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ما ز ياران
چشم ياري داشتيم
بهمن دانائی

اميد به آيندهاي بهتر ،شاداب و سرزندهتر
آرزوي هر فرد ،سازمان و جامعه و سرزميني
است .بدون اين حس و بدون چشمانداز روشن
از روزهايي كه ميآيند ،رخوت ،سستي و كژانديشي
بر رفتار آدمي استيال پيدا ميكند .پيامد اين
وضع اخير راهپيمايي در سرازيري و رسيدن به
كف انتظارات و آرزوهاست و معلوم است كه
هيچ آدم ،سازمان و جامعهاي عالقمند نيست
در ته دره بيفتد و روزهاي ناخوش داشته باشد.
رسيدن به روزهاي خوش و خرم در جامعههاي
پيچيده و درهمتنيده امروز اما به طور كامل
در اختيار هيچ فردي قرار ندارد و بخش قابل
اعتنايي از بدحالي وخوشحالي به رفتار ديگران
بستگي دارد .در دنياي بهم پيوسته امروز
نهاد دولت در برخي از سرزمينها و جامعهها
از جمله جامعه ايراني به دليل نقش پررنگ
و سهم بااليي كه در اعمال قدرت اقتصادي،
سياسي و فرهنگي دارد ،خوشحالي وبدحالي
گروههاي اجتماعي و فعاليتهاي اقتصادي و
نهادهاي غيردولتي از چگونگي رفتار وانديشه
دولت متأثر ميشود.
ادامه در صفحه2
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بدترين تصميمهاي مالي در بهترين شرايط توليد

 850ميليارد تومان

طلب كارخانههاي قند را دولت بدهد
معلوم نيست چرا برخي مديران از كنار معضل ايجاد شده براي صنعت قند و شكر
يكنند
به سادگي عبور كرده و آنها را با كشاورزان زحمتكش رودررو م 

كارخانههاي قند رقمي معادل  850ميليارد تومان از دولت
بابت تحميلي كه براي دو تكه كردن نرخ شكر در سال 1393
انجام شد طلب دارند .اين ميزان طلب از دولت در  3سال
گذشته به مرور انباشت شده و شرايط كارخانهها از نظر دخل
و خرج از تعادل و توازن خارج شده است .اگر دولت محترم در
همان سال  1393كه رقم طلب هنوز به ميزان فعلي نرسيده
بود اقدام به تسويه حساب ميكرد امروز با دشواري فعلي
مواجه نميشديم .دولت محترم در حالي  16هزار ميليارد
تومان براي كارخانههاي داراي مشكل تأمين اعتبار كرده
و آنها را در صفهاي طوالني قرار داده است كه با پرداخت
5درصد آن به كارخانههاي قند مشكالت دهها هزار چغندركار و
كارگر دايمي و فصلي كارخانههاي قند را ميشد حل كرد.
كارخانههاي قند وشكر در  3سال اخير با تالش گسترده و
برنامهريزيهاي وسيع ،توليد را در حدود  45درصد افزايش
دادهاند كه عالوه بر نگهداري ارزهاي گرانبها در داخل ،به كاهش

یا

رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه خود اتكايي در مواد غذايي:

ددا
ش
ت

آمارهاي انجمن بر تارك
پژوهشهاي ملي

«اعتماد» يك مقوله كيفي سرنوشتساز
در مناسبات آدميان با يكديگر وآدمي با
نهادهاي قدرت از طرف ديگر است .قول
مشهوري در سياست واقتصاد هست كه
شعاع عملكرد هرفرد و سازمان و جامعهاي
تا جايي كشيده ميشود كه اعتماد وجود
داشته باشد .اين مقوله شريف اما پديدهاي
نيست كه به آساني به دست آيد و نياز به
ممارست ،تمرين ،راستگويي ،درستكرداري
و پاكانديشي دارد.
نهادهاي حكومتي در سرزمينهاي گوناگون
اما به سختي به نهادهاي غيرحكومتي و
غيردولتي اعتماد ميكنند .تجربه نشان داده
است كه بخشي از سختگيري درباره اعتماد
كردن دولت به نهادهاي غيردولتي تا جايي
كه به شرايط برميگردد رفتار ناكارآمد
نهادهاي غيردولتي است .ديده شده است
كه نهادهاي غيردولتي مثل انجمنهاي
كارفرمايي به داليل گوناگون و منتفع شدن
زودهنگام در مناسبات و ناديده گرفتن مصالح
ملي و مصالح سازماني خود ،در ارايه اطالعات
و آمار فاقد عنصر راستگويي بودهاند.
ادامه در صفحه2

وابستگي كشور نيز كمك بزرگي شده است .در مقابل اين تالش
و برنامهريزي براي رشد توليد داخل اما معلوم نيست چرا برخي
مديران از كنار معضل ايجاد شده براي صنعت قند و شكر به
سادگي عبور كرده و آنها را با كشاورزان زحمتكش رودررو
ميكنند .تجربه تلخ عدم پرداخت بدهي كشاورزان در سالهاي
 1386و 1387هنوز در حافظه ايرانيان مانده است كه منجر به
سقوط توليد از حدود  1/3ميليون تن به  500هزار تن قند و
شكر شد .سرچشمه گرهاي كه بر كار اين صنعت افتاده است آن
تصميم نادرست در سال  1393بوده و بايد آن را قبل از اينكه
پيامدهاي ناشناس داشته باشد باز كرد.
اين گره را امروز ميتوان با رفتاري بر پايه شناخت و
غيرهيجاني باز كرد اما اگر گره باقي بماند و بزرگ و كور شود بايد
آن را با دندان باز كرد كه كار ناصوابي است .بدترين تصميمهاي
مالي از طرف برخي مديران دولتي در حالي اتخاذ شده است كه
توليد قند وشكر در دوران طاليي خود قرار دارد.

دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم

حجتاالسالم حسن روحاني در «جشن شكرگزاري برداشت
محصول» با ابراز خوشحالي از خوداتكايي در توليد محصوالت
كشاورزي به ويژه محصول استراتژيك گندم اظهار كرد :جشن امروز
يك افتخار بينالمللي براي تبلور بزرگترين بخش اقتصاد مقاومتي
است و ما در حوزه امنيت غذايي شاهد يك قدم مهم براي خود
اتكايي و تضمين امنيت ملي كشور در حوزه غذايي هستيم.
وي در ادامه با تشكر از زحمات كشاورزان اظهار كرد :كساني
كه سن بيشتري دارند و قحطي غذا در دوران جنگ جهاني دوم
را به ياد ميآورند ميدانند امنيت غذايي يعني چه؟ ميدانند اگر
گندم كم باشد و دشمن بخواهد به ما فشار بياورد چه ميشود.
در اين زمينه هم امام راحل و هم رهبر انقالب به ما تأكيد
داشتهاند .روحاني با بيان اينكه هر چه قدرت چانهزني ما در
سطح جهاني بيشتر شود قدرت ملي ما هم افزايش پيدا ميكند
تصريح كرد:خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي ميتواند
قدرت ملي ،پايداري ملي و استقالل كشور و قدرت چانهزني ما
را افزايش دهد .رئيس دولت تدبير و اميد در بخش ديگري از
اظهارات خود با اشاره به روزهاي آغازين دولت يازدهم گفت:

تکنرخی شدن ارز
تأثيري درقیمت شکر
ندارد

صفحه2

درباره ذخاير گندم در كشور قبل از دولت يازدهم گزارشهايي
به ما ميرسيد در آن روزها آقاي حجتي مسؤوليت وزارت
كشاورزي را نميپذيرفت ،آن روزها ما با برخي دوستان درباره
كشاورزي جلسه گذاشتيم و گزارشهايي هم به ما ميرسيد كه
ذخيره گندم كشور به  14يا  15روز رسيده و حتي ذخيره يك
استان به  3روز رسيده بود.
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در صفحات دیگر میخوانید:

