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تعامل مبتني بر 
اعتماد در تنظيم بازار

بهمن دانائي

ايراني  جامعه  در  دولتي ها  ذهن 
و  پويش  در  و  دارد  ديرينه  سابقه اي 
فراز و نشيب تاريخ اين مرز و بوم ريشه 
ويژه  به  دولتي  ذهن  اين  است.  دوانده 
پس از روي كار آمدن رضاخان به عنوان 
بوروكرات  با كمك  پهلوي كه  اول  شاه 
ها به اين منصب رسيد گسترده تر شد. 
ذهن دولتي بر جاي مانده از انديشه هاي 
دولتي ها از سال 1300 به اين سو باور 
دارد كه دولتمردان مستقر در اين نهاد 
و  مطلق«اند  »داناي  و  كل«  »عقل 
كل  عقل  اين  ذيل  در  بايد  شهروندان 
ندارد  باور  دولتي  ذهن  كنند.  فعاليت 
كارگران،  از  اعم  ايراني  شهروندان  كه 
صنعت  فعاالن  و  پيشه وران  كشاورزان، 
امور مربوط به  اداره  توانايي  بازرگاني  و 
كسب و كار و فعاليت خويش را دارند 
امري  هر  در  دولت  كه  نيست  نيازي  و 
ذهن  اين  كند.  دخالت  كلي  يا  جزيي 
علي  دوران  از  كه  هست  و  بود  دولتي 
اكبر داور وزير ماليه دهه 1310 تا امروز 
شركت ها  و سازمان هاي بزرگ انحصاري 
تأسيس كرد و آنها را به مدت چندين 
دهه بر امور گوناگون حاكم كرد. سازمان 
قند و شكر بازمانده دوران علي اكبر داور 
دهه ها  آن  شرايط  به  توجه  با  كه  بود 
تأسيس شد و كنترل بر فعاليت هاي اين 

صنعت را برعهده گرفت.
ادامه در صفحه2

بازار متعادل شكر
به  اخير  در همه سالهاي  ايران  بازار شكر 
گروه  اختيار  در  آن  بازار  تنظيم  اينكه  دليل 
كوچكي از واردكنندگان بود نوسان پر تعداد و 
عميق داشت اما در دوسال اخير به دليلحضور 
با  دولتي  غير  بخش  وتعامل  دولت  نيرومند 
نوسان كمي همراه بوده است و جز در موارد 

استثنايى واجد ثبات خوبى بوده است.
آمارهاي در دسترس نشان مي دهد ارزش 
واردات شكر در سال 1394 معادل 151 ميليون 
 دالر و در سال 1393 برابر با 377 ميليون دالر 
بوده است. يك محاسبه ساده نشان مي دهد 
حدود 530  مجموع  در  يادشده  سال  دو  در 
ميليون دالر شده است كه 50 درصد ارزش 

واردات شكر در سال 1391 است. 
ادامه در صفحه8
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اولين چشم انداز تراز 
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ذخاير استراتژيك شكر 
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ضريب خوداتكايي ايران 
 در توليد شكر 

به 70 درصد مي رسد
صفحه7

محمود حجتي در گزارشي به مجلس 
شوراي اسالمي درباره وضعيت كشاورزي 
اظهار كرد: كشورهاي در حال توسعه در 
توسعه يافته  كشورهاي  به  غالت  توليد 
وابسته خواهند شد. كشورهاي در حال 
وابسته تر  توليد  افزايش  وجود  با  توسعه 
مي شوند و كشورهاي توسعه يافته روزبه روز 
توليدات شان بيشتر از نياز مي شود و بازارهاي 

جهاني را به سيطره خود درآورده اند. 
صحن  در  كه  كشاورزي  جهاد  وزير 
ادامه  بود،  يافته  حضور  مجلس  علني 
خودكفايي  ضريب  سال 2001  در  داد: 
كشورهاي در حال توسعه 91 درصد بود و 
پيش بيني مي شود در سال 2050 به 86 
درصد كاهش پيدا كند و اين در شرايطي 
وجود  با  صنعتي  كشورهاي  كه  است 
مواجهه با مشكالت زيست محيطي تالش 
افزايش دهند و  مي كنند توليداتشان را 
سهم خود را در امنيت غذايي دنيا حفظ 

كنند. وي افزود: در بخش شير هم شرايط 
به همين صورت است و توليد كشورهاي 
وزير  مي شود.  بيشتر  روزبه روز  صنعتي 
كشورهاي  كرد:  تأكيد  كشاورزي  جهاد 
صنعتي با وجود بيماري ها، آفات و سرما 
روزانه  كشاورزي  محصوالت  در  گرما  و 
بالغ بر 10 ميليارد دالر يارانه به بخش 
همچنين  مي كنند.  پرداخت  كشاورزي 

يورو  ميليارد   40 ساالنه  اروپا  اتحاديه 
مي دهد  يارانه  غالت  توليدكنندگان  به 
بخش  بودجه  درصد   40 به  نزديك  و 
كشاورزي اروپا به صورت يارانه پرداخت 
مي شود. سناي آمريكا نيز در سال 2013 
به مدت 10  تصويب كرد كه  را  قانوني 
سال هزار ميليارد دالر به بخش كشاورزي 

اختصاص دهند. 
به وضعيت  اشاره  با  ادامه  در  حجتي 
ژاپن در توليد برنج گفت: ژاپن برنجش 
را با قيمتي بيش از 10 برابر نرخ جهاني 
توليد مي كند. بعضي در داخل مي گويند 
كه چرا قيمت فالن محصول ما از متوسط 

جهاني بيشتر است. 
محصوالت  درباره  اينگونه  نبايد 
كشاورزي مقايسه انجام داد چراكه بايد 
هر محصول را با توجه به اقتصاد داخلي 

همان كشور ارزيابي كرد. 
ادامه در صفحه3

حجتي: واردات 2/5 ميليون تن شكر در دولت قبل، توليد شكر را نصف كرد

در برنامه ششم پيش بيني شده است

 توليد 10 ميليون تن چغندر 
در سال 1399

صفحه7
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ادامه از صفحه اول
چندين دهه طول كشيد تا ذهن دولتي متقاعد شود 
ساير  و  صنعت  اين  در  دولت  وظايف  از  برخي  مي توان 
فعاليت ها را بر فعاالن همان بخش داد و دولت را در مقام 

سياستگذار حفظ كرد.
قانون برنامه سوم توسعه در اواخر دهه 1370 تصويب 
و گام هايي براي آزادسازي فعاليت هاي گوناگون از جمله 
از  پس  درآورد.  قانون  صورت  به  را  شكر  و  قند  صنعت 
تصويب قانون برنامه سوم توسعه بود كه ستاندن اختيارات 
ويژه  به  بخش خصوصي  به  آن  دادن  و  دولتي  بخش  از 
تشكل ها سرعت گرفت و اين كار ادامه يافت. در سال هاي 
و دولت تصويب شده  قانون مختلف در مجلس  اخير 3 
به  شكر  و  قند  بازار  تنظيم  كه  دارند  صراحت  كه  است 
تشكل مربوطه داده شود. در حالي كه در دولت هاي نهم 
و دهم اين قانون ها به طور ناقص اجرا مي شد و دولت هاي 
عجيب  رفتارهاي  و  تمركزگرايانه  بينش  دليل  به  وقت 
تنظيم بازار را دراختيار داشتند، اما مديران ارشد دولت 
تدارك ديدند.  را در سطح كالن  تازه اي  رويكرد  يازدهم 
مديران ارشد دولت اعتقاد دارند و البته تنگناهاي ارزي و 
اقتصادي نيز به اين اعتقاد كمك كرد كه بازار قند و شكر 

مي تواند توسط بخش خصوصي تنظيم شود.
اين اتفاق بزرگي بود كه با توجه به آمارهاي دقيق و 
كارشناسي تهيه شده در انجمن صنفي كارخانه هاي قند و 
شكر  اعتماد وزير محترم جهاد كشاورزي اين كار را آسان 
كرده بود. اما عقل و منطق حكم مي كند وقتي تنظيم بازار 
دراختيار تشكل قرار گيرد اختيارات اين كار نيز به اين 
تشكل داده شود و نهاد دولت و زيرمجموعه هاي پرشمار 
آن در حركتي سازگار ومبتني بر تفاهم و دور از تناقض 
با آن تشكل همكاري كنند. دادن وظيفه اي بزرگ مثل 
تنظيم بازار شكر كه ميليون ها ايراني، نسبت به كاالي ياد 
شده حساسيت دارند بدون اختيارات و بدون سازگاري، 

شرايط را از تعادل خارج مي كند.
براي  و  داد  رخ  اتفاق  اين  شكر  بازار  تنظيم  درباره 

وزارت  اجزاي  و  دولت  اجزاي  همه  بايد  بيشتر  كاميابي 
نشانه هاي  كه  كنند  همكاري  كشاورزي  جهاد  محترم 

