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 ما ز ياران
چشم ياري داشتيم

 بهمن دانائی
اميد به آينده  اي بهتر، شاداب و سرزنده تر 
آرزوي هر فرد، سازمان و جامعه و سرزميني 
است. بدون اين حس و بدون چشم انداز روشن 
از روزهايي كه مي آيند، رخوت، سستي و كژانديشي 
بر رفتار آدمي استيال پيدا مي كند. پيامد اين 
وضع اخير راه پيمايي در سرازيري و رسيدن به 
كف انتظارات و آرزوهاست و معلوم است كه 
هيچ آدم، سازمان و جامعه اي عالقمند نيست 
در ته دره بيفتد و روزهاي ناخوش داشته باشد. 
رسيدن به روزهاي خوش و خرم در جامعه هاي 
پيچيده و درهم تنيده امروز اما به طور كامل 
در اختيار هيچ فردي قرار ندارد و بخش قابل 
اعتنايي از بدحالي وخوشحالي به رفتار ديگران 
امروز  پيوسته  بهم  دنياي  در  دارد.  بستگي 
نهاد دولت در برخي از سرزمين ها و جامعه ها 
از جمله جامعه ايراني به دليل نقش پررنگ 
و سهم بااليي كه در اعمال قدرت اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي دارد، خوش حالي وبدحالي 
گروه هاي اجتماعي و فعاليت هاي اقتصادي و 
نهادهاي غيردولتي از چگونگي رفتار وانديشه 

دولت متأثر مي شود.
ادامه در صفحه2

قاله
سرم

دداشت
يا

در صفحات دیگر می خوانید:

تک نرخی شدن ارز 
تأثیري درقیمت شکر 

ندارد
صفحه2

  امسال تولید شکر
 از 1/6 میلیون تن

فراتر می رود
صفحه3

فراز و فرودهای 
 15ساله صنعت

قند و شکر
صفحه4

اگر با دست فرمان سال 
1385 واردات مي شد به 

كجا مي رسیديم؟
صفحه8

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه خود اتكايي در مواد غذايي: 

دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم
آمارهاي انجمن بر تارك 

پژوهش هاي ملي
»اعتماد« يك مقوله كيفي سرنوشت ساز 
با  وآدمي  يكديگر  با  آدميان  مناسبات  در 
قول  است.  ديگر  طرف  از  قدرت  نهادهاي 
كه  هست  واقتصاد  سياست  در  مشهوري 
شعاع عملكرد هرفرد و سازمان و جامعه اي 
تا جايي كشيده مي شود كه اعتماد وجود 
داشته باشد. اين مقوله شريف اما پديده اي 
نيست كه به آساني به دست آيد و نياز به 
ممارست، تمرين، راستگويي، درست كرداري 

و پاك  انديشي دارد.
نهادهاي حكومتي در سرزمين هاي گوناگون 
و  غيرحكومتي  نهادهاي  به  سختي  به  اما 
غيردولتي اعتماد مي كنند. تجربه نشان داده 
است كه بخشي از سختگيري درباره اعتماد 
كردن دولت به نهادهاي غيردولتي تا جايي 
ناكارآمد  رفتار  برمي گردد  شرايط  به  كه 
است  شده  ديده  است.  غيردولتي  نهادهاي 
انجمن هاي  مثل  غيردولتي  نهادهاي  كه 
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 بوده اند. 
ادامه در صفحه2

حجت االسالم حسن روحاني در »جشن شكر گزاري برداشت 
توليد محصوالت  در  از خوداتكايي  ابراز خوشحالي  با  محصول« 
كشاورزي به ويژه محصول استراتژيك گندم اظهار كرد: جشن امروز 
يك افتخار بين المللي براي تبلور بزرگ ترين 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 مي آورند مي دانند امنيت غذايي يعني چه؟ مي دانند اگر 
گندم كم باشد و دشمن بخواهد به ما فشار بياورد چه مي شود. 
تأكيد  به ما  انقالب  امام راحل و هم رهبر  اين زمينه هم  در 
داشته اند. روحاني با بيان اينكه هر چه قدرت چانه زني ما در 
سطح جهاني بيشتر شود قدرت ملي ما هم افزايش پيدا مي كند 
تصريح كرد:  خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي مي تواند 
قدرت ملي، پايداري ملي و استقالل كشور و قدرت چانه زني ما 
را افزايش دهد.  رئيس دولت تدبير و اميد در بخش ديگري از 
اظهارات خود با اشاره به روزهاي آغازين دولت يازدهم گفت: 

درباره ذخاير گندم در كشور قبل از دولت يازدهم گزارش هايي 
وزارت  مسؤوليت  حجتي  آقاي  روزها  آن  در  مي رسيد  ما  به 
كشاورزي را نمي پذيرفت، آن روزها ما با برخي دوستان درباره 
كشاورزي جلسه گذاشتيم و گزارش هايي هم به ما مي رسيد كه 
ذخيره گندم كشور به 14 يا 15 روز رسيده و حتي ذخيره يك 