امسال تولید شکر
از  1/6میلیون تن
فراتر میرود

صفحه3

فراز و فرودهای
15ساله صنعت
قند و شکر

صفحه4

اگر با دست فرمان سال
 1385واردات ميشد به
كجا ميرسيديم؟

صفحه8
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آمارهاي انجمن
بر تارك پژوهشهاي ملي

ادامه از صفحه اول
بخشي از اين بياعتمادي البته ممكن
است از سر ناكاربلدي نهادهاي غيردولتي
نيز باشد.
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
با داشتن سابقه طوالني از فعاليتهاي
مبتني بر كارشناسي و اجتناب از زير
پا گذاشتن منافع ملي خوشبختانه در
توليد وتوزيع آمار صنعت قند و شكر
كارآزموده ،ورزيده و مطمئن شده است
آنچه اكنون در صحنه بيرون از اين انجمن
ديده ميشود اعتماد نهادهاي ملي مثل
وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يكي
از وزارتخانههاي مهم و مرتبط با قند
وشكر ،وزارت صنعت ،معدن وتجارت و
مجلس شوراي اسالمي به آمارهاي ارايه
شده از طرف انجمن است.
تازهترين گزارش ارايه شده از طرف
مركز پژوهشهاي مجلس كه نگاهي به
آمارهاي مرتبط با توليد ،توزيع و انتشار
آمارهاي اقتصاد قندو شكر از سال
 1380تا  1395است نشان ميدهد
آمار توليد شده در انجمن در جاي
جاي اين گزارش و پژوهش ملي لحاظ
شده است .اين اتفاق بزرگي است كه
در تاريخ اقتصاد معاصر ايران افتاده و
يك نهاد صنفي با زحمت كارشناسي و
ايستادگي بر سر اصول و با درك دقيق
از ضرورت توليد آمارهاي بهنگام جاي
مناسبي در ميان نهادهاي ملي باز كرده
است .اين اتفاق بزرگ براي همه خانواده
بزرگ صنعت قند و شكر يك افتخار
است كه با راستگويي در ارايه آمارهاي
مربوط به فعاليتهاي خود توانستهاند
اعتماد مراكز پژوهشي در سطح ملي و
نهاد دولت را جلب كنند .مستدام باد راه
كارشناسي.

ما ز ياران چشم ياري داشتيم

ادامه از صفحه اول
خانواده بزرگ صنعت قند وشكر به مثابه جزيي از جامعه صنعتي
– كشاورزي ايران نيز شامل قاعده يادشده است و رفتار و انديشه
دولت روزگار اين خانواده را خوش يا ناخوش ميكند .براي يادآوري
نگاهي به سالهايي از تاريخ معاصر داريم كه با شروع كار دولت
هفتم در ايران آغاز ميشود .در دولت يادشده كه از  1376كارش
را شروع كرد شماري از مديران دولتي نشان دادند كه به توليد ملي
عالقه دارند ،سازوكارهاي تنظيم بازار كاالها و مناسبات را خوب
ميشناسند و تمايل دارند در هر كاري با ديگران مشورت كنند و
مجموعه كارهايشان برتوسعه و رشد ايران و منافع ملي باشد.
در چنين وضعي بود كه فعاليتهاي مرتبط با صنعت قند
وشكر از رفتارهاي هيجاني و برپايه منافع خارجيها دور شد و
سازوكارها به مرور به قوام و دوام توليد داخل تنظيم شد .در حالي
كه مصرفكنندگان و توليدكنندگان قند و شكر و كشاورزان و
دولت در سالهاي  1376تا  1384به نوعي سازگاري رسيده بودند
و رضايت ذينفعان احساس ميشد اما از اواخر سال  1384دولت
بعدي كار را خراب كرد .داستان تلخ فرو رفتن صنعت اصيل قند
و شكر به گرداب مشكالت كه حتي تا پاي مرگ نيز رفت شايد از
تلخترين روزها باشد .مقاومت جانانه مديران صنعت و كارخانهها و
برخي از مديران دولتي و برخي از قانونگذاران اما شرايط را برگرداند.
در حالي كه توليد شكر از حدود  1/3ميليون تن در سال  1385به
حدود  500هزار تن در سال  1387سقوط كرده بود ،اما توليد داخلي
دوباره جان گرفت و در پايان كار دولت دهم نيز به  1/1ميليون تن
رسيد .نتيجه انتخابات رياست جمهوري در بهار  1392اين بود كه
دولتي با افكار و عقايد اعالم شده تازه بر سر كار آيد .هنگامي كه
رئيسجمهور حجتاالسالم حسن روحاني اعضاي كابينه را انتخاب
كرد ،فعاالن صنعتي ايران از جمله فعاالن صنعت قند و شكر شاد و
خوشحال شدند .حضور برخي از مديران كارآزموده و كارشناس در
دولت يازدهم اين نويد را ميداد كه صنعت قند و شكر از همه ابعاد
رشد و توسعه تكاملي را تجربه كند ،اما متأسفانه چنين نشده است.
در حالي كه بنا به قول مشهور «ما ز ياران چشم ياري
داشتيم» اما غفلتها و تصميمگيريهاي غيركارشناسانه،كار را
در ابعاد گوناگون به تنگناي تازه راهنمايي كرده است .در حالي
كه كارخانههاي توليد قند و شكر با سياستهايي برخاسته از خرد
جمعي راه توسعه توليد را هموار كرده و توليد  1/1ميليون تني قند
و شكر در سال پاياني دولت دهم با رشدي حدود  46درصد به 1/6
ميليون تن در سال زراعي جاري ميرسد ،اما متأسفانه كارخانهها
به جاي سودآوري بيشتر در گرداب قرض و وام ناشي از بدعهدي و
تصميمهاي اشتباه افتادهاند.

داستان تلخ از جايي شروع شد كه هرگز انتظار نميرفت .يكي از
مديران ارشد فعال در حوزه تجارت داخلي و خارجي وزارت جهاد
كشاورزي برخالف روح كلي حاكم بر دولت كه تصميمگيريهاي مرتبط
با هر فعاليت را منوط به همراهي نهاد صنفي مربوطه كرده است ،آن فرد
سيستم «قيمتهاي دو تكه شده» را بر صنعت قند و شكر حاكم كرد.
در حالي كه آثار و پيامدهاي دهشتناك اين تصميم از طرف كارشناسان
دلسوز فعال در انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر بارها و بارها
يادآوري شد اما كار ادامه پيدا كرد .نتيجه دو تكه كردن قيمت و البته
بدعهديهاي صورت پذيرفته اين شده است كه كارخانههاي قند و شكر
با وجود رشدهاي باالي توليد ،از نظر مالي در شرايط بسيار نامساعدي
قرار گيرند .نتيجه ادامه سياست ناكارشناسانه سال  1393اين شده است
كه كارخانهها به كشاورزان بدهكارند و از دولت طلبكار.
در حالي كه طلبكاران كارخانههاي قند و شكر گروهي از كشاورزان
زحمتكش هستند كه حق خود را ميخواهند و بايد به آنها داده شود
اما دولت  850ميليارد تومان از طلب كارخانهها را نميدهد و دست به
دست ميكند .عدم پرداخت بدهي دولت به كارخانهها درحالي است
كه مديران واحدهاي صنعتي براي ادامه كار با چغندركاران ناگزيرند
با استقراض از بانكها با نرخهاي سود باال درصد سود خود را به
شدت كاهش دهند .از طرف ديگر متأسفانه ،در شرايطي كه صنعت
قند و شكر اميدوار بود مردان كارآزموده دولت يازدهم واقعبين باشند
و در تعيين قيمت مواد اوليه ونيروي كار مراعات كارخانهها را كنند
اما اركان هزينه تمام شده رشدهاي باال را تجربه كرده است .افزايش
توليد داخلي از يك طرف با ركود فروش به دليل كاهش قدرت خريد
مردم مواجه شده است و متأسفانه به علت ركود نقدينگي كارخانهها
در نزد دولت ،شكر توليد داخل با قيمتهاي پائين فروش ميرود كه
اين نيز به زيان صنعت شده است.
مجموعه تصميمها و رفتار دولت در  3سال اخير برخالف انتظار
بوده است و بيم آن ميرود كه برخي كارخانهها از گردونه توليد
خارج شده و به صف كارخانههاي تعطيل شده بپيوندند .اين اتفاق
برخالف روح حاكم بر وعدههاي رئيس دولت يازدهم و برخالف
انتظارات است .در حالي كه در دولتهاي قبلي ساالنه حدود 300
ميليارد تومان اعتبارات ارزانقيمت براي كارخانههاي قند و شكر
تخصيص داده ميشد تا اين واحدها در شرايط مالي مساعد باشند
متأسفانه اين رقم نيز ناپديد شده و كار را بدتر كرده است.
مديران كارخانهها به عهد خود براي افزايش توليد وفاداري
كردهاند اما دولت محترم همراهي الزم را از خود بروز نداده است.
 ...به نظر ميرسد دولت محترم قبل از هر رخداد تلخي در صنعت
قند و شكر بايد با تصميمهاي پخته و كارشناسي شده نشان دهد
كه پندارها و تصورات نسبت به دولت بر پايه صحت است.