خوبي از اين همكاري ديده شده است. 
تعامل منظم و بر پايه اعتماد ميان تشكل هاي تخصصي 
آن  زيرمجموعه هاي  و  دولت  نهاد  با  و صنعت  هر صنف 
قابل  اين سال ها رخ داده است  بازار كه در  براي تنظيم 
توجه بوده و ادامه آن شرايط مساعدتري پديدار خواهد 
كرد. يكي از فايده هاي قابل لمس تعامل مطمئن تنظيم 
توليدكننده قند و شكر در  اين است كه واحدهاي  بازار 
جريان جزييات اطالعات موجود قرار مي گيرند و مي توانند 
به شكل  را  خود  بازار  و  توليد  برنامه  تعامل  اين  فرآيند 
كارآمد تنظيم كنند. در اين وضعيت احتمال اينكه توليد 
از حالت عادي خارج شده و نوسان پرشتابي را تجربه كند 

كاهش مي يابد. 
با  تعامل  فرآيند  در  مي تواند  نيز  دولت  ديگر  از طرف 
نهادهاي صنفي – صنعتي مرتبط با هر فعاليت از جمله 
صنعت قند و شكر اطالعات روزآمد و قابل پيش بيني از 
و  توليد  محل هاي  و  گوناگون  مراحل  و  موجود  شرايط 
نگهداري داشته باشد. در اين صورت دغدغه و نگراني هاي 
شود  مواجه  التهاب  با  ناگهان  شكر  بازار  اينكه  از  دولت 
كمتر خواهد بود. ساماندهي كارآمد تنظيم بازار شكر از 
عناصر  ورود  براي  را  راه  تشكل ها  و  دولت  تعامل  مسير 
اخالل در اين فضا تنگ و باريك خواهد كرد و اجازه داده 
نمي شود كه حرف و حديث ها موضوع و مقوله مهم بازار 

سامان يافته را به هم بريزد. 
تجربه نشان مي دهد هر گاه عنصر اعتماد و اطمينان 
در تعامل تشكل ها و دولت نقش غالب داشته است، بازار 
و توليد شكر با كمترين تنش مواجه شده است و هر گاه 
اعتماد سست شود وضعيت بدتر  اين حلقه  به هر دليل 
خواهد شد. انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر اميدوار 
است كه برخي ناكارآمدي هاي احتمالي كه به هر دليل در 
جريان تنظيم بازار پديدار شده و يا خواهد شد نيز به مرور 

رنگ باخته و بهترين نتيجه به دست آيد.

تعامل مبتني بر اعتماد در تنظيم بازار  مدیران ميانی سد راه 
دولت و بخش خصوصی

محمدصادق جنان صفت
در  نهاونديان  محمد  ديرهنگام  حضور 
در  روحانى  حسن  انتخاباتى  مشاوران  گروه 
يك   1392 بهار  انتخاباتى  مبارزات  جريان 
پيام داشت: بخش خصوصى ايران مى خواهد 
كه  كند  حمايت  فردی  رياست جمهوری  از 
احساس مى  كند با بخش خصوصى دست كم 
مخالفت جدی ندارد. محمد نهاونديان، رئيس 
وقت اتاق بازرگانى ايران در تابستان 1392 
و  رئيس جمهوری  دفتر  رئيس  منصب  در 
سهم  و  نقش  تهران  اتاق  رياست  همزمان 
پررنگ و بااليى در ايجاد دوستى ميان دولت 
و بخش خصوصى داشت. در حالى كه اعضای 
ارشد دولت اعم از معاون اول، وزير نفت، وزير 
صنعت، رئيس دفتر رئيس جمهوری، معاون 
اجرايى رئيس دولت و برخى ديگر از مشاوران 
حسن روحانى در سه سال اخير دست كم در 
حرف و تا جايى كه ممكن بوده است در عمل 
مديران  اما  بوده اند،  بخش خصوصى  همراه 
ميانى دولت و مديران شركت های دولتى به 
مرور از اين قاعده سرپيچى كرده و سد راه 
تعامل واقعى دولت و بخش خصوصى شده اند. 
در حالى كه از زمستان پارسال بخش خصوصى 
و  پررنگ  حضور  به  نسبت  بلند  صدای  با 
چنداليه دولت در عقد قرارداد با شركت های 
اعتراض  دولتى  شركت های  برای  خارجى 
مى كردند، اين روزها برخى از اعضای اتاق با 
صراحت از مديران ميانى دولت انتقاد كرده 
و آنها را مانع تعامل واقعى نهادهای مدنى و 
نهاد دولت معرفى كردند. بيشترين شكايت از 
سازمان توسعه تجارت است كه رفتارهايش 
با اعتراض بخش خصوصى مواجه شده است 
و معاونت معدنى وزارت صنعت و معدن نيز 
با اعتراض مواجه هستند كه بدون دعوت از 
آنها  غياب  در  و  بخش خصوصى  نمايندگان 
مى كنند.  اتخاذ  غيركارشناسانه  تصميم های 
واقعيت اين است كه مديران ميانى دولت ها 
با هدف های متفاوت و بيشتر از هر چيز برای 
تسلط بدون چون و چرا بر بخش خصوصى مانع 
و همواره سنگ در مسير  آشتى كامل شده 
اين مديران كه  از  تعامل مى گذارند. شماری 
عضو اتاق بازرگانى نيز هستند و بايد از طرف 
دولت در نشست های هيأت نمايندگان حاضر 
در  بار  ماه يك  نيستند هريك  شوند، حاضر 
اتاق حاضر شده و سخنان بخش خصوصى و 

گاليه های آنها را بشنوند.
پارادايم  اگر  يازدهم  دولت  ارشد  اعضای   
و  در ذهن  را هنوز  به بخش خصوصى  نزديكى 
دل قبول دارند بهتر است مديران ميانى را توجيه 
كنند كه بخش خصوصى كاالی تزيينى نيست. 
مديران ميانى توجه داشته باشند كه نبايد ماه 
عسل دولت و بخش خصوصى را در سال پايانى 
كار دولت خراب كرده و آنها را به سمت متقاضيان 

رياست جمهوری در انتخابات بعدی سوق دهند.
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در حالي كه برخي آفاد به ويژه آنهايي كه تحت تأثير واردكنندگان 
قند و شكر قرار دارند با مقايسه هاي مع الفارق مي خواهند واردات 
شكر را به اندازه اي بيش از نياز داخل توجيه كنند و در اين مسير 
تالش مي كنند، اما تجربه نشان مي دهد كه در همين شرايط فعلي 

تعرفه هاي حمايت از كشاورزان در كشورها تا چه ميزان باالست.
از حيث معيار و شاخص های حمايتگرايى نظام تعرفه كشاورزی 
بررسى نظام های تعرفه ای ساير كشورها نشان مى دهد كه بخش 
كشاورزی به نسبت بخش صنعت مشمول حمايت تعرفه ای به مراتب 

باالتر است.

مقایسه میانگین تعرفه بخش کشاورزی و صنعت در 
کشورهای منتخب

فراتر از 55 درصد كشورهای دنيا از بخش كشاورزی نسبت به 
بخش صنعت حمايت تعرفه ای بيشتری مى كنند و تنها 13 درصد 
كشورهای جهان به داليلى ازجمله عدم قابليت برای كشاورزی از 
بخش صنعت بيشتر از بخش كشاورزی حمايت تعرفه ای مى كنند. 
از  تعرفه ای  نشان مى دهد سطح حمايت  نمودار 3  همانگونه كه 
كشاورزی نسبت به صنعت از   3 برابر در اتحاديه اروپا تا 132 برابر 
در كشوری مانند نروژ متفاوت است. اين در شرايطى است كه در 
ايران تعرفه های كشاورزی و صنعت بسيار به هم نزديك هستند و 
اولويت خاصى برای حمايت تعرفه ای از بخش كشاورزی مشاهده 
نمى شود. علت اصلى لزوم حمايت تعرفه ای بيشتر از بخش كشاورزی 
نسبت به بخش صنعت به ماهيت خاص توليد در اين بخش و 

مالحظات امنيت غذايى برمى گردد.
همچنين در نظام های تعرفه ای ديگر كشورها برای حمايت از 
باال وضع مى شود. همانگونه كه  بسيار  تعرفه های  كاالهای هدف 
اطالعات نشان مى دهد بسياری از كشورها، تعرفه های بسيار باال بر 
برخى از كاالهای كشاورزی خود وضع مى كنند. 5 كشور در جهان 
از تعرفه 533 درصد و بيشتر، 12 كشور از تعرفه 253 درصد و 
بيشتر، 14 كشور تعرفه 233 درصد و بيشتر، 31 كشور از تعرفه 
133 درصد و بيشتر و 13 كشور از تعرفه 55 درصد و بيشتر در 
بخش كشاورزی استفاده مى كنند. در مجموع قريب به 53 كشور 
از تعرفه 55 درصد و بيشتر در بخش كشاورزی استفاده مى كنند. 
ضمن اينكه مقايسه بين پيشينه تعرفه در بخش كشاورزی و صنعت 
نشان مى دهد كه به طور معمول پيشينه تعرفه در بخش كشاورزی 
بيشتر از بخش صنعت است.هدايت فرازهای تعرفه ای به سمت بخش 
كشاورزی مشخصه ديگر بسياری از نظام های تعرفه ای در دنياست. 
همچنين سهم تعرفه های باالی 15 درصد نيز شاخص ديگری برای 
بيان ميزان حمايت تعرفه ای در سطح جهان است. بيش از 113 
كشور در دنيا سهم بيشتری از تعرفه های فراتر از 15 درصد را در 