استان به 3 روز رسيده بود.
ادامه در صفحه3

بدترين تصميم هاي مالي در بهترين شرايط توليد

 850 میلیارد تومان
طلب كارخانه هاي قند را دولت بدهد

  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 مي كنند

كارخانه هاي قند رقمي معادل 850 ميليارد تومان از دولت 
بابت تحميلي كه براي دو تكه كردن نرخ شكر در سال 1393 
سال  در 3  دولت  از  طلب  ميزان  اين  دارند.  طلب  شد  انجام 
گذشته به مرور انباشت شده و شرايط كارخانه ها از نظر دخل 
و خرج از تعادل و توازن خارج شده است. اگر دولت محترم در 
همان سال 1393 كه رقم طلب هنوز به ميزان فعلي نرسيده 
فعلي  دشواري  با  امروز  مي كرد  حساب  تسويه  به  اقدام  بود 
ميليارد  هزار   16 حالي  در  محترم  دولت  نمي شديم.  مواجه 
كرده  اعتبار  تأمين  مشكل  داراي  كارخانه هاي  براي  تومان 
پرداخت با  كه  است  داده  قرار  را در صف هاي طوالني  آنها   و 

5درصد آن به كارخانه هاي قند مشكالت ده ها هزار چغندركار و 
كارگر دايمي و فصلي كارخانه هاي قند را مي شد حل كرد.

كارخانه هاي قند وشكر در 3 سال اخير با تالش گسترده و 
برنامه ريزي هاي وسيع، توليد را در حدود  45 درصد افزايش 
داده اند كه عالوه بر نگهداري ارزهاي گرانبها در داخل، به كاهش 

وابستگي كشور نيز كمك بزرگي شده است. در مقابل اين تالش 
و برنامه ريزي براي رشد توليد داخل اما معلوم نيست چرا برخي 
مديران از كنار معضل ايجاد شده براي صنعت قند و شكر به 
رودررو  زحمتكش  كشاورزان  با  را  آنها  و  كرده  عبور  سادگي 
مي كنند. تجربه تلخ عدم پرداخت بدهي كشاورزان در سال هاي 
1386 و1387 هنوز در حافظه ايرانيان مانده است كه منجر به 
سقوط توليد از حدود 1/3 ميليون تن به 500 هزار تن قند و 
شكر شد. سرچشمه گره اي كه بر كار اين صنعت افتاده است آن 
تصميم نادرست در سال 1393 بوده و بايد آن را قبل از اينكه 

پيامدهاي ناشناس داشته باشد باز كرد. 
و  شناخت  پايه  بر  رفتاري  با  مي توان  امروز  را  گره  اين 
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 تصميم هاي 
مالي از طرف برخي مديران دولتي در حالي اتخاذ شده است كه 

توليد قند وشكر در دوران طاليي خود قرار دارد.
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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 مي كند. براي يادآوري 
نگاهي به سال هايي از تاريخ معاصر داريم كه با شروع كار دولت 
هفتم در ايران آغاز مي شود. در دولت يادشده كه از 1376 كارش 
را شروع كرد شماري از مديران دولتي نشان دادند كه به توليد ملي 
عالقه دارند، سازوكارهاي تنظيم بازار كاالها و مناسبات را خوب 
مي شناسند و تمايل دارند در هر كاري با ديگران مشورت كنند و 

مجموعه كارهايشان برتوسعه و رشد ايران و منافع ملي باشد.
قند  با صنعت  مرتبط  فعاليت هاي  كه  بود  در چنين وضعي 
وشكر از رفتارهاي هيجاني و برپايه منافع خارجي ها دور شد و 
سازوكارها به مرور به قوام و دوام توليد داخل تنظيم شد. در حالي 
كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان قند و شكر و كشاورزان و 
دولت در سال هاي 1376 تا 1384 به نوعي سازگاري رسيده بودند 
و رضايت ذينفعان احساس مي شد اما از اواخر سال 1384 دولت 
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 
تلخ ترين روزها باشد. مقاومت جانانه مديران صنعت و كارخانه ها و 
برخي از مديران دولتي و برخي از قانونگذاران اما شرايط را برگرداند.

در حالي كه توليد شكر از حدود 1/3 ميليون تن در سال 1385 به 
حدود 500 هزار تن در سال 1387 سقوط كرده بود، اما توليد داخلي 
دوباره جان گرفت و در پايان كار دولت دهم نيز به 1/1 ميليون تن 
رسيد. نتيجه انتخابات رياست جمهوري در بهار 1392 اين بود كه 
دولتي با افكار و عقايد اعالم شده تازه بر سر كار آيد. هنگامي كه 
رئيس جمهور حجت االسالم 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 مي داد كه صنعت قند و شكر از همه ابعاد 

رشد و توسعه تكاملي را تجربه كند، اما متأسفانه چنين نشده است.
ياري  چشم  ياران  ز  »ما  مشهور  قول  به  بنا  كه  حالي  در 
داشتيم« اما غفلت ها و تصميم گيري هاي غيركارشناسانه،  كار را 
در ابعاد گوناگون به تنگناي تازه راهنمايي كرده است. در حالي 
كه كارخانه هاي توليد قند و شكر با سياست هايي برخاسته از خرد 
جمعي راه توسعه توليد را هموار كرده و توليد 1/1 ميليون تني قند 
و شكر در سال پاياني دولت دهم با رشدي حدود 46 درصد به 1/6 
ميليون تن در سال زراعي جاري مي رسد، اما متأسفانه كارخانه ها 
به جاي سودآوري بيشتر در گرداب قرض و وام ناشي از بدعهدي و 

تصميم هاي اشتباه افتاده اند. 

