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بهمن دانايي

«نقطه عطف» جايي است كه نمودار
يك پديده تغيير مسير ميدهد و از راه
پيشين جدا ميشود .پس از نقطه عطف
و بسته به تحوالت كمي متغيرها ،برخي
دگرگونيها به سمت مثبت و سربااليي و
برخي به سمت منفي و سرازيري ميرسند.
نقطه عطف بازار قند و شكر ايران اكنون با
سپردن تنظيم بازار اين محصول به دست
يك نهاد تخصصي غيردولتي رخ داده و
كارشناسان و متخصصان اين نقطه عطف
را مثبت و مبارك ميدانند.
اين اتفاق به سادگي رخ نداده و
مدتهاي طوالني براي رسيدن به آن
زمان و انديشه و بردباري هزينه شده است
روزهايي كه در سال  1385صنعت قند و
شكر در نقطهاي بسيار تاسفبار قرار گرفت
و برخي از مديران ناكاربلد را خرسند كرده
بود كه شايد اين صنعت را براي هميشه
زايل كنند ،انجمن صنفي و مدیران
شرکتهای قند بودند كه ايستاد و توليد
را نگه داشت.
ادامه در صفحه2

معاون اجرايي رييسجمهور ابالغ كرد

تنظيم بازار
شكر در اختيار
انجمن تخصصي

یا
ددا
ش
ت

حساب ،حساب است،
كاكا برادر

ضربالمثل شيرين فارسي كه «حساب
حساب است كاكا برادر» در روزها و
زمانهايي به كار ميآيد كه دو فرد
صميمي و دوست و متحد در داد و ستد با
هم به جايي ميرسند كه بايد شفافسازي
صورت پذيرد و رودربايستيها كنار
گذاشته شود .معموال فردي كه احساس
ميکند طرف دادوستد با او تمايل به
شفاف شدن ندارد و ميخواهد در انجام
تعهدات و تكاليف خود وقت را تلف كرده
و آن را به روزهاي دور موكول كند از
ضربالمثل باال استفاده كرده و به اين
ترتيب خواستار تعيين تكليف ميشود.
دولتهاي ايران از دستكم نيم سده
پيش تا امروز به داليل گوناگون در بازار
كسب و كار قند و شكر دخيل شده و در
وسط ميدان ايستادهاند .به اين معني كه
در حد فاصل قراردادهاي كارخانهها با
چغندركاران دخالت ميكنند و در وسط
ماجرا ميايستند تا به زعم خود منافع
مصرفكننده حفظ شود ،نتيجه اما در هر
حالت به زيان توليد و كل ذينفعان است.
ادامه در صفحه2

تجربه نشان داده است نهادهاي صنفي – تخصصي
فعال در يك رشته از صنعت در هر حال بيش از هر نهاد
ديگري به بازار و اقتصاد آن فعاليت و كاالي توليدي
آن آگاهي دارند .تشكلهاي صنفي – تخصصي كه در
ي هستند كه در صورت
صنعت فعاليت دارند از نهادهای 
كارآمدي و نشان دادن قابليتها ميتوانند بازوي دولت
در توسعه و تنظيم توليد و بازار باشند .انجمن صنفي
كارفرمايان قند و شكر كه نزديك به نيم قرن تجربه
و تخصص و دانش دهها مدير را در خود انباشت كرده
است پاسخ كارآمدي خويش را از دولت گرفت .دولت
يازدهم به ويژه وزارت جهاد كشاورزي كه مناسبات و
تعامل كارسازي با انجمن دارد و به ويژه در ماههاي اخير
اين همكاري گستردهتر شده است .پاسخ اين نهاد را با
سپردن تنظيم بازار داد.
با تصويب كارگروه تنظيم بازار ،مسؤوليت تنظيم بازار
شكر به انجمن صنفي صنايع قند و شكر واگذار شد.
محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييسجمهور در
نامهاي با اشاره به مصوبه جلسه كارگروه تنظيم بازار
اعالم كرد :مسؤوليت تنظيم بازار شكر به عهده انجمن
صنفي صنايع قند و شكر با نظارت جدي و نزديك

وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود .چندي پيش علياكبر
مهرفرد قائممقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني
و صنايع كشاورزي در نامهاي به محسن بهرامي ارض
اقدس مشاور عالي و رييس گروه مشاورين معاون اجرايي
رييسجمهور با توجه به تصميمات جلسه كارگروه
تنظيم بازار پيشنهاد كرد :وزارت جهاد كشاورزي مشابه
تجربه سال گذشته تنظيم بازار شكر را تحت نظارت
خود به انجمن صنفي قند و شكر تفويض نمايد و
واردات شكر (به جز ذخاير راهبردي) به انجمن مذكور
و كارخانجات قند و شكر محول گردد .عملكرد صنايع
قند و شكر و به ويژه انجمن صنايع قند و شكر در خريد
محصول كشاورزان ،جلوگيري از واردات بيرويه و تنظيم
بازار شكر بدون ايجاد تنش در بازار ،مورد توجه و تقدير
دولتمردان و به ويژه مديران وزارت جهاد كشاورزي قرار
گرفته است .انجمن صنفي توليدكنندگان قند وشكر
در دهه  1380با پايداري در برابر سياستهاي مخرب،
و نگهداشت توليد اين كاالي استراتژيك و به ويژه با
ارايه آمارهاي دقيق و همكاري با دولت ،راه واردات خارج
از عرف شكر را محدود كرد و بازار اين محصول را با
كمترين التهاب اداره كرده است.

در صفحات دیگر میخوانید:

واردات شكر
تابعي از توليد داخل است
صفحه3

وزارت كشاورزي :واردات
شكر همچنان ممنوع است

صفحه5

اعالم قیمت خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی
صفحه6

نيشكر دهخدا ، ،پاداش
تالش ،همدلي و همزباني

صفحه7
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حساب ،حساب
است ،كاكا برادر

ادامه از صفحه اول
دولت محترم فعلي نيز در
سال گذشته به دليل عدم تحليل
دقيق و كارشناسانه كه از سوي
برخي مديران بر دولت تحميل
شد تصميم گرفت به جاي
اينكه اجازه دهد قيمت توافقي
با كارخانهها در بازار اعمال شود
به ازاي هر كيلوگرم شكر فروخته
شده توسط كارخانهها 200
تومان به توليد پرداخت كند.
مديران و سهامداران كارخانههاي
قند و شكر در حالتي از اعتماد
و ناچاري اين وعده دولت را
پذيرفته و البته تصور نميكردند
با عدم اجرا مواجه شوند.
اكنون مدت طوالني از
عدم اجراي تعهد ميگذرد و
كارخانهها براي جبران اين
ميزان نقدينگي به بانكها وصل
شده و با سودهاي هنگفت از
بانكها قرض گرفته و هر ماه
بهره آن را ميدهند اما دولت
محترم انگار نه انگار كه بايد اين
وعده را عملي كرده و كارخانهها
را از بالتكليفي و زيان رها كند.
عدم پرداخت بخشي از پول
چغندركاران به دليل خلف وعده
دولت مناسبات ميان كارخانهها
و كشاورزان زحمتكش را نيز
از تعادل دور كرده و نارضايتي
ايجاد كرده است.
در حالي كه دولتيها هرگز يك
لحظه در دريافت طلب خود ،آنهم با
جرایم دیرکرد سنگین از هيچ سازمان و
فرد و گروهي كوتاه نميآيد و با استفاده
از قدرت قانوني راه را بر روزنههاي
تنفس كارخانهها ميبندد اما معلوم
نيست چرا در پرداخت بدهي خود
تعلل ميكند .اينجاست كه بايدگفت
دولت محترم «حساب ،حساب است،
كاكا برادر» و از مردان محترم دولت
خواست که طلب كارخانهها را تا دير
نشده پرداخت كنند .اگر قرار است که
دولت محترم از بابت مطالبات خود از
بدهکاران کارمزد و جرائم اخذ کند پس
بایستی بابت مطالبات معوق طلبکاران
خود نیز کارمزد و جرائم پرداخت
کند .ادامه همكاريهاي هر نهاد و
سازماني با دولت منوط به اين است
كه عهدهاي بسته شده محترم شمرده
شوند و از بدعهدي دوریشود .اجتناب
از عهدشكني كاري است كه دولت
محترم بايد انجام و راه همكاريهاي
آتي را مسدود نكند.