بخش كشاورزی استفاده مى كنند.
به عنوان نمونه در هند حدود 54 درصد، تايلند 71 درصد، در 
تركيه 63 درصد و كره 53 درصد، تعرفه های كشاورزی بيش از 
15 درصد است. اين در شرايطى است كه در اين كشورها سهم 

تعرفه های فراتر از 15 درصد بخش صنعت بسيار پايين است.
در مجموع تجربه جهانى مؤيد گرايش و عمل كشورها به حمايت 

و  تعرفه ای  فرازهای  از  بااليى  سهم  اختصاص  و  بيشتر  تعرفه ای 
تعرفه های فراتر از 15 درصد به بخش كشاورزی نسبت به بخش 

صنعت است.
هدفمندی نظام تعرفه در ديگر كشورها باعث افزايش اثرگذاری 
تعرفه بر واردات در اين كشورها شده است. اگرچه ميانگين وزنى 
تعرفه كشاورزی ايران هيچگاه از 23 درصد فراتر نرفته است و در 
بسياری از سال ها ميانگين وزنى تعرفه بخش كشاورزی كمتر از 13 
درصد بوده است. در كره جنوبى با ميانگين ساده تعرفه حدود 53 
درصدی، پراكنش تعرفه به گونه ای توزيع شده است كه ميانگين 
تعرفه وزنى 93 درصد است و در ساير كشورها نيز ميانگين وزنى 

تعرفه به ميانگين ساده تعرفه بسيار نزديك است.
اهميت تمركز بر هدفمند نمودن نظام تعرفه هنگامى نمايانتر 
ميشود كه تجربه عضويت كشورهای مؤسس سازمان جهانى تجارت 
و كشورهايى كه در چند سال اخير عضو اين سازمان شده اند مورد 
بررسى قرار گيرد. كشورهای درحال توسعه ای كه همزمان با تشكيل 
سازمان جهانى تجارت در سال 1995 عضو اين سازمان شده اند، 

ميانگين تعرفه های كشاورزی را در سطح بااليى تثبيت كردند.
كشورهايى مانند تونس، هند، مصر و پاكستان ميانگين تعرفه 
كشاورزی خود را به ترتيب در سطح 116، 114، 98 و 96  درصد 
تثبيت كردند. تركيه و كره جنوبى نيز تعرفه كشاورزی را در سطح 
61 و  56 درصد تثبيت كردند. اگرچه ميانگين تعرفه مورد عمل اين 
كشورها پايينتر از تعرفه تثبيت شده است، اما چنين كشورهايى اين 
اختيار را دارند تا در مواقع لزوم سطح تعرفه های كشاورزی خود را تا 

حد تعرفه های تثبيت شده افزايش دهند.
آنچه كه مشهود است در ايران تأكيد بر كاهش ميانگين ساده تعرفه 
بدون توجه به پراكنش و افزايش هدفمندی نظام تعرفه كشاورزی 
است. اين تغيير شكلى و ظاهری ضمن اينكه هدف افزايش شفافيت 
نظام تعرفه ای بخش كشاورزی را به طور كامل محقق نكرده، سطح 
داده  كاهش  نيز  را  كشاورزی  تعرفه  نظام  هدفمندی  و  حمايتى 
است. در بحث تنوع ابزاری نيز نگاهى به نظام های تعرفه ای ديگر 
كشورها به خوبى بيانگر اين واقعيت است كه كشورهای توسعه يافته 
از قابليت های ساير ابزارهای تعرفه غفلت نكرده اند. كشوری مانند 
سوييس در 70 درصد خطوط تعرفه ای خود از تعرفه غيرارزشى 
استفاده كرده است. نروژ در 50 درصد، آمريكا 42 درصد، اروپا 31 
درصد، تايلند، قزاقستان و روسيه 24 درصد، ژاپن و كانادا 12 درصد، 
ازبكستان 11 درصد و ايران تنها 4 دهم  درصد از تعرفه غيرارزشى 

استفاده كرده است.
تعرفه سهميه ای نيز ابزار بسيار مناسبى برای حمايت مؤثر از 
توليدكنندگان كشاورزی بدون آسيب زياد به رفاه مصرف كنندگان 
است. در مذاكرات دور اروگوئه )1986-1994( تجارت كشاورزی به 
شكلى فراگير تحت قوانين موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت )گات( 
قرار گرفت و با پايان يافتن اين دور و ايجاد سازمان جهانى تجارت 
موانع غيرتعرفه ای محصوالت كشاورزی حذف و تبديل به تعرفه شد.

برخى از كشورها با ابزار تعرفه مورد عمل و جاری تعرفه سهميه ای 
را اجرا مى كنند و در واقع محدوديتى برای واردات فراتر از سهميه 
با تعرفه های باالتر قائل نمى شوند. تعرفه های كاربردی امكان واردات 
فراهم  سهميه  داخل  تعرفه های  سطح  در  محدوديتى  هيچ  بدون 
مى كند. در سطح جهان حدود 47 درصد اجرای تعرفه های سهميه ای 
يافته اند. اين شيوه  با اين روش تخصيص  طى دوره 2004-1995 
همانند اجرای تعرفه های عادی است و دارای مزايايى همچون شفافيت، 
رانت  روش  اين  است.  بودن  غيرتبعيض آميز  و  پيش بينى پذيری 
اقتصادی ندارد و كمترين انحراف را ايجاد مى كند. ساير روش ها مزيت 
كمتری نسبت به اين روش دارند. چنين مكانيسمى برای كاالهای مهم 

و غيرخودكفا در ايران كاربردی نيست.

قابل توجه مقایسه كنندگان غيركارشناس

حجتي: واردات 2/5 ميليون تعرفه كشاورزي در ايران و جهان
 تن شكر در دولت قبل،
توليد شكر را نصف كرد

ادامه از صفحه اول
وي در ادامه با اشاره به وضعيت كشاورزي 
چارچوب  در  ناچاريم  ما  گفت:  كشورمان 
قرار  نظر  مد  را  اقداماتي  مقاومتي  اقتصاد 
دهيم. اين اقدامات شامل پايداري در توليد 
و ايجاد ذخاير راهبردي و حفظ منابع پايه 

براي تمركز بر افزايش بهره وري مي شود. 
براي  داد:  ادامه  كشاورزي  جهاد  وزير 
كنيم  حفظ  را  پايه  منابع  بتوانيم  اينكه 
براي  و  دهيم  توسعه  را  زيرساخت ها  بايد 
شبكه هاي  ساخت  زيرساخت ها  توسعه 
آبياري و زه كشي، توسعه سامانه هاي نوين 
عمليات  اراضي،  نوسازي  و  تصفيه  آبياري، 
خاك ورزي، توسعه مكانيزاسيون، گسترش 
توليد بذر و نهال مقاوم به تنش هاي خشكي 
توسعه  و  نشايي  كشت  توسعه  شوري،  و 
گلخانه ها و توسعه فعاليت هاي آبخيزداري 

بايد صورت گيرد. 
حجتي ادامه داد: ما توانستيم در احداث 
شبكه هاي آبياري 85 هزار هكتار زمين در 
سال 94 و در اجراي سامانه هاي نوين آبياري 
125 هزار هكتار در سال 94 و در اجراي 
هكتار  هزار   560 آبخيزداري  فعاليت هاي 
درسال 94 را اجرايي كنيم همچنين براي 
اجراي عمليات كشت 550 هزار هكتار در 
استان هاي خوزستان و ايالم توانستيم 200 
اجرايي كنيم، همچنين  را  هزار هكتار آن 
طرح 46 هزار هكتار استان سيستان نيز در 
حال اجرا است. وي درباره مزيت هاي خاص 
كشور در حوزه كشاورزي گفت: تنوع اقليم 
و تنوع منحصربه فرد ژنتيكي امكان توليد با 
مزيت هاي رقابتي در حوزه پسته، زعفران، 
و  انگور  كشمش،  مركبات،  سيب،  خرما، 
وجود  به  را  صادرات  براي  دارويي  گياهان 
آورده است. وزير جهاد كشاورزي همچنين 
در  تراز محصوالت كشاورزي گفت:  درباره 
قبولي  قابل  وضعيت  ما  گذشته  سال  سه 
از  را  محصوالت  تراز  توانستيم  و  داشتيم 
منفي 8/1 ميليارد دالر در سال 93 به منفي 
برسانيم.   94 سال  در  دالر  ميليارد   3/43
همچنين نرخ رشد كشاورزي در سال 94، 

