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تناقض های دولت
کاهش تورم از جیب تولید

 بهمن دانائی
ایران،  اسالمی  نظام جمهوری  اساسی  قانون 
انتخاب رییس جمهور که رییس دولت به حساب 
در  است.  سپرده  شهروندان  آرای  به  را  می آید 
است:  شده  تصریح  اساسی  قانون   114 اصل 
»رییس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم 
مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت 
متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است.« بر همین 
انتخاب  برای  یک بار  سال  هر 4  ایرانیان  اساس 
و  می روند  رأی  صندوق های  پای  رییس جمهور 
به کاندیدای مورد عالقه خود رأی می دهند تا به 
مدت یادشده زمان امور اجرایی کشور را در دست 
گیرد. بدیهی است که دادن رأی به یک فرد از 
افراد کاندیدا بدون تبلیغات و بدون شعار و ارایه 
برنامه از طرف کاندیدا کمتر و کمتر خواهد شد. 
تجربه 11 دوره انخابات ریاست جمهوری در ایران 
به ویژه پس از پایان جنگ نشان می دهد کاندیداها 
برای جلب نظر رای دهندگان و گرفتن رأی به آنها 
وعده های پرشمار و بزرگ در حوزه های گوناگون از 
جمله کسب و کار و اقتصاد کالن عرضه می کنند.
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در صفحات دیگر می خوانید:

 آیا رونق
به بازار شکر 

برمی گردد
صفحه4

 اقدام ضربتی 
دولت مصر برای 

مبارزه با بحران شکر
صفحه6

 تعرفه واردات شکر 
به اروپا 300 درصد به 

ایران صفر درصد
صفحه7 

نتيجه ترجيح منافع 
 ملي بر منافع 
عده اي خاص

صفحه8

با ابقاي مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان

خوشبختانه داستان تلخ هفت تپه و كارون تكرار نشد

سهم شكر از کل هزينه 
 خانوارهاي شهري
فقط 2 دهم درصد

تازه ترین اطالعات مربوط به آمارگیري از دخل 
سال  به  مربوط  ایران  شهري  خانوارهاي  خرج  و 
استخراج  آمارهاي  اساس  بر  شد.  منتشر   1394
شده کارشناسان آماري بانک مرکزي ایران سهم 
هزینه هاي مربوط به قند و شكر خانوارهاي شهري 
ایران از 3 دهم درصد کل هزینه هاي آنها با کاهشي 
حدود 30 درصد نسبت به سال 1393 به 2 دهم 
درصد رسیده است. این آمار نشان مي دهد در سال 
طور  به  که  ایراني  خانوار شهرنشین  یک   1394
متوسط 3/8 نفر هستند فقط حدود 82 هزار تومان 
یک  داده اند.  اختصاص  هزینه  شكر  و  قند  براي 
محاسبه ساده نشان مي دهد خانوارهاي شهري هر 
ماه به طور متوسط حدود 7 هزار تومان براي خرید 
قند وشكر اختصاص داده اند. اگر باز هم محاسبه ها 
را جزیي تر کنیم، هر نفر ایراني شهرنشین روزانه 

حدود 235 تومان هزینه قند و شكر داشته است.

شكر و لوازم آشپزخانه
بانک  سوي  از  شده  ارایه  آمارهاي  بررسي 
مرکزي نشان مي دهد درسال 1394 هر خانواده 
شهرنشین ایراني رقمي معادل یک میلیون و 
360 هزار تومان براي »لوازم، اثاث و خدمات 
مورد استفاده« هزینه کرده است که 16 برابر 
هزینه هاي اختصاص یافته به قند و شكر است. 
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براي  خوزستان  مناسب  خاك  و  آب 
تولید نیشكر موجب شد برنامه ریزان برنامه 
و  ساخت   )1334-1341( عمراني  دوم 
را  نیشكر  از  قند  کارخانه هاي  راه اندازي 
در دستور کار قرار دهند. این کار در سال 
1338 شروع شد  و در 18 آذر 1340 به 
بار نشست. کارخانه قند نیشكر هفت تپه 
در نزدیكي شهر تاریخي شوش با ظرفیت 
یک صد هزار تن شكر در سال شروع به 
کار کرد. بهره برداري مناسب از کارخانه که 
موجب کاهش واردات شد و شرایط اقلیمي 
مناسب راه را براي احداث مجتمع کشت 

و صنعت کارون در خوزستان هموار کرد.
نخستین  رسید  راه  از  که   1356 اسفند 
ظرفیت  که  شده  یاد  مجتمع  از  بهره برداري 
را  تولید ساالنه 200 هزار تن شكر در سال 
داشت آغاز شد. مجتمع کشت و صنعت کارون 

در زمان تأسیس بزرگ ترین کارخانه تولید شكر 
در جهان بود. پس از پیروزي انقالب اسالمي دو 
کارخانه قند هفت تپه و کارون شرایط مناسبي 
داشتند و فعالیت آنها بدون وقفه ادامه داشت. 
در سال 1362 صندوق شكر تأسیس شد. این 
صندوق مطالعات مربوط به بزرگ ترین طرح 
کشت و صنعت قند را با 7 کارخانه شكر و 
ده ها کارخانه جانبي آغاز کرد. اجراي طرح اما 
تا  انقالب و جنگ  به دلیل سال هاي تثبیت 
اواخر دهه 1360 ممكن نشد و پس از آن بود 
که اجراي این طرح در دستور کار قرار گرفت.

 عارضه اخالل در مدیریت 
و  دلسوز  کارشناس  هیچ  که  حالي  در 
متخصصي گمان نمي کرد روزي برسد که دو 
کارخانه بزرگ هفت تپه و کارون به بدترین 
وضع در تولید برسانند اما شوربختانه باید گفت 

این اتفاق افتاد. آنهایي که در این باره اطالعات 
کافي و تحلیل دقیق دارند روزگار نامساعد امروز 
دو کارخانه یادشده که هر کدام صدها میلیارد 
تومان بدهي دارند به عارضه بیروني اخالل در 
مدیریت این دو واحد نسبت مي دهند. شرایط 
سیاسي خاص خوزستان موجب شده است که 
افراد سیاسي ذي نفوذ براي جلب نظر  برخي 
مردم و خرید محبوبیت، دو مجتمع یادشده را 

وسیله قرار دهند.
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فعاالن و اقتصاددانان به ادامه ركود انتقاد دارند

توليد؛ قرباني و زمينگير رکود
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 توليد؛ قرباني 
و زمينگير ركود

تداوم  از  صراحت  با  که  ارشدي  مدیر  آخرین 
پدیده  دو  با  مواجهه  در  دولت  سیاست هاي 
تورم  »مهار  و  رکود«  از  »خروج  آسیب ساز 
انتقاد کرد، غالمحسین شافعي، رییس  شتابان« 
اتاق بازرگاني، صنایع و معادن کشاورزي ایران بود 
او در هجدهمین نشست این نهاد بزرگ خصوصي 
گفت: نقطه آغاز رکود، بخش تولید بوده و با تداوم 
ساختمان  و  خدمات  مثل  بخش ها  سایر  رکود، 
اقتصاد  براي  بنابراین  افتاده اند؛  نیز در دام رکود 
مولد  بخش هاي  به  توجه  توسعه،  راه  تنها   ایران 

اقتصادي است.
نشست  هجدهمین  در  شافعي  غالمحسین 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگاني ایران که در روز 
با وجود  اقتصاد ما  آبان( برگزار شد، گفت:   23(
تالش ها و اقدامات انجام شده همچنان با مسائل 
و مشكالتي روبرو است. رکود، محدودیت روابط 
بانكي، بیكاري گسترده، توزیع ناعادالنه درآمدها 
و نبود یک برنامه و استراتژي هدفمند که مورد 

وفاق باشد از جمله این مشكالت است.
آمارهاي  به  نگاهي  با  کرد:  تصریح  شافعي 
آنچه  اقتصادي،  رشد  زمینه  در  مرکزي  بانک 
مشهود به نظر مي رسد این است که نقطه آغاز 
تداوم رکود  با  و  بوده است  تولید  رکود بخش 
سایر بخش ها مثل خدمات و ساختمان در دام 
رکود افتاد؛ بنابراین براي اقتصاد ایران یگانه راه 
توسعه توجه به بخش هاي مولد اقتصادي است 
و همچنین توازن و همگامي بخش خصوصي و 
بخش دولتي است که مي تواند عرصه را براي 

حرکتي هدفمند ایجاد کند.
اتخاذ  خواستار  تازگي  به  که  شافعي  از  پیش 
از  تولید  عبور  براي  رکودي  ضد  سیاست هاي 
اتاق  نایب رییس  تنگناها شد، مسعود خوانساري 
بیان  با  نیز  تهران  بازرگاني  اتاق  رییس  و  ایران 
اینكه بدترین رکود 35 سال اخیر بر کسب و کار 
اساسي  تغییر  خواستار  است،  شده  حاکم  مردم 
سیاست هاي دولت در زمینه اولویت دادن محض 

به مهار تورم شده بود.
هنوز  تولید  اینكه  به  هشدار  با  خوانساري 
زمینگیر است،  گفت: رشد اقتصادي بهار 1395 
بیشتر از درآمد صادراتي بوده و بخش هایي از تولید 
نامساعدي  شرایط  دارند.  قرار  دشوار  شرایط  در 
که رکود اقتصادي ایجاد کرده است به اندازه اي 
ملموس شده که رییس سازمان امور مالیاتي نیز با 
انتقاد تلویحي از سیاست هاي ضدتورمي به بهاي 
تحمیل رکود بر کسب و کارها خواستار پذیرفتن 

کمي تورم به قیمت عبور اقتصاد از رکود شد.
ضمن  نیز  ایراني  اقتصاددان  مؤمني  فرشاد 
به  که  دولت  رکودي  ضد  سیاست هاي  از  انتقاد 
در  تجدیدنظر  خواستار  است  نشده  منجر  رونق 
این باره شده است و از دولت مي خواهد سیاست 
اقتصادي  فعاالن  برخي  ببیند.  تدارك  جامع تري 
مي گویند حاال که نرخ تورم بر اساس ادعاي بانک 
مرکزي به زیر 8 درصد رسیده است باید به سمت 

سیاست هاي رونق بخش حرکت کرد.