داستان تلخ از جايي شروع شد كه هرگز انتظار نمي رفت. يكي از 
وزارت جهاد  خارجي  و  داخلي  تجارت  در حوزه  فعال  ارشد  مديران 
كشاورزي برخالف روح كلي حاكم بر دولت كه تصميم گيري هاي مرتبط 
با هر فعاليت را منوط به همراهي نهاد صنفي مربوطه كرده است، آن فرد 
سيستم »قيمت هاي 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 كارخانه هاي قند و شكر بارها و بارها 
يادآوري شد اما كار ادامه پيدا كرد. نتيجه دو تكه كردن قيمت و البته 
بدعهدي هاي صورت پذيرفته اين شده است كه كارخانه هاي قند و شكر 
با وجود رشدهاي باالي توليد، از نظر مالي در شرايط بسيار نامساعدي 
قرار گيرند. نتيجه ادامه سياست ناكارشناسانه سال 1393 اين شده است 

كه كارخانه ها به كشاورزان بدهكارند و از دولت طلبكار.
در حالي كه طلبكاران كارخانه هاي قند و شكر گروهي از كشاورزان 
زحمتكش هستند كه حق خود را مي خواهند و بايد به آنها داده شود 
اما دولت 850 ميليارد تومان از طلب كارخانه ها را نمي دهد و دست به 
دست مي كند. عدم پرداخت بدهي دولت به كارخانه ها درحالي است 
كه مديران واحدهاي صنعتي براي ادامه كار با چغندركاران ناگزيرند 
با استقراض از بانك ها با نرخ هاي 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 واقع بين باشند 
و در تعيين قيمت مواد اوليه ونيروي كار مراعات كارخانه ها 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 كارخانه ها 
در نزد دولت، شكر توليد داخل با قيمت هاي پائين فروش مي رود كه 

اين نيز به زيان صنعت شده است.
مجموعه تصميم ها و رفتار دولت در 3 سال اخير برخالف انتظار 
بوده است و بيم آن مي رود كه برخي كارخانه ها از گردونه توليد 
خارج شده و به صف كارخانه هاي تعطيل شده بپيوندند. اين اتفاق 
برخالف روح حاكم بر وعده هاي رئيس دولت يازدهم و برخالف 
انتظارات است. در حالي كه در دولت هاي قبلي ساالنه حدود 300 
ميليارد تومان اعتبارات ارزان قيمت براي كارخانه هاي قند و شكر 
تخصيص داده مي شد تا اين واحدها در شرايط مالي مساعد باشند 

متأسفانه اين رقم نيز ناپديد شده و كار را بدتر كرده است.
وفاداري  توليد  افزايش  براي  به عهد خود  كارخانه ها  مديران 
كرده اند اما دولت محترم همراهي الزم را از خود بروز نداده است. 
... به نظر مي رسد دولت محترم قبل از هر رخداد تلخي در صنعت 
قند و شكر بايد با تصميم هاي پخته و كارشناسي شده نشان دهد 

كه پندارها و تصورات نسبت به دولت بر پايه صحت است.

ما ز ياران چشم ياري داشتیم  آمارهاي انجمن
بر تارك پژوهش هاي ملي

ادامه از صفحه اول
بخشي از اين بي اعتمادي البته ممكن 
است از سر ناكاربلدي نهادهاي غيردولتي 

نيز باشد.
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
فعاليت هاي  از  طوالني  سابقه  داشتن  با 
زير  از  اجتناب  و  كارشناسي  بر  مبتني 
در  خوشبختانه  ملي  منافع  گذاشتن  پا 
شكر  و  قند  صنعت  آمار  وتوزيع  توليد 
كارآزموده، ورزيده و مطمئن شده است 
آنچه اكنون در صحنه بيرون از اين انجمن 
ديده مي شود اعتماد نهادهاي ملي مثل 
يكي  عنوان  به  كشاورزي  جهاد  وزارت 
قند  با  مرتبط  و  مهم  وزارتخانه هاي  از 
وشكر، وزارت صنعت، معدن وتجارت و 
مجلس شوراي اسالمي به آمارهاي ارايه 

شده از طرف انجمن است.
از طرف  ارايه شده  گزارش  تازه ترين 
مركز پژوهش هاي مجلس كه نگاهي به 
آمارهاي مرتبط با توليد، توزيع و انتشار 
سال  از  شكر  قندو  اقتصاد  آمارهاي 
مي دهد  نشان  است   1395 تا   1380
جاي  در  انجمن  در  شده  توليد  آمار 
جاي اين گزارش و پژوهش ملي لحاظ 
كه  است  بزرگي  اتفاق  اين  است.  شده 
و  افتاده  ايران  معاصر  اقتصاد  تاريخ  در 
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 
افتخار  يك  شكر  و  قند  صنعت  بزرگ 
است كه با راستگويي در ارايه آمارهاي 
توانسته اند  خود  فعاليت هاي  به  مربوط 
اعتماد مراكز پژوهشي در سطح ملي و 
نهاد دولت را جلب كنند. مستدام باد راه 

كارشناسي.