رئيس هيأت مدیره انجمن قندوشکر:

تکنرخی شدن ارز تأثيري درقیمت شکر ندارد
شکر زیر قیمت مصوب معامله میشود

به گفته رئیس هيأت مدیره انجمن صنفی کارخانههای
قند و شکر هم اکنون واردات شکر با ارز آزاد انجام میشود
و مابه تفاوت ارز آزاد و ارز تکنرخی به اندازه ای نیست که
درقیمت شکر تأثير بگذارد.
علیرضا اشرف ،رئیس انجمن قند و شکر در گفت و گو
با «وبورس» گفت :هم اکنون واردات شکر با ارز آزاد انجام
میشود .اگر ارز تکنرخی شود ،نهايتاً  3درصد افزایش
قیمت ارز را نسبت به ارز آزاد خواهیم داشت .بنابراین
تأثيري در قیمتها نخواهیم داشت .او افزود :نرخ جهانی با
قیمت مصوب داخلی هماهنگی ندارد .اگر قیمت جهانی باال
برود ،قیمت داخلی نمیتواند با این قیمت هماهنگ شود.

هم اکنون نرخ جهانی باالست ،بنابراین قیمت مصوب را
نمیتوان با نوسانات قیمت ارز پیشبینی کرد .البته بر اساس
آمار واردات و تولید ،در حال حاضر کسی به دنبال واردات
نیست و توجیه اقتصادی ندارد .بنابراین برای سال  ،96باید
تمهیداتی اندیشیده شود که قیمت واردات با قیمت داخلی
برابری کند .رئیس هيأت مدیره انجمن صنفی کارخانه های
قند و شکر در ادامه گفت :هم اکنون تولیدکنندگان از دولت
 300میلیارد تومان مطالبه دارند .قرار بود  85میلیارد تومان
از این بدهی که مربوط به سال  93می شد ،هفته گذشته به
کارخانجات داده شود ،اما اتفاقی نیفتاده است.
او خاطرنشان کرد :این بدهی در واقع یارانه  235تومانی

است که دولت باید برای هر یک کیلوگرم شکر به تولیدکنندگان
بدهد تا فروش در کارخانه که هم اکنون  2520تومان است
با لحاظ شدن این  235تومان توجیه اقتصادی داشته باشد.
اما این یارانهها از سال  93پرداخت نشده است .همچنین هم
اکنون به دلیل کاهش تقاضا در بازار داخلی ،تولیدکنندگان
از قیمت  2520تومان تا  2400تومان تخفیف نیز میدهند.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی

امسال تولید شکر از  1/6میلیون تن فراتر میرود

در تولید شکر نیز به اهداف خود تا حدودی دست پیدا
کردهایم .مجموع تولید شکر ما از چغندر قند و نیشکر در سال
 92یک میلیون و  110هزار تن بود .پیشبینی ما این است که
امسال تولید شکر ما از مرز یک میلیون و  600هزار تن عبور کند،
در حالی که سطح زیر کشت اص ً
ال اضافه نشده ،بلکه عملکرد در
هکتار بهبود یافته است و بخشی از تولید چغندر قند با تغییر
فصل کشت ،از بهاره به پاییزه از  30تن در هکتار به  50تن
رسیده است.
عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهادکشاورزی در یک
گفتوگوی مفصل در باره کشاورزی ایران در شرایط جدید و
اهداف و برنامههای این وزارتخانه در باره اقتصاد و صنعت شکر
ضمن بیان مطالب باال در پاسخ به این ادعا که شما میگویید
وضعیت خوبی داریم ،اما شاهد بودیم در ماه مبارک رمضان امسال
با کمبود شکر و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه بودیم و
حتی پس از واردات شکر توسط بازرگانی دولتی و عرضه فراوان در
بورس ،باز قیمت در بازار چندان کاهش نیافت توضیح داد :در یک
مقطعی یک سکته یک ماهه ایجاد شد .وزارت جهاد کشاورزی
یک کار اصولی را در بحث واردات شکر آغاز کرده و ما واردات شکر
و روغن را به تولید داخل گره زدیم .اکنون فقط مجوز واردات شکر
را به اشخاص حقوقی که خود تولیدکننده شکر هستند میدهیم
و با این سیاست ،متأسفانه عدهای مقابله میکنند ،اما ما کوتاه
نیامدیم .گفتهایم تمام کارخانجات تولیدکننده شکر به تناسب
سهمشان از تولید ،سهمی هم از واردات به آنها داده شود؛ یعنی
اگر واردات حاشیه سودی دارد نصیب تولیدکننده داخلی که با
مشقت فراوان تولید میکند بشود.
قب ً
ال شکر توسط  3 ،2تاجر مشخص وارد میشد و سود شیرین
آن به جیب این افراد میرفت .پیش از این ،کارخانجات شکر چند
سال بیکار بودند اما اکنون شکر خام یا شکر زرد را وارد میکنند
و آن را فرآوری میکنند .او در باره اقتصاد مقاومتی و کشاورزی

یاد آورشد :ابالغیه اقتصاد مقاومتی  24بند دارد که  2بند آن به
طور مستقیم و  6 ،5بند آن به طور غیرمستقیم به وظایف وزارت
جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره دارد .آنچه که مستقیم به ما
مرتبط میشود ،برقراری امنیت غذایی در کشور است و دیگر،
تأمین و تولید نهادههای کشاورزی در کشور است و در همین
راستا در سال  94که به عنوان مثال بستهای را به ستاد راهبردی
اقتصاد مقاومتی ارائه کردهایم که شامل  24پروژه بزرگ میشود
که نمونه آن پروژه افزایش خوداتکایی در محصوالت راهبردی
است که شامل محصوالتی همچون گندم ،برنج ،گوشت ،مرغ و
تخممرغ میشود.
منابع ریالی ما مشخص شده است ،اما دولت در حد مقدورات
خود در قالب بودجه سنواتی سال  95یا  96ردیفی برای آن
درنظر گرفته است ،در عین حال مصوب شده است که اولویت
تخصیص بودجه در وزارت جهاد کشاورزی به این  14پروژه
اختصاص یابد ،چرا که شاید بیش از  100پروژه در زیربخشهای
مختلف در دست اجرا داریم .هدفگذاری که اکنون ما کردهایم و
قرار است طی  10سال  70درصد از روغن مورد نیاز کشور را
خودمان تأمین کنیم ،در دولت هشتم انجام شده بود در سال
83ـ 84تا  16درصد نیاز داخل را تولید میکردیم و بعد رها شد.
در نهایت ،تنظیم کسری منفی تراز تجاری کشور هدف اصلی
ماست و تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی  8.8میلیارد دالر
در سال 92به منفی  5میلیارد دالر در سال  93رسیده و در سال
 94به منفی  3.4میلیارد دالر کاهش یافت و مفهوم آن این است
که طی سالهای گذشته حدود  5میلیارد دالر از محل واردات
بخش کشاورزی صرفهجویی شده است .ما در یک افق  10ساله
و در جهت اقتصاد مقاومتی متعهد شدهایم که تراز تجاری بخش
کشاورزی را به صفر برسانیم .بخشنده در جواب این پرسش که
برخی اعتقاد دارند که از زمان اجرای قانون انتزاع و واگذاری بخش
بازرگانی محصوالت استراتژیک به وزارت جهاد کشاورزی ،تنظیم
بازار مانند یک بچه یتیم شد تا جایی که وزارت جهاد میگوید من
از تولید تا توزیع در بازار را برای تو دارم ،وزارت صنعت هم از خدا
خواسته هر بار در مورد تنظیم بازار سؤال کردیم ،میگوید این
موضوع به من ربطی ندارد .برخی معتقدند انحالل وزارت بازرگانی
و سپردن بخش تنظیم بازار به وزارت صنعت و سپس به وزارت
جهاد کشاورزی کار اشتباهی بود و برخی هم میگویند وزارت
جهاد به زمان نیاز دارد تا سعی و خطا کرده و بتواند تنظیم بازار را
مدیریت کند .شما به عنوان معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت
جهاد در این مورد چه کردهاید؟ تأكيد کرد در قانون تمرکز وظایف
(انتزاع) دقیقاً مرزبندی وظایف مشخص شده و وظیفه ما (وزارت
جهاد کشاورزی) تنظیم عمده بازار است نه در خردهفروشی ،چرا
که ابزار آن هم در اختیار ما نیست.