5/4 درصد بوده است. 
وي با انتقاد از واردات دو ميليون و 500 
هزار تني شكر در سال 85 گفت: اين واردات 
باعث شد كه توليد شكر در سال 87 و 88 
در  توانستيم  ما  خوشبختانه  شود.  نصف 
كه  كنيم  عمل  گونه اي  به  اخير  سال هاي 
واردات شكر در سال 93 به يك ميليون و 
500 هزار تن و در سال 94 به 521 هزار تن 
برسد همچنين توليد شكر در سال 93 به 
يك ميليون و 100 هزار تن و در سال 94 به 

يك ميليون و 500 هزار تن رسيد. 
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اولين چشم انداز تراز شكر جهاني 2016-17
روند  در  عمده اي  نقش  تقاضا،  و  عرضه  ساختار  اساسي  بهبود 
صعودي قيمت شكر بازي كرده است كه به نظر مي رسد در اواخر 
آگوست به پايين ترين سطح خود طي هفت سال گذشته رسيده 
بود. با اين حال، در اواسط ماه دسامبر هشدار داديم كه قيمت ها 
50 درصد افزايش خواهد داشت و دخالت قوي جامعه مالي در اين 
افزايش مي تواند به اين معني باشد كه بازار كمي خودش را به سمت 
جلو حركت داده است. در واقع، قيمت ها در اين روزها به طور قابل 
توجهي اصالح شدند و به كمتر از 13 سنت در هر پوند براي شكر خام 
و 400 دالر براي هر تن شكر سفيد رسيد كه نشان دهنده يك افزايش 

قابل توجه نسبت به قيمت هاي پايين آگوست است.
جهان شكر پس از پنج سال متوالي مازاد توليد، در سال 16-

  F.O.Licht .2015 از نظر آماري به شرايط كسري بازخواهد گشت
در ماه اكتبر پيش بيني كرد كه اين كسري به 5/2 ميليون تن برسد. 
با توجه به اينكه در حال حاضر عمالً فصل آسياب 2015 در منطقه 
مركز جنوبي برزيل به پايان رسيده و چشم اندازها براي فصل حاضر 
برداشت هند و تايلند تجديدنظر شده است، هم  اكنون زمان مناسبي 
براي ارايه يك برآورد تجديدنظر شده از تراز جهاني شكر براي سال 

16-2015 است.
پيش بيني هاي توليد شكر جهاني در گزارشات اين نشريه بر اساس 
سال زراعي يكسان )اكتبر/ سپتامبر( صورت گرفته است چرا كه اين 
نكته پيش شرط پيش بيني هاي مربوط به تغيير موجودي )يعني مازاد/ 

كسري( در طول يك سال است.
 همچنين يادآوري مي شود كه F.O.Licht، معادل شكر چغندرهايي

كه به محصول نهايي شكر كريستالي تبديل نشده را در برآوردهاي 
توليد شكر خود به حساب نمي آورد )مثالً مقادير شكر قابل استحصال 
از چغندري كه براي اتانول سوختي مورد استفاده قرار گرفته است(. 
لذا اين مسأله مي تواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه با آمارهاي 
انجمن هاي شكر اتحاديه و ارقام رسمي اتحاديه اروپا باشد. به عالوه 
تمام اطالعات ارقام توليد برحسب ارزش خام ارايه شده اند و براي 

تبديل به ارزش سفيد مي توان از ضريب 0/92 استفاده نمود.
توليد جهاني در سال شكر  نشان مي دهند  فعلي  شاخص هاي 
اكتبر/ سپتامبر ممكن است به 176/9 ميليون تن كاهش يابد كه 
حدود يك ميليون كمتر از برآورد ماه اكتبر بوده و با توليد 181/7 
ميليون تني سال گذشته قابل مقايسه است. اين رقم پايين ترين سطح 
پس از سال 12-2011 خواهد بود چرا كه كاهش قابل توجهي در 
توليد شكر چغندري اروپا با كاهش توليد شكر نيشكري در آسيا همراه 

خواهد شد.
با توجه به كاهش قابل توجه در توليد جهاني )بر روي كارت( و 
مصرف جهاني كه انتظار مي رود با بيش از 2/8 ميليون تن افزايش 
نسبت به سال گذشته به رقم 181/7 ميليون تن برسد بازار شكر سال 
16-2015، براي اولين بار پس از شش سال با كسري مواجه خواهد 
شد. در حال حاضر اطالعات ما نشان مي دهند كه مقدار كسري در 
حدود 65 ميليون تن خواهد بود كه اندكي باالتر از برآورد كسري 5/2 
ميليون تني ماه اكتبر است الزم به ذكر است كه بازار شكر در سال 

16-2015 با مازاد يك ميليون تني روبه رو بود.
بيشترين كاهش در توليد همچنان براي اروپا مورد انتظار است 
به طوري كه به نظر مي رسد كل توليد آن با حدود 4/4 ميليون تن 
كاهش نسبت به سال قبل به رقم 25/9 ميليون تن برسد. با اين 
حال، اين نشان دهنده يك تجديدنظر رو به باالي 0/6 ميليون تني 
از توليد است كه به واسطه توليد بيش از حد انتظار در روسيه و 
اوكراين صورت گرفته است. در حال حاضر به نظر مي رسد توليد 
شكر آسيا در سال 16-2015 با 3/4 ميليون تن كاهش نسبت به 
سال گذشته به حدود 64/8 ميليون تن برسد. در حالي كه پيش از 
اين انتظار مي رفت توليد اين قاره تنها 2 ميليون تن نسبت به دوره 
گذشته كاهش داشته باشد. چشم اندازهاي توليد تايلند و هند به 
طور قابل توجهي كاهش يافته است، در حالي كه به نظر مي رسد 
در حال حاضر شرايط براي چين نسبت به برآورد قبلي توليد، 

بهبود داشته باشد. احتماال توليد شكر آمريكاي شمالي و مركزي 
به سختي به 22/6 ميليون تن برسد كه 0/2 ميليون تن كمتر از 
ارزيابي قبلي ما است. تجديدنظر در توليد شكر آفريقا نسبت به ماه 
اكتبر با 0/2 ميليون تن كاهش همراه بوده است و انتظار مي رود 
به 11/6 ميليون تن برسد كه در مقايسه با رقم 11/2 ميليون تن 
سال پيش، رشد نشان مي دهد. به نظر مي رسد بيشترين افزايش 
توليد مربوط به آمريكاي جنوبي باشد، جايي كه انتظار مي رود به 
احتمال زياد، افزايش توليد سال زراعي 17-2016 آن )كه همه 
شكر توليدي بين ماه هاي آوريل و سپتامبر 2016 متعلق به سال 
تراز 16-2015 مي باشد( به 3/8 ميليون تن برسد و در مجموع، كل 
توليد اين كشور را به 46/9 ميليون تن افزايش دهد كه يك ميليون 
تن بيشتر از برآورد ما در ماه اكتبر است. نهايتاً پيش بيني مي شود 
توليد شكر اقيانوسيه به 5/1 ميليون تن برسد كه اندكي پايين تر از 
برآورد 5/3 ميليون تني ماه اكتبر و همچنين پايين تر از توليد 5/4 

ميليون تني سال قبل است.

 افت تولید شكر در کشورهاي صنعتي به پایین ترین سطح 
طي پنج سال گذشته

در حال حاضر به نظر مي رسد توليد شكر در كشورهاي صنعتي 
به 39/2 ميليون تن برسد كه پايين ترين مقدار طي پنج سال اخير 
است. اين رقم در حدود 0/5 ميليون تن بيشتر از برآورد اكتبر، اما 
به شدت پايين تر از توليد 43/6 ميليون تني سال گذشته مي باشد. 
اين كاهش به دليل افت شديد توليد مورد انتظار در اتحاديه اروپا 
است. پيش بيني مي شود كاهش توليد در كشورهاي در حال توسعه 
ضعيف تر باشد و از 138/2 ميليون تن به 137/7 ميليون تن برسد 
كه 1/5 ميليون تن كمتر از پيش بيني ماه اكتبر است. كاهش شديد 
توليد براي تايلند و هند بيش از جبران افزايش توليد توسط برزيل و 
برخي كشورهاي ديگر است.انتظار مي رود توليد شكر در كشورهاي 
واردكننده با شدت بيشتري كاهش يابد و از 90/4 ميليون تن سال 
قبل به 78 ميليون تن برسد. اين برآورد در حدد 0/5 ميليون تن 
توليد شكر در كشورهاي  اكتبر مي باشد.  از پيش بيني ماه  بيشتر 
 صادركننده نيز ممكن است با كاهش مواجه شود و از 91/3 ميليون تن 

در سال گذشته به 89/9 ميليون تن برسد.