به گفته رئيس هيأت مديره انجمن صنفی كارخانه های 
قند و شكر هم اكنون واردات شكر با ارز آزاد انجام می شود 
و مابه تفاوت ارز آزاد و ارز تك نرخی به اندازه ای نيست كه 

درقيمت شكر تأثير بگذارد.
عليرضا اشرف، رئيس انجمن قند و شكر در گفت و گو 
با »وبورس« گفت: هم اكنون واردات شكر با ارز آزاد انجام 
افزايش  درصد   3 نهايتاً  شود،  تك نرخی  ارز  اگر  می شود. 
بنابراين  داشت.  خواهيم  آزاد  ارز  به  نسبت  را  ارز  قيمت 
تأثيري در قيمت ها نخواهيم داشت. او افزود: نرخ جهانی با 
قيمت مصوب داخلی هماهنگی ندارد. اگر قيمت جهانی باال 
برود، قيمت داخلی نمی تواند با اين قيمت هماهنگ شود. 

را  بنابراين قيمت مصوب  باالست،  اكنون نرخ جهانی  هم 
نمی توان با نوسانات قيمت ارز پيش بينی كرد. البته بر اساس 
آمار واردات و توليد، در حال حاضر كسی به دنبال واردات 
نيست و توجيه اقتصادی ندارد. بنابراين برای سال 96، بايد 
تمهيداتی انديشيده شود كه قيمت واردات با قيمت داخلی 
برابری كند. رئيس هيأت مديره انجمن صنفی كارخانه های 
قند و شكر در ادامه گفت: هم اكنون توليدكنندگان از دولت 
300 ميليارد تومان مطالبه دارند. قرار بود 85 ميليارد تومان 
از اين بدهی كه مربوط به سال 93 می شد، هفته گذشته به 

كارخانجات داده شود، اما اتفاقی نيفتاده است.
او خاطرنشان كرد: اين بدهی در واقع يارانه 235 تومانی 

است كه دولت بايد برای هر يك كيلوگرم شكر به توليدكنندگان 
بدهد تا فروش در كارخانه كه هم اكنون 2520 تومان است 
با لحاظ شدن اين 235 تومان توجيه اقتصادی داشته باشد. 
اما اين يارانه ها از سال 93 پرداخت نشده است. همچنين هم 
اكنون به دليل كاهش تقاضا در بازار داخلی، توليدكنندگان 

از قيمت 2520 تومان تا 2400 تومان تخفيف نيز می دهند.

رئيس هيأت مديره انجمن قندوشكر:

تک نرخی شدن ارز تأثيري درقيمت شكر ندارد
 شكر زير قيمت مصوب معامله می شود
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پيدا  دست  حدودی  تا  خود  اهداف  به  نيز  شكر  توليد  در 
كرده ايم. مجموع توليد شكر ما از چغندر قند و نيشكر در سال 
92 يك ميليون و 110 هزار تن بود. پيش بينی ما اين است كه 
امسال توليد شكر ما از مرز يك ميليون و 600 هزار تن عبور كند، 
در حالی كه سطح زير كشت اصالً اضافه نشده، بلكه عملكرد در 
هكتار بهبود يافته است و بخشی از توليد چغندر قند با تغيير 
فصل كشت، از بهاره به پاييزه از 30 تن در هكتار به 50 تن 

رسيده است. 
يك  در  جهادكشاورزی  وزير  معاون  بخشنده   عبدالمهدی 
گفت وگوی مفصل در باره كشاورزی ايران در شرايط جديد و 
اهداف و برنامه های اين وزارتخانه در باره اقتصاد و صنعت شكر 
ضمن بيان مطالب باال در پاسخ به اين ادعا كه شما می گوييد 
وضعيت خوبی داريم، اما شاهد بوديم در ماه مبارك رمضان امسال 
با كمبود شكر و افزايش قيمت اين محصول در بازار مواجه بوديم و 
حتی پس از واردات شكر توسط بازرگانی دولتی و عرضه فراوان در 
بورس، باز قيمت در بازار چندان كاهش نيافت توضيح داد: در يك 
مقطعی يك سكته يك ماهه ايجاد شد. وزارت جهاد كشاورزی 
يك كار اصولی را در بحث واردات شكر آغاز كرده و ما واردات شكر 
و روغن را به توليد داخل گره زديم. اكنون فقط مجوز واردات شكر 
را به اشخاص حقوقی كه خود توليدكننده شكر هستند می دهيم 
و با اين سياست، متأسفانه عده ای مقابله می كنند، اما ما كوتاه 
نيامديم. گفته ايم تمام كارخانجات توليدكننده شكر به تناسب 
سهم شان از توليد، سهمی هم از واردات به آنها داده شود؛ يعنی 
اگر واردات حاشيه سودی دارد نصيب توليدكننده داخلی كه با 

مشقت فراوان توليد می كند بشود.
قبالً شكر توسط 2، 3 تاجر مشخص وارد می شد و سود شيرين 
آن به جيب اين افراد می رفت. پيش از اين، كارخانجات شكر چند 
سال بيكار بودند اما اكنون شكر خام يا شكر زرد را وارد می كنند 
و آن را فرآوری می كنند. او در باره اقتصاد مقاومتی و كشاورزی 