كميسيون تلفيق برنامه ششم تصويب كرد

رشد  115درصدي توليد چغندرقند در  5سال منتهي به آخر برنامه ششم

كشاكش دولت ،مجلس و مجمع تشخيص مصلحت
نظام وهمچنين شوراي نگهبان سرانجام به مصالحه رسيد.
كميسيون تلفيق مجلس كه مأموريت تدوين طرح برنامه
ششم را دراختيار دارد سياستهاي كلي و اهداف كلي
برنامه را تهيه كرد و اين روزها در صحن علني مجلس در
حال تصويب است .بر اساس جدول  6اين طرح كه «اهداف
كمي راهبرد امنيت غذايي ،سالمت و غنيسازي محصوالت
كشاورزي (بخش زراعت)» را نشان ميدهد توليد چغندرقند
با رشد  115درصدي از  4731هزار تن سال اول برنامه به
 10200هزار تن سال آخر برنامه ميرسد.

يك محاسبه ساده نشان ميدهد رشد متوسط ساالنه
 23درصدي توليد چغندرقند كه يكي از باالترين ارقام رشد
در ميان محصوالت زراعي است بايد محقق شود تا بخشي
از امنيت غذايي از اين ناحيه تأمين شود .بر اساس ارقام
ارايه شده از سوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه
توليد نيشكر نيز بايد از  6732هزار تن در سال اول برنامه
توسعه ششم با رشدي معادل  11درصد در  5سال بايد به
 7500هزار تن برسد كه نسبت به رشد توليد چغندرقند
هدف كمي پاييني به حساب ميآيد.
ادامه در صفحه 7
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خ خرید
دولت نر 
تضمینی را به قیمتی
ابالغ کند که باعث دل
نگرانی کشاورزان نشود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه درباره
نرخ امسال خرید تضمینی گندم در شورای
اقتصاد صحبت شده است ،گفت :این نرخها
باید به شکلی ابالغ شود که منجر به پایداری
تولید و عدم دلنگرانی کشاورزان شود.
محمود حجتی در مراسم گرامیداشت
هفته پژوهش وزارت جهاد کشاورزی اظهار
کرد :اگر امروز شاهد افزایش بهرهوری در
بخش کشاورزی هستیم این امر نتیجه
تحقیقات و پژوهشهای پژوهشگران بخش
کشاورزی به حساب میآید .وی افزود :ما از
طریق پژوهشگران توانستهایم حلقهای میان
تحقیقات ،دانشگاه و اجرا ایجاد شده است که
در مقایسه با گذشته توانستیم پای دانشجویان
را به مؤسسات و عرصههای کشاورزی بیشتر
باز کنیم .وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :با
همکاری وزارت علوم توانستیم پای بخش
خصوصی را به تحقیقات کشور باز و برخی امور
را واگذار کنیم و در واقع در بخش تحقیقات
کشاورزی چابکسازی صورت گرفته است.
حجتی گفت :اگر تالش پژوهشگران بخش
کشاورزی کشور نبود اکنون عالوه بر اینکه
افزایش تولید نداشتیم بلکه کاهش تولید را شاهد
بودیم زیرا منابع طبیعی به دلیل برداشت روزانه
کاهش مییابد و دستاوردهای جدید منجر به
حفظ و افزایش تولید در کشاورزی میشود.
وی در پایان این مراسم در پاسخ به سؤاالت
خبرنگاران در خصوص عدم اعالم نرخهای خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی اظهار کرد :وزارت
جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را در خصوص
نرخهای خرید تضمینی در مردادماه سالجاری به
دولت ارائه کرده و در کنار این امر نیز صحبتهای
زیادی صورت گرفته است ،اما هنوز تا این ساعت
نرخها ابالغ نشده است .وزیر جهاد کشاورزی گفت:
نرخهای تضمینی محصوالت کشاورزی باید به
شکلی ابالغ شود که برای روند تولید مناسب و باعث
پایداری و عدم دلنگرانی کشاورزان شود .حجتی
تأكيد کرد :در شورای اقتصاد نیز در مورد نرخهای
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی صحبت شده
اما هنوز منجر به ابالغ نشده است .وی در پایان
گفت :ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی در دولت
آنچه برای اعالم نرخهای خرید تضمینی الزم بوده
پیگیری کردهایم و با توجه به شرایط فعلی بنده
دیگر نظری در این خصوص ندارم.
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گزارش مرکز پژوهشهای مجلس

فراز و فرودهای 15ساله صنعت قند و شکر

امروزه در صنايع غذايي ،شكر عالوه بر اينكه يكي از محصوالت شاخص و استراتژيك
در دنيا شناخته ميشود به عنوان كااليي اساسي در سبد غذايي مستقيم خانوارهاي همه
كشورهاي دنيا نيز قراردارد .انرژي زياد درمقداركم اين ماده از يكسو و كاربرد آن در اكثر
محصوالت و فرآوردههاي غذايي از سوي ديگر ،اين محصول را به يك ماده شاخص و مهم
در صنايع غذايي تبديل كرده است.
سهم قند و شكر در تأمين منابع مواد غذايي و كالري مصرفي در ايران (درصد)

توليد قند و شكر
شكر از دو منبع چغندرقند و نيشكر تأمين ميشود .اين دو محصول قندي تأمينكننده
ماده اوليه كارخانههاي قند وشكر هستند .عمده نيشكر توليدي در كشور در استان
خوزستان توليد ميشود و با توجه به خواهشهاي اكولوژيك اين محصول از نظر كمي
قابليت توسعه زيادي در ساير استانها ندارد و فقط افزايش توليد در واحد سطح را براي
توسعه آن ميتوان متصور بود .اما كشت چغندرقند در بسياري از استانهاي كشور و اغلب
مناطق رشته كوههاي البرز و زاگرس و كوهپايههاي آن مانند :اصفهان ،فارس ،چهارمحال و
بختياري ،همدان ،كرمانشاه ،خوزستان ،آذربايجان غربي ،خراسان شمالي و خراسان رضوي
از جايگاه مهمي در كشاورزي اين استانها برخوردار است.
ميزان توليد بزرگترين توليدكنندگان شكر جهان در سال 2015
و متوسط  15ساله (ميليون تن)