تناقض های دولت کاهش تورم از جيب توليد

 دقت در ماهیت برنامه های ارایه شده از سوی کاندیداهای 
طریق  از  مردم  وضع  »بهبود  می دهد  نشان  جمهوری  ریاست 
کاهش تورم و ایجاد اشتغال« دو برنامه و وعده بزرگ به شهروندان 
می شوند  دولت  رییس  و  می آورند  رأی  که  کاندیداهایی  است. 
نیز کاندیدا شده و دوباره  انتخابات بعدی  عالقمند هستند در 
رییس جمهور شوند و به همین دلیل تالش آنها این است که در 
4 سال نخست برخی از وعده های خود را به هر ترتیب که شده 

لباس عمل بپوشانند.
آقای حسن روحانی یكی از کاندیداهای ریاست جمهوری در 
بهار 1392 بود که ضمن عرضه برنامه های خود و با توجه به خیزش 
نرخ تورم در سال 1390 وعده داد که تورم را مهار خواهد کرد. 
این وعده رییس جمهور با توجه به آمارهای ارایه شده موجود که 
نشان می داد نرخ تورم روندی فزاینده دارد با خواسته مردم سازگار 
شد. پس از استقرار گروه اقتصادی دولت آقای روحانی و صحبت ها 
و برنامه های نخستین از سوی مدیران ارشد اقتصادی معلوم شد 
که »مهار تورم« و »تک نرخی کردن آن« از اولویت های مهم دولت 
است. در حالی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جهش تورم 
نگران بودند این برنامه دولت را پسندیدند و همكاری های گسترده 
نیز از سوی تولیدکنندگان نیز با دولت انجام شد. اما در کنار رشد 
شتابان تورم در دو سال 1391 و 1392، آمارهای دیگر نشان داد 
که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1391 و 1392 به ترتیب 
6 درصد و 2 درصد منفی بوده است. رشد منفی 8 درصد اقتصاد 
ایران پیامدهای گسترده ای در سطح خانواده ها، بنگاه ها و اقتصاد 
کالن داشت. اما در سطح خانواده ها کاهش درآمد سرانه به اندازه 
20 درصد یكی از مخرب ترین پیامدهای رکود گسترده و ژرف 
دو سال یادشده بود. آمارهای کاهش درآمد سرانه از سوی بانک 
مرکزی و نهاد ریاست جمهوری تأئید شد. این کاهش موجب شد 
که قدرت خرید خانواده ها کاهش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی 
موجب کمبود منابع رشد برای بنگاه ها شد و آنها را در موقعیت 

نامساعدی قرار داد. 
ناخالص  تولید  اینكه رکود  به  اما بدون توجه  یازدهم  دولت 
داخلی و رکود فعالیت بنگاه ها آثاری شاید بدتر از تورم فزاینده 
داشته باشد سال های 93، 94 و حتی امسال را نیز به هر دلیل 
به مهار تورم اختصاص داد. اما کاهش تورم که با هدف خرید 
محبوبیت نیز در دستور کار دولت بوده و هست تنها با حرف به 

دست نمی آمد و باید اقدام های دیگری نیز انجام می شد. 
یكی از اقدام های دولت متأسفانه دستكاری در قیمت کاالهای 
اساسی مثل شكر،  برنج، روغن، چای و برخی نهاده های دامی و 
طیور بود. دستكاری در قیمت ها از طریق تحمیل قیمت مورد 
مثل سازمان  ابزاری  از  استفاده  با  دولت  مورد رضایت  و  توافق 
حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و یا برخی نهادهای مؤثر در 
تعیین قیمت های توافقی انجام می شد. این کار چند پیامد داشت 
که یكی از مهم ترین آنها تضعیف سودآوری بنگاه ها و کارخانه های 
تولیدکننده کاالهای اساسی بود که شكر از جمله آنها به حساب 
می آید. آمار و ارقام ارایه شده از طرف کارخانه ها نشان می دهد در 

حالی که آنها 3 سال خوب در تولید شكر را تجربه کرده اند اما از 
نظر سودآوری در بدترین شرایط قرار گرفتند. 3 سال زیان تجربه 
فروش  قیمت های  در  پیامد همان سیاست دستكاری  کرده اند 

کارخانه ها با هدف مهار تورم است.
بهاي  قبیل  از  شكر  تولید  هزینه اي  ارکان  یكسو  از  دولت 
تضمیني چغندر، دستمزد، انرژي و... را به منظور راضي نگه داشتن 
کشاورزان و کارگران افزایش مي دهد و از سوي دیگر به جهت 
مهار تورم از تأثیر این افزایشات در قیمت نهایي محصول)شكر( 
اجتناب مي ورزد و به عبارتي هزینه هاي کاهش تورم را از جیب 

تولید کنندگان خارج مي کند... .
کاهش سودآوری کارخانه های قند چه پیامی دارد؟ یكی از 
مهم ترین پیام های وضع یاد شده این است که سرمایه گذاری در 
کارخانه های قند و شكر فاقد سودآوری است و نباید به سمت 
آن رفت. این پیام برای چه کسانی بیشتر از همه خوشحال کننده 
است؟ واردکنندگان پیدا و پنهان شكر از خوشحال ترین گروه های 
اجتماعی هستند که امیدوارند سیاست های دولت ها به گونه ای 
برای  کسی  دیگر  و  کنند  زیان  قند  کارخانه های  که  باشد 
سرمایه گذاری ترغیب نشود. در این وضعی که اقتصاد مقاومتی 
دولت را مكلف کرده است در تولید و مصرف شكر توازنی پدیدار 
شود که باالترین درجه استقالل از واردات را شاهد باشیم و وزیر 
محترم جهاد کشاورزی نیز تأکید می کند در صورتی که بخش 
صنعت مرتبط همپای تولید رشد چغندر باشد می توان 3-4 سال 
دیگر واردات شكر را قطع کرد، آیا نباید سیاست ها دگرگون شود. 
در حالی که دولت محترم و شرایط زیست محیطی ایجاب می کند 
کشت پاییزه چغندر قند به عنوان ماده اولیه اصلی تولید شكر 
افزایش یابد کمبود سرمایه گذاری برای تأسیس کارخانه های شكر 
به دلیل سیاست های ناکارآمد سرکوب قیمت ها ادامه خواهد یافت. 
در شرایطی که ده ها کارخانه موجود قند و شكر با تجربه های 
نمی توانند  فعلی  نیرومند  مهندسان  و  متخصصان  و  ارزشمند 
سودی به دست آورند آیا انتظار ورود سرمایه گذاران جدید، انتظار 

بیهوده ای نیست؟ 
اکنون که دولت و مجلس در حال تدوین و تصویب برنامه ششم 
توسعه هستند و در شرایطی که اقتصاد مقاومتی به عنوان رکن و 
اساس برنامه ششم به دولت تكلیف می کند که از توانمندی های 
تحمیل  آیا  شود  استفاده  کارآمد  و  کامل  شكل  به  داخلی 
کارشناسانه  باورهای  تحمیل  و  قیمت ها  سیاست های سرکوب 
نادرست به صنعت قند و شكر پاسخگوی نیازهای یادشده هست؟ 
ماهیت برنامه ششم در کلیت اقتصاد کاالهای اساسی از جمله قند 
و شكر باید این باشد که کارخانه ها با کمترین سرکوب مواجه شده 
و بتوانند سودآور باشند تا برنامه های دولت محقق شود. دست 
برداشتن از تحمیل هزینه های سربار به تولید شكر راه را برای 
رقابت با خارجی ها هموارتر می کند و تولید داخل را در موقعیت 
ممتازی قرار می دهد. این اتفاق نمی افتد مگر اینكه دولت محترم 
 بپذیرد که مهار تورم با هزینه تولیدکنندگان )همان طور که در

2 سال اخیر انجام شد( سم مهلک است.
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ادامه از صفحه اول
این مقایسه شاید در مرحله اول چندان جذاب نباشد، 
نگاه  لوازم خانگي و شكر  واردات  تعرفه هاي  به  وقتي  اما 
كنیم و تالش هایي كه براي حذف تعرفه شكر انجام مي شود 
مي تواند درس آموز باشد. یك گروه كوچك غیركارشناس به 
همراه برخي از واردكنندگان عمده به جاي مقایسه این نوع 
هزینه ها مدام بر این طبل مي كوبند كه جلوگیري از واردات 

شكر به خانواده ها آسیب مي زند و باید واردات آزاد شود.