ياد آورشد: ابالغيه اقتصاد مقاومتی 24 بند دارد كه 2 بند آن به 
طور مستقيم و 5، 6 بند آن به طور غيرمستقيم به وظايف وزارت 
جهاد كشاورزی در اين حوزه اشاره دارد. آنچه كه مستقيم به ما 
مرتبط می شود، برقراری امنيت غذايی در كشور است و ديگر، 
تأمين و توليد نهاده های كشاورزی در كشور است و در همين 
راستا در سال 94 كه به عنوان مثال بسته ای را به ستاد راهبردی 
اقتصاد مقاومتی ارائه كرده ايم كه شامل 24 پروژه بزرگ می شود 
كه نمونه آن پروژه افزايش خوداتكايی در محصوالت راهبردی 
است كه شامل محصوالتی همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ و 

تخم مرغ می شود. 
منابع ريالی ما مشخص شده است، اما دولت در حد مقدورات 
خود در قالب بودجه سنواتی سال 95 يا 96 رديفی برای آن 
درنظر گرفته است، در عين حال مصوب شده است كه اولويت 
پروژه  اين 14  به  وزارت جهاد كشاورزی  در  بودجه  تخصيص 
اختصاص يابد، چرا كه شايد بيش از 100 پروژه در زيربخش های 
مختلف در دست اجرا داريم. هدفگذاری كه اكنون ما كرده ايم و 
قرار است طی 10 سال 70 درصد از روغن مورد نياز كشور را 
خودمان تأمين كنيم، در دولت هشتم انجام شده بود در سال 
83ـ84 تا 16 درصد نياز داخل را توليد می كرديم و بعد رها شد. 
در نهايت، تنظيم كسری منفی تراز تجاری كشور هدف اصلی 
ماست و تراز تجاری در بخش كشاورزی از منفی 8.8 ميليارد دالر 
در سال 92به منفی 5 ميليارد دالر در سال 93 رسيده و در سال 
94 به منفی 3.4 ميليارد دالر كاهش يافت و مفهوم آن اين است 
كه طی سال های گذشته حدود 5 ميليارد دالر از محل واردات 
بخش كشاورزی صرفه جويی شده است. ما در يك افق 10 ساله 
و در جهت اقتصاد مقاومتی متعهد شده ايم كه تراز تجاری بخش 
كشاورزی را به صفر برسانيم. بخشنده در جواب اين پرسش كه 
برخی اعتقاد دارند كه از زمان اجرای قانون انتزاع و واگذاری بخش 
بازرگانی محصوالت استراتژيك به وزارت جهاد كشاورزی، تنظيم 
بازار مانند يك بچه يتيم شد تا جايی كه وزارت جهاد می گويد من 
از توليد تا توزيع در بازار را برای تو دارم، وزارت صنعت هم از خدا 
خواسته هر بار در مورد تنظيم بازار سؤال كرديم، می گويد اين 
موضوع به من ربطی ندارد. برخی معتقدند انحالل وزارت بازرگانی 
و سپردن بخش تنظيم بازار به وزارت صنعت و سپس به وزارت 
جهاد كشاورزی كار اشتباهی بود و برخی هم می گويند وزارت 
جهاد به زمان نياز دارد تا سعی و خطا كرده و بتواند تنظيم بازار را 
مديريت كند. شما به عنوان معاون برنامه ريزی و اقتصادی وزارت 
جهاد در اين مورد چه كرده ايد؟ تأكيد كرد در قانون تمركز وظايف 
)انتزاع( دقيقاً مرزبندی وظايف مشخص شده و وظيفه ما )وزارت 
جهاد كشاورزی( تنظيم عمده بازار است نه در خرده فروشی، چرا 

كه ابزار آن هم در اختيار ما نيست.

معاون وزير جهاد كشاورزی

دولت نرخ  خريد  امسال تولید شکر از 1/6 میلیون تن فراتر می رود
تضمينی را به قيمتی 

ابالغ كند كه باعث دل 
نگرانی كشاورزان نشود

وزير جهاد كشاورزی با بيان اينكه درباره 
نرخ امسال خريد تضمينی گندم در شورای 
اقتصاد صحبت شده است، گفت: اين نرخ ها 
بايد به شكلی ابالغ شود كه منجر به پايداری 

توليد و عدم دلنگرانی كشاورزان شود.
گراميداشت  مراسم  در  حجتی  محمود 
هفته پژوهش وزارت جهاد كشاورزی اظهار 
در  بهره وری  افزايش  شاهد  امروز  اگر  كرد: 
نتيجه  امر  اين  هستيم  كشاورزی  بخش 
بخش  پژوهشگران  پژوهشهای  و  تحقيقات 
كشاورزی به حساب می آيد. وی افزود: ما از 
طريق پژوهشگران توانسته ايم حلقه ای ميان 
تحقيقات، دانشگاه و اجرا ايجاد شده است كه 
در مقايسه با گذشته توانستيم پای دانشجويان 
را به مؤسسات و عرصه های كشاورزی بيشتر 
باز كنيم. وزير جهاد كشاورزی ادامه داد:  با 
بخش  پای  توانستيم  علوم  وزارت  همكاری 
خصوصی را به تحقيقات كشور باز و برخی امور 
را واگذار كنيم و در واقع در بخش تحقيقات 