در بازه زماني مورد بررسي به طور متوسط ساليانه  65هزار هكتار از اراضي كشور زير
كشت نيشكر بوده كه اين مقدار از  36/8هزار هكتار در سال  1380به  87هزار هكتار در
سال  1394افزايش يافته است .ميزان توليد اين محصول هم از  3/1ميليون تن در سال
 1380به بيش از  7/4ميليون تن در سال  1394رسيده است .پيشبيني توليد نيشكر 8
ميليون تن براي سال  1395ميباشد.
تغييرات عملكرد نيشكر از سال  1380تا ( 1394كيلوگرم در هكتار)

در بازه زماني مورد بررسي عملكرد نيشكر حدود  78/8تن در هكتار بوده است ،در اين
مقطع بيشترين عملكرد در سال  1383با  97تن در هكتار و پايينترين ميزان عملكرد در
سال  1388حدود  48/8تن در هكتار ثبت شده است.
ميزان توليد ،سطح زير كشت و عملكرد چغندر قند از سال  1380تا  1394در كشور

كشورهاي برزيل ،هند ،اتحاديه اروپا ،تايلندو چين بزرگترين توليدكننده شكر در دنيا
هستند و كشور برزيل با توليد ساليانه  29ميليون تن شكر بزرگترين توليدكننده در
دنياست و در حدود  20درصد از كل شكر توليدي دنيا را به خود اختصاص داده است .در
مجموع  5كشور مورد اشاره در حدود  55درصد از كل شكل توليدي دنيا را توليد ميكنند.
ميزان توليد ،سطح زير كشت و عملكرد نيشكر از سال  1380تا  1394و
پيشبيني عملكرد سال 1395

در بازه زماني بين سالهاي  1380تا  1394به طور متوسط  4/5ميليون تن چغندر
در كشور توليد شده است كه بيشترين توليد مربوط به سال  1381با  6/1ميليون تن و
پايينترين ميزان توليد در سال  1387با  1/8ميليون تن رخ داده است .پيشبيني ميشود
در سال  1395حدود  6ميليون تن چغندرقند در كشور توليد شود.
تغييرات عملكرد چغندر قند آبي از سال  1380تا ( 1394كيلوگرم در هكتار)
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در بازه زماني مورد بررسي روند عملكرد چغندر قند همواره افزايشي بوده است و از 27
تن در هكتار در سال  1380به بيش از  53تن در سال  1394افزايش يافته است .در اين
بازه زماني متوسط عملكرد چغندرقند در حدود  37تن در هكتار بوده است.
ميزان توليد شكر از سال  1380تا  1394و پيشبيني عملكرد سال ( 1395هزار تن)

توليد شكر داخلي در بازه زماني بين سالهاي  1380تا  1395تحت تأثير سياستهاي
مختلفي كه توسط متوليان بخش كشاورزي اتخاذ شده ،با نوساناتي همراه بوده است .در سالهاي
ابتدايي دهه  80روند توليد شكر داخلي افزايشي بود ،اما بعد از تغيير رويكرد حمايت از توليد
داخلي ،بعد از سال  1384و حمايت از واردات ،توليد شكر در داخل به شدت آسيب ديد و در
سال  1387به حداقل مقدار خود در دوره مطالعه رسيد .بر اساس اعالم انجمن صنفي كارخانجات
قند وشكر ايران متوسط توليد شكر در اين بازه زماني حدود  1/12ميليون تن بوده است.
تجارت قند و شكر
به طور متوسط ساليانه بالغ بر  50ميليون تن شكر در دنيا تجارت ميشود كه بيش از
 19ميليون تن آن مربوط به كشور برزيل است و اين كشور نقش بسيار معناداري در بازار
جهاني شكر دارد .بعد از كشور برزيل كشورهاي تايلند ،استراليا ،هند و گواتماال در رتبههاي
بعدي بزرگترين تأمينكنندگان شكر بازارجهاني قرار دارند .در سال  2015هم كشور
برزيل با صادرات بيش از  24ميليون تن شكر بزرگترين صادركننده شكر دنيا بوده است.
مهمترين واردكننده شكر در دنيا در  15سال اخير امريكاست كه ساليانه در حدود  2/4ميليون
تن شكر وارد ميكند ،بعد از اين كشور با فاصله كم كشور اندونزي است كه در بازه زماني مورد
بررسي بيش از  2/3ميليون تن شكر وارد كرده است .كشورهايي مانند چين ،امارات متحده عربي
و اتحاديه اروپا در رتبههاي بعدي واردات شكر قرار دارند .اما در سال  2015كشور چين با واردات
بيش از  5/1ميليون تن شكر به بزرگترين واردكننده اين محصول در دنيا تبديل شده است .تا
قبل از سال  1384ميزان واردات شكر در ايران تا حد بسيار زيادي تحت كنترل بود ،اما از اين
مقطع زماني با توجه به تغيير در سياستهاي بخش كشاورزي و همچنين سياستهاي تجاري
دولت ،ميزان واردات آن به شدت افزايش يافت و ميزان واردات اين محصول از  149هزار تن در
سال  1383به بيش از  2/5ميليون تن در سال  1385افزايش يافت .در مجموع در بازه زماني
مورد مطالعه  21ميليون تن شكر به ارزش  8/1ميليارد دالر به كشور وارد شده است.
تراز تجاري وزني شكر از سال  1380تا ( 1394هزار تن)
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تراز تجاري شكر به عنوان يك محصول اساسي در بازه زماني مورد مطالعه همواره منفي بوده
است ،بدترين شرايط تراز تجاري مربوط به سالهاي  1385با تراز تجاري منفي  2/5ميليون تن
و حداقل آن در سال  1383با ترازي در حدود منفي  148هزار تن شكل گرفته است .آمارهاي
گمرك جمهوري اسالمي ايران نشان ميدهد كه بيشترين واردات شكر در ايران در بازه زماني
سالهاي  1380تا  1393در شهريورماه صورت گرفته است و كمترين واردات مربوط به آبانماه
است .در مجموع ميزان واردات شكر در  6ماه اول سال بيشتر از  6ماه دوم سال ميباشد.
متوسط سهم كشورهاي مختلف در تأمين شكر وارداتي ايران از سال  1380تا ( 1394درصد)

كشور امارات مهمترين مبدأ واردات به ايران بوده است در حالي كه اين كشور توليد شكر ندارد.
كشور امارات در بازه زماني مورد بررسي بيش از  40درصد از شكر مورد نياز ايران را تأمين كرده
است و كشور برزيل و سوييس در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .اين آمار نشان ميدهد كه در
بازه زماني سال  1380تا  1394مهمترين تأمينكنندگان شكر ايران دو كشور سوئيس و امارات
با سهمي حدود  55درصد بودهاند .در حالي كه اين دو كشور با استفاده از شرايط به وجود آمده
در اثر تحريمها به عنوان كشور ثالث وارد معامالت شكر ايران شدهاند .بررسي روند تغييرات سهم
كشورهاي مختلف در تأمين شكر وارداتي ايران نشان ميدهد كه از سال  1384به بعد سهم
كشورهاي واسطهاي در واردات شكر به تدريج افزايش يافته است و در مجموع دو كشور سوئيس
و امارات بيش از  76درصد از شكر وارداتي ايران را در سال  1394تأمين كردهاند .اين در حالي
است كه سهم كشور برزيل به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندههاي شكر از  65درصد در سال
 1381به  0/1درصد در سال  1394كاهش يافته است.
ذخاير قند و شكر
شكر از نظر مواد مغذي داراي اهميت چنداني نيست ،اما با توجه به توليد انرژي باال و
ارزان بودن انرژي كه به ازاي مصرف واحد وزن توليد ميكند ،در سبد غذايي از اهميت
بااليي برخوردار است .به همين دليل دولت به عنوان يك كاالي استراتژيك اين كاال را
ذخيرهسازي ميكند .بر اساس اطالعات ارايه شده توسط شركت بازرگاني دولتي در بازه زماني
بين سالهاي  1386تا  1394بيشترين ذخيره شكر در سال  1386با  607هزار تن موجودي
پايان دوره ثبت شده است و كمترين ذخيره مربوط به سال  1390با  2هزار تن در پايان دوره
بوده است .در اين بازه زماني متوسط ذخاير موجود كشور حدود  321هزار تن بوده است.
ضريب خوداتكايي
در بازه زماني مورد بررسي به طور متوسط ضريب خوداتكايي شكر در حدود  55درصد
بوده است .بيشترين ضريب خوداتكايي در سال  1383و پايينترين آن در سال  1387رخ
داده است .روند تغيير ضريب خوداتكايي شكر از سال  1391تا  1394افزايشي بوده است و
از  41درصد به بيش از  76درصد رسيده است در حالي كه برنامههاي در نظر گرفته شده
براي اين محصول براي سال  1394حدود  60درصد بوده و در سال  1394كشور در توليد
شكر به اهداف خود در سال  1399دست يافته است.
ميزان نياز داخلي
(جدول  )48ميزان نياز به شكر از سال  1395تا ( 1399هزار تن)