 شكر و خرید وسایل نقلیه شخصي 
آمارهاي انتشار یافته از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري 
ایران در سال 1394 نشان مي دهد پارسال هر خانوار شهري به 
طور متوسط رقمي حدود یک میلیون و 700 هزار تومان براي 
»خرید وسایل نقلیه شخصي« اختصاص داده است. یک محاسبه 
نه چندان پیچیده نشان مي دهد هزینه متوسط یک خانوار شهري 
براي خرید وسایل نقلیه شخصي 20 برابر هزینه تخصیص داده 
شده براي قند و شكر است. پرسیدني است که آیا براي افزایش 
رفاه شهروندان ایراني بهتر است تعرفه واردات خودرو کاهش یابد 
یا اینكه باید چشم طمع به هزینه هاي 7 هزار تومان در ماه یک 

خانواده براي خرید قند و شكر باشیم.

 كاهش مصرف 
آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد در سال 1394 یک 
خانوار شهري فقط 10 کیلوگرم شكر استفاده کرده است. این 
رقم در سال 1385 معادل 19 کیلوگرم گزارش شده است. به 
این ترتیب مصرف متوسط شكر خانوارهاي شهري ایران در یک 
دوره 10 ساله تقریباً نصف شده است. دقت در آمارهاي یاد 
شده نشان مي دهد كه فریاد وهوار براي افزایش واردات 
قند و شكر با توجه به كاهش مصرف خانوارها اقدامي 

فقط براي منافع گروهي است.

 هزینه 
در سال مورد بررسي متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار 
شهري حدود 352651 هزار ریال )ماهانه 29388 هزار ریال( بود 

که نسبت به سال قبل 7/3 درصد افزایش داشته است.
از کل این مبلغ، 23/6 درصد )حدود 83276 هزار ریال( سهم 
گروه هزینه خوراکي ها و آشامیدني ها مي باشد که نسبت به سال 

1393 معادل 3/1 درصد افزایش داشته است.
در بین اقالم گروه هزینه خوراکي ها و  آشامیدني ها بیشترین 
سهم از کل هزینه ناخالص )معادل 5/4 درصد( متعلق به هزینه 
انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوه هاي تازه با 
4/3 درصد، شیر و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان با 2/8 درصد، 
سبزي هاي تازه با 2/5 درصد، آرد، رشته و غالت با 2/3 درصد 
و انواع نان و بیسكویت با 1/9 درصد بیشترین سهم را به خود 

اختصاص داده اند.
خانوار،  ناخالص  هزینه  کل  از  بررسي  این  نتایج  اساس  بر 
0/3 درصد )حدود 1118 هزار ریال( به گروه هزینه دخانیات 
اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1393، 3/6 درصد کاهش 
داشته است.در این سال از کل هزینه هاي ناخالص خانوار 4/5 
درصد )حدود 15897 هزار ریال( به گروه هزینه پوشاك و کفش 
اختصاص داشت که نسبت به سال 1393 معادل 2/3 درصد 

افزایش داشته است.
نتایج این بررسي نشان مي دهد که 35 درصد از کل هزینه 
ناخالص یک خانوار )حدود 123496 هزار ریال( مربوط به گروه 
هزینه مسكن، آب، برق و گاز وسایر سوخت ها بود که نسبت به 

سال قبل 12/4 درصد افزایش داشته است.
خانوار ناخالص  هزینه هاي  کل  از  بررسي  مورد  سال   در 

1 درصد )حدود 14536 هزار ریال( به گروه هزینه لوازم، اثاث و 
4

خدمات مورد استفاده درخانه اختصاص داشت که در مقایسه با 
سال 1393 معادل 6/9 درصد افزایش نشان مي دهد.

بر اساس نتایج این بررسي از کل هزینه هاي ناخالص خانوار، 
5/8 درصد به گروه بهداشت ودرمان، 10/2 درصد به گروه هزینه 
حمل ونقل، 2/1 درصد به گروه هزینه ارتباطات، 2 درصد به گروه 
هزینه تفریح و امور فرهنگي، 1/9 درصد به گروه هزینه تحصیل، 
2/1 درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و 8/3 درصد به گروه 

هزینه کاالها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
یافته هاي این بررسي نشان مي دهد که در مقایسه با سال 
1393، هزینه گروه هاي بهداشت و درمان 8 درصد، حمل و نقل 
5/8 درصد، ارتباطات 6/5 درصد، تحصیل 5/7 درصد، رستوران 
و هتل 13 درصد و کاالها و خدمات متفرقه 6/9 درصد افزایش 
داشته و هزینه گروه تفریح و امور فرهنگي 10/2 درصد کاهش 

داشته است.

 درآمد 
در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و 
غیرپولي ناخالص ساالنه یک خانوار شهري حدود 
352586 ریال )ماهانه 29382 هزار ریال( بود که 
69/7 درصد آن را درآمد پولي ناخالص و 20/3 

درصد را درآمد غیرپولي تشكیل داده است.
در سال 1394 کل درآمد پولي و غیرپولي 
حدود  قبل  سال  به  نسبت  خانوار  ناخالص 
12/4 درصد افزایش داشت )میزان درآمد پولي 
درآمد  و  درصد   12/3 معادل  خانوار  ناخالص 

غیرپولي 12/5 درصد بود(. یافته هاي این بررسي مؤید آن است 
که در بین درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق 
بخش دولت و عمومي 14/2 درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش 
از مشاغل آزاد کشاورزي 11/4  خصوصي 12/8 درصد، درآمد 
درصد، درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزي 14/1 درصد،  درآمد 
متفرقه 13/3 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و 
درآمد حاصل از فروش کاالهاي دست دوم 10/5 درصد نسبت به 

سال قبل کاهش داشته است.
نتایج این بررسي نشان مي دهد که در بین درآمدهاي غیرپولي 
اجاري مسكن  ارزش  به  )معادل 80/1 درصد(  بیشترین سهم 
شخصي )مالک نشین( اختصاص داشت که معادل 24/3 درصد از 

کل درآمدهاي پولي و غیرپولي را تشكیل داده است.

سهم شکر از کل هزینه خانوارهاي شهري فقط 2 دهم درصد
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بازار جهانی كاال، شكر و اتانول

آیا رونق به بازار شکر برمی گردد
بازار شكر یكی از جذاب ترین بازارهای جهانی برای بررسی 
حساب  به  سیاست ورزان  و  اقتصادی  فعاالن  اقتصاددانان، 
می آید. این کاال شاید از نظر اندازه ارزش افزوده نسبت به 
کل ارزش افزوده جهان سهم باالیی نداشته باشد اما به دالیل 
گوناگون یک کاالی سیاسی به حساب می آید. تحوالت جهانی 
در حوزه های دانش روز، تكنولوژی، قیمت سایر کاالهای مهم 
البته کشورهای  و  بازار مؤثر است  این  تقاضای  بر عرضه و 
گوناگون در حمایت از این کاال راه های تازه پیدا می کنند. آنچه 
در گزارش حاضر می خوانید، بخشی از »گزارش سال 2016 
بازارهای کشاورزی« است که از اطالعات تجارت کشاورزی 
اینفرا که توسط سایت نیشكرنیوز منتشر شده  اخذ شده است. 
بخش های پیشی این گزارش درباره اقتصاد کالن و اقتصاد 
نهاده های کشاورزی است که اثرات آن بر بازار شكر و اتانول به 

طور غیرمستقیم بررسی شده اند.

رونق بازار شكر بازمی گردد
بازرگانان یا تولیدکنندگان در بازار شیرین کننده ها طی 9 
ننموده اند. در خالل را سپری   سال گذشته، دوران خوشی 

سال های 2011 تا 2015، شكر 65 درصد از ارزش خود را 
از دست داد و در طی 8 ماه اول سال 2015، شكر به لحاظ 
داشتن ضرری بیش از 30 درصد، بدترین کاال بوده است. با 
این وجود، برخی از نشانه ها مبنی برآنند که شانس برای بهبود 

اساسی در این زمینه وجود دارد.
حقایق اساسی در این زمینه چه هستند؟ شواهد نشان 
می دهند که تولید جهانی در سال 16-2015 به میزان بسیار 
زیادی کاهش می یابد. بر اساس گفته F.O.Licht، کل کاهش 
در این راستا می تواند به 8 میلیون تن برسد )کلیه ارقام بر 
اساس معادل ارزش خام این محصول ارائه شده اند(، و کل 
تولید جهانی این کاال به پایین ترین میزان خود پس از سال 
11-2010 خواهد رسید. آیا کشاورزان و تولیدکنندگان در 
نهایت نسبت به دوره طوالنی قیمت های پایین عكس العمل 
نشان می دهند یا این امر تنها به دلیل تأثیر پدیده ال نینو است 
)که می تواند در برگیرنده بارندگی های بیش از حد زیاد یا بیش 

از حد پایین بوده و سبب پایین آمدن تولید شود؟(

شكر مجدداً تبدیل به كاالی جذابی برای صنعت برزیل 
خواهد شد

از  پس  و   2015 سال  در  برزیل  اتانول  و  شكر  بخش 
طوالنی ترین و حساس ترین بحران سودآوری در تاریخ اخیر 

خود، مجدداً شاهد نشانه هایی از بهبود است.
شرایط نامساعد آب و هوایی، کنترل های قیمتی بنزین 
)رقیب اصلی اتانول در بازار برزیل(، محدودیت های اعتباری، 
مازاد عرضه در بازار شكر و مشكالت مدیریتی در بسیاری 
محیط  ایجاد  به  منجر  شكر،  آسیاب کننده  شرکت های  از 