كشاورزی چابكسازی صورت گرفته است.
بخش  پژوهشگران  تالش  اگر  گفت:  حجتی 
اينكه  بر  عالوه  اكنون  نبود  كشور  كشاورزی 
افزايش توليد نداشتيم بلكه كاهش توليد را شاهد 
بوديم زيرا منابع طبيعی به دليل برداشت روزانه 
به  منجر  جديد  دستاوردهای  و  می يابد  كاهش 
می شود.  كشاورزی  در  توليد  افزايش  و  حفظ 
سؤاالت  به  پاسخ  در  مراسم  اين  پايان  در  وی 
خبرنگاران در خصوص عدم اعالم نرخهای خريد 
تضمينی محصوالت كشاورزی اظهار كرد: وزارت 
جهاد كشاورزی پيشنهادات خود را در خصوص 
نرخهای خريد تضمينی در مردادماه سالجاری به 
دولت ارائه كرده و در كنار اين امر نيز صحبت های 
زيادی صورت گرفته است، اما هنوز تا اين ساعت 
نرخ ها ابالغ نشده است. وزير جهاد كشاورزی گفت: 
به  بايد  كشاورزی  محصوالت  تضمينی  نرخ های 
شكلی ابالغ شود كه برای روند توليد مناسب و باعث 
پايداری و عدم دلنگرانی كشاورزان شود. حجتی 
تأكيد كرد: در شورای اقتصاد نيز در مورد نرخ های 
خريد تضمينی محصوالت كشاورزی صحبت شده 
اما هنوز منجر به ابالغ نشده است. وی در پايان 
گفت: ما به عنوان وزارت جهاد كشاورزی در دولت 
آنچه برای اعالم نرخ های خريد تضمينی الزم بوده 
پيگيری كرده ايم و با توجه به شرايط فعلی بنده 

ديگر نظری در اين خصوص ندارم.

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

10200 هزار تن سال آخر برنامه مي رسد.

يك محاسبه ساده نشان مي دهد رشد متوسط ساالنه 
23 درصدي 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 6732 هزار تن در سال اول برنامه 
توسعه ششم با رشدي معادل 11 درصد در 5 سال بايد به 
7500 هزار تن برسد كه نسبت به رشد توليد چغندرقند 

هدف كمي پاييني به حساب مي آيد.
ادامه در صفحه 7

كميسيون تلفيق برنامه ششم تصويب كرد

رشد 115 درصدي توليد چغندرقند در 5 سال منتهي به آخر برنامه ششم
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گزارش مركز پژوهش های 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 مي شود 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 فرآورده هاي غذايي از سوي ديگر، اين محصول را به يك ماده شاخص و مهم 

در صنايع غذايي تبديل كرده است.
سهم قند و شكر در تأمین منابع مواد غذایي و كالري مصرفي در ایران    )درصد(

 تولید قند و شكر
شكر از دو منبع چغندرقند و نيشكر تأمين مي شود. اين دو محصول قندي تأمين كننده 
استان  توليدي در كشور در  نيشكر  قند وشكر هستند. عمده  اوليه كارخانه هاي  ماده 
خوزستان توليد مي شود و با توجه به خواهش هاي اكولوژيك اين محصول از نظر كمي 
قابليت توسعه زيادي در ساير استان ها ندارد و فقط افزايش توليد در واحد سطح را براي 
توسعه آن مي توان متصور بود. اما كشت چغندرقند در بسياري از استان هاي كشور و اغلب 
مناطق رشته كوه هاي البرز و زاگرس و كوهپايه هاي آن مانند:  اصفهان، فارس، چهارمحال و 
بختياري، همدان، كرمانشاه، خوزستان، آذربايجان غربي، خراسان شمالي و خراسان رضوي 

از جايگاه مهمي در كشاورزي اين استان ها برخوردار است.
  میزان تولید بزرگ ترین تولیدكنندگان شكر جهان در سال 2015 

و متوسط 15 ساله  )میلیون تن(

كشورهاي برزيل، هند، اتحاديه اروپا، تايلندو چين بزرگ ترين توليدكننده شكر در دنيا 
هستند و كشور برزيل با توليد ساليانه 29 ميليون تن شكر بزرگ ترين توليدكننده در 
دنياست و در حدود 20 درصد از كل شكر توليدي دنيا را به خود اختصاص داده است. در 
مجموع 5 كشور مورد اشاره در حدود 55 درصد از كل شكل توليدي دنيا را توليد مي كنند.

میزان تولید، سطح زیر كشت و عملكرد نیشكر از سال 1380 تا 1394 و 
پیش بیني عملكرد سال 1395

در بازه زماني مورد بررسي به طور متوسط ساليانه 65 هزار هكتار از اراضي كشور زير 
كشت نيشكر بوده كه اين مقدار از 36/8 هزار هكتار در سال 1380 به 87 هزار هكتار در 
سال 1394 افزايش يافته است. ميزان توليد اين محصول هم از 3/1 ميليون تن در سال 
1380 به بيش از 7/4 ميليون تن در سال 1394 رسيده است. پيش بيني توليد نيشكر 8 

ميليون تن براي سال 1395 مي باشد.
تغییرات عملكرد نیشكر از سال 1380 تا 1394   )كیلوگرم در هكتار(

در بازه زماني مورد بررسي عملكرد نيشكر حدود 78/8 تن در هكتار بوده است، در اين 
مقطع بيشترين عملكرد در سال 1383 با 97 تن در هكتار و پايين ترين ميزان عملكرد در 