مصرف شكر تحت فشار
در طول سال گذشته، مصرف شكر در برخي از كشورهاي صنعتي 
تحت بررسي دقيق قرار گرفته است زيرا برخي از رقباي صنعت اعالم 

كردند كه مصرف بي رويه شكر عامل اصلي افزايش چاقي است. بريتانيا 
در اين جنبش پيشتاز بوده و اخيراً ماليات بااليي را براي شكروضع 
نمود )اين وضع ماليات به واسطه اقدامات گروهي در راستاي صنعت 
نخست وزير  كامرون،  ديويد  حتي  امروزه  پذيرفت(.  صورت  شكر 
اين كشور تهديد نموده است كه اگر اين صنعت نتواند اقداماتي را 
براي فايق آمدن بر اين مشكل بيابد، براي نوشيدني هاي گازدار نيز 
ماليات شكر وضع مي نمايد تا با بحران چاقي بريتانيا مقابله نمايد. وي 
قول مساعد داد كه به طور كامل اين برنامه را پيش ببرد تا مصرف 
نوشيدني ها و مواد غذايي شيرين را در بريتانياي كبير كاهش دهد، 
وي معتقد است كه اين مواد غذايي شيرين نه تنها باعث افزايش 
نرخ چاقي در بريتانيا مي شود، بلكه منجر به بروز بيماري هاي قلبي و 
سرطاني شده و بر روي مسائل مالي بيمه خدمات درماني اثرات منفي 
مي گذارد. اين امر نشان دهنده حركتي مخالف آن چيزي است كه 
نخست وزير قباًل اعالم نموده است. وي در زمان اعمال ماليات شكر در 
اكتبر اعالم كرد كه براي مقابله با اين مشكل، راه هاي مؤثرتري نسبت 
به وضع ماليات بر روي شكر وجود دارد. كامرون تأكيد نمود كه وي 
مخالف اعمال ماليات است ولي گفت ما نبايد براي همه چيز قانون 

حاكم وضع نماييم.
مصرف شكر در انگلستان به طور پيوسته طي بيش از دو دهه 
حدود 2/2  در  فعلي  ساالنه  مصرف  است،  داشته  كاهش  گذشته 
ميليون تن )در ارزش خام( است. اين رقم با مصرف 2/4 ميليون تن 
در آخر قرن گذشته و حدود 2/5 ميليون تن اواخر دهه 1980 قابل 

مقايسه است.
اياالت متحده در 7 ژانويه دستورالعمل هاي جديد رژيم  دولت 
غذايي را منتشر كرد كه براي اولين بار، مصرف شيرين كننده هاي 
اضافي مصرف كنندگان از يك سطح خاص محدود شده است، كمتر 
از 10 درصد مصرف روزانه و در حدود 2000 كالري توصيه شده 
است. در اين دستورالعمل آمده است كه در حال حاضر متوسط 
مصرف روزانه آمريكايي ها از شيرين كننده ها در حدود 2700 كالري 
)به حدود 13 درصد( است. در گذشته، اياالت متحده توصيه مبهمي 
درخصوص محدود كردن مصرف شكر ارايه كرده بود. دستورالعمل 
دولت كه هر پنج سال صادر و يك نقشه راه براي سياست هاي غذايي 

اياالت متحده است.

 اوج مصرف شكر در کشورهاي واردکننده 
به نظر مي رسد در سال 16-2015، نرخ رشد مصرف شكر در 
كشورهاي در حال توسعه به 2/1 درصد برسد از اين رو كل مصرف 
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كشورها حدود 134/4 ميليون تن با 74 درصد از تقاضاي جهاني 
تخمين زده مي شود. تقاضاي شكر در كشورهاي صنعتي همچنان 
در محدوده بسيار باريك 46 تا 47/5 ميليون تن قرار  دارد. مقدار 
مصرف در اين كشورها در سال 16-2015 معادل 47/3 ميليون تن 
ارزيابي مي شوند كه افزايش جزيي نسبت به رقم 47/1 ميليون تن 

سال گذشته نشان مي دهد.
پيش بيني شده است كه مصرف شكر در كشورهاي واردكننده 
با 1/9 درصد افزايش در سال جاري به باالترين سطح خود يعني 
135/8 ميليون تن برسد. از سوي ديگر، به نظر مي رسد مصرف شكر 
كشورهاي صادركننده در سال 16-2015 با 0/6 درصد افزايش، در 
مجموع به 45/9 ميليون تن برسد كه در مقايسه با 45/6 ميليون تن 
سال پيش،  رشد داشته است. نرخ رشد در اين گروه از كشورها در 
مقايسه با كشورهاي واردكننده كمتر است چرا كه دسترسي فراوان 
كشورهاي صادركننده به شيرين كننده، باعث ايجاد مصرف سرانه 
بسيار باال در اين كشورها شده است، بنابراين پتانسيل رشد بيشتر 

در آنها محدود شده است.

احتمال افزایش تقاضاي واردات به باالترین سطح
با 1/2  ناخالص در سال 2015-16  واردات  برآورد مي شود كه 
ميليون تن افزايش به 64/3 ميليون تن برسد كه باالترين سطح 
تاكنون است هر چند 1/1 ميليون تن كمتر برآورد ماه اكتبر مي باشد.

به احتمال زياد در سال 16-2015 ، چين همچنان به عنوان 
بزرگ ترين واردكننده شكر جهان باقي خواهد ماند. انتظار مي رود 
واردات شكر اين كشور در سال 16-2015 به حدود 4/5 ميليون 
تن برسد. اين رقم از 4/9 ميليون تن واردات فصل گذشته كمتر 
خواهد بود و در مقايسه با برآورد ماه اكتبر نيز در حدود 0/5 
ميليون تن كمتر است چرا كه برآورد ما براي توليد داخلي به 
همين مقدار افزايش يافته است. دولت چين بر اين باور است كه 
بايستي در جهت ممانعت از جريان شكر به داخل كشور تالش 
كند. در حالي كه هنوز هم پيش بيني مي شود مصرف داخلي 
شكر چين در اين فصل به حدود 3 درصد افزايش داشته باشد به 
نظر مي رسد كه با توجه به بهبود تقاضاي شيرين كننده هاي ذرت 

رقيب، اين موضوع بسيار خوشبينانه است.
انتظار مي رود واردات شكر اندونزي در سال 16-2015 به 4/2 
ميليون تن برسد در مقايسه با 3/1 ميليون تن سال قبل، رشد قابل 
توجهي داشته است. مصرف داخلي به دليل رشد اقتصادي و جمعيت 
در حال افزايش است در حالي كه توليد داخلي به واسطه پديده ال 
نينو كاهش يافته است. نكته نگران كننده تر براي آسياب هاي داخلي 
اين است كه افزايش تقاضا تقريباًً به طور كامل توسط رشد در صنايع 
مواد غذايي و آشاميدني ايجاد شده است و اين صنايع براي تأمين 
شكر مورد نياز خود به شكر تصفيه شده از شكر خام وارداتي تكيه 

دارد تا شكر توليدي از محصول مزارع داخلي.
احتماال واردات شكر روسيه در سال 16-2015 با افت 0/3 ميليون 
تن )حتي زير 0/7 ميليون تن فرض شده در ماه اكتبر( نسبت به 
1/1 ميليون تن واردات سال قبل مواجه باشد چرا كه افزايش توليد 
شكر چغندري داخلي در اين فصل، باعث شده است كشور به مرز 
خودكفايي شكر نزديك شده باشد در صورت تحقق، واردات اين سال 
مي تواند پايين ترين سطح واردات روسيه طي چند دهه گذشته باشد.

اياالت متحده در سال 15-2014 در حدود 3/3 ميليون تن 
شكر واردات كرد كه اندكي بيشتر از سال 14-2013 هست كه 
در آن با وجود خاتمه موافقتنامه فيمابين مكزيك و اياالت متحده 
در اكتبر 2014، دسترسي نامحدود شكر مكزيكي به بازار اياالت 
متحده به پايان رسيد. در صورتي كه موافقتنامه منجر به كاهش 
افزايش  با  اين كاهش  از مكزيك شود.  شديد در تحويل شكر 
و  مركزي  آمريكاي  در  دارندگان سهميه بندي  از سوي  واردات 
جنوبي جبران مي شود. انتظار مي رود احتماال افزايش قوي در 
توليد داخلي شكر چغندري بتواند واردات را به كمتر از 3 ميليون 

تن در سال 16-2015 كاهش دهد.
تخمين زده مي شود مجموع واردات شكر آسيا در سال 2015-16 
به 32/3 ميليون تن برسد كه تا حدودي كمتر از پيش بيني قبلي 33 
ميليون تن ماه است اما از رقم 30/2 ميليون تن سال گذشته بيشتر 

است. اين افزايش به طور عمده به دليل افزايش واردات اندونزي است 
كه در باال اشاره شد. اما فيليپين نيز شكر بيشتري وارد خواهد كرد 
چرا كه اين كشور با توجه به كاهش توليد داخلي اش، برنامه هايي را 
براي برخورد با واردات سهميه اي خود به بازار اياالت متحده اعالم 
به مصرف داخلي اش كافي  براي پاسخگويي  كرده است كه فقط 
داخل  تجارت  )از جمله  اروپا  واردات  نظر مي رسد  به  بود.  خواهد 
اتحاديه اروپا( از 11/2 ميليون تن سال گذشته به 10/6 ميليون تن 

كاهش يابد كه عامل عمده آن، كاهش واردات روسيه است.
واردات آفريقا با اندكي كاهش نسبت به سال قبل، از 13/9 ميليون 
تن به 13/8 ميليون تن مي رسد كه علت آن مي تواند دسترسي به 
توليد داخلي بيشتر باشد. واردات شكر آمريكاي شمالي و مركزي 
در سال 16-2015 با كاهش قابل توجه روبه رو خواهد شد و از 5/2 
ميليون تن سال گذشته به 4/8 ميليون تن خواهد رسيد. دليل آن 
شكر  واردات  است.  متحده  اياالت  واردات  در  انتظار  مورد  كاهش 
آمريكاي جنوبي ناچيز است اما به نظر مي رسد با افزايش جزئي، از 

2/2 ميليون تن به حدود 2/3 ميليون تن برسد.