چالش برانگیز برای این بخش شده است.
سوداگرانه  حبابی  برزیل،  اتانول  و  شكر  صنعت  واقع  در 
با سوخت  نقلیه  وسایل  موفقیت آمیز  معرفی  با  همزمان  را 
انعطاف پذیر در اواسط دهه 2000 در ذهن ها پروراند، از این رو 
این صنعت جدید بسیاری از سرمایه گذاران را ترغیب نمود تا 
پروژه هایی سودده اقتصادی را شروع نمایند. این حباب پیش 
از 90  ، بیش  از  سال 2007  پایان دهه 2000 ترکید و  از 
 کارخانه اتانول در این کشور تعطیل شدند البته این کارخانه ها

ناکارآمدتر بودند و در  اغلب شامل آسیاب های کوچک تر و 
مجموع سهمی در حدود کمی بیش از 10 در ظرفیت کل 

کاهش سرعت  دیگر،  مهم  می دادند.نكته  تشكیل  را  کشور 
سرمایه گذاری است. بر اساس مطالعه ای که توسط بانک ایتائو 
انجام شده است، سرمایه گذاری ها در بخش نیشكر طی سال 
2014 کاهشی بیش از 15 در داشته است. این کاهش همه 
بخش ها )از طرح های توسعه ای تا تعمیرات کارخانه ها، کاشت 
مجدد نیشكر و همچنین مصرف نهاده های کشاورزی( را تحت 
تأثیر قرار داده است. در نتیجه، عملكرد محصول کاهش یافته 
و هم اکنون به کمتر از دهه 1990 رسیده است. کشاورزی 
ضعیف محصول نیز بدان معناست که بازیابی کامل این صنعت 
مستلزم صرف زمان بوده و نیازمند سرمایه گذاری های بنیادی 
در کل صنعت می باشد. علیرغم قطع سرمایه گذاری ها، بدهی 
این بخش در سال 2014 هنوز رشدی 15 درصدی داشته و 

به 50/5 میلیارد رئال رسید.
کاهش شدید ارزش رئال برزیل منجر به دو تأثیر متضاد 
برای صنعت شكر این کشور شد. از یک سو، رئال ضعیف، 
شكر و اتانول برزیل را در بازارهای بین المللی رقابتی تر نمود 
و از طرف دیگر، شرایط مالی آن دسته از کارخانه هایی که 
دارای بدهی های دالری )ایاالت متحده( بودند را به طور قابل 

مالحظه ای بدتر نمود.
بهتری  از شرایط بسیار  بهتر،  شرکت های دارای سرمایه 
جهت بهره مندی از فرصت بهبود چشم انداز این بخش در سال 
2016 برخوردارند. با توجه به چشم انداز رویارویی جهان با 
کمبود شكر در سال آینده و با وجود افزایش تقاضا برای اتانول 
در برزیل، انتظار می رود که قیمتهای شكر و اتانول بر حسب 

واحد پول برزیل، افزایش یابند.
این بهبود به واسطه استراتژی دولت فدرال برای تقویت 
درآمدها با کمک افزایش مالیات بر بنزین پشتیبانی می گردد. 
این عامل سبب افزایش قابل توجه تقاضا برای اتانول در کشور 
شد به طوری که به باالترین رکورد خود در سال 2015 رسید. 
روند افزایش تقاضا، قیمت سوخت را در برزیل باال نگاه داشته 
و باعث ایجاد تعادل در عرضه شكر می شود. در حقیقت طی 
سال 2015، کارخانه های برزیل تصمیم گرفتند تا نسبت به 
سه فصل گذشته نیشكر بیشتری را برای تولید اتانول آسیاب 
نمایند. تقاضای مناسب برای سوخت سبز در بازار داخلی و 
قیمت های بین المللی پایین شكر، محرك های اصلی این رشد 
بوده اند. با این حال به نظر می رسد این روند در سال 2016 
برعكس شود. با توجه به ضعف رئال و قیمت های مناسبتر شكر 
در بازار جهانی، جذابیت شیرین  کننده ها برای کارخانه های 
تولیدی افزایش یافت. واضح است که تغییرات نرخ تسعیر و 

پیشرفت های آب و هوایی می توانند به میزان قابل توجهی بر 
روی این سناریو تأثیر بگذارد، در نتیجه می بایست این موارد 

به دقت پایش گردند.
نابرابری های عملكردی در بخش نیشكر می تواند با همراهی 
تثبیت  از  جدیدی  چرخه  کشور،  این  پولی  واحد  تضعیف 
قیمت ها را تحریک نماید. در حقیقت گزارشهای بسیاری وجود 
دارند که نشان می دهند گروه های خارجی شروع به بررسی 
پتانسیل های این بخش نموده اند. به نظر می رسد این روند در 

سال های آتی تقویت گردد.

 فشار رقابتی در صنعت شكر اتحادیه اروپا افزایش می یابد
به  اروپا  اتحادیه  تولید شكر  که  دارد  وجود  احتمال  این 
پایین ترین سطح آن پس از سال 71-1970 به 1471 برسد 
و دلیل آن نیز، وجود پایین تر سطح زیرکشت و بازده محصول 
است. همانند سایر نقاط جهان، تولیدکنندگان این منطقه نیز 
دوره قیمت های درست و سالم را در خالل سال های 2011 
و 2013 تجربه نمودند، به طوری که در طی این سال ها، این 
تولیدکنندگان تشویق شدند تا تولیدی بیش از توان جذب بازار 
را عرضه نمایند. از این رو در تابستان سال 2015، قیمت های 

داخلی به پایین ترین مقدار خود پس از سال 2006 رسیدند.
برعكس نیشكر، چغندرقند یک محصول یک ساله است. 
این امر بدان معناست که کشاورزان می توانند هر سال تصمیم 
بگیرند که با کشت این محصول ادامه دهند و یا محصول 
دیگری را کاشت نمایند. در عوض، نیشكر یک محصول چند 
ساله است که بایستی برای مدت 5 سال در زمین باقی بماند 
تا به باالترین بازده خود برسد. این ویژگی به شكر چغندری 
این قابلیت را می دهد تا انطعاف پذیری بیشتری را برای واکنش 

نسبت به تغییرات بازارداشته باشد.
این موضوع در رسیدن به آخرین دور اصالحات بخش شكر 

که در سال 2017 اجرایی خواهد شد، بسیار مورد نیاز است.
پس از تقریباً دو سال مذاکرات میان کمیسیون، پارلمان 
اروپا و انجمن، توافق نهایی در خصوص اصالحات سیاست 
مشترك کشاورزی )CAP( در سال 2013 به سرانجام رسید. 
در نتیجه، سهمیه بندی بدنام شكر در اتحادیه اروپا از بین رفته 
و امكان رقابت مستقیم میان تولیدکنندگان این اتحادیه را 
فراهم می آورد. ضمناً بازار از طریق تعرفه های باالی واردات در 

مقابل رقبای بین المللی محافظت می گردد.
توقع آن می رود که این حرکت منجر به تغییر ساختاری 
تولید  که  می رسد  نظر  به  و  گشته  اروپا  اتحادیه  در  بزرگ 
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محصول در اغلب نواحی کارآمد متمرکز گردد. از این رو به نظر 
می رسد که تولید در شمال و جنوب اروپا متوقف شود. این امر 
به طور بالقوه می تواند به معنای کاهش 1/5 تا 3 میلیون تن 

در تولید شكر باشد.
برای  فعلی  صادرات  محدودیت های  میان،  این  در 
تولیدکنندگان اتحادیه اروپا ادامه دارد. برخی از شرکت ها این 
نكته را به عنوان یكی از فرصت های مهم این بسته اصالحی 

معرفی می کنند.
چرا  که  امر  این  پیرامون  بحثی  تاکنون،  حال  این  با 
تولیدکنندگان اتحادیه اروپا می بایست در بازار جهانی رقابتی 
کارآمدتر  نواحی  در  فرآوری  اگر  البته،  ندارد.  وجود  باشند، 
صورت گیرد می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها منجر 
شود. اما آیا این موضوع به تنهایی برای رقابتی نمودن اروپا در 

بازار جهانی کافیست؟
بعالوه این سؤال مطرح می شود که آیا صادرات شكر در 
میان مدت الزم است؟. کاهش مورد انتظار در تولید می بایست 
در سایر مناطق اتحادیه اروپا، با قیمتی حداقل معادل قیمت 

بازار جهانی بعالوه تعرفه واردات، جبران گردد.
به احتمال زیاد مرحله تثبیت در اتحادیه اروپا طی سال های 
پس از 2017، به تولیدکنندگان کارآمد اجازه می دهد تا تولید 
محصول را بدون اتكا بر بازار جهانی برای جذب مازاد محصول، 
افزایش دهند. بنابراین انتظار برای بازگشت سریع اتحادیه اروپا 

به یک صادرکننده ساختاری، بسیار زود است.