سال 1388 حدود 48/8 تن در هكتار ثبت شده است.
میزان تولید، سطح زیر كشت و عملكرد چغندر قند از سال 1380 تا 1394 در كشور

در بازه زماني بين سال هاي 1380 تا 1394 به طور متوسط 4/5 ميليون تن چغندر 
در كشور توليد شده است كه بيشترين توليد مربوط به سال 1381 با 6/1 ميليون تن و 
پايين ترين ميزان توليد در سال 1387 با 1/8 ميليون تن رخ داده است. پيش بيني مي شود 

در سال 1395 حدود 6 ميليون تن چغندرقند در كشور توليد شود.
تغییرات عملكرد چغندر قند آبي از سال 1380 تا 1394  )كیلوگرم 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 1380 به بيش از 53 تن در سال 1394 افزايش يافته است. در اين 

بازه زماني متوسط عملكرد چغندرقند در حدود 37 تن در هكتار بوده است.
میزان تولید شكر از سال 1380 تا 1394 و پیش بیني عملكرد سال 1395 )هزار تن(

توليد شكر داخلي در بازه زماني بين سال هاي 1380 تا 1395 تحت تأثير سياست هاي 
مختلفي كه توسط متوليان بخش كشاورزي اتخاذ شده، با نوساناتي همراه بوده است. در سال هاي 
ابتدايي دهه 80 روند توليد شكر داخلي افزايشي بود، اما بعد از تغيير رويكرد حمايت از توليد 
داخلي، بعد از سال 1384 و حمايت از واردات، توليد شكر در داخل به شدت آسيب ديد و در 
سال 1387 به حداقل مقدار خود در دوره مطالعه رسيد. بر اساس اعالم انجمن صنفي كارخانجات 

قند وشكر ايران متوسط توليد شكر در اين بازه زماني حدود 1/12 ميليون تن بوده است.

 تجارت قند و شكر
به طور متوسط ساليانه بالغ بر 50 ميليون تن شكر در دنيا تجارت مي شود كه بيش از 
19 ميليون 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 رتبه هاي 
بعدي بزرگ ترين تأمين كنندگان شكر بازارجهاني قرار دارند. در سال 2015 هم كشور 
برزيل با صادرات بيش از 24 ميليون تن شكر بزرگ ترين صادركننده شكر دنيا بوده است.

مهم ترين واردكننده شكر در دنيا در 15 سال اخير امريكاست كه ساليانه در حدود 2/4 ميليون 
تن شكر وارد مي كند، بعد از اين كشور با فاصله كم كشور اندونزي است كه در بازه زماني مورد 
بررسي بيش از 2/3 ميليون تن شكر وارد كرده است. كشورهايي مانند چين،  امارات متحده عربي 
و اتحاديه اروپا در رتبه هاي بعدي واردات شكر قرار دارند. اما در سال 2015 كشور چين با واردات 
بيش از 5/1 ميليون تن شكر به بزرگ ترين واردكننده اين محصول در دنيا تبديل شده است. تا 
قبل از سال 1384 ميزان واردات شكر در ايران تا حد بسيار زيادي تحت كنترل بود، اما از اين 
مقطع زماني با توجه به تغيير در سياست هاي بخش كشاورزي و همچنين سياست هاي تجاري 
دولت، ميزان واردات آن به شدت افزايش يافت و ميزان واردات اين محصول از 149 هزار تن در 
سال 1383 به بيش از 2/5 ميليون تن در سال 1385 افزايش يافت. در مجموع در بازه زماني 

مورد مطالعه 21 ميليون تن شكر به ارزش 8/1 ميليارد دالر به كشور وارد شده است.
تراز تجاري وزني شكر از سال 1380 تا 1394   )هزار تن(

تراز تجاري شكر به عنوان يك محصول اساسي در بازه زماني مورد مطالعه همواره منفي بوده 
است، بدترين شرايط تراز تجاري مربوط به سال هاي 1385 با تراز تجاري منفي 2/5 ميليون تن 
و حداقل آن در سال 1383 با ترازي در حدود منفي 148 هزار تن شكل گرفته است. آمارهاي 
گمرك جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد كه بيشترين واردات شكر در ايران در بازه زماني 
سال هاي 1380 تا 1393 در شهريورماه صورت گرفته است و كمترين واردات مربوط به آبان ماه 

است. در مجموع ميزان واردات شكر در 6 ماه اول سال بيشتر از 6 ماه دوم سال مي باشد.
متوسط سهم كشورهاي مختلف در تأمین شكر وارداتي ایران از سال 1380 تا 1394  )درصد(

كشور امارات مهم ترين مبدأ واردات به ايران بوده است در حالي كه اين كشور توليد شكر ندارد. 
كشور امارات در بازه زماني مورد بررسي بيش از 40 درصد از شكر مورد نياز ايران را تأمين كرده 
است و كشور برزيل و سوييس در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. اين آمار نشان مي دهد كه در 
بازه زماني سال 1380 تا 1394 مهم ترين تأمين كنندگان شكر ايران دو كشور سوئيس و امارات 
با سهمي حدود 55 درصد بوده اند. در حالي كه اين دو كشور با استفاده از شرايط به وجود آمده 
در اثر تحريم ها به عنوان كشور ثالث وارد معامالت شكر ايران شده اند. بررسي روند تغييرات سهم 
كشورهاي مختلف در تأمين شكر وارداتي ايران نشان مي دهد كه از سال 1384 به بعد سهم 
كشورهاي واسطه اي در واردات شكر به تدريج افزايش يافته است و در مجموع دو كشور سوئيس 
و امارات بيش از 76 درصد از شكر وارداتي ايران را در سال 1394 تأمين كرده اند. اين در حالي 
است كه سهم كشور برزيل به عنوان يكي از بزرگ ترين توليدكننده هاي شكر از 65 درصد در سال 