ميزان نياز داخلي در سالهاي  1395تا  1399بر اساس سرانه اعالمي وزارت جهاد
كشاورزي كه  29كيلوگرم در سال ميباشد محاسبه شده است.
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مديرعامل شركت بازرگاني توسعه
نيشكرتحليلكرد

كاهش قيمت و امكان خريد
در بورس كاال

مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر
گفت :باتوجه به فصل برداشت چغندر،
افزايش توليد شكر و شروع فصل سرما،
بازار شكر به كلي متعادل شده و با افزايش
عرضه شكر در بورس كاال ،مصرفكنندگان
به راحتي ميتوانند نيازهاي خود را از بورس
تأمين كنند .عليرضا حميدي در خصوص
وضعيت بازار و قيمت شكر بيان كرد :به
لحاظ ذخاير استراتژيك و شروع فصل
توليد ،كمبودي در كشور وجود ندارد و با
پايان يافتن فصل گرم سال و كاهش توليد
نوشيدني و بستني ،تقاضا كاهش يافته و
قيمتها نيز به ميزان محسوسي افت را
تجربه كردهاند .البته ناگفته نماند با توجه
به اينكه در ماه محرم قرار داريم اين كاهش
قيمت و تقاضا به مقدار قابل مالحظهاي
كنترل شده است اما بطور معمول هميشه
در فصل سرد سال تقاضا نسبت به تابستان
كاهش مييابد.
حميدي در رابطه با عرضه شكر در بورس
كاالي ايران گفت :شكر مانند هر كاالي
ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست؛ اما
برخي كاالها در شرايط فصلي دچار تغيير
ميشوند كه شكر نيز از اين قاعده مستثني
نيست .شرايط بورس كاال براي معامله
محصوالت مختلف از جمله شكر بهتر
از بازار آزاد است؛ به طوري كه در بورس
شفافيت قيمتي وجود دارد و بايد پس از
عرضه محصوالت ،تقاضاهاي موجود در بازار
را به سمت بورس هدايت كرد تا همهچيز در
روند معامالت مشخص شود.
مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر
معتقد است با توجه به تعادل عرضه و تقاضاي
شكر در بورس ،در حال حاضر عالوه بر شكر
وارداتي ،شكر توليد داخلي هم وارد بازار ميشود
و پيشبيني ميشود قيمت اين محصول
در بازار بازهم كاهش پيدا كند .مديرعامل
شركت بازرگاني توسعه نيشكر با تأكيد بر
اينكه عواملي همچون وجود واسطهگرها
قيمت شكر را در ماههاي اخير تحت تأثير
قرار داد ،اظهار كرد :در زمان كاهش قيمت
واسطهگران با سودجويي ،اقدام به خريد شكر
خام ميكنند و با عدم عرضه آن در بازار
موجب كمبود اين محصول در بازار ميشوند
و بعد از اينكه بازار با كمبود شكر مواجه شد با
قيمتهاي غيرمنطقي به عرضه شكر در بازار
ميپردازند كه اين اتفاقها با عرضه پرحجم
شكر در بورس كاال و آشنايي تمام فعاالن
بازار با روند معامالت بورس به كلي حذف
خواهد شد و توليدكنندگان و مصرفكنندگان
ميتوانند به خوبي از ظرفيتهاي بورس براي
تأمين نياز و تعادل بازار استفاده كنند.

دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم

ادامه از صفحه اول
ما در آن روزها براي انتقال گندم به كشور و پرداخت پول مشكل
داشتيم .البته مشكالت باعث شد كه وزارت جهاد و كشاورزي با
اراده محكمتر در مسير خود اتكايي و استقالل كشور حركت كند.
رئيسجمهور افزود:آقاي حجتي در روزهاي اول دولت توصيه
ميكرد كه بايد كود و بذر مورد نياز كشور اختصاص يابد تا توليد
گندم افزايش يابد .آقاي حجتي يك وزير پركار ،پرتالش ،و با ايمان
است ،كه تجربه و تخصص الزم در حوزه كشاورزي را دارد .روحاني
تصريح كرد :ما كاري نداريم كه عدهاي نسبت به دولت غيرمنصفانه
حرف ميزنند ما چارهاي نداريم جز اينكه براي آنها دعا كنيم تا
خداوند براي دل آنها انصاف نازل كند تا منصفانه فكر كنند و حرف
بزنند .وي افزود :نخستين جلسه ما قبل از مسؤوليت رسمي درباره
حوزه كشاورزي و تأمين گندم بود .ما دنبال حل مشكل گندم بوديم
تا كشور دچار مشكل كمبود نان نشود .ما تنگناهاي كشور را حفظ
كرديم و قدمهاي بسيار خوبي براي توليد گندم برداشتيم .در سال
 97 ،92ميليون تن محصوالت كشاورزي توليد كرديم كه اين رقم
امسال به  117ميليون تن رسيده است.
وي تأكيد كرد:پيشرفت در يك سال مهم است اما مهمتر از آن
تداوم مهم است .در سال  94كشاورزي به داد ما رسيد .دراين سال
قيمت نفت كاهش يافته بود و اگر رشد بخش كشاورزي نبود ممكن
بود رشد كشور به سمت منفي برود .در حالي كه رشد كشاورزي
 5/4دهم درصد بود در واقع كشاورزي به ميدان آمد و معلوم شد
قيمت نفت در بخش كشاورزي خيلي زياد تأثيرگذار نيست .امسال
هم اميدواريم رشد كشور به باالي  5درصد رسيده واميدواريم كه
بخش كشاورزي به باالي  5درصد رشد كند.
وي با تأكيد بر اينكه حفظ آب و خاك براي ما اهميت بسياري
دارد و اگر اين دو را از دست بدهيم همهچيز را از دست دادهايم
خاطرنشان كرد :ما دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم و نبايد
بگذاريم خاك از بين برود .خاك بزرگترين سرمايه ما است در
حالي كه كشورهاي جنوبي خليج فارس با لنج خاك ايران را به
كشورهاي خود ميبرند .ما بايد از فناوري نوين استفاده و مصرف آب
را كمتر كنيم .يعني با آب و زمين كمتر محصول بيشتري برداشت
كنيم ،اين شدني است.
روحاني ادامه داد :خود اتكايي در توليد مواد غذايي براي ما مهم
است و دولت ،بانك مركزي ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه
از بخش كشاورزي حمايت ميكنند .ما شاهد حركت خوبي در
بخش كشاورزي هستيم كه بايد در اين مسير با برنامهريزي دقيق
ادامه دهيم و از كشاورزي حمايت كنيم .روحاني در پايان گفت:ما
دو جا به بخش كشاورزي يارانه ميدهيم يك جا وقتي از كشاورز