 کاهش ذخایر مازاد از رکود باال
توليد  از  به محصول  بي وقفه  منظور دسترسي  به  مازاد  ذخاير 
كارخانه تا مصرف كننده و پوشش نياز مصرف در فاصله زماني بين 
پايان يك دوره و آغاز دوره بعدي مورد نياز است. اين ذخاير كوچك 

شده و مي تواند در پايان ماه سپتامبر سال 2016 به 4/6 ميليون تن 
برسد كه پايين تر از ركود 13/2 ميليون تن سال گذشته و همچنين 
كمتر از 7/2 ميليون تن برآورد شده در ماه اكتبر است. بديهي است 
كه هنوز هم شكر توليدي بيش از اندازه جهاني طي پنج فصل گذشته 

در انبارها وجود دارد، هر چند عرضه شكر كم شده است.
تداوم كسري در سال 17-2016، اما كمتر از سال 2015-16

مازاد يا كسري شكر در يك سال براي درك فاصله بين توليد 
و تقاضاي جهاني )از جمله مصرف ثبت نشده( استفاده مي شود، 
مصرف ثبت نشده شكاف بين صادرات و واردات است. بررسي دقيق تر 
اين رويكرد نشان مي دهد كه معناي ساده اصطالح مازاد و يا كسري 

به افزايش يا كاهش در ذخاير اشاره دارد.
مفروضات اصلي براي محاسبه كسري سال 17-2016 اين 
است كه توليد شكر برزيل در فصل خرد كردن 2016 بومي خود، 
در حدود 3 ميليون تن افزايش خواهد داشت در حالي كه متعاقب 
آن، مقدار توليد در فصل خرد كردن 2017 نيز در حدود 0/5 
ميليون تن ديگر افزايش خواهد داشت. با توجه به اينكه بيشتر 
افزايش توليد شكر سال 2016 به سال تراز 16-2015 )اكتبر/ 
سپتامبر( كاهش خواهد داد، توليد شكر در سال تراز 2016-17 
مي رسد  نظر  به  بنابراين  كرد.  خواهد  تغيير  سختي  به  برزيل 
بيشترين افزايش توليد در سال 17-2016 نسبت به سال گذشته 

در اتحاديه اروپا رخ دهد. به طوري كه ممكن است توليد آن با 2/6 
ميليون تن افزايش به 17/3 ميليون تن بهبود يابد. شرايط عادي 
آب و هوايي نيز مي تواند نرخ استخراج شكر فصل آينده تايلند را 
بهبود بخشد و ميزان توليد را به 12 ميليون تن افزايش دهد. از 
سوي ديگر، توليد هند موقتاً به حدود 270 ميليون تن كاهش يابد 
چرا كه خشكسالي سال گذشته روي كاشت اثر گذاشته است. 
انتظار مي رود توليد شكر در 10 كشور )بزرگ ترين توليدكنندگان 
شكر جهان كه حدود 75 درصد از عرضه جهاني را دراختيار دارند( 
تا حدودي كمتر از سال 16-2015 باشد. پيش بيني شده است كه 

ميزان تقاضا در حدود 3 ميليون تن افزايش يابد.
دومين برآورد ما از تراز جهاني شكر در سال 2015-16 
)اكتبر/ سپتامبر( نشان مي دهد كه كسري مورد انتظار بعد از 
پيش بيني ماه اكتبر افزايش يافته است. در حال حاضر برآورد 
مي شود اين كسري به 6/5 ميليون تن برسد كه با كسري 5/2 
ميليون تن پيش بيني شده سه ماه پيش و مازاد يك ميليون 
تن فصل گذشته قابل مقايسه مي باشد. پيش از اين در ماه 
اكتبر هشدار داديم كه اعالم مقدار كسري در آن زمان، به 
مفروضات توليد هند و تايلند بستگي دارد. در واقع تجديد نظر 
رو به پايين چشم انداز توليد براي اين كشورها، عامل افزايش 
برآورد كسري است چرا كه بخشي از بهبود دورنماي توليد 

شكر برزيل را ضايع كرده اند.

با جود اين كه كسري شكر در اين فصل، نخستين كسري پس از 
سال 10-2009 است، لذا اين مقدار به نسبت بزرگ است. بنابراين 
پيش بيني مي شود كه نسبت ذخاير به مصرف تا حد قابل توجهي 
و برابر با 4/25 درصد كاهش يافته و به 39/6 درصد در فصل جديد 
برسد. با اين حال اين عدد به طور قابل توجهي كمتر از نسبت هاي در 
نظر گرفته شده دو فصل گذشته بوده و هنوز هم به مقدار قابل توجهي 
بيش از سطح بحراني 35 درصد سال هاي 10-2009 و 2010-11 
مي باشد، سطحي كه در نهايت سبب شد تا قيمت هاي شكر خام به 
بيش از 36 سنت به ازاي هر پاوند برسد. بنابراين اثر چنين حركتي 
بالفاصله خود را نشان نمي دهد، به ويژه با جهش بزرگ در توليد برزيل 
كه پيش بيني مي شود ميزان عرضه در نيمه دوم سال تراز 2015-16 
را افزايش دهد. با اين حال، نخستين رويكرد شاخص ما براي تراز شكر 
نشان مي دهد كه به احتمال زياد، كمبود در سال 17-2016 به مدت 
يك سال ديگر ادامه يافته وبه 1/5 ميليون تن در سال آينده برسد. اين 
امر به وضوح از قيمت هاي جهاني حمايت خواهدكرد. بنابراين مي توان 
انتظار داشت كه به طور كلي قيمت هاي جهاني روند افزايش داشته 
باشند. همچنين، بسياري از ذخاير شكر جهاني در دستان تعداد نسبتاً 
محدودي از كشورها مي باشد، بنابراين دخالت دولت به شكل يارانه هاي 
صادراتي )هندوستان، پاكستان( با حفاظت هاي وارداتي )چين(، جهت 
عرضه اين دسته از محصوالت به بازار و با افزايش قيمت ها الزم است!
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دبير انجمن صنفی كارخانه های قند و شكر اعالم كرد:

واردات 300 هزار تن شكر تا پايان خرداد

دبير انجمن صنفى كارخانه های قند 
وزارت  به  گذشته  هفته  گفت:  شكر  و 
با  تا  دادم  پيشنهاد  كشاورزی  جهاد 
برای  شكرخام  تن  هزار   150 واردات 
كارخانه های  فعاليت  استراتژيك  ذخاير 
آغاز  مجدد  شكرخام  تصفيه  غيرفعال 

شود.
تعطيلى  دليل  مورد  در  دانائى  بهمن 
كارخانه تصفيه شكر ورامين گفت: ماده 
با  و  است  شكرخام  كارخانه  اين  اوليه 
توجه به محدوديت واردات شكرخام در 
راستای حمايت از توليد داخل، كارخانه 
تصفيه شكر ورامين با كمبود ماده اوليه 

برای ادامه فعاليت مواجه شده است.
دبير انجمن صنفى كارخانه های قند 
با بيان اينكه 5 كارخانه تصفيه  و شكر 
شكر در كشور موجود است، افزود: بقيه 
كارخانه های تصفيه شكر در حال حاضر 
ممكن  اما  هستند،  فعاليت  به  مشغول 
واردات  ممنوعيت  روند  ادامه  با  است 
شكر با كمبود ماده اوليه و قطع فعاليت 

مواجه شوند.
وی در پاسخ به اين سؤال كه تا پايان 
خرداد قرار است، بيش از 300 هزار تن 
اين  آيا  شود،  وارد  كشور  به  خام  شكر 
شكرهای وارداتى در اختيار كارخانه های 
گفت:  مى گيرد،  قرار  شكر خام  تصفيه 
اساس  بر  وارداتى  شكر  مجوز  خير، 
سهميه بندی به كارخانه های چغندری و 
نيشكری تعلق دارد، تا از سود واردات آن 
مابه التفاوت قيمت عرضه شكر به بازار با 

قيمت مصوب، تأمين و جبران شود.
دانائى در پاسخ به اين سؤال كه برای 
اقدامى  چه  كارخانه ها  اين  مشكل  حل 
گذشته  سال  گفت:  است،  شده  انجام 
شكرخام  تن  هزار   300 تا  شد  مقرر 
شركت  توسط  استراتژيك  ذخاير  برای 
وارد شود كه  به كشور  بازرگانى دولتى 