 شكر ایاالت متحده: توافق تعلیق ایاالت متحده/اتحادیه اروپا
به لحاظ تاریخی، بازار شكر ایاالت متحده به خوبی پشتیبانی 
شده است. برنامه حمایتی شكر از حمایت های قیمتی، سهمیه 
بازاریابی داخلی و سهمیه های نرخ تعرفه ای برای تأثیرگذاری 
بر میزان شكر قابل دسترس در بازار ایاالت متحده استفاده 
می نماید تا از باالتر نگاه داشتن قیمت شكر ایاالت متحده 

نسبت به قیمت های بازار جهانی حمایت نماید.
با انجام توافقنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی)نفتا( و قوانین 
مربوط به شكر آن در سال 2008، امكان دسترسی آزاد به بازار 
برای مكزیک و کانادا فراهم شد. این امر تأثیر اندکی بر بازار 
شكر ایاالت متحده داشت البته تا زمانی که مكزیک صادرات 
خود را از 1/07 میلیون تن در سال بازاریابی 12-2011 به 
2/12 میلیون تن در سال 13-2012 میلیون تن در سال 
14-2013 رساند. تأثیر تمامی این واردات آن بود که به منظور 
حمایت از قیمت ها، 2/31 میلیون تن شكر بیشتر توسط دولت 

ایاالت متحده وارد شد.
کمیسیون تجارت بین الملل در آوریل سال 2014، اطالعیه 
بررسی ضددامپینگ و حقوق گمرکی جبرانی صادر نمود تا 
مشخص نماید آیا ایاالت متحده به واسطه واردات شكر از 
مكزیک آسیب دیده است یا خیر؟، گفته شده است که این 
میزان شكر از دولت مكزیک یارانه دریافت نموده است تا بتواند 

با قیمتی کمتر از ارزش منصفانه به فروش برسد.
با مكزیک  را  توافقنامه ای  ایاالت متحده  بازرگانی  وزارت 
برای تعلیق تحقیقات در دسامبر 2014 امضا نمود. توافقنامه 
فوق محدودیت هایی را بر واردات مكزیک بر اساس نیازمندی 

محاسبه شده و سطوح حداقل قیمت وضع نمود.
میزان نیاز محاسبه شده بر اساس داده های وزارت کشاورزی 

ایاالت متحده و فرمولی به شرح استوار است:
100 درصد از شكر تحویل شده توسط ایاالت متحده، منهای 
تولید ایاالت متحده و منهای واردات از کشورهای سهمیه نرخ 
تعرفه ای )با استفاده از نسبت ذخایر به مصرف هدف 13/5 
درصدی(. دولت مكزیک مسئول ارائه گواهینامه های صادراتی 
به منظور کنترل کمیت شكر صادر شده و عدم تجاوز آن از 
میزان نیاز محاسبه شده است.توافقنامه ضددامپینگی، حداقل 
قیمت ها را تعیین نمی نماید تا از پایین آورن بیش از حد قیمت 

شكر ایاالت متحده جلوگیری نماید. این قیمت های حداقل 
برابر با 0/26دالر به ازای هر پاوند شكر تصفیه شده با حداقل 
پالریزاسیون 99/5 درصد و 0/2225 دالر به ازای هر پاوند 
برای کلیه انواع شكر است. مكزیک در نتیجه توافقنامه تعلیق، 
به آخرین صادرکننده شكر به ایاالت متحده تبدیل شد. به نظر 
می رسد که ایاالت متحده همواره واردکننده شكر مكزیک با 
باالترین قیمت است. از آن جایی که مكزیک دارای مازاد شكر 
است، این کشور کلیه شكر مورد نیاز برای تأمین نیاز محاسبه 
شده را فراهم می نماید. در صورت افزایش تولید ایاالت متحده، 
واردات کاهش خواهد یافت و در صورت کاهش تولید ایاالت 
متحده، شرایط برای افزایش عرضه مكزیک فراهم خواهد شد.

پس از زمان امضای توافقنامه تعلیق، بسیاری از شرکت های 
بین الملل  تجارت  کمیسیون  و  بازرگانی  وزارت  از  شكری 
)ITC( خواستند تا تحقیقات پیرامون اتهامات ضد تضعیف 
در  را  تحقیقات  این  بازرگانی  وزارت  نمایند.  کامل  را  بازار 
سپتامبر 2015 به پایان رساند. کمیسیون تجارت بین الملل در 
اکتبر همان سال تایید نمود که خسارات زیادی به منافع ایاالت 
متحده وارد آمده و توافقنامه تعلیق به خوبی توانسته است این 

مشكالت را حل و فصل نماید.

 هندوستان- دستور جلسه اصالحات ناتمام
برای  زیادی است که  صنعت شكر هندوستان سال های 
بقا تالش می کند و هنوز هم نشانه ای مبنی بر کاهش سطح 
امر نتیجه قوانین  این  زیرکشت نیشكر مشاهده نمی گردد. 
و مقررات عجیب و غریب این بخش است. با وجود این که 
قیمت های نیشكر توسط دولت تثبیت شده اند، قیمت شكر 
به میزان بسیار زیادی توسط نیروی های داخل بازار تعیین 
می گردد. از آنجایی که دهلی و دولت های محلی، قیمت نیشكر 
را به عنوان ابزاری برای خوشحال نگاه داشتن کشاورزان در 
نظر می گیرند این قیمت ها در خالل سال های 2007 تا 2015 
در حدود 27 درصد افزایش یافتند در حالی که قیمت شكر 
طی این دوره تنها 95 درصد افزایش یافت.در این صنعت، طرح 
اصالح قیمت نیشكر در اولویت دستور کار سیاسی قرار گرفت. 
این صنعت پیشنهاد نمود که دولت بایستی کلیه پرداخت های 
اضافی به کشاورزان نیشكر را تقبل نماید در حالی که قیمت 
باشد.علیرغم آن که سطح  ارزش شكر  به  باید مرتبط  پایه 
زیرکشت تغییر ننموده است، تولید در فصل جاری کاهش 
خواهد یافت زیرا آب و هوای خشک منجر به تخریب محصول 
نیشكر در استان های کلیدی تولید کننده این محصول شد. 
به طور کلی F.O.Licht معتقد است که تولید شكر از 30/8 
میلیون تن در سال گذشته به 29/3 میلیون تن در سال 2015 
خواهد رسید. این ششمین سال متوالی است که تولید شكر 
فراتر می رود.تولید  آن  سالیانه  داخلی  از مصرف  این کشور 
سوخت اتانول یک راه ضروری برای رهایی از شرایط مازاد 
فعلی به نظر میرسد. هندوستان دومین تولیدکننده بزرگ 

اتانول در آسیاست و شانس خوبی برای افزایش تولید در سال 
2016 را دارد. این وضعیت نتیجه برنامه ترکیب اتانول است 
که راه سخت آغاز شده مجدد در سال 2013 را ادامه می دهد.

برای دولت و این صنعت، به نظر می رسد که اتانول سوختی 
به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط مالی آسیاب های نیشكر 
به شمار می رود. با انحراف مسیر شكر به سوی تولید اتانول، 

مشكل عدم تطابق میان هزینه و درآمد می تواند حل شود.
این امر ممكن است در تئوری درست باشد. با این حال قوانین 
عمل  باال  شده  مطرح  تئوری  مشابه  هندوستان  در  شده  وضع 
نمی نماید. در حال حاضر، آسیابان ها و دولت از گزینه اتانول سوختی 
به عنوان یک ابزار در مباحث داغ خود در راستای حیات صنعت شكر 
استفاده می نمایند. دولت حتی سهم بازار بیشتری را در مقایسه با 
سطح 5 درصدی به عنوان هدف تعیین شده در سال گذشته برای 
سوخت ارائه می دهد. این صنعت به نوبه خود، همچنان در پی یافتن 
پاسخ این سؤال است که چرا به دعوتنامه های مناقصه از سوی صنعت 
نفت به منظور رسیدن به قیمت ها تثبیت شده باالتر پاسخ نمی دهد. 
تا زمانی که کلیه ذینفعان به بازی موش و گربه خود ادامه می دهند، 
نمی توان توقع داشت که اتانول سوختی به سهم معنی داری در آینده 

قابل پیش بینی بازار دست یابد.

 تایلند با وجود قیمت های پایین هنوز هم بدون 
ترس باقی مانده است

برعكس هندوستان، صنعت شكر تایلند به برنامه توسعه 
خود متعهد باقی ماند. دولت تایلند تالش می نماید تا تولید 
برنج در مناطق شمال شرقی را کاهش دهد چرا که بازده 
این محصول در آن منطقه پایین است. در عوض کشاورزان 
تمایل دارند تا الگوی کشت خود را به نیشكر تغییر دهند. 
در این منطقه حدود 20 آسیاب وجود دارند که در حال 
حاضر دارای مازاد ظرفیت می باشند. دولت برنامه دارد تا 
این تغییر را تا سال 18-2017 کامل نماید. علیرغم شرایط 
تولید  میزان  می گردد  پیش بینی  نامساعد،  هوایی  و  آب 
نیشكر در سال 16-2015 افزایش یابد زیرا کشاورزان به 

توسعه سطح زیر کشت ادامه می دهند.
وابستگی  تایلند  اتانول  صنعت  هندوستان،  با  مشابه 
زیادی به آسیاب های شكر دارد. مالس های نیشكر و نیشكر 
با سهمی در حدود 65 درصد، ماده اولیه اصلی برای تولید 

اتانول می باشند.
بر اساس یک برنامه درازمدت، مصرف روزانه اتانول در 
این کشور از 3/6 میلیون لیتر در سال 2015 به 9 میلیون 
لیتر در سال 2022 افزایش خواهد یافت. ابزار این سیاست، 
 85-E و  20-E مانند اتانول  باالی  ترکیبات  از  استفاده 
می باشد. با توجه به قیمت پایین نفت، دولت مجبور است 
تا پرداختهای یارانه ای به منظور حفظ این تغییر مسیر را 
افزایش دهد. در حال حاضر شواهد اندکی مبنی بر تغییر 

