارند و يك
3000000
ريش��ه در س��فره مردم و به هردليل
ميزان توليدش��ان كمت��ر از مصرف
2500000
كل كش��ور اس��ت ،تاري��خ عجيبي
دارد .ايجاد ت��وازن و تعادل منطقي
2000000
مي��ان بازار داخل ،ب��ازار واردات و
توليد كار دش��واري بوده و هست.
1500000
طرفه��اي اصلي اين بازار ش��امل
مصرفكنندگان و توليدكنندگان بايد
1000000
بيش��ترين نفع را از جريان اقتصادي
اين كاالها نصيب خود كنند اما به هر
دليل كه جاي بحث آن در اين نوشته
500000
نيس��ت ،تجار نفع بيشتري بردهاند.
حاال كه انجمن صنفي كارخانههاي
0
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
مهر 96
وزارت
قند و بخشهاي گوناگون در
 1040000 1274000 1193000 1238000 1258000 1050000 552000 450000 1178000 1150000 1124000 1122000 1334827 1524758 1635113 365480توليد
جهادكشاورزي براي تنظيم بازار به
 820000 216000 203000 707000 2527000 1170000 1101000 877000 1805000 1234000 1680000 1579000 823000 521000 667000 707000واردات
توافق و تفاهم كارشناسانه رسيدهاند
ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران
جدول  :1واردات شکر از سال  84تا پايان مهرماه سال 96به تفکیک خام و سفید
بازار ش��كر تا حد زيادي از تالطم دور مانده
بها جمع واردات
جمع واردات
خام
سفيد
اس��ت .فايده اين تعام��ل البته تا امروز نصيب
بها (دالر)
بها (دالر)
سال
(هزار تن)
(هزار تن)
(هزار تن)
(دالر)
دولت شده اس��ت كه بدون دغدغه از التهاب
197.380.000
707
177.256.000
629
20.124.000
78
1384
و تالطم در بازار شكر ،نوسان قيمتي غيرقبال
پيشبيني و ژرف و رش��د تولي��د داخل را به
1.017.454.469
2.527
726.182.559
1.890
291.271.910
637
1385
دست آورده است .تنظيم بازار با استفاده از اهرم
407.770.710
1170
274.461.367
822
133.309.344 348
1386
واردات سروقت و بهنگام و توجه به توليد را
325.013.345
1101
287.800.013
998
37.213.332
103
1387
ميتوان در اعداد و ارقام نمودار و جدولهاي
324.646.020
877
315.826.114
850
8.819.906
27
1388
مندرج در اين صفحه بهخوبي ديد.
704.520.407
1805
704.520.407
1805
0
0
1389
در  3س��ال  1385تا  1387كه دولت نهم
بر س��ركار آمده بود رقمي معادل  1/7ميليارد
755.904.844
1234
752.105.334
1228
3.799.510
6
1390
دالر شكر وارد كشور شد كه  2/2برابر ارزش
1.072.413.608
1680
1.072.413.608
1680
0
0
1391
واردات در  3س��ال  93تا  95بوده است .اين
832.187.958
1579
832.187.958
1579
0
0
1392
اتف��اق درحال��ي رخ داده اس��ت كه جمعيت
377.470.440
823
377.470.440
823
0
0
1393
كل كش��ور در س��ال  1385كمتر از جمعيت
س��ال  1395بوده اس��ت .صرفهجويي ارزي
171.837.527
521
151.358.524
472
20.479.003
49
1394
ح��دود يك ميليارد دالر در  3س��ال  1393تا
320.134.978
667
0
667
0
0
1395
 1395نس��بت به  3سال  1385تا  1387نشان
356.132.703
707
356.132.703
707
0
0
1396
ميده��د كه تغيير رويكرد چه آثاري ميتواند
6.862.867.009
15398
6.027.715.027
14150
515.017.005 1248
جمع
داشته باشد.
ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :2واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1396
رديف

1
2
3
4
5
6
7

ماهنامه

8
9

زيرنظر شوراي نويسندگان
تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :

10

نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان

11

شهيد گمنام  -شماره 14

12

سال

1385

فروردين ارديبهشت خرداد

تير

359

564

154

94

236

228

28

29

جمع هرماه  +ماههاي قبل

154

جمع هرماه  +ماههاي قبل

236

جمع هرماه  +ماههاي قبل

28

جمع هرماه  +ماههاي قبل

119

جمع هرماه  +ماههاي قبل

69

جمع هرماه  +ماههاي قبل

0

جمع هرماه  +ماههاي قبل

50

جمع هرماه  +ماههاي قبل

88

جمع هرماه  +ماههاي قبل

165

1386

1387

1388
1389
1390
1391

1392

1393
1394

57

119
69

107

0

112

576
88

145
57

94

46

45

74

122

73

227

284

348

390

423

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

24

132
12

165
0

5.5

11.8

جمع هرماه  +ماههاي قبل

42

33

580

648

713

839

1008

1101

517

137

0

64

383

556

24

68

65

126

169

93

563

211

0

234

149

173

935

990

1055

1082

1132

1170

608

88

جمع هرماه  +ماههاي قبل

89

741

874

61

55

65

27

50

38

682

15

0

630

111

133

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

804

50

0

54

307

192

240

276

877

69

جمع هرماه  +ماههاي قبل

1396

464

108

0

1395

248

111

205

مرداد شهريور

مهر

187

آبان

223

آذر

194

دي

298

بهمن

اسفند

302
5.5
0
0

195
195

121
88

234
68

55

114
57

9.2

17.3

21

0

25

0

229

424

25
129

553

312
301

154
61

40
12

33

330

384
196

159
67
70

161
31

190

207
47

107

103

210

246

391

467

691

707

707

221

138

170
16

76
0

112
18

37

115
19

175

80
17

228
146
80

105

63

181
151

134
0

2

73

142

307

225
0

5

132
56

123

227
0

24

385

490

492

497

521

517

583

651

651

667

50

66

68

0

16

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
707