شد.دبير  وارد  آن  تن  هزار   150 فقط 
و  قند  كارخانه های  صنفى  انجمن 
فعاليت  راستای  در  كرد:  تصريح  شكر 
كارخانه های تصفيه شكر و به پيشنهاد 
اينجانب سال گذشته 150 هزار تن شكر 
تصفيه  برای  استراتژيك  ذخاير  وارداتى 
در اختيار كارخانه های تصفيه شكر قرار 

گرفت.
وی بيان داشت: با توجه به مشكالتى 
كه برای كارخانجات تصفيه شكر پيش 
 150 واردات  پيشنهاد  قبل  هفته  آمده 
ذخيره  شكرخام  باقى مانده  تن  هزار 
استراتژيك را به وزارت جهاد كشاورزی 
ارائه دادم تا در صورت واردات، اين شكر 
شكر  تصفيه  كارخانه های  اختيار   در 

قرار گيرد.
مجموعه  در  اينكه  بيان  با  دانائى 
و  نيشكری  و  چغندری  كارخانه های 
همچنين تصفيه شكر خام ظرفيت تبديل 
5 ميليون تن شكر خام به سفيد را دارند، 
به مصرف شكرسفيد  داخلى  نياز  گفت: 
حدود 2 ميليون تن است، بنابراين خود 
از  كمتر  با  كشور  كارخانه های  خود  به 
نيمى از ظرفيت خود كار مى كنند. دبير 
شكر  و  قند  كارخانه های  صنفى  انجمن 
جهاد  وزير  پيش  چندی  اينكه  بيان  با 
كشاورزی موافقت خود را با ورود موقت 
كرد،  اعالم  مجدد  صادرات  برای  شكر 
گفت: در صورت تحقق اين امر تعدادی 
از كارخانه ها مى توانند فعاليت كنند و يا 

ظرفيت غيرفعال خود را به راه اندازند.

به جاي شكالت باید از صنعت قند و 
شكر حمایت شود

شكر  تعرفه  كاهش  جاي  به  دولت 
همچون  فانتزي  صنايع  از  حمايت  و 
قند  صنعت  از  بايد  شكالت  و  شيريني 
و  مادر  صنعت  يك  عنوان  به  شكر  و 

دانائي  بهمن  كند.  حمايت  استراتژيك 
انجمن كارخانه هاي قند و شكر  ـ دبير 
ايران افزود: در سال هاي اخير با كاهش 
از  زيادي  حمايت  شكر،  واردات  تعرفه 
شكالت  و  شيريني  همچون  صنايعي 
 صورت گرفته و در مقابل ضربات شديدي

نيز به صنعت قند وشكر وارد شده است. 
شكالت  و  شيريني  اينكه  بيان  با  وي 
صنعتي فانتزي بوده و مورد مصرف همه 
اقشار نيست، اما شكر غذاي اصلي همه 
درست  كرد:  خاطرنشان  است،  مردم 
نيست كه با پايين آوردن تعرفه واردات 
شكر، صنعت شيريني و شكالت از شكر 
و مواد اوليه ارزان بهره مند شده و تعرفه 
خارجي  شكالت  و  شيريني  واردات 
اما در  باشد،  تا 75 درصد  بين 45  نيز 
مقابل صنعت قند و شكر كه بر وضعيت 
كشاورزان  از  مردم  از  وسيعي  طيف 
كارگران  تا  كار گرفته  نيشكر  و  چغندر 
كارخانه هاي استحصال تأثيرگذار است، 
و  شيريني  صنايع  تا  شود  تضعيف 
واردات شكر  افزايش  با  بتوانند  شكالت 

سود بيشتري كسب كنند. 
انجمن  دبير   - مغازه اي  جمشيد 
كه  كرد  اعالم   - شكالت  و  شيريني 
ضربه  شكر  واردات  تعرفه  افزايش 
شيريني  مانند  غذا  صنايع  به  سنگيني 
كمپوت  آب ميوه،  نوشابه،  شكالت،  و 
گفته  به  كرد.  خواهد  وارد  كنسانتره  و 
حمايت  عنوان  به  دولت  اگرچه  وي، 
به  داخلي  شكر  و  قند  صنعت  از 
است،  واردات  تعرفه  افزايش  دنبال 
به  منجر  مسأله  اين  حال  اين  با   ولي 
 ضربه خوردن صنايع ديگري همچون شيريني

و  كمپوت  آب ميوه،  نوشابه،  شكالت،  و 
مي شود،  يادآور  شد.  خواهد  كنسانتره 
واردات شكر سفيد تعرفه   در حال حاضر 

55 و شكر خام 2/6 درصد است.

مدیرعامل شركت بازرگاني 
دولتي ایران:

ذخایر استراتژیك شكر 
كشور مطلوب است

دولتي  بازرگاني  شركت  مديرعامل 
ذخاير  حاضر  حال  در  گفت:  ايران 
مطلوب  حد  در  كشور  شكر  استراتژيك 
قرار دارد و در هر زمان نياز باشد با توزيع 

به موقع، بازار شكر را تنظيم مي كنيم.
مناسب  موجودي  از  قنبري  علي   
با  گفت:  و  خبرداد  كشور  شكر  ذخاير 
توجه به ميزان ذخاير موجود شكر اين 
با  رابطه  در  مشكلي  و  نگراني  شركت، 
وجود  اساسي  كاالي  اين  بازار  تنظيم 

ندارد. 
دولتي  بازرگاني  شركت  مديرعامل 
افزود: در حال حاضر ذخاير استراتژيك 
شكر كشور در حد مطلوب قرار دارد و در 
هر زمان نياز باشد با توزيع به موقع، بازار 

شكر را تنظيم مي كنيم. 
تصريح  كشاورزي  جهاد  وزير  معاون 
كرد: براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان 
و در راستاي حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان و جلوگيري از افزايش 
موجودي  از  بخشي  هم اكنون  قيمت ها، 
با  ايران  دولتي  بازرگاني  شركت  شكر 

قيمت مصوب در بازار عرضه مي شود.
 قنبري تصريح كرد: شركت بازرگاني 
و  صنايع  نيازهاي  تمام  ايران  دولتي 
شكر  به  توليد كننده  مختلف  صنوف 
پروانه   براساس  و  مصوب  قيمت  با  را 
از  اعم  توليدي  واحدهاي  بهره برداري 
آنان  اختيار  در  شيريني پزی  و  قنادي 
نگران  صنوف  اين  و  داد  خواهد  قرار 

تأمين شكر مورد نياز خود نباشند. 
دولتي  بازرگاني  شركت  مديرعامل 
مهم ترين  از  يكي  اينكه  بيان  با  ايران 
مأموريت ها و وظايف اين شركت حفظ 
اساسي  كاالهاي  بازار  تنظيم  و  ذخائر 
به  را  اطمينان  اين  كرد:  تأكيد  است، 
كه  مي دهيم  مصرف كنندگان  و  مردم 
هر زمان نياز باشد، با حضور به موقع در 
بازار و توزيع كاالهاي در اختيار خود با 
قيمت مصوب، بازار را تنظيم و از ايجاد 
جلوگيري  قيمت ها  نوسانات  و  فشار 

خواهيم كرد.
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با  يازدهم  دولت  كارشناسان 
توجه به مجموعه شرايط حاضر در 
حوزه اقتصاد ملي و بر پايه تحكيم 
از  غذا  تأمين  در  ايران  موقعيت 
مقاومتي  اقتصاد  به  عمل  و  داخل 
مواد  و  غذا  در  باالتر  توليد  برنامه 
غذايي را در دستور كار قرار داده اند. 
مستندات تهيه شده توسط سازمان 
مديريت و برنامه ريزي اهداف كمي 
توليدات محصوالت زراعي را تا پايان 
سال 1395 تدوين كرده است. آمار 
نشان  حاضر  جدول  در  شده  ارايه 
مي دهد توليد چغندر قند در پايان 
سال برنامه يعني سال 1399 بايد 
به 10 ميليون و 200 هزار تن برسد 
پيش بيني  رقم  برابر   2 تقريباًً  كه 

شده براي سال 1395 است.
سازمان  پيش بيني  پايه  بر 
مديريت و برنامه ريزي توليد چغندر 
تا 1399  قند در سال هاي 1395 
بايد به طور متوسط ساالنه رشدي 
معادل 20 درصد را تجربه كند و از 
5/5 ميليون تن به 10 ميليون تن 

برسد.
كارشناسان اما باورشان اين است 

كه براي رسيدن به اين برنامه كه 
تا  را  خودكفايي  ضريب  مي تواند 
اندازه زيادي افزايش دهد الزام هايي 
دارد كه اگر ناديده گرفته شد برنامه 
توليد چغندر قند نمي تواند محقق 

شود.
يكي از اصلي ترين الزام هاي رشد 
توليد قند و شكر و ماده اوليه اصلي 
آن يعني چغندر اجتناب از برنامه هاي 
حساس  شرايط  برخي  در  هيجاني 
است. به طور مثال در شرايطي كه 
قيمت نفت افزايش مي يابد و دولت ها 
درآمد سرشار به دست مي آورند نبايد 
به سمت حذف برنامه ها پيش رفته 
واردات را به هر دليل بر توليد داخل 

افزايش دهند.
الزام دوم اين است كه وسوسه ها 
پنهان  و  پيدا  سنگ اندازي هاي  و 
طرفداران واردات به دقت رصد شود 

و مانع از اجراي اهداف آنها شويم.
الزام سوم اين است كه تشكل ها 
و كشاورزان و فعاالن صنعت قند و 
شكر در جزييات برنامه ششم توسعه 
مشاركت داده شوند تا كارها از مسير 

خارج نشود.