استراتژی بانكوك وجود دارد.
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اقدام ضربتی دولت مصر 
برای مبارزه با بحران شكر

با  دولت مصر در طرح ضربتی که مبارزه 
احتكار و قاچاق کاال نامیده، 9 هزار تن شكر 
را از کارخانجات و انبارهای این کشور مصادره 

کرده است.
اخیر  روزهای  در  رویترز، شكر  گزارش  به 
در مصر کمیاب شده بود. رسانه های مصری 
از این وضعیت تحت عنوان بحران یاد کرده و 
خواستار اقدام سریع دولت برای افزایش واردات 
این محصول شدند. این درخواست در حالی 
صورت مي گیرد که مصر با کمبود ذخایر ارزی 

و افزایش بهای جهانی شكر مواجه است.
مقام های مصری احتكار و قاچاق این کاال 
توسط تجار و تامین کنندگان را عامل اصلی 
بحران ایجاد شده دانسته و طی روزهای اخیر 

به کارخانجات و انبارها یورش برده اند.
شریف اسماعیل، نخست وزیر مصر به شبكه 
 سی بی سی این کشور گفت که این بازرسی های

ضربتی تأثیر مثبتی داشته و ذخایر شكر اکنون 
برای تأمین نیاز سه ماهه کشور کافی است. وی 
افزود: چند مورد ابعاد منفی وجود داشته که 
در حال رسیدگی به آنها هستم. ما نمي توانیم 
بازار  کنترل  کنیم،  رها  را  بازار  نظارت  بدون 

ضروری است.
صنایع غذایی »ادیتا« که یكی از بزرگترین 
تولیدکنندگان مواد غذایی در مصر است، امروز 
اعالم کرد که کارخانه اش پس از توقیف ذخایر 
شكر توسط مقام های دولتی به مدت سه روز 

بسته خواهد بود.
ادیتا همچنین تأکید کرد که مقادیر معمول 
ذخایر شكر این کارخانه از بخش خصوصی به 
دست آمده بود، نه بازار سیاه و دولت مصر با 
بخش  شكر،  انبارهای  به  حمله هایش  ادامه 

خصوصی را از پا خواهد انداخت.
شكر  تن  میلیون  سه  حدود  ساالنه  مصر 
دو  از  بیش  اندکی  فقط  اما  مي کند،  مصرف 
میلیون تن از این میزان را تولید مي کند. فاصله 
میان تولید و تقاضا در بازار مصر معموالً بین 
ماه های جوالی و اکتبر )تیر-آبان( که ذخایر 
چغندر قند و نیشكر داخلی کاهش مي یابد، با 

واردات جبران مي شود.
به  درصدی   14 افزایش  با  مصر  در  تورم 
باالترین میزان در هفت سال گذشته رسیده 
مصر  در  خارجی  ارز  حال  همین  در  است. 
کمیاب شده و این کشور که به شدت به واردات 
وابسته است، با مشكالت بسیاری روبرو شده 
است.قیمت برق بین 25 تا 40 درصد در مصر 
افزایش یافته و دولت قاهره در نظر دارد طرح 
مالیات بر ارزش افزوده را 13 درصد باال ببرد.در 
همین حال انتظار مي رود که دولت »السیسی« 
میلیارد   12 مالی  کمک  جذب  راستای  در 
دالری صندوق بین المللی پول که به منظور 
کاهش بودجه به این کشور داده مي شود، یارانه 

بنزین را هم لغو کند.
کاهش ارزش پول مصر نیز دوره جدیدي 
از تورم را در این کشور که میلیون ها نفر از 
شهروندان آن به یارانه نان متكي هستند، 

ایجاد مي کند.

ادامه از صفحه اول
 به این معني که سال هاي سال و بدون توجه به اینكه 
از  خارج  انساني  نیروي  ظرفیت جذب  کارخانه ها  این  آیا 
ظرفیت دارد یا نه، آنها افرادي را معرفي و شرایط را براي 
کارخانه ها تنگ کردند. کار حتي به جایي رسید که برخي 
ذینفوذان طالب رأي و نظرمردم در تعیین مدیران نیز نقش 
جایش  اقتصادي  مدیریت  مرور  به  و  کرده  ایفا  را  اخالل 
مجتمع  دو  سیاسي  مدیریت  داد.  سیاسي  مدیریت  به  را 
یادشده به سویي گرایش پیدا کرد و کارها گونه اي شد که 
قند  و کارخانه  تومان  میلیارد  قند کارون 1600  کارخانه 
هفت تپه 400 میلیارد تومان زیان انباشته دارند وبه یک 
معضل در خوزستان تبدیل شدند. واقعیت این است که اگر 
اعمال نفوذ و تحمیل خواسته هاي سیاسي بر فعالیت هاي 
اقتصادي نبود اکنون شاید این دو کارخانه نه تنها معضل 

نبودند بلكه گره گشاي منطقه نیز مي شدند.

 آشنایی با كلیات طرح 
به سبب نیاز کشور به شكر و جلوگیري از واردات آن، در 
سال 1362 شوراي شكر تشكیل و طي مطالعاتي که از سال 
1363 تا 1365 توسط صندوق مطالعات شكر صورت گرفت، 
ضرورت تأسیس شرکت توسعه نیشكر و صنایع جانبي به 
تصویب مجلس رسید و این شرکت در سال 1369 تأسیس 
شد و اجراي طرح مطالعاتي مذکور را بر عهده گرفت. بند 
)هـ( تبصره 29 قانون برنامه اول، وزارت کشاورزي )وقت( را 
مكلف کرد تا به منظور خودکفایي در تأمین شكر مورد نیاز 
کشور به ایجاد 7 واحد کشت و صنعت نیشكري به وسعت 
84 هزار هكتار خالص کشت نیشكر و احداث کارخانجات 
 ،)MDF( صنعتي  تخته  دام،  خوراك  شكر،  تصفیه  شكر، 
از قبیل  نیاز کشور  بیوتكنولوژي مورد  کاغذ و کارخانجات 

خمیر مایه و الكل با ظرفیت مناسب اقدام کند. 

 آثار اقتصادي اجراي طرح توسعه نیشكر
1-  تأمین شكر مصرفي حدود 23 میلیون نفر با مصرف 

سرانه 30 کیلوگرم درسال.
2-  تأمین کاغذ مصرفي حدود 27 میلیون نفر با مصرف 

سرانه 13 کیلوگرم درسال.
3-  تأمین تخته صنعتي )M.D.F( مصرفي حدود 18 

میلیون نفر با مصرف سرانه 5/5 کیلوگرم درسال.
گوشت  هزارتن   35 تولید  امكانات  آوردن  فراهم    -4
قرمز با استفاده از خوراك دام تولیدي که با مصرف سرانه 
16 کیلوگرم، گوشت مورد نیاز حدود 2/2 میلیون نفر از 

جمعیت کشور فراهم مي شود.
5- تولید محصوالت بیوتكنولوژي )مانند خمیرمایه الكل 
و غیره( که هم مصرف داخلي دارد و هم قابل صدور به 

خارج از کشور است.
6-  ایجاد بیش از 50 هزار شغل )حدود 25 هزار شغل 

مستقیم و بیش از  25 هزار شغل غیرمستقیم(.

 تولیدات ساالنه طرح
1-  تولید 7 میلیون تن نیشكر با ایجاد هفت واحد کشت و صنعت.
2-  تولید 700 هزارتن شكر با احداث هفت کارخانه 100 هزارتني.
3-  تولید 350 هزارتن کاغذ با احداث چهار کارخانه 500″87 تني.
4- تولید 300 هزارتن خوراك دام با احداث سه کارخانه.

 )M.D.F( 5-  تولید 100 هزارتن تخته فیبر صنعتي
با احداث یک کارخانه.

6-  تولید 33 میلیون لیتر الكل با احداث یک کارخانه.
7-  تولید 10 هزارتن خمیرمایه خشک فعال با احداث یک کارخانه.

 ویژگي هاي طرح 
به منظور احیاي زمینهاي بایر و با هدف حفظ حقوق 
زمینها  شورترین  میان  از  طرح  اراضي  منطقه،  کشاورزان 
کارون  سواحل  از  کیلومتري   1/5 حداقل  فاصله  در   و 

انتخاب شد.
کارشناسان با توجه به شوري بسیار زیاد خاك خصوصاً در 
واحدهاي جنوبي با انجام کار زهكشي بسیار سنگین بطول 
حدود 17 هزار کیلومتر میزان این شوري را شدیداً تعدیل 
نمودند. و بمنظور صرفه جویي در مصرف آب بهترین شیوه 
آبیاري به روش تحت فشار )هیدروفلوم( انتخاب گردید. طبق 
برآورد اولیه میزان نیاز آبي ساالنه 2/1 میلیاردمترمكعب بود 
که با بهره گیري از این روش پیشرفته آبیاري، این میزان به 

1/85 میلیاردمترمكعب کاهش یافت.