شکر

اعتمادسازي مستمر و منافع ذينفعان

ادامه از صفحه اول
در همه سالهاي اخير انجمن صنفي توليدكنندگان قند و شكر
با درك دقيق از مباني منافع ملي و نگاه بلندمدت بر توليد داخلي
اين محصول اصرار كرده و شرايط نامساعد تحريم نشان داد كه
اين آيندهنگري چقدر به كار آمد.
دولت يازدهم كه بر سر كار آمد و تحوالت مديريتي به ويژه
در وزارت جهاد كشاورزي رخ داد به مرور اين نتيجه حاصل شد
كه انجمن تخصصي قند و شكر با تجربه طوالني و كار از نزديك
ميتواند عالوه بر مشاهده در اين صنعت و حضور نيرومند در
مراكز تصميمسازي و تصميمگيري ،برخي تصديهاي دولتي را
نيز دراختيار گيرد .توليد آمارهاي دقيق و بهنگام از بازار و توليد
اين محصول و اعتمادي كه دولت به اين آمارها كرد موجب شد
بازار شكر در  2سال گذشته و به رغم قطع واردات چند ماهه
بازار ،هرگز التهاب نداشته باشد .اين گونه شد كه دولت محترم به
اين نتيجه رسيد سپردن تنظيم بازار شكر به اين نهاد كار صوابي
است .اعتمادسازي مستمر و حفظ و توسعه منافع همه ذينفوذان
صنعت قند و شكر كه تصميم مهم يادشده را تصريح كرد که در
ادامه براي همه ذينفعان فايدههاي قابل اعتنا دارد.
شهروندان
مردم ايران به عنوان مصرفكنندگان نهايي قند و شكر بيش
از همه طرفهاي ذينفع استحقاق دارند تا از فايدههاي تنظيم
بازار به دست يك نهاد تخصصي بهرهمند شوند .مصرفكنندگان
ارجمند ميتوانند مطمئن باشند كه منافع آنها هرگز با منافع يك
گروه كوچك واردكننده ناشناس گره نميخورد بلكه با منافع
گروهي از زحمتكشان در كارخانهها و مزارع پيوند برقرار ميكند و
همافزايي صورت ميپذيرد .بازار شكر به دليل حضور نيرومند دهها
كارخانه توليدكننده از نوسان شديد و روزهاي التهاب دور شده و
آرامش را به مصرفكنندگان برميگرداند .خريد شكر با قيمتهاي
مصوب دولت در سالهاي پيش رو و با ادامه اين طرح يك مزيت
براي شهروندان است كه ميتواند رضايت آنها را جلب كند.
دولت
آمارهاي ارايه شده نشان ميدهد از  1385تا  1393رقمي معادل 6
ميليارد دالر ارز گرانبهاي ايران كه از صادرات نفت به دست آمده بود
به واردات كااليي اختصاص يافت كه ميشد آن را در داخل توليد كرد.
حفظ بخشي از ارز تخصيص داده شده به واردات شكر و اختصاص
آن به سرمايهگذاري مورد نياز فايده و مزيت طرح تنظيم بازار است.
توليدكنندگان ميدانند كه براي رشد و توسعه بايد تلفيقي دقيق از

توليد و واردات به نفع توليد داخل و كاهش سهم واردات از مصرف
كل صورت پذيرد و اين ،دولت را در شرايط امن قرار خواهد داد.
تعهد دهها مدير و متخصص توليد شكر براي تنظيم بازار كه خود از
ذينفعان آن به حساب ميآيند بدون ترديد از تعهد چند واردكننده
ناشناس اطمينان بيشتري به دولت خواهد داد .رشد توليد داخلي و
افزايش ضريب خودكفايي با تنظيم بازار به وسيله بخش توليد مزيت
ديگري است كه در ميانمدت رخ ميدهد و جامعه و دولت را مطمئن
ميكند كه نوسانهاي مقطعي و شرايط هيجاني در بازار شكر كمتر و
كمتر خواهد شد .عالوه بر اين مزيتها ،دولت ميتواند به حفظ سطح
اشتغال موجود در كل فعاليتهاي مرتبط با توليد شكر مطمئن باشد
و نوعي برنامهريزي براي فعاليتهاي توسعهگرايانه را نيز دنبال كند.
توليدكنندگان
توليدكنندگان قند و شكر در همه نيم قرن سپري شده نشان
دادهاند به توليد ملي وفادارند و سختترين شرايط نيز آنها را از
بازار بيرون نكرده است .سالهاي سخت و پيچيده نيمه دوم دهه
 1380در صنعت قند و شكر و مقاومت جانانه توليدكنندگان
در برابر بيمهريهاي عظيم نشان از درايت اين گروه است.
اينك كه اين توليدكنندگان توانستهاند اعتماد دولت را جلب
كرده و تنظيم بازار شكر دراختيارشان است ميتوانند اميدوار
باشند برنامهريزيهاي آنها تحت تأثير رفتار چند تاجر ناشناس
قرار نميگيرد .سرمايهگذاري براي فعاليتهاي توسعهاي در
كارخانهها و رشد سرمايهگذاري يك مزيت ديگر براي توليد
است كه پيش روي فعاالن اين صنعت قرار دارد.
كشاورزان
گروه پرشماري از برزگران زحمتكش ايراني چندين دهه است
كه با كشت چغندر و نيشكر ،ماده اوليه و اصلي توليد شكر را
فراهم كرده و رونق را به اين توليد هديه دادهاند .در شرايط تازه
كه بازار شكر به وسيله توليدكنندگان آشنا به چم و خم كار
كشاورزان سپرده شده است ،اين گروه ميتوانند اميدوار باشند
كه قراردادهاي آنها دستخوش تحوالت ناشناس و غيرمنتظره قرار
نميگيرد .كشاورزي ايران نيز با ادامه و استمرار كشت چغندر در
بخش قابل توجهي از اراضي زراعي اين مزيت را پيدا ميكنند
كه اراضي كشت شده قوت ميگيرند و توليد محصوالت ديگر
با راندمان باال ممكن ميشود .كشاورزان چغندركار در شرايط
جديد ميتوانند اميدوار باشند كه تناسب قيمت چغندر و ساير
محصوالت مراعات شده و قراردادهاي ميانمدت منعقد شده،
آنها را از التهاب و استرس دور نگه ميدارد.

امسال يك ميليون و  400هزار تن شكر در كشور توليد ميشود
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي كشور ،بازار
داخلي شكر را متعادل دانست و گفت :پيش بيني ميشود امسال
يك ميليون و  ۴۰۰هزارتن شكر در كشور توليد شود.
نسيم صادقي افزود :براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و
جلوگيري از واردات بيرويه ،تنظيم بازار شكر حدود يكسال است
كه به انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر واگذار شده است اما
با ستاد تنظيم بازار و وزارت جهاد كشاورزي همكاري خوبي داريم.
وي اظهار كرد :تنظيم بازار شكر توسط انجمن صنفي كارخانههاي
قند و شكر در بحث قيمتگذاري توليد داخل و ميزان واردات و
همچنين درنظر گرفتن حقوق مصرفكنندگان است تا هيچ يك
متضرر نشوند .وي تصريح كرد :همچنين تاكنون قيمت شكر از
قيمتگذاري كه با كمك ستاد تنظيم بازار انجام شده فراتر نرفته
است و مشكلي در بازار نداريم .صادقي ،نياز ساالنه كشور به شكر
را ۲ميليون و  ۲۰۰هزار تن بيان كرد و گفت :يك ميليون و ۴۰۰