گندم ميخريم و يك جا وقتي به نانواييها گندم ميفروشيم .ما
امسال قيمت تضميني گندم را افزايش نميدهيم و البته بايد قدرت
رقابتي خود را در دنيا حفظ كنيم.
پایداری در تولید کشاورزی را دنبال میکنیم
وزیر جهاد کشاورزی گفت :داشتههایمان در کشور بسیار بیشتر
از نداشتههایمان است و اینکه برخی میگویند در منطقهای کمآب
و خشک قرار داریم ،بهانهای برای تنبلی و بیکفایتی است وگرنه با
مدیریت میتوانیم افزایش تولید داشته باشیم.
محمود حجتی صبح امروز در جشن برداشت محصول که در
سالن اجالس سران در تهران با حضور رئیس جمهور کشورمان
برگزار شد ،گفت :علیرغم همه محدویتهایی که دولت یازدهم
در منابع مالی و اعتبارات با آن مواجه بود ،پرداخت پول گندم به
کشاورزان صورت گرفت.وی با اشاره به اینکه امسال دولت  14هزار
و  700میلیارد تومان منابع برای پرداخت مطالبات گندمکاران باید
در نظر میگرفت ،خاطرنشان کرد :این در حالی است که در سال
 92این رقم  4هزار میلیارد تومان بود ،یعنی دولت حدود  4برابر باید
بودجه برای این امر اختصاص میداد.حجتی با تأكيد بر اینکه تولید
محصوالت کشاورزی را هم برای نگهداری از محیط زیست و هم
برای ایجاد اشتغال و ثروت ملی ادامه خواهیم داد ،افزود :صادرات
محصوالت کشاورزی را هم تقویت خواهیم کرد و باید روزی برسد
که در بخش محصوالت باغی در بازارهای جهانی حرف برای گفتن
داشته باشیم.وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از برخی سخنان مبنی
بر اینکه کشور خشک و کمآبی هستیم ،تصریح کرد :اما نباید این
حرف را با تنبلی یا بیکفایتی خودمان ادامه دهیم.وی به کشور هلند
به عنوان نمونه اشاره کرد و گفت :این کشور مساحتش به اندازه سه
استان شمالی ما است و  17میلیون نفر جمعیت در  42هزار هکتار
مترمربع زندگی میکنند ،ولی  82میلیارد یورو صادرات محصوالت
کشاورزی این کشور است که دومین کشور صادرکننده محصوالت
کشاورزی بعد از آمریکا است.
حجتی تأكيد کرد :که اگر از آب و خاکمان استفاده کنیم ،قطعاً
ظرفیتهای بالقوهای وجود دارد که باید داشتههایمان را مدیریت
کنیم ،چرا که کسریها زیاد است ،اما داشتههایمان خیلی بیشتر
از نداشتههایمان است.به گفته حجتی موضوع پایداری در بخش
کشاورزی یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کنیم و به سادگی
از آن عبور نکنیم.
وی افزایش تولید گندم را به مدد بارشهای مناسب عنایت
خداوند و زحمات کشاورزان دانست و اظهار امیدواری کرد ،تا
پایداری در تولیدات محصوالت کشاورزی به ویژه گندم ادامه یابد.

نعمتزاده :رویکرد دولت رسیدگی به
مشکالت کارخانههاي تولیدی است

وزیر صنعت  ،معدن و تجارت گفت :تالش دولت رسیدگی
به مسایل و مشکالت شرکتها و کارخانههایی است که در روند
فعالیت با مشکل روبهرو شدهاند.
کارخانه قند شمال خوزستان در کیلومتر هفت جاده شوش،
دزفول بزرگترین کارخانه قند چغندری در خاورمیانه است که پس
از واگذاری به بخش خصوصی از سال  1382تعطیل شد.
دولت یازدهم به منظور احیا و راه اندازی مجدد این کارخانه از
محل صرفهجویی یارانه ها تاکنون بیش از  200میلیارد ریال هزینه
کرده است .محمدرضا نعمتزاده در بازدید از روند بازسازی کارخانه
قند دزفول در شهرستان شوش در شمال خوزستان افزود :کارخانه
قند دزفول که در گذشته از ظرفیت باالیی در زمینه تولید شکر از
چغندرقند داشت و سال ها تعطیل بوده قابل بازسازی تشخیص
داده شده و روند بازسازی آن از سال  1394آغاز شد.
وی گفت :به منظور نوسازی این کارخانه که به بخش خصوصی
واگذار شده بود عالوه بر کمک و مساعدت وزارت دادگستری ،از
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست کمک شد و تا
امروز اقدام خوبی در راستای بازسازی و راه اندازی این کارخانه مهم
تولید شکر صورت گرفته است .نعمتزاده با تقدیر از تالش و زحمات
مجموعهای که برای بازسازی و راهاندازی این کارخانه وارد عمل
شدهاند اظهار کرد :راهاندازی کارخانه قند در استان خوزستان با توجه
به ظرفیت باالی این استان در زمینه کشت و تولید چغندر قند بسیار
مهم و مورد توجه است و لذا محصول چغندر قند تولید این استان
برای استحصال به شکر نباید به کارخانههاي سایر استانها حمل
شود .وزیر صنعت  ،معدن و تجارت بیان کرد:با راه اندازی کارخانه
قند شمال خوزستان طبق برنامه ریزی انجام شده محصول چغندر

قند کشاورزان منطقه از اردیبهشت سال آینده در این کارخانه
تبدیل به شکر خواهد شد و این اقدام گامی در راستای حمایت از
این کشت استراتژیک در خوزستان است .وی از پیمانکاران و افراد
شاغل در روند بازسازی و راه اندازی کارخانه قند دزفول خواست با
عالقه و جدیت عمل کنند تا بتوان این کارخانه بزرگ تولید شکر
را دوباره وارد چرخه تولید کرد .نعمتزاده افزود :از آنجا که برای
بازسازی این کارخانه اعتبار و بودجه ای وجود نداشت از هزینههاي
اضطراری اعتباری به بازسازی آن اختصاص یافته که انتظار می رود
با حداکثر صرفه جویی و دقت با تالش مجموعه شاغل در آن بزودی
وارد چرخه تولید شود .وی همچنین از گروه بهرهبردار خواست
در کنار بازسازی این کارخانه که آخرین مراحل راه اندازی را طی
میکند ساختار مدیریت را ساماندهی کنند تا در فعالیت این کارخانه
مشکلی ایجاد نشود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خاتمه از
راهاندازی یک یا  2کارخانه مشابه چغندرقندی در منطقه خبر داد
و گفت :راه اندازی کارخانجات تولید شکر از چغندر قند در راستای
حمایت از کشاورزان این منطقه و ظرفیت باالی تولید کشت این
محصول ضروری است .رئیس هيأت اجرایی بازسازی کارخانه قند
شمال خوزستان نیز گفت :کار بازسازی این کارخانه از آذر سال
 1394آغاز شده و تاکنون با صرف بیش از  200میلیارد ریال 72
درصد پیشرفت داشته است .علیرضا ارغایی افزود :گام نخست این
کارخانه بهمن امسال به بهره برداری می رسد و از اردیبهشت سال
آینده نیز با دریافت محصول چغندرقند کشاورزان منطقه با ظرفیت
روزانه پنجهزار تن در عمل وارد فاز بهره برداری کامل میشود .وی
گفت :با راهاندازی این کارخانه  400نفر به صورت مستقیم مشغول
بکار می شوند و به صورت غیر مستقیم نیز بیش از  20هزار نفر
در مزارع کشت چغندر قند و نیز برداشت و انتقال محصول به
کارخانه وارد چرخه کار خواهند شد .کارخانه قند شمال خوزستان
در شهرستان شوش در سال  1354تأسیس و در سال  1363به
بهرهبرداری رسید .این کارخانه پس از تعطیلی با اعالم ورشکستگی
در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت.
تعطیلی کارخانه قند شمال خوزستان عالوه بربیکاری کارگران این
شرکت و تشدید بیکاری در منطقه موجب توقف کشت محصول
چغندر قند در شمال خوزستان شد .در پی اهتمام دولت تدبیر و
امید برای احیای مجدد کارخانه قند شمال خوزستان در شهرستان
شوش طرح احیای کشت چغندر قند در شمال خوزستان پس از
وقفهای  10ساله از سال  1392در این منطقه آغاز شده و با استقبال
کشاورزان همچنان رو به گسترش است.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