 وضعیت كارخانه هاي فعال شكر و موقعیت آنها
در حال حاضر شرکت توسعه نیشكر و صنایع جانبی 7 
کارخانه فعال شكر با ظرفیت اسمي هر کدام 100هزارتن 
شكر فعالیت دارد که شامل کارخانه شكر امام خمیني)ره(، 
امیرکبیر، میرزاکوچک خان، دعبل خزاعي، سلمان فارسي، 
حكیم فارابي و دهخدا مي باشند که در حال حاضر ظرفیت 
عملي تولید شكر در شرکت توسعه نیشكر و صنایع جانبي 

در مجموع به 600 هزارتن درسال مي رسد.
طرح هاي پرشمار شرکت توسعه نیشكر و صنایع جانبي در 
دهه 1380 یكي پس از دیگري افتتاح شد. کارخانه هاي قند 
این مجتمع بزرگ پارسال 600 هزار تن شكر تولید کرد و امید 

مي رود که به سرعت ظرفیت 700 هزار تني خود را پرکند.

 داستان تلخی كه تكرار نشد 
درحالي که اکثر پروژه هاي دو دهه اخیر در کشور با تأخیر 
مواجه و یا نیمه تمام رها شده و بعضاً توجیه اقتصادي خود 
را از دست داده اند، این پروژه با فعالیت چشمگیر و در خور 
ستایش مدیران و کارکنان آن به اهداف نهایي نزدیک است.  
شكر  مناسب  تولید  رشد  بر  حاکم  ویژگي هاي  از  یكي 
بزرگ  واحد  این  جانبي  واحدهاي  سایر  از  بهره برداري  و 
آن  مدیریت  ثبات  تردید  بدون  ایران  کشاورزي  صنعتي- 
نسیم  مهندس  نزدیک  یا  دور  از  که  کساني  همه  است. 
جانبي  صنایع  و  نیشكر  توسعه  شرکت  مدیرعامل  صادقي 
خلق،  حسن  مدیریتي،  مهارت  مي شناسند  را  خوزستان 
تخصص، تعهد و مردمداري او را یكي از ارکان کامیابي هاي 

شرکت مي دانند.
با طراحي هاي، عجیب  شوربختانه در هفته هاي گذشته 
برخي افراد با هدف هاي ناشناس قصد داشتند که مدیریت 
انگار  ببرند.  پیش  اخالل  به سمت  را  کامیاب  این مجتمع 
داستان تلخ تحمیل سیاست بر اقتصاد که هفت تپه و کارون 
را به سمت ناکارآمدي و شوربختي پیش راند کافي نبود که 
قصد آنها آشكار شد. قرار بود که به دالیل واهي فرد دیگري 
جانشین مدیر کارساز فعلي شرکت توسعه نیشكر و صنایع 
مقام هاي  از  جمعي  پایداري  با  که  شود  خوزستان  جانبي 

ارشد اقتصادي در دولت خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
واحد  یک  وقتي  که چرا  است  رازگونه  و  معما  یک  این 
صنعتي بزرگ که نزدیک به 40 درصد شكر کشور را تأمین 
مي کند و ده ها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده 
و در تأمین آسایش یک استان نقش غیرقابل انكار دارد را 
باید با تمایالت سیاسي دچار دردسر کرد؟ کاش این اندیشه 
و  در کل کشور  آرا  و جلب  براي خرید محبوبیت  و عمل 
در خوزستان براي همیشه جایش را به عقالنیت اقتصادي، 

آسایش و راه مردم و منافع ملي دهد.

خوشبختانه داستان تلخ هفت تپه و کارون تکرار نشد
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خوداتكايي ۹۵ درصدي تا افق۱۴۰۴
مجري طرح چغندر قند جزئیات طرح خود اتكایي شكر را تشریح 
کرد و گفت:براساس این برنامه تا افق1404، کشور در تولید شكر به 

ضریب خوداتكایي بیش از 95 درصد خواهد رسید.
شكر،  مقاومتي  اقتصاد  طرح  جزئیات  درباره  یزداني  علیرضا 
اظهارداشت: افزایش ضریب خوداتكایي شكر یكي از طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي است که از تیرماه سال جاري برنامه هاي این طرح به طور 

جدي با تعیین مجري براي آن، در حال پیگیري است.
وي با بیان اینكه براساس این برنامه تا افق1404، کشور در تولید 
شكر به ضریب خوداتكایي بیش از 95 درصد خواهد رسید، گفت: 
از اهداف تعریف شده براي این طرح، افزایش بهره وري آب، امنیت 

غذایي، تولید پایدار در کشاورزي و ایجاد اشتغال را مي توان نام برد.
مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزي سطح زیرکشت 
بهاره چغندر قند را حدود یک صد هزار هكتار اعالم و اضافه کرد: به 
دلیل بحران آب در کشور، این عدد در طرح مذکور ثابت خواهد ماند 
وبه دلیل بحران آب احتمال کاهش آن نیز وجود دارد ضمن اینكه در 

این برنامه، افزایش عملكرد در واحد سطح در دستور کار قرار دارد.
یزداني ادامه داد: در کنار این مسأله، از آنجایي که چغندر قند نقش 
مهمي در تناوب زراعي محصوالت دارد و در راستاي افزایش بهره وري 
آب، وزارت جهاد کشاورزي گسترش سطح زیرکشت پاییزه چغندر 

قند را در دستور کار جدي خود قرار داده است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي، درسال جاري 
افزایش سطح زیرکشت پاییزه چغندر قند به 18 هزارهكتار براي 11 

استان کشور ابالغ شده است.
یزداني با بیان اینكه تاکنون حدود 70 درصد این برنامه تحقق 
یافته و نزدیک به 12 هزار و 600 هكتار کشت پاییزه انجام شده 
برنامه  هزار هكتار  از 18  امسال  پیش بیني مي کنیم  است، گفت: 
تا 13 هزار و 500 هكتار آن عملي  تعیین شده، حدود 13 هزار 
شود چراکه در برخي استان ها مانند استان گلستان، چغندر قند در 
تناوب زراعي نبوده و باید کشاورزان آنجا با کشت این محصول آشنا 
شوند و در این زمینه آموزش ببینند ضمن اینكه ما درحال حاضر 
این آموزش ها را انجام مي دهیم. به گفته مجري طرح چغندر قند 
وزارت جهاد کشاورزي، استان هاي فارس، گلستان، خراسان شمالي، 
خراسان رضوي، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، اصفهان و کهگیلویه و 
بویراحمد از جمله استان هایي هستند که کشت پاییزه چغندر قند به 
آنان ابالغ شده است. یزداني با بیان اینكه طرح انتقال کشت بهاره 
چغندر قند به کشت پاییزه حدود دو سال است که اجرا مي شود، 
اظهارامیدواري کرد: تا افق 1404، سطح زیرکشت پاییزه چغندر قند 
به بیش از 60 هزارهكتار افزایش پیدا کند ضمن اینكه این عدد در 
سال گذشته 6 هزار و 200 هكتار بوده است. وي با اشاره به اینكه 
در کشت پاییزه عمده آب مورد نیاز محصول را نزوالت جوي تأمین 
مي کند، اضافه کرد: مصرف آب در این نوع کشت نسبت به کشت 
بهاره 30 تا 50 درصد کمتر است. مجري طرح چغندر قند وزارت 
جهاد کشاورزي با بیان اینكه سال گذشته 5 میلیون و 600 هزارتن 
از این محصول در کشور تولید شد، ادامه داد: با احتساب تولید نیشكر 
در کشور، در مجموع یک میلیون و 525 هزارتن شكر تولید شد و 
ضریب خوداتكایي ما در این زمینه به حدود 65 درصد افزایش یافت.

تولید 1/6 میلیون تن شكر در كشور
یزداني پیش بیني میزان تولید چغندر قند در سال جاري را نیز 6 
میلیون تن اعالم کرد و گفت: با احتساب میزان تولید نیشكر، امسال 

بالغ بر یک میلیون و 600 هزارتن شكر در کشور تولید خواهد شد.
وي با بیان اینكه تولید نیشكر فقط در استان خوزستان انجام 
مي شود، اظهارداشت: سطح قابل برداشت این محصول در استان 
خوزستان بالغ بر 92 هزارهكتار است ضمن اینكه از یک ماه قبل 
برداشت آن آغاز و تاکنون در حدود 12 هزارهكتار، عملیات برداشت 
انجام شده است. یزداني با اشاره به اینكه تاکنون بالغ بر نهصد و بیست 
هزارتن نیشكر تحویل کارخانجات شده است، پیش بیني کرد: امسال 

بالغ بر 7 میلیون و 800 هزارتن نیشكر در کشور تولید شود.