هزار تن آن از توليدات داخلي و حدود  ۸۰۰هزارتن از محل واردات
تأمين ميشود؛ همچنين طبق برنامهريزي ،واردات به گونهاي انجام
ميشود كه با كمبودي مواجه نشويم و در فصول مختلف شكر مورد
نياز عرضه شود .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
كشور افزود :همچنين ساالنه حدود  ۳۰۰هزار تن شكر توسط دولت
براي حفظ ذخاير استراتژيك وارد ميشود تا هر زمان كه قيمت
تغييري كرد ،دولت به موقع وارد عمل شود .وي ،قيمت كنوني
هركيلوگرم شكر براي مصرفكنندگان را  ۲۳۰۰تومان بيان كرد و
افزود :حتي بازار نيز از اين قيمت استقبال نكرده و هركيلوگرم شكر
با قيمت  ۲۲۵۰تا  ۲۲۶۰تومان به فروش ميرسد .وي با يادآوري
اينكه شركت توسعه نيشكر سال گذشته  ۵۰۶هزار تن شكر
توليد كرد ،ادامه داد :اكنون فصل برداشت شركتهاي چغندري
و نيشكري شروع شده و پيش بيني ميشود توليد شركت توسعه
نيشكر امسال به حدود  ۵۶۰تا  ۵۸۰هزار تن برسد.
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معاون برنامهريزي وزارت جهاد كشاورزي:

واردات شكر
تابعي از توليد داخل است

عبدالمهدي بخشنده معاون برنامهريزي
وزير جهاد كشاورزي كه در  2سال
سپري شده با استحكام و ايستادگي در
برابر واردات خارج از رويه توانسته است
برنامههاي توليد كشاورزي را بر واردات
ترجيح دهد در تازهترين صحبتهاي خود
بار ديگر اين موضوع را تصريح كرد.
به گفته وي در سال گذشته يك
ميليون و  334هزار تن شكر در ايران
توليد شده است و پيشبيني ميشود
امسال نيز از اين رقم فراتر رويم .او تأكيد كرد سياست وزارت جهاد كشاورزي
به عنوان متولي توليد و تنظيم بازار محصوالت كشاورزي در شكر اين است
كه واردات تابعي از توليد باشد به گونهاي كه كارخانههاي توليد شكر ميتوانند
به نسبت سهمي كه در توليد داخلي دارند شكر وارد كنند .اين سياست كه در
راستاي تأمين نياز شكر است به حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان
منجر خواهد شد.
معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از مثبت شدن تراز
تجاری بخش کشاورزی طی هفت سال آینده خبر داد و گفت :واردات
محصوالت اساسی کشاورزی سهمیهبندی نمیشود ،اما مدت زمان ثبت
سفارش و میزان واردات براساس نیاز داخلی و در راستای حمایت از
تولیدکنندگان کنترل میشود.
عبدالمهدی بخشنده اظهار کرد :کاهش واردات به ویژه واردات محصوالت
اساسی مانند گندم که در سال  1392 -1391حجم باالیی را به خود
اختصاص میداد و بعضاً به شش تا هفت میلیون تن میرسید در دستور کار
دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است .همچنین شرکت بازرگانی
دولتی ایران ،امسال برای تأمين آرد و نان مردم با توجه به تولید  11میلیون
تنی گندم و حجم خرید بیش از هشت میلیون تنی آن ،مشکلی برای تأمين
محصول ندارد .البته برای جبران کسری تراز تجاری به حدود یک تا 1/5
میلیون تن واردات گندم نیازمندیم که به سایر مصارف صنعتی غیر از نان
میرسد .با توجه به کاهش وارداتی که در محصوالت دیگری مانند برنج،
شکر و غیره نیز خواهیم داشت ،امسال تراز تجاری بخش کشاورزی بسیار
بهتر از سال گذشته خواهد شد .در برنامه اقتصاد مقاومتی که به تصویب
شورای اقتصاد نیز رسیده است متعهد شدیم ضمن تضمین و تأمين الزامات
بخش کشاورزی طی برنامه شش تا هفت ساله ،تراز تجاری بخش کشاورزی
را به صفر برسانیم و حتی مثبت کنیم .برای رسیدن به این مهم باید میزان
واردات محصوالت کشاورزی را با میزان صادرات آن تراز کنیم و برهمین
اساس حرکت خواهیم کرد.
وی اظهار کرد :با توجه به بخشنامهها و دستورالعملهای کنونی ،اگر
واردکنندهای نسبت به ثبت سفارش محصول اقدام کند ،به دلیل مسائل
تحریم و مشکالت و تبادل ارز بین کشورها تمدید ثبت شفارش را تا چندین
بار و بعضاً  18ماه امکانپذیر کردند براین اساس که واردکننده تا دو سال
میتواند ثبت سفارش خود را تمدید کند و وزارت جهاد کشاورزی با این روش
نمیتواند وظایف خود را مدیریت و نظارت کند.
معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در واردات
محصوالت اساسی سهمیهبندی نداریم ،افزود :برای کنترل دقیقتر و بهتر و
میزان واردات محصوالت اساسی ،وزارت جهاد کشاورزی طرحی ارائه داد که
مدتزمان ثبت سفارش را سه تا شش ماه قابل تمدید کند تا از تولید داخلی
و کشاورزان حمایت شود و همچنین بتوان بازار داخلی محصوالت کشاورزی
را به نفع مردم و تولیدکنندگان تنظیم کرد.
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تا چند سال ديگر كاالیي
براي صادرات نخواهد بود