آمارهای  براساس  شكر:  نشریه 
دوره  در  شكر  توليد  موجود، 
بهره برداری 1394 به ميزان پيش بينى 
شده در جدول فوق برای سال 1399 
مى رسدكه  نظر  به  لذا  و  آمده  نائل 
چنانچه مشكل خاصى حادث نشود، 
نيشكر قابل توليد از سال 1399 به 9 

الى 10ميليون تن بالغ گردد.

در برنامه ششم پيش بيني شده است

توليد 10 ميليون تن چغندر در سال 1399

رييس گروه گياهان صنعتي وزارت جهاد كشاورزي 
پيش بيني كرد با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، ضريب 
خوداتكايي كشور توليد شكر در سال زراعي 96-95 به 

باالي 70 درصد برسد. 
برآورد مي شود سال 95-96  پيمان حصادي گفت: 
بيش از يك ميليون و 600 هزار تن شكر از كشت بهاره و 

پاييزه چغندرقند و كشت نيشكر به دست آيد. 
وي سطح فعلي كشت چغندر قند پاييزه را نزديك 
به 6860 هكتار عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به 
زير  سطح  افزايش  در  كشاورزي  جهاد  وزارت  رويكرد 
كشت چغندر قند پاييزه براي صرفه جويي در مصرف 
در  پاييزه  آينده، كشت چغندر  زراعي  براي سال  آب، 
سطح 18 هزار هكتار هدفگذاري شده است. حصادي 
اين سطح، يك ميليون و 260  از  پيش بيني كرد كه 
هزارتن چغندرقند با احتساب ميانگين عملكرد 70 تن 
در هكتار توليد شود. وي با بيان اينكه سطح زيركشت 
چغندر بهاره نزديك به 100 هزار هكتار است، تصريح 
كرد: در سال زراعي جاري برآورد توليد از سطح زيركشت 

چغندر بهاره حدود 5. 5 ميليون تن چغندرقند است. 

رکورد 53/2 درصدي میانگین عملكرد
رييس گروه گياهان صنعتي معاونت امور زراعت در 
ادامه از دستيابي به ركورد جديد ميانگين توليد چغندر 
قند خبر داد و گفت: ميانگين عملكرد چغندرقند در 
هكتار از 48/7 در سال 94-93 به 53/2 درصد در سال 

زراعي،  شرايط  بهبود  وي  است.  رسيده  جاري  زراعي 
استفاده از تكنولوژي هاي نوين و بذر مناسب و مقاوم به 
بيماري ها و با عيار باال را از علل افزايش عملكرد توليد 
توسعه  اينكه  به  اشاره  با  دانست. حصادي  چغندرقند 
كشت پاييزه چغندر قند به علت بهره برداري از آب سبز 
)باران( در اولويت برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي قرار 
دارد، گفت: طبق برنامه اقتصاد مقاومتي، تصميم داريم 
تا سال 1404 سطح زيركشت پاييزه مزارع چغندر قند 
در مناطق مستعد را در حدود 60 هزار هكتار از اراضي 
گسترش دهيم. رييس گروه گياهان صنعتي معاونت امور 
زراعت در همين حال عملكرد وزارتخانه را در تنظيم بازار 
شكر مناسب توصيف كرد و يادآور شد: طي دو سال 
گذشته وزارت جهاد كشاورزي اجازه واردات شكر بيش از 

نياز داخلي را براي حمايت از توليد نداده است. 
وي درباره توليد نيشكر نيز پيش بيني كرد در سال 
اراضي بيش  از  از سطح 91 هزار هكتار  زراعي جاري 
از 7/5 ميليون تن نيشكر توليد و 750 هزار تن شكر 
استحصال شود. حصادي درباره برداشت چغندر پاييزه 
سال زراعي 93-94 گفت: برداشت چغندر قند پاييزه در 
استان هاي خوزستان، فارس، كرمانشاه، گلستان، ايالم، 
اصفهان و اردبيل و مغان در حال انجام است و برآورد 

مي شود 400 هزار تن از اين محصول به دست آيد. 
وي با اشاره به تفاوت هزينه توليد شكر از چغندر پاييزه 
بيشتر از چغندر بهاره و پيشنهاد دو نرخي كردن قيمت 
كرد:  تصريح  اقتصاد  شوراي  به  را  چغندرقند  تضميني 

براساس  و  به صورت خطي  بهاره  فرمول خريد چغندر 
عيار و خريد چغندر پاييزه براساس عيار و كيفي صورت 
مي گيرد. وي اعالم نرخ خريد تضميني چغندرقند و قيمت 
شكر بطور همزمان را يكي ديگر از راهكارها نام برد و گفت: 
امور  در  وزير جهاد كشاورزي  مقام  قائم  پيگيري هاي  با 
بازرگاني، اين هدف محقق شده و كشاورزان و كارخانه هاي 
قند مي توانند در زمينه كشت پاييزه چغندرقند تصميم 
بگيرند. حصادي در همين حال نبود امكانات صنعتي در 
استان ها مورد استان خوزستان را از بزرگ ترين مشكالت 
كشت چغندر پاييزه دانست و خاطرنشان كرد: كارخانه هاي 
طبق  اما  هستند،  تعطيل  خوزستان  استان  در  قند 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است با همكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال آينده ضمن راه اندازي اين 
كارخانه ها، احداث كارخانه هاي جديد قند نيز صورت گيرد. 

ریيس گروه گياهان صنعتي وزارت جهاد كشاورزي 

ضریب خوداتكایي ایران در توليد شكر به ۷۰ درصد مي رسد
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شکر
انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

ادامه از صفحه اول
اين كاهش 50 درصدي ارزش واردات در فضايي صورت پذيرفت كه دولت تحت 
فشار ارزي قرار داشت و از آن مهم تر وزارت جهاد كشاورزي در برابر واردات اين كاال 
پايداري كرد. مجادله وزير جهاد كشاورزي با طرفداران واردات تا جايي پيش رفت 
كه اين وزير در جمع صدها نفر از بازرگانان ايراني با صراحت تأكيد كرد زير فشار 
قرار دارد و هر روز اين فشارها براي آزاد كردن واردات شكر ادامه دارد. آمارهاي 
ارايه شده در جدول و نمودار حاضر نشان مي دهد كه مي توان با تنظيم دقيق بازار 
شكر كه در معادالت آن دلسوزي و وفاداری به ارزش هاي ميهني و انساني قرار دارد 

بازار را نيز به تعادل رساند و موجب رشد توليد داخلي شد.
اين روش كارآمد است كه موجب شده است دولت يازدهم بتواند براي توليد 10 
ميليون تن شكر برنامه ريزي كند. در همين فضاي سخت است كه ضريب خودكفايي 
توليد شكر از 50 درصددر سال 1393 به 70 درصد مي رسد. در شرايطي كه برخي 
گمانه زني هاي نادرست وجود دارد اما آمارها نشان مي دهد كه بخش خصوصي هنوز 
سهم باالتري از واردات شكر را به خود اختصاص داده است. كمي پايداري و كمي 
تحمل فشارهاي ناشي از طمع واردكنندگان ايران را به مرزهاي خودكفايي نسبي 

شكر به طوري كه مصرف كنندگان آسيب نبينند، مي رساند.

بازار متعادل شكر

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385   تا سال 1394

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126830138431181718114256

1234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.89.212701071751052524

521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
139500

0 00جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395
)ارقام به تن(
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 گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي 
براي كارخانه قند اقليد

با  شكر  و  قند  كارخانه هاي  كه  شرايطي  در 
بي مهري هايي از سوي سياستگذاران كالن اقتصادي 
فعاليت هاي  اما  هستند  مواجه  برنامه ريزي  و 

تكنولوژيك خود را تعطيل نمي كنند.
واحدهاي  اين  از جمله  اقليد  قند  كارخانه 
صنعتي است كه با برنامه ريزي دقيق مديران 
است  توانسته  گوناگون  بخش هاي  كاركنان  و 
از طرف سازمان ملي استاندارد ايران گواهينامه 
انطباق معيار مصرف انرژي دريافت كند. نشريه 
شكر ضمن تبريك به كاركنان قند اقليد اميدوار 
است كه گام هاي بلندتري در ساير زمينه ها نيز 

نصيب اين واحد صنعتي شود.