یارانه اي که  اینكه حجم  بیان  با  معاون وزیرجهاد 
ما به کشاورزان مي دهیم با کشورهاي پیشرفته قابل 
مقایسه نیست، گفت: تعیین نرخ خرید تضمیني باید در 

چارچوب اقتصاد کشور و حمایت از تولیدکننده باشد.
عبدالمهدي بخشنده در واکنش به مباحث مطرح شده 
مبني بر باال بودن قیمت تضمیني برخي محصوالت مانند 
چغندر قند نسبت به قیمت هاي جهاني و لزوم اصالح 
سیاست گذاري هاي قیمتي در این زمینه اظهار داشت: 
هر کشوري باید درچارچوب اقتصاد خود تصمیم بگیرد 
قیمت گذاري  براي  چارچوب  همین  در  باید  نیز  ما  و 

محصوالتمان تصمیم بگیریم.
وي با بیان اینكه احتماالً نرخي که امسال دولت 
براي خرید تضمیني چغندر تصویب خواهد کرد، بین 
6 تا 7 درصد بیش از سال گذشته است، گفت: در 
واقع این میزان هزینه اي است که در سال جاري به 
سایر هزینه هاي کشاورزان افزوده شده، ضمن اینكه در 
دنیا نرخ تسهیالت بانكي  براي کشاورزان 18 درصد 
نیست بلكه 3 تا 4 است؛ عالوه بر این معموالً نرخ تورم 
در بسیاري از کشورها بین 1 تا 2 درصد است اما در 
کشور ما این عدد حدود 9 درصد است. بنابراین اینها 
مي شود.  تحمیل  کشاورزان  به  که  است  هزینه هایي 
معاون وزیر جهاد کشاورزي تصریح کرد: قیمت چغندر 
قند از نظر ما عدد منطقي و معقولي است، همچنین 
سال،  دو  در  کشاورزي  جهاد  وزارت  اصلي  سیاست 

انتقال کشت این محصول از بهار به پاییز بوده است.
بخشنده اضافه کرد: در این روش، میزان مصرف آب 
به یک دوم تا یک سوم کشت بهاره کاهش مي یابد و 
عملكرد در واحد سطح دو برابر مي شود هرچند ممكن 

است عیار قند آن مقداري افت کند.
وي ادامه داد: بنابراین سیاست اصلي ما در این زمینه 
آن است که کشت چغندر را به سمت کشت پاییزه و 
زمستانه ببریم تا بتوانیم بیشتر از آب سبز)آب باران( 

براي تولید این محصول استفاده کنیم.
بخشنده درباره این موضوع که باال بودن قیمت هاي 
در  محصولي  هیچ  در  تقریباً  ما  شده  باعث  داخلي 
بازارهاي جهاني مزیت قیمت نداشته باشیم، افزود: در 
اروپا نرخ تمام شده شكري که از چغندر قند تولید 
مي شود، دو تا سه برابر قیمت شكر در برزیل است 
چراکه در برزیل این محصول عمدتاً از نیشكر به دست 

مي آید و توسط آب باران آبیاري مي شود.
وي ادامه داد: به دلیل اینكه شكر تولید اروپا نمي تواند 
با محصول تولیدي کشورهایي مانند برزیل و کوبا رقابت 
کند، آنان بین 200 تا 300 درصد تعرفه براي واردات 
شكر به اتحادیه اروپا اعمال کرده اند تا از تولیدکنندگان 
اینكه  بیان  با  خود حمایت کنند. معاون وزیر جهاد 
واردات بسیاري از محصوالت کشاورزي به کشور ما با 
تعرفه صفر انجام مي شود، گفت: چه کسي مي گوید 
باشد  پایین  باید  تعرفه واردات محصوالت کشاورزي 
درحالي که براي واردات فوالد، خودرو و غیره تعرفه هاي 
باالیي اعمال شده است، آیا ما باید انتظار داشته باشیم 
اجازده داده شود که گندم با تعرفه صفر وارد کشور 
شود!؟ بخشنده با اشاره به اینكه درحال حاضر تعرفه 
محصوالتي مانند گندم، ذرت و دانه هاي روغني پایین 
است و ما باید از کشاورزان حمایت کنیم، به این پرسش 
که آیا وزارت جهاد کشاورزي به دنبال افزایش تعرفه  
پاسخ داد: خیر،  واردات محصوالت کشاورزي است؟ 

ما به دنبال افزایش تعرفه ها نیستیم اما به هرحال همه 
کشورها از تولید کنندگان داخلي خود حمایت مي کنند 
و یكي از ابزارهاي این حمایت، تعرفه  است.  وي اضافه 
اقتصادي، سالي  پیشرفته  کرد: همچنین کشورهاي 
200 تا 300 میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزي 
خود اختصاص مي دهند تا تولیدکنندگان آنها بتوانند 
به کارخود ادامه دهند. معاون وزیرجهاد کشاورزي با 
بیان اینكه ما نیز در بخش هایي به کشاورزان خود یارانه 
مي دهیم، افزود: حجم یارانه  ما با یارانه اي که آنان به 
تولیدکنندگان خود اختصاص مي دهند، قابل مقایسه 
نیست؛ مردم باید بدانند اگر قیمت برخي محصوالت 
کشاورزي بقیه کشورها در بازارهاي جهاني این اندازه 
پایین است، به دلیل همان یارانه هاي سنگیني است که 

دولتهایشان به این محصوالت اختصاص داده اند.

صفر شدن تراز تجاري بخش غذا تا سال 1404
وي در بخش دیگري از سخنان خود میزان صادرات 
و واردات کاالهاي کشاورزي به کشور را مورد اشاره قرار 
داد و افزود: سیاست اصولي وزارت جهاد کشاورزي این 
است که هرچه مي توانیم از واردات کم کنیم و متكي به 
تولید داخل شویم؛ در مقابل نیز کاالهایي را که در آنها 
مزیت داریم، صادر کنیم. معاون وزیرجهاد کشاورزي با 
بیان اینكه براساس گزارش گمرك، امسال صادرات ما 
از نظر وزني مقداري افزایش و وارداتمان نیز تا حدودي 
کاهش یافته است، اظهارداشت: در حقیقت ما به دنبال 

توازن تراز تجاري بخش غذاي کشور هستیم.
بخشنده اضافه کرد: در سال 92 که دولت یازدهم 
تجاري بخش غذاي  تراز  به کار کرد، کسري  شروع 
کشور 8 میلیارد دالر منفي بود، دو سال قبل این عدد 
به 5.3 میلیارد دالر کاهش یافت و پارسال هم  به 
3.4 میلیارد دالر رسید؛ بنابراین حدود 5 میلیارد دالر 
در بخش واردات این محصوالت به کشور صرفه جویي 
شد.وي اظهارامیدواري کرد: امسال با کاهش بیشتري 
در این زمینه مواجه باشیم چون هدف ما این است که 
در فاصله سال هاي 1400 تا  1404 تراز تجاري غذاي 
کشور را به عدد صفر برسانیم تا مجموعه واردات و 

صادرات ما متوازن شوند.

بازار داخل را مجاني به كشاورزان خارجي نمي دهیم
معاون وزیرجهاد کشاورزي در اظهارنظري جداگانه 
وزارتخانه  این  بازار«  مقابل  در  »بازار  درباره سیاست 
ابداع  ما  که  نیست  چیزي  سیاست  گفت:این  نیز 
کرده باشیم، همه کشورهاي دنیا این کار را مي کنند 
و بازار خود را مجاني در اختیار کشورهاي رقیب قرار 
نمي دهند. بخشنده با اشاره به اینكه ساالنه بین 500 تا 
600 هزارتن موز وارد کشور ما مي شود، افزود: به همین 
از  واردات موز، برخي  ازاي  اعالم کردیم در  ما  دلیل 
محصوالت کشور ما نیز در بازارهاي جهاني عرضه شود 
که این سیاست در وهله اول براي سیب درختي انجام 
شد و نتیجه بسیار خوبي هم داشت. وي با بیان اینكه 
درحال حاضر این سیاست براي  کشمش نیز تصویب 
که  هم  دیگري  محصوالت  درباره  افزود:  است،  شده 
امكان آن وجود داشته باشد، این کار را انجام خواهیم 
داد و یكي از جهت گیري هاي عمده وزارت جهاد این  
است که بازار داخلي کشور را به صورت رایگان در اختیار 

کشاورزان خارجي قرار ندهیم.

انتقاد معاون وزير جهاد سازندگي از برخي ديدگاه ها

تعرفه واردات شکر به اروپا 300 درصد به ایران صفر درصد
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تفاوت دلسوزي، مدیریت کارآمد و لحاظ کردن منافع ملي مدیران ارشد و 
تصمیم گیر اقتصادي و سیاسي با مدیراني که به هر دلیل ویژگي هاي یادشده را 
ندارند در عمل به خوبي دیده مي شود. مدیران دلسوز و متخصص چون به باور 
کارشناسي خود اعتقاد دارند عموماً با بي مهري ها و کارشكني ها و مخالفت ها 

شجاعانه برخورد مي کنند و بیمي از اینكه آینده چه خواهد شد، ندارند.
این  یازدهم  دولت  در  کشاورزي  جهاد  وزارت  ارشد  مدیران  مجموعه 
ویژگي ها را از روزي که بر سر کار آمدند تا امروز حفظ کرده و بر سر پیمان 
خود براي حفظ منافع ملي پایدار بوده اند. نتیجه این پایداري ها را مي توان در 
ارقام و اعداد جدول و نمودارهاي زیر به خوبي دید. همان طور که ارقام نشان 
مي دهند ارزش واردات شكر در سال هاي 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 
معادل 377 میلیون دالر، 171 میلیون دالر و 226 میلیون دالر بوده است که 

در مجموع حدود 774 میلیون دالر شده است. 
سال  واردات  ارزش  از  کمتر  درصد   28 سال   3 در  ارز  خروج  میزان  این 
1391 است. از طرف دیگر و همان طور که نمودار حاضر نشان مي دهد پس 
از سال هاي زیاد که واردات بیشتر از تولید داخل بود در سال هاي اخیر روند 
برعكس شده است. تداوم وضع موجود به لحاظ سیاستگذاري شرایط را براي 

رسیدن به خودکفایي هموار خواهد کرد.

نتيجه ترجيح منافع ملي بر منافع عده اي خاص
نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان مهر ماه سال 1395

)ارقام به تن(

انجمن صنفي كارخاهن اهي قند و شكر اريان

)هزار تن()هزار تن()هزار تن(