بخش كشاورزي ايران حتي در سالهاي سخت تحريم غرب عليه ايران نيز از حركت
بازنماند و رشدهاي خود را ادامه داد تا ايرانيان روزهاي پرفشارتري را تجربه نكنند .اين
بخش توليدي اما در آستانه برنامه ششم توسعه بار ديگر در كانون توجه قرار گرفت.
گروهي از كارشناسان و متخصصان اقتصاد كشاورزي در نيمه سوم آبانماه دور هم جمع
شدند تا آسيبهاي اين بخش را بررسي كنند.
دكتر علي كيانيراد معاون پژوهشي مؤسسه پژوهشهاي برنامهريزي ،اقتصاد كشاورزي
و توسعه روستايي يكي از سخنرانان اين نشست بود.
در ابتداي اين نشست حميد پورمحمدي گفت« :خروجيهاي اين سه گزارش براي
تصميمگيري در خصوص سياست هاي حمايتي از بخش كشاورزي در شوراي اقتصاد،
اليحه بودجه  ۱۳۹۵و همچنين تدوين برنامه ششم مي تواند بسيار حائز اهميت باشد».
او همچنين ابراز اميدواري كرد كه نتايج اين نشست بتواند گشايشي در جهت حل
چالش هاي بخش كشاورزي با مشاركت صاحب نظران اين حوزه ايجاد كند.
آسيب شناسي سياستهاي بخش كشاورزي
دكتر علي كياني به ارايه گزارشي پرداخت كه با همكاري ماندانا طوسي و مريم
اردستاني به ارايه گزارشي پرداخت كه با همكاري «ماندانا طوسي» و «مريم اردستاني»
تهيه كرده بود .كيانيراد گفت« :حمايت از بخش كشاورزي به سه دليل ضرورت پيدا
ميكند .دليل نخست ،نقش محصوالت كشاورزي در امنيت غذايي است كه سرلوحه
برنامههاي توسعهاي كشورهاست و اخيرا ً مطابق با اهدافي كه در سازمان ملل متحد به
تصويب رسيده ،تمامي كشورها متعهد به دستيابي به امنيت غذايي شدهاند .دليل دوم،
بر اساس بيثباتي و ريسكي بودن فعاليتهاي بخش كشاورزي است كه اين بخش ماهيتاً
قادر نيست مقدار عرضه محصوالت توليدي خود را برحسب نوسانات كوتاهمدت بازار
تنظيم كند و دليل سوم به مزيتهای رقابتي و ساختاري اختصاص دارد؛ به گونهاي كه
انتقال از يك اقتصاد مبتني بر روابط كشاورزي سنتي به يك اقتصاد مبتني بر كشاورزي
تجاري يا صنعتي مستلزم استفاده از سياستهاي حمايتي است زيرا در اين انتقال،
رابطه مبادله به زيان بخش كشاورزي شكل ميگيرد و مزيت رقابتي را كاهش ميدهد».
«هنگام بروز شكست بازار در بخش كشاورزي كه مفهوم قابل توجهي در اين بخش است
برخالف بخشهاي ديگر نميتوان در بلندمدت منتظر قدرتهاي نامريي بازار بود كه
عرضه و تقاضا را كنترل كند ،به ويژه زماني كه دولتها بيش از قيمت توليدكننده ،توجه
خاصي به قيمت مصرفكننده دارند ».كيانيراد در تعريف سياستهاي اقتصادي بخش
كشاورزي گفت« :اين سياستها اقدامي آگاهانه از سوي سياستگذار است كه با ايجاد
ترتيبات نهادي بر مبناي باورها و ارزشهاي سياستگذاران و سياستپذيران طراحي و
اجرا ميشود و بخش عمومي ،توليدكننده و خانوار را تحت تأثير قرار ميدهد .از سوي
ديگر سياستگذار كشاورزي با اهداف متفاوت و گاه متناقضي نظير تثبيت نوسانات عرضه
محصوالت توليدي بخش ،تثبيت نوسانات تقاضاي محصوالت توليدي بخش ،تثبيت
نوسانان قيمت محصوالت توليدي بخش ،تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان بخش،
تنظيم بازار ،تشويق توليد ،تشويق صادرات ،محدوديت توليد ،تشويق و يا محدود كردن
استفاده از نهادهاي خاص و كمك به توليدكننده در جهت مديريت ريسك قيمت و
عملكرد (بيمه ،بورس كاالهاي كشاورزي) ،مواجه بوده و حال بهترين راهكار ،طراحي
سبد حمايتي است كه از مجموعهاي از چند ابزار سياستي تشكيل شده است و به
منظور دستيابي به اهداف متفاوت و يا تأمين كاراتر يك هدف واحد ،مورد استفاده
قرار ميگيرند ».معاون پژوهشي مؤسسه پژوهشهاي برنامهريزي ،اقتصاد كشاورزي
و توسعه روستايي ،در تشريح اين سبد حمايتي اظهار داشت« :براي هر محصول با
توجه به ساختار توليد و بازار محصول بايد يك يا چند ابزار مناسب به كار گرفته شود
و ابزارها و سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي شامل سياستها و ابزارهاي قيمتي
و غيرقيمتي است ».او افزود :از جمله ابزارهاي حمايت قيمتي ميتوان به ابزارهاي
قيمت تضميني ،خريد تضميني ،قيمت اعتباري ،قيمت هدف ،پرداخت جبراني ،يارانه
غيرمستقيم نهاده و يارانه صادراتي ،و همچنين از جمله ابزارهاي حمايت غيرقيمتي
ميتوان به مواردي نظير اقدامات مرزي ،وضع تعرفهها و محدوديتها ،پرداختهاي
مستقيم ،بيمههاي درآمد وعملكرد و ايجاد و توسعه بازارهاي بورس كااليي كشاورزي،
اشاره كرد .به گفته او ،حمايتهاي كشورهاي توسعهيافته نظير اياالت متحده ،اعضاي
اتحاديه اروپا ،هند ،مالزي و ...به صورت جامع و با ابزارهاي متنوع از توليدكننده و
همچنين حمايتي هدفمند از مصرفكننده بوده است.
ادامه در صفحه6
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واگذاري تنظيم بازار قند و شكر به انجمن غيردولتي
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دبير انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر
با بيان اينكه نياز واردات
كشور به شكر حدود ۷۰۰
هزار تن است ،گفت :تنظيم
بازار اين محصول به اين
انجمن واگذار شد.
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
با تأكيد بر اينكه تنظيم بازار قند و شكر به اين انجمن واگذار
شده است ،گفت :در سالهاي اخير به دليل ناهماهنگي بين
توليد و واردات ،لطمات زيادي به توليد داخل وارد شد و اين
ناهماهنگيها منجر به نوسان قيمت شكر در بازار ميشد.
وي افزود :انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر از اواخر
سال گذشته آمار و ارقام مستندي به وزارتخانههاي مختلف
به ويژه وزارت جهاد كشاورزي درباره موجودي كارخانهها و
ساير مسائل ارائه كرد كه با وجود ايجاد تشكيك برخي افراد،
با اطمينان وزارت جهاد كشاورزي ،ثابت كرديم كه توان
تنظيم بازار داخلي را با توجه به موجودي كارخانهها داريم.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با بيان اينكه
تنظيم بازار قند و شكر از ابتداي امسال با نظارت كامل
وزارت جهاد كشاورزي به انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شكر واگذار شد ،تصريح كرد :بنابراين با پشتوانه موجودي
كارخانهها درخواست شد كه اجازه واردات صادر نشود و
بدون كوچكترين التهاب و تنشي موفق به تنظيم بازار
شكر شديم .دانايي با بيان اينكه هر ساله در ماههاي مرداد
و شهريور افزايش قيمت قند و شكر ايجاد ميشود ،تصريح
كرد :با تنظيم بازار امسال حتي در اين دو ماه افزايش قيمت
در بازار ايجاد نشد .دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و
شكر بيان داشت :نرخ مصوب شكر  2300 ،93 - 94تومان
بود كه با توجه به پرداخت  200تومان يارانه اين محصول
در بازار با قيمت  2100تومان عرضه شد .وي با اشاره به
نياز  2ميليون و 100هزار تني شكر در كشور گفت :يك
ميليون و  400هزار تن آن در كشور توليد ميشود .دانايي
با بيان اينكه ساالنه حدود  700هزار تن به واردات شكر نياز
داريم ،گفت :فع ً
ال در حال بررسي ميزان نياز وارداتي هستيم
و در اواخر سال براي ميزان واردات و تأمين بازار سال آينده
تصميمگيري ميشود .دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شكر تصريح كرد :فقط در مقطعي كه به واردات نياز باشد
اقدام به واردات شكر و تأمين آن از خارج ميكنيم .دانايي با
بيان اينكه شكر سه گروه ذينفع دارد ،گفت :مصرفكننده،
دولت و كارخانهها يا همان توليدكنندگان كه هر سه بايد از
اين جريان منتفع شوند .وي افزود :بنابراين بايد شكر ارزان به
دست مصرفكننده برسد و كارخانههاي قند و شكر از توليد
سود ببرند و از آن طرف هم خيال دولت از بابت تأمين نياز
مردم راحت و آسوده باشد .دبير انجمن صنفي كارخانههاي
قند و شكر گفت :سال گذشته تنظيم بازار توسط اين انجمن
به خوبي انجام شد و امسال هم تمام سعي خود را براي
تنظيم بازار اين محصول ميكنيم .دانايي بيان داشت :فع ً
ال
توليد چغندر ادامه دارد و كارخانهها در حال خريد محصول
توليد كارخانهها هستند و برنامهريزي ما براي تأمين نياز
داخلي در زمان توليد از طريق توليدات داخلي است.
وي افزود :تأكيد انجمن در واردات برنج تأمين به
موقع آن و خارج از فصل توليد است .دبير انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر گفت :طبق مصوبه ستاد تنظيم
بازار مسؤوليت تنظيم بازار شكر به عهده انجمن صنفي
صنايع قند و شكر با نظارت وزارت جهاد كشاورزي است.

مطالبه  270ميلياردي كارخانههاي قند و شكر
دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر همچنين از
باقيماندن مطالبات  270ميليارد توماني اين صنعت از سال
گذشته تاكنون انتقاد كرد و گفت :سال گذشته دولت 200
تومان از بهاي  2300توماني هر كيلوگرم شكر را از محل
مابهالتفاوت واردات متعهد به پرداخت شد كه هنوز اين
مطالبه باقي مانده و بازار هم كشش براي تقاضاي محصول
بيشتر را ندارد.
سال گذشته قيمت هر كيلوگرم شكر به حدود 2300
تومان افزايش يافت كه قرار شد صنايع قند و شكر محصول
خود را كيلويي  2100تومان در بازار عرضه كنند و دولت به
ازاي هر كيلوگرم  200تومان از محل مابه التفاوت اخذ شده
از واردكنندگان شكر ،به صنايع پرداخت كند اما تاكنون اين
مطالبات باقي مانده و به حدود  270ميليارد تومان رسيده
است .وي با اشاره به تصويب قيمت  2530توماني براي هر
كيلوگرم شكر در ستاد تنظيم بازار ،افزود :قيمت اجرايي
كه كارخانهها ميتوانند محصولشان را بفروشند كيلويي
 2300تومان است و دولت متعهد شده مابقي آن را از محل
مابهالتفاوت واردات شكر ،به كارخانههاي توليدكننده اين
محصول پرداخت كند .اما مشخص نيست اين مطالبات
در شرايطي كه بازار كشش مناسبي ندارد و صاحبان
كارخانههاي قند و شكر نيز نقدينگي در اختيار ندارند ،چه
زماني پرداخت خواهد شد.
دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر با بيان اينكه اگر
مطالبات صنعت قند و شكر پرداخت نشود براي پرداخت
حق و حقوق كشاورزان نيز با مشكل مواجه خواهيم شد،
اعالم كرد :گرچه قيمت مصوب شكر مورد رضايت نسبي
توليدكنندگان است اما از سويي اين قيمت كمتر از بهاي
پيشنهادي كارخانههاي قند و شكر است و از سوي ديگر
مانند سال گذشته بخشي از آن تعهدي است كه مشخص
نيست چه زماني محقق ميشود .دانايي با بيان اينكه
با درخواست انجمن صنفي صنعت قند و شكر وضعيت
مطالبات باقيمانده اين صنعت در سازمان مديريت در حال