طلب صدها میلیارد تومانی کارخانجات قند و شکر از دولت

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت 4 - 3 :سال است که
به صنایع قند و شکر توجه چندانی نکردهایم و این صنایع اکنون
نزدیک به صدها میلیارد تومان بابت تفاوت نرخ خرید تضمینی از
دولت طلبکار هستند.
عباس کشاورز در مورد وضعیت پرداخت کارخانههای قند و شکر
به کشاورزان به خبرنگار خبرگزاری فارس ،گفت :سال سومی است
که صنایع قند و شکر از مطالبات به حقشان محروم هستند ،چرا
که چغندر تولیدی کشاورزان کاالیی صنعتی است و اگر از صنایع
قند و شکر هم حمایت نشود ،دو سر ضرر خواهد بود.وی افزود:
قیمتهای قند و شکر که توسط سازمان حمایت مصوب میشود،
بسیار سختگیرانه بوده و دولت در این زمینه حساس است ،از
طرفی کارخانجات بابت تفاوت قیمت چغندر سه سال است که

 550میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و همین امر سبب
میشود که نتوانند پول چغندرکاران را بپردازند .معاون زراعت وزیر
جهاد کشاورزی صنایع قند و شکر را صنعتی رو به رشد دانست و
گفت :اگر بخش صنعت با ما همراهی کند خوداتکایی شکر ظرف
 4- 3سال آینده دور از انتظار نیست.وی با اشاره به اینکه کشت
بهاره چغندر قند را محدود کردهایم ،افزود :تمرکز ما به افزایش کشت
پاییزه چغندر قند است و همچنین به آمایش سرزمینی هم توجه
میکنیم ،چرا که از نظر اقتصادی صحیح نیست که چغندر ایالم را
به کارخانه قند خراسان حمل کنیم ،در عین حال باید در مناطق
جنوبی و مناطق گرم هم کارخانه ایجاد کنیم .کشاورز گفت :با توجه
به وضعیت آب و هوا و خاک جنوب امکان کشت  50هزار هکتار
چغندر قند وجود دارد که ما را به مرز خودکفایی شکر میرساند.
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رشد  115درصدي
توليدچغندرقند
در  5سال منتهي به
آخر برنامه ششم

ادامه از صفحه 3
برخي از مواد برنامه
در بخش  17اين مصوبه كه به
«كشاورزي» اختصاص دارد چند ماده
قانوني گنجانده شده است كه برخي از
آنها ميتواند اثرگذار و سرنوشتساز باشد.
به طور مثال ماده  41اصرار دارد« :دولت
موظف است براي حصول به اهداف
سياستهاي اقتصاد مقاومتي در جهت
تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در
محصوالت اساسي زراعي ،دامي و آبزي به
ميزان  95درصد در پايان برنامه و افزايش
توليدات كشاورزي به ويژه محصوالت داراي
مزيت صادراتي ،رسيدن به تراز تجاري
مثبت ،تقويت و تكميل زنجيرههاي توليد
و توسعه صادرات و ارتقاي بهرهوري آب و
خاك اقدامهايي كه در اين اليحه آمده است
را انجام دهد.
در ماده  42نيز آمده است« :الف -به
منظور كاهش التهابهاي بازار كاالي
اساسي و كاهش نوسانهاي غيرعادي
فصلي محصوالت كشاورزي و به منظور
كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي
در گردش و هزينههاي قبلي مورد استفاده
در سياستهاي تنظيم بازار وتأمين ذخاير
استراتژيك ،شركت بازرگاني دولتي ايران
يا هر يك از شركتهاي مسؤول تنظيم
بازار هر محصول مشمول اين ماده به
تشخيص وزارت جهاد كشاورزي ،حسب
مورد بر اساس برآوردهاي ماهانه ،فصلي
و ساالنه عرضه داخلي وتقاضاي هر يك
از محصوالت ،نسبت به اتخاذ موقعيت
مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي
سلف موازي استاندارد ،پيمان آتي،
قراردادهاي آتي يا قراردادهاي اختيار معامله
روي هر يك از داراييهاي مشمول صدر
اين ماده اقدام كند».
به نظر ميرسد تا روزي كه اين اليحه
از مجلس بيرون آيد فرصت هست كه
تشكلهاي كشاورزي آنچه صالح است را
تهيه و دراختيار كميسيونهاي مربوطه
قرار دهند .سپري شدن اين زمان مناسب
وتصويب نهايي آن شرايط را سختتر
خواهد كرد.
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اگر با دست فرمان سال  1385واردات ميشد به كجا ميرسيديم؟
نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان آبان ماه سال 1395

آمارهاي ارايه شده از طرف گمرك جمهوري اسالمي ايران از واردات شكر از
 1384تا  1395نشان ميدهد كه ركورد تاريخي و تلخ واردات شكر سال 1385
كه حدود  2/5ميليون تن بود ديگر تكرار نشده است .در سال  1385و به رغم
هشدارهاي كارشناسان رقمي معادل  1/2ميليارد دالر براي واردات شكر اختصاص
داده شد .واردات شكر اما در  3سال اخير روي هم نزديك به سال  1385است.
اين در حالي است كه جمعيت ايران در  10سال گذشته دستكم  1/3درصد رشد
نسبت به سال پيش داشته است و اين يعني بايد مصرف بيشتر ميشد كه نشده
است .در صورتي كه قرار بود واردات شكر با همان دست فرمان سال  1385پيش
برود ارزش واردات به باالي  10ميليارد دالر ميرسيد كه رقم هنگفتي بود .اگر با
فرمان سال  1385پيش ميرفتيم جداي از اينكه ارز زيادي در شرايط تحريم از
كشور خارج ميشد اكنون از صنعت داخلي چيزي باقي نمانده بود.
سياستهايي كه در سالهاي فعاليت دولت نهم در صنعت قند و شكر اتخاذ
شد مبني بر بياعتمادي به فعاالن خصوصي بود كه خوشبختانه اكنون برعكس
شده است و وزارت جهاد كشاورزي همراهي خوبي با نهاد غيردولتي دارد ،اما كاش
همه اركان و اجزاي دولت اين رفتار جهادكشاورزي را الگو قرار ميدادند واجازه
نميدادند كه كار تأمين مالي كارخانهها با مشكل مواجه شود.
رديف

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1395

فروردين ارديبهشت

سال

1385

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1389

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1390

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0

94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0

نجم ص ن
ا ن في كارخاهناهي قند و شكر اريان

خرداد
111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
جمع

تير

205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25

مرداد
307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246

شهريور
192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391

مهر

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467

آبان

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517

آذر

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490

دي

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492

بهمن

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521

سفید(هزارتن)
78
637
348
103
27
0
6
0
0
0
49
0
1248

بها (دالر)
20,124,000
291,271,910
133,309,344
37,213,332
8,819,906
0
3,799,510
0
0
0
20,479,003
0
515,017,005

خام(هزارتن)
629
1,890
822
998
850
1805
1228
1680
1579
823
472
517
13293

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
517

واردات شکر از سال  84تا پايان آبان ماه سال 95به تفکیک خام و سفید
بها (دالر)
177,256,000
726,182,559
274,461,367
287,800,013
315,826,114
704,520,407
752,105,334
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
151,358,524
0
5,671,582,324

جمع

619

جمع واردات(هزار تن) بها جمع واردات (دالر)
197,380,000
707
1,017,454,469
2,527
407,770,710
1170
325,013,345
1101
324,646,020
877
704,520,407
1805
755,904,844
1234
1,072,413,608
1680
832,187,958
1579
377,470,440
823
171,837,527
521
249,823,888
517
6,436,423,216
14541
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