بررسي است ،گفت :با توجه به وضعيت بازار و نبود كشش
مناسب براي تقاضاي محصول ،از دولتمردان ميخواهيم در
اسرع وقت مطالبات كارخانههاي توليدكننده را پرداخت
كنند تا آنها بتوانند به ادامه توليد اميدوار شوند.
 ۴۰درصد از مطالبات چغندركاران پرداخت شده است
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با بيان اينكه
طلب  ۲۷۰ميليارد توماني كارخانههاي قند و شكر بابت
پرداخت مابهالتفاوت قيمت شكر هنوز پرداخت نشده ،گفت:
در صورت پرداخت ،بخشي از طلب كشاورزان از كارخانهها
تأمين ميشود .البته مقرر شد كارخانهها شكر توليدي را با
قيمت  2100تومان درب كارخانه به مشتريان عرضه كنند و
در عوض اين مابهالتفاوت  200توماني از دولت دريافت شود.
دانايي افزود :دولت به دليل مشكالت مالي هنوز موفق به
پرداخت وجه مابهالتفاوت قيمت شكر به كارخانهها نشده
است ،در حالي كه اگر اين مبلغ زودتر به كارخانهها پرداخت
شود ،صنايع هم قادر خواهند بود ،تا هر چه سريعتر مطالبات
كشاورزان را بابت فروش چغندر به كارخانهها دريافت كنند.
وي بيان داشت :تا  20آبان ماه امسال  3ميليون
تن چغندر به ارزش هزار ميليارد تومان از كشاورزان
خريداري شده است.
دانايي با بيان اينكه اميدواريم دولت هر چه زودتر بدهي
خود را به كارخانجات قند پرداخت كند ،افزود :حدود 40
درصد از مطالبات كشاورزان بابت خريد  3ميليون تن
چغندر از سوي كارخانهها تاكنون پرداخت شده است.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با بيان اينكه
برداشت چغندر قند تا اواسط دي ماه ادامه دارد ،بيان داشت:
اميدواريم ميزان خريد چغندر به حدود  5ميليون تن برسد.
وي قيمت خريد هر كيلو چغندر در سال زراعي 93 - 94
را  270تومان عنوان كرد.
براساس اين گزارش نرخ خريد تضميني هر كيلوگرم
چغندر قند بهاره و پاييزه براي سال زارعي  94-95به ترتيب
 290و  270تومان مصوب شد.

شکر

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
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برنج وارداتي يك ماهه ره ساالنه رفت

در حالي كه به گفته مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي از ابتداي
امسال واردات برنج همچنان ممنوع بوده و تاكنون مجوزي براي آن
صادر نشده است ،در مهر امسال بيش از يك ميليون تن برنج به
كشور وارد شد تا مجموع برنجهاي وارداتي در سال جاري به حدود
 1/5ميليون تن برسد.
به گزارش ایسنا ،البته معاون وزير جهاد كشاورزي از صدور مجوز
تا سقف  600هزار تن براي واردات برنج درآينده خبر داده كه به نظر
ميرسد كه دلخوشيهاي صادركنندگان هندي برنج محقق شده
است؛ چرا كه آنها حتي زودتر از آنكه مجوزي برايشان صادر شود
توانستند بازاري براي برنج بيكيفيت خود پيدا كنند.
امسال بالغ بر يك ميليون و  800هزار تن برنج در كشور توليد
شد كه با توجه به واردات حدود  400هزار تني آن در نيمه اول
امسال كه از محل ثبت سفارشهاي گذشته صورت گرفته بود و
همچنين با توجه به حجم عظيم واردات اين محصول طي سالهاي
گذشته ،به نظر ميرسيد امسال مجوزي براي واردات اين محصول
صادر نشود و شاهد واردات انبوه و بيش از حد اين محصول نباشيم.
گرچه علي قنبري نيز درباره وضعيت توليد و واردات برنج به ايسنا
گفته بود كه وضعيت برنج امسال از سال گذشته بهتر است و حداكثر
تا  600تن اجازه واردات برنج را به بخش خصوصي ميدهيم .اما در
حالي كه مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي همواره بر ادامه ممنوعيت
واردات برنج و مجوز ندادن به واردكنندگان اصرار دارند ،اتفاقي
عجيب در مهر امسال رخ داد كه به نظر ميرسد واردكنندگان
توانستند زودتر از موعد و بيشتر از مجوز ،دست به واردات آن هم در

يك ماه بزنند .چراكه در مهر ماه يك ميليون و  94هزار و  500تن
برنج به كشور وارد شد و مجموع واردات هفت ماهه امسال به يك
ميليون و  490هزار و  300تن رسيد كه از نظر وزني  44 .99درصد
افزايش و از نظر ارزشي  52درصد كاهش را نسبت به هفت ماهه
سال گذشته نشان ميدهد .همچنين يك ميليون و  385هزار تن
از برنجهاي وارداتي از كشور هند بوده است .جالبتر اينكه متوسط
قيمت هر كيلوگرم برنج وارداتي در شش ماهه امسال حدود يك
دالر بوده كه در هفت ماهه امسال به حدود  0/3دالر رسيده است و
مشخص نيست اين واردات ميليوني يك شبه برنج با چه كيفيت و
قيمتي صورت گرفته است .البته پيش از اين عباس كشاورز ،معاون
وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت گفته بود ممنوعيت واردات برنج
همچنان ادامه دارد و هيچ قولي از اين بابت به طرفهاي هندي يا
ديگر صادركنندگان برنج به ايران ندادهايم .وي افزود :واردات انجام
شده طي ماههاي اخير براساس ثبت سفارشهاي صورت گرفته از
سال گذشته بوده است .شايد با توجه به روند كاهشي واردات برنج
در شش ماهه امسال و واردات تدريجي و كم اين محصول ،استدالل
وزارت جهاد كشاورزي مبني بر اينكه مجوزي به واردات برنج ندادند
و واردات انجام شده مربوط به ثبت سفارشهاي گذشته بوده است
قابل قبول باشد ،اما حاال كه بيش از يك ميليون تن در يك ماه به
كشور وارد شده است ديگر نميتوان پذيرفت كه اين واردات نيز از
طريق ثبت سفارشهاي گذشته بوده باشد و مسؤوالن وزارت جهاد
كشاورزي بايد پيگير اين مسأله باشند كه چگونه و با كدام مجوز اين
همه برنج به كشور وارد شده است.

دبير انجمن برنج كشور:

رييس سازمان حفظ نباتات كشور:

امسال نيازي به واردات
برنج نداريم

دبير انجمن برنج كشور با اشاره به  ۳ميليون تن واردات
قانوني برنج در سالهاي  ۹۲و  ۹۳گفت :با توجه به ميزان توليد
برنج در سال جاري تا پايان امسال نيازي به واردات برنج نيست.
جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج كشور گفت :واردات
برنج ممنوع است و هيچگونه مجوزي براي واردات برنج صادر
نشده است .وي در پاسخ به اين سؤال كه بيش از يك سال است
مجوزي براي واردات برنج از سوي وزارت جهاد كشاورزي صادر
نشده اما طبق آمار گمرك در  7ماهه ابتداي امسال  443ميليون
دالر برنج به كشور وارد شده است ،باالخره اين ثبت سفارشهاي
قبلي چه وقت به پايان ميرسد ،گفت :تمامي واردات قانوني از
طريق ثبت سفارشهاي قبلي كه وزارت صنعت صادر كرده انجام
شده و اين ثبت سفارشها قابل تمديد و بدون سقف زماني است.
دبير انجمن برنج كشور تصريح كرد :سال گذشته واردات برنج
ممنوع نبود اما وزارت جهاد هيچ گونه مجوزي براي واردات اين
محصول صادر نكرد ،اما از تيرماه امسال واردات برنج ممنوع شد
و وزارت جهاد هم تاكنون هيچ مجوزي براي واردات صادر نكرده
است .وي گفت :طبق برآورد وزارت جهاد امسال يك ميليون
و  800هزار تن برنج توليد شد و با توجه به واردات  2ميليون
تن برنج در سال  92و يك ميليون تن در سال  93تا پايان سال
نيازي به واردات برنج نيست .عليزاده شايق ميزان  3ميليون تن
واردات برنج را در سالهاي  92و  93قانوني دانست و بيان داشت:
عالوه بر اين مقدار برنج وارداتي بخشي هم بصورت قاچاق وارد
شده است .وي با تأكيد بر اينكه فع ً
ال نيازي به واردات نيست،
اظهار داشت :چون ميزان توليد برنج در كشور كمتر از نياز داخلي
است بطوركلي بايد بخشي از برنج مورد نياز از طريق واردات
تأمين شود اما ميزان آن بايد بهدرستي معين شود.

واردات پنبه از  104كشور
ممنوع شد

سازمان توسعه تجارت نامه سه ماه پيش رييس سازمان
حفظ نباتات كشور مبني بر محدوديت واردات پنبه محلوج
از  104كشور آلوده به كرم سرخ پنبه را ابالغ كرد.
رييس سازمان حفظ نباتات كشور سه ماه پيش در
نامهاي به مهرفرد قائم مقام بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي
اعالم كرده بود ،با توجه به اهميت استراتژيك محصول پنبه
وخطرات بالقوه ورود عوامل قرنطينهاي وخسارتزاي آن
محصول واردات پنبه محلوج از كشورهاي آلوده به كرم
سرخ پنبه مورد موافقت اين سازمان نيست.
در نامه محمدعلي باغستاني ميبدي رييس سازمان
حفظ نباتات كشور آمده بود :با عنايت به مسائل و
مشكالت پيش آمده درباره عدم رعايت شرايط و ضوابط
قرنطينهاي اعالمي در واردات پنبه محلوج از كشورهاي
آلوده به كرم سرخ پنبه و با توجه به اهميت استراتژيك
محصول پنبه و خطرات بالقوه ورود عوامل قرنطينهاي
و خسارتزاي آن محصول با محمولههاي وارداتي ،قبل
از ورود پنبه محلوج از آن كشورها ،امضاي تفاهمات
فني مرتبط با موازين بهداشت گياهي با حفظ نباتات
آن كشورها ضروري ميباشد .لذا در حال حاضر واردات
پنبه محلوج از كشورهاي آلوده به كرم سرخ پنبه (طبق
ليست) مورد موافقت اين سازمان نيست.
كارشناسان و متخصصان ميگويند همانطور كه براي
واردات كاالهاي كشاورزي استانداردهاي گوناگون
اعمال ميشود ميتوان و بايد استانداردهاي مورد
قبول شكر نيز از سوي سازمان مربوطه تهيه و به
واردكنندگان ابالغ شود.
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وزارت كشاورزي:
واردات شكر
همچنان ممنوع است

مديركل پنبه ،دانههاي روغني
و محصوالت صنعتي وزارت جهاد
كشاورزي گفت :س��االنه حدود
يك ميلي��ون و  300ه��زار تن
ش��كر توليد ميشود كه با توجه
به قرار داشتن در فصل برداشت،
واردات اين محص��ول همچنان
ممنوع است.
ابراهيم هزارجريبي اظهار كرد:
شكر جزو كاالهاي اساسي است
ك��ه از محل تولي��د دو محصول
نيش��كر ،چغندرقن��د و واردات
تأمي��ن ميش��ود ك��ه ضري��ب
خوداتكايي آن حدود  58درصد
اس��ت .وي اف��زود :در اس��تان
خوزس��تان با افزايش سطح زير
كشت نيش��كر مواجه هستيم و
حدود  50درصد از توليد داخلي
اين محصول از طريق استحصال
نيشكر به دست ميآيد.
مديركل پنبه ،دانههاي روغني
و محص��والت صنعت��ي وزارت
جهاد كشاورزي با اشاره به سرانه
مصرف  29كيلوگرمي شكر ،ادامه
داد :س��االنه حدود دو ميليون و
 200هزار تن نيش��كر نياز داريم
ك��ه يك ميليون و  300هزار تن
آن از محل توليد داخلي و 900
هزار ت��ن نيز از طري��ق واردات
تأمين ميشود.
وي با بي��ان اينكه حدود 300
هزار تن ني��ز براي تأمين ذخاير
اس��تراتژيك به واردات شكر نياز
داري��م ،گفت :هماكن��ون فصل
برداش��ت ف��را رس��يده و ذخاير
استراتژيك كشور نيز تأمين شده
اس��ت؛ بنابراين نيازي به واردات
نداري��م و واردات آن همچن��ان
ممنوع است.
هزار جريب��ي همچنين درباره
قيمت مصوب ش��كر اظهار كرد:
وزارت جهاد كش��اورزي متولي
توليد و حمايت از توليدكنندگان
است كه البته بايد به رابطه بين
تولي��د و صنع��ت توجه داش��ته
باش��د .در اين راستا قيمت شكر
كه امسال به كارخانهها اعالم شد
حدود  15درصد نسبت به سال
گذش��ته افزايش يافت كه نسبتاً
رضايتبخش است.
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تنظيم بازار و
صنايع غذايي
به وزارت كشاورزي
واگذار شد

قائممقام وزير جهاد كشاورزي در امور
مجلس از اجرايي شدن همه مفاد قانون
تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي
خبر داد و گفت :براين اساس تنظيم بازار
داخلي ،واردات و ص��ادرات محصوالت
كشاورزي و تصديگري صنايع غذايي به
وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است.
خليل آقايي اظهار كرد :قانون در زمينه
وظايف بازرگاني بخش كشاورزي تحت
عنوان قانون تمركز يا قانون انتزاع اجرايي
شده است و هر كسي از زاويه ديد خودش
ممكن است اشكاالتي به آن وارد كند ،اما
مسأله اين است كه اين قانون به مرحله
اجرايي رس��يده و ممكن است در حين
اجرا نياز به بازنگري نيز داشته باشد.
وي افزود :براساس اين قانون وظايف
بازرگاني بخش كشاورزي اعم از صدور
مج��وز واردات و صادرات محصوالت
كش��اورزي ،تنظيم ب��ازار داخلي از
جمله بازار ميوه در ايامي مانند شب
عيد از وظايف وزارت جهاد كشاورزي
شمرده ميشود.
قائممقام وزير جهاد كش��اورزي در
امور مجلس ادامه داد :طي سالهاي
اخير كه اين قانون اجرايي شده است
نه تنها تنظيم بازار ش��ب عيد ،بلكه
تنظيم ب��ازار محصوالتي مانند برنج،
روغن ،شكر ،گندم ،كود و غيره بدون
هيچ مش��كلي انجام شد و هماكنون
ش��اهد ثبات و تعادل نسبي در بازار
محصوالت كشاورزي هستيم.
آقاي��ي تصريح كرد :براس��اس قانون
تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي،
هم��ه صناي��ع غذايي ب��ه وزارت جهاد
كشاورزي برگشتهاند و مجوز صادرات و
واردات محصوالت كشاورزي فقط بايد از
وزارت جهاد كشاورزي اخذ شود.
براساس قانون تمركز وظايف بازرگاني
بخش كش��اورزي كه در ابتداي س��ال
گذش��ته اج��راي كامل آن آغاز ش��د،
مديريت توليد تا بازار داخلي و خارجي
انواع محصوالت كشاورزي اعم از تنظيم
ب��ازار ،تعرفهگ��ذاري ب��راي واردات و
ص��ادرات و ...در حيطه اختيارات وزارت
جهاد كش��اورزي قرار گرف��ت .اما يكي
از اختالفات وزارت جهاد كش��اورزي با
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر س��ر
صناي��ع غذايي بود كه براس��اس قانون
تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي
اين صنايع با يك مرحله تبديل به وزارت
جهاد كشاورزي واگذار شده است.
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اعالم قیمت خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی

مع��اون برنامهریزی و اقتص��ادی وزیر جهاد
کشاورزی گفت :در جلسه اخیر شورای اقتصاد،
قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی در سال
 94-95تصویب شد.
عبدالمهدی بخش��نده با بیان اینکه قیمت
خری��د تضمینی  25قلم محص��ول زراعی در
سال آینده حدود  11درصد در مقایسه با سال
گذشته رشد داشته است ،تصریح کرد :قیمت
خرید تضمینی محصوالت کلزا ،برنج پرمحصول
(ارقام کیفی) ،دانه سویا ،پنبه وش ،عدس و لوبیا
قرمز در مقایسه با سال قبل  15درصد افزایش
داشته است .وی با اشاره به افزایش  10درصدی
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی
اظهار کرد :قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم
گندم معمولی برای سال زراعی جدید  12هزار
و  705ریال و گندم دوروم  13هزار و  68ریال
تعیین شده است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ادامه ،رشد
قیمت خرید تضمینی محصول جو برای سال
زراعی آتی را  9درصد اعالم کرد و افزود :قیمت
خرید تضمینی هر کیلوگرم جو در سال زراعی
آینده  10هزار و  28ریال تصویب شده است.
بخشنده افزود :براساس مصوبه شورای اقتصاد،
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ذرت دانهای
نیز برای س��ال زراعی  ۹۵ -۹۴با هشت درصد
رش��د 10 ،هزار و  368ریال نرخگذاری ش��ده
است .وی خاطرنش��ان کرد :در جلسه شورای
اقتصاد ،نرخ خرید تضمینی هر کیلو گرم چغندر
به��اره  ۲۹۱۶ریال ،چغندر پائیزه  ۲۷۸۰ریال،
پنبه وش  ۲۹هزار و  ۳۲۵ریال ،دانه سویا ۲۲
ه��زار و  ۶۵۵ریال ،آفتابگردان  ۲۴هزار و ۵۱۰
ریال ،کلزا  25ه��زار و  300ریال ،گلرنگ ۲۴
ه��زار و  80ریال ،عدس  ۲۶هزار و  ۴۵۰ریال،
نخود  ۲۴هزار و  ۶۴۰ریال ،لوبیا چیتی  ۲۳هزار
و  ۹۴۰ریال ،لوبیا سفید  ۲۳هزار و  ۹۴۰ریال
و لوبیا قرمز  ۲۴هزار و  ۱۵۰ریال تعیین شد.
مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی اضافه کرد:

قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برنج خزر،
ش��یرودی ،فجر و کش��وری نیز ب��ا  15درصد
رشد نس��بت به پارسال  36هزار و  800ریال،
برنج سپیدرود و گوهر با  11درصد افزایش در
مقایسه با سال قبل  31هزار و  635ریال و برنج
ندا ،کوهسار ،دانیال ،عنبر نجفی ،سازندگی و
کامفیروز هر کیلوگرم  26هزار و  250ریال در

شکر

جلسه ش��ورای اقتصاد تصویب شد .بخشنده
تصریح کرد :همچنین براساس مصوبه شورای
اقتصاد ،قیمت هر کیلوگر م سیبزمینی پاییزه
 3960ریال ،س��یبزمینی بهاره  3888ریال،
سیبزمینی طرح اس��تمرار  4664ریال ،پیاز
پاییزه  2640ریال ،پیاز بهاره  2592ریال و پیاز
طرح استمرار  2862ریال تعیین شد.

تا چند سال ديگر كاالیي براي صادرات نخواهد بود

ادامه از صفحه3
وي در خصوص تجربه جهاني حمايت از بخش كشاورزي
نيز دو نكته را ذكر كرد« :نخست اين كه در موافقتنامه
سازمان تجارت جهاني تصويب شده كه كشورهاي در حال
توسعه تنها تا  15سال آينده فرصت دارند كه سطح حمايت
خود را از بخش كشاورزي باال نگاه دارند ،كه اين موضوع
براي عضويت كشورهايي نظير ايران به اين سازمان حايز
اهميت است.
نكته بعدي در نظر گرفتن اين موضوع است كه كشورهاي
توسعه يافته نظير اياالت متحده و كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا از پيش حمايت خود را به صورت جامع از بخش
كشاروزي اعمال كردهاند و پس از توانمند شدن بخش

كشاورزي در ارزآوري ،به صورت هدفمند حمايت خود را
از اين بخش كاهش دادهاند.كيانيراد در پايان گزارش خود
اظهار داشت« :بخش كشاورزي در كشور به دليل ارزبر نبودن
آن بسيار مورد بيمهري واقع شده و اي در حالي است كه
موضوع مهم امنيت غذايي در سند چشمانداز ،سياستهاي
كلي نظام ،بخش كشاورزي ،آب ،محيط زيست ،سالمت غذا
و همچنين در سياستهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي ذكر شده
است ».او افزود« :با توجه به اعالم سازمان خواربار و كشاورزي
ملل متحد (فائو) مبني بر پيشبيني جمعيت  9ميليارد نفري
جهان در سال  ،2025امكانات آب و زمين جهان،تنها اجازه
تأمين غذاي داخلي در كشورها را ميدهد و محصوالت
اساسي كشاورزي به منظور واردات وجود نخواهد داشت».

شکر
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نيشكر دهخدا ، ،پاداش تالش ،همدلي و همزباني

مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت نيش��كر دهخدا در
گفتوگويي باخبرگزاري نيش��كر اي��ران ،اعالم كردكه اين
شركت در سال بهرهبرداري گذشته موفق به كسب ركوردها
و عناوين قابل توجهي گرديده كه بعد از الطاف الهي ،بدون
شك پاداش تالش ،همدلي و همّ ت خالصانه تمام همكاران
شاغل دراين شركت است .كريمي زند درباره جوايز ،نشانهـا و
ركـوردهاي توليـد در دوره بهرهبرداري 93-94اضافه كرد كه:
گواهينامه عضويت افتخاري درانجمن توسعه وبهبود
كيفي�ت صنايع ايران ،تندي�س و لوح واحد برگزيده
توليدي از معاونت غذا و دارو دانشگاه عـلوم پزشكي
جُ ندي شاپور اهواز ،تنديس و لوح واحد نمونه توليدي
از س�ازمان استاندارد خوزستان از جمله موارد ارزنده و
درخشانيس��ت كه اخيرا ً به شركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا اهدا ش��ده اس��ت .ضمناً اين شركت در سال زراعي
گذش��ته ( )93-94با توليد  1،036،442تن نيشكر و توليد
 105000تن شكر توانست باالترين ركورد توليد نيشكر و
شكر در استان خوزستان را به خود اختصاص دهد .همچنين
برداشت نيشكر از مزارع اين كشت و صنعت درهرهكتار حدود
 100تن بوده كه اين ميزان توليد نيشكر در هكتار در جاي
خود ركورد ارزش��مند ديگري است كه نصيب اين كشت و
صنعت گرديد .ايشـان در ادامـه افزودند :به حـول قوه الهي
پيش بيني ميشود در س��ـال زراعي ( 94-95سال زراعي
جاري) برداشت نيشكر درهر هكتار حدود  105تن و از 9900
هكتار مزارع قابل برداشت ،بيشتر از يك ميليون تن نيشكر

برداش��ت و بيش از يكصد هزارتن شكر توليد شود .شركت
كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا از جمله واحدهاي شركت
توس��عه نيشكر و صنايع جانبي است كه در  25كيلومتري
شمال شهر اهواز قرار دارد.
واحد نمونه توليدي برتر سال 94
فريبرز كريميزند مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا گفت :شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا با اجراي
صحيح آخرين ضوابط و استانداردهاي مراكز توليد ،نگهداري
و بستهبندي در راستاي ارتقاء كمّ ي و كيفي محصول موفق
به كسب تنديس و لوح واحد نمونه توليدي در سال  94از
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي جُ ندي شاپور اهواز
گرديد .وي افزود :ش��ركت كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا
همچنين موفق به دريافت «گواهينامه عضويت افتخاري يك
ساله از انجمن توسعه وبهبود كيفيت صنايع ايران» گرديد
و در س��ال  94نيز اين شركت عنوان «واحد نمونه توليدي
استاندارد استان خوزستان» را كسب كرده است .كريمي زند
بيان كرد :افتخارات كسب شده توسط شركت كشت و صنعت
نيشكر دهخدا نشاندهنده تعهد به آرمان سازماني و پايبندي
به خط مشي مديريت يكپارچه اين مجموعه است .الزم به
ذكر اس��ت شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا از جمله
واحدهاي هفت گانه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
اس��ت كه توانست در سه سال متوالي بيش از ظرفيتهاي
اسمي نيشكر و شكر توليد نمايد و ركوردهاي جهاني مختلفي

را به نام خود به ثبت برساند .اين شركت در  32كيلومتري
جنوب شوشتر واقع شده است.
پيشبيني توليد  100هزارتن شكر
وی گفت :ش��ركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا گذر از
مرزهاي افتخار را متجلّي س��اخت و اميد و خودباوري را در
بخش صنعت به اثبات رس��اند .وي افزود :ش��ركت كشت و
صنعت نيش��كر دهخدا در س��ـال زراعي  94-95انشاءاهلل
از  9هزار و  900هكتار س��طح قابل برداش��ت بيش از يك
ميليون تن نيشكر توليد خواهد كرد كه از اين ميزان نيشكر
برداشت شده پيش بيني ميشود بيش از يكصد هزارتن شكر
خام توليد كنيم كه توليد يكصد هزار تن شكر نشاندهنده
بيشتر از ظرفيت كامل اسمي براي سومين سال متوالي است.
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا خاطرنشان
كرد :در س��ال زراعي گذشته نيز كشت و صنعت دهخدا با
توليد  105هزار تن شكر و توليد يك هزار و  409تن شكر
خام در  24ساعت ركوردهاي خوبي را در توليد شكر به دست
آورد .كريمي زند در پايان با بيان اينكه تاريخ شركت كشت و
صنعت نيشكر دهخدا مملو از حقايقي در فتح قلههاي رفيع
باورهاست ،خاطرنشان كرد :ما بايد در حوزههاي كشاورزي
و صنعت براي دس��تيابي به راندمانهاي نهايي باالتر تالش
بيشتري انجام بدهيم .شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا
از جمله واحدهاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي است
كه در  25كيلومتري شمال شهر اهواز قرار دارد.

تقدير از محمدعلي شاملو پیشكسوت صنعت قند

گواهينامهفيزيكوشيميايي
براي آزمايشگاه كارخانه قند بيستون
اداره اس��تاندارد اس��تان كرمانشاه
پس از بررس��ي فعاليت آزمايش��گاه
كارخان��ه قن��د بيس��تون ب��ه عنوان
آزمايش��گاه همكار ،گواهينامه انجام
كلي��ه آزمونهاي فيزيكو ش��يميايي
محصوالت قن��د را به اين واحد اعطا
كرد .كارخانه قند بيس��تون عالوه بر
اين در س��ال جاري به دليل فعاليت

و پيگيري الزم در انجام آزمايش��ات
مذكور ع�لاوه بر تمدي��د گواهينامه
موف��ق به اخ��ذ پروانه جه��ت كليه
آزمونهاي ميكروبيولوژي نيز ش��ده
اس��ت .نشريه شكر موفقيت به دست
آمده را به همه كاركنان اين ش��ركت
تبريك ميگويد و اميدوار اس��ت كه
گامهاي بعدي را نيز با كاميابي بردارد.

محمدعلي شاملو از پيشكسوتان صنعت
قند و ش��كر ايران به حس��اب ميآيد كه
س��ابقه خوبي در مديريت واحدهاي اين
صنعت دارد .اين سابقه طوالني از چشم
مسؤوالن كش��وري و استاني دور نمانده
است .دكتر مصطفي مهرابي بهار رييس
دانشكده علوم پزشكي مشهد و دبير گروه
سالمت و امنيت غذايي استان خراسان با
اعطاي لوح س��پاس از تالشهاي وي در
مسير محقق كردن شعار «ايمني غذا از
مزرعه تا سفره» تقدير كرده و نوشته است:
در سال همدلي و همزباني دولت و ملت از تالشهاي اين پيشكسوت صنعت غذا
از سالها تالش و كوشش خستگيناپذير تقدير و آرزوي كاميابيهاي بيشتر براي
ش��ما به عنوان تالش��گر عرض��ه علم و ايشان دارد .نشریه شکر نیز این موفقیت
صنعت غذا ارج مينهيم .نشريه شكر نيز را به ایشان و همکارانشان تبریک میگوید.
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واردات حسابشده در تابستان 1394

شکر

آيندهنگري حكم ميكرد ايران در دوران سخت خصومت غرب بخشي
از ارزهاي حاصل از صادرات نفت را با جديت بيشتري براي اين روزها
نگه ميداش��ت كه البته مسؤوالن دولت نهم و دهم اين آيندهنگري را
نش��ان ندادند .مديران ارشد دولتهاي يادشده كه با وفور درآمد ارزي
مواجه ش��ده بودند با اين تصور كه اين روند براي هميش��ه ادامه دارد
اقدام به واردات انبوه همه كاالها از جمله شكر كردند.
اين نگرش موجب ش��د ك��ه حدود  6/1ميلي��ارد دالر ارز براي فقط
واردات شكر در يك دوره  8ساله هزينه شود .نكته تأسفبار اين است
كه ارزهاي اختصاص داده شده به بخش خصوصي در سالهاي 1384
ت��ا امروز با نرخ مبادلهاي بوده كه نس��بت به قيمت بازار آزاد رانت نيز
داشت .در سال  1389و در وضعیتي كه احساس ميشد تشديد تحريمها
به زودي اجرايي ميش��ود بخش خصوصي نزديك به  2ميليون ش��كر
وارد كشور كرد.
امسال و بعد از حدود 8ماه دوری از واردات ،تا پایان 6ماهه اول سال هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا انجام شده است.خاطرنشان میسازد
حدود 103هزار تن شکر به کشور وارد شد که این امر حساب شده ،با که میزان واردات در زمان مشابه سال قبل بالغ بر 677هزار تن بوده است.
نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان مهرماه سال 1394

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1394
رديف
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38
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236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93
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28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73
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119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

12

70

107

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

103

210

شکر

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

نج
ا منصنفیکارخا هناهیقندوشکراریان

زیر نظر شورای نویسندگان

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی

خیابان شهید گمنام -شماره 14

بها
(دالر)

سال

سفید
(هزارتن)

1384

78

20,124,000

1385

637

291,271,910

2481

1170

1101

877

1805

1234

1681

1579

823

210

جدول()2
خام
(هزارتن)

جمع

بها جمع واردات
(دالر)

بها
(دالر)

جمع واردات
(هزار تن)

629

177,256,000

707

197,380,000

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

1386

348

133,309,344

822

274,461,367

1170

407,770,710

1387

103

37,213,332

998

287,800,013

1101

325,013,345

1388

27

8,819,906

850

315,826,114

877

324,646,020

1389

0

0

1805

704,520,407

1805

704,520,407

1390

6

3,799,510

1228

752,105,334

1234

755,904,844

1391

0

0

1680

1,072,413,608

1680

1,072,413,608

1392

0

0

1579

832,187,958

1579

832,187,958

1393

0

0

823

377,470,440

823

377,470,440

1394

35

14,947,781

175

55,382,706

210

70,330,487

جمع

1234

509,485,783

12479

5,575,606,506

13713

6,085,092,288

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

جدول()1
آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان مهر 1394
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي ارقام به هزارتن
واردات
واردات
جمع واردات
سال
بخش دولتي
بخش خصوصي
0
1380
937
937
1381

0

1383

42

161

1385

1485

1042

2527

1387

1101

0

1101

1382
1384
1386

56

80

962

1388

877

1390

1234

1392

992

820

820

203

160

627

208
0

1389

1805

0

1391

1175

505

1393

562

1394
210
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

0

216

707

1170
877

1805
1234
1680

587

1579

0

210

261

823