1381 به 0/1 درصد در سال 1394 كاهش يافته است.
 ذخایر 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 مي كند، در سبد غذايي از اهميت 
بااليي برخوردار است. به همين دليل دولت به عنوان يك كاالي استراتژيك اين كاال را 
ذخيره سازي مي كند. بر اساس اطالعات ارايه شده توسط شركت بازرگاني دولتي در بازه زماني 
بين سال هاي 1386 تا 1394 بيشترين ذخيره شكر در سال 1386 با 607 هزار تن موجودي 
پايان دوره ثبت شده است و كمترين ذخيره مربوط به سال 1390 با 2 هزار تن در پايان دوره 

بوده است. در اين بازه زماني متوسط ذخاير موجود كشور حدود 321 هزار تن بوده است.

 ضریب خوداتكایي
در بازه زماني مورد بررسي به طور متوسط ضريب خوداتكايي شكر در حدود 55 درصد 
بوده است. بيشترين ضريب خوداتكايي در سال 1383 و پايين ترين آن در سال 1387 رخ 
داده است. روند تغيير ضريب خوداتكايي شكر از سال 1391 تا 1394 افزايشي بوده است و 
از 41 درصد به بيش از 76 درصد رسيده است در حالي كه برنامه هاي در نظر گرفته شده 
براي اين محصول براي سال 1394 حدود 60 درصد بوده و در سال 1394 كشور در توليد 

شكر به اهداف خود در سال 1399 دست يافته است.

 میزان نیاز داخلي
)جدول 48( میزان نیاز به شكر از سال 1395 تا 1399   )هزار تن(

ميزان نياز داخلي در سال هاي 1395 تا 1399 بر اساس سرانه اعالمي وزارت جهاد 
كشاورزي كه 29 كيلوگرم در سال مي باشد محاسبه شده است. 
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مديرعامل شركت بازرگاني توسعه 
نيشكرتحليل كرد 

كاهش قيمت و امكان خريد 
در بورس كاال

مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر 
چغندر،  برداشت  فصل  به  باتوجه  گفت: 
سرما،  فصل  شروع  و  شكر  توليد  افزايش 
بازار شكر به كلي متعادل شده و با افزايش 
عرضه شكر در بورس كاال، مصرف كنندگان 
به راحتي مي توانند نيازهاي خود را از بورس 
تأمين كنند. عليرضا حميدي در خصوص 
به  بيان كرد:  بازار و قيمت شكر  وضعيت 
فصل  شروع  و  استراتژيك  ذخاير  لحاظ 
توليد، كمبودي در كشور وجود ندارد و با 
پايان يافتن فصل گرم سال و كاهش توليد 
نوشيدني و بستني، تقاضا كاهش يافته و 
را  افت  محسوسي  ميزان  به  نيز  قيمت ها 
تجربه كرده اند. البته ناگفته نماند با توجه 
به اينكه در ماه محرم قرار داريم اين كاهش 
قابل مالحظه اي  به مقدار  تقاضا  قيمت و 
كنترل شده است اما بطور معمول هميشه 
در فصل سرد سال تقاضا نسبت به تابستان 

كاهش مي يابد. 
حميدي در رابطه با عرضه شكر در بورس 
كاالي  هر  مانند  شكر  گفت:  ايران  كاالي 
ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست؛ اما 
برخي كاالها در شرايط فصلي دچار تغيير 
مي شوند كه شكر نيز از اين قاعده مستثني 
معامله  براي  كاال  بورس  شرايط  نيست. 
بهتر  شكر  جمله  از  مختلف  محصوالت 
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 همه چيز 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 مي شود 
محصول  اين  قيمت  مي شود  پيش بيني  و 
مديرعامل  پيدا  كند.  كاهش  بازهم  بازار  در 
بر  تأكيد  با  نيشكر  توسعه  بازرگاني  شركت 
واسطه گرها وجود  همچون  عواملي   اينكه 

تأثير  قيمت شكر را در ماه هاي اخير تحت 
قرار داد، اظهار كرد: در زمان كاهش قيمت 
واسطه گران با سودجويي، اقدام به خريد شكر 
بازار  در  آن  عرضه  عدم  با  و  مي كنند  خام 
موجب كمبود اين محصول در بازار مي شوند 
و بعد از اينكه بازار با كمبود شكر مواجه شد با 
قيمت هاي غيرمنطقي به عرضه شكر در بازار 
مي پردازند كه اين اتفاق ها با عرضه پرحجم 
فعاالن  تمام  آشنايي  و  كاال  بورس  در  شكر 
كلي حذف  به  بورس  معامالت  روند  با  بازار 
خواهد شد و توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
مي توانند به خوبي از ظرفيت هاي بورس براي 

تأمين نياز و تعادل بازار استفاده كنند.

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 محكم تر در مسير خود اتكايي و استقالل كشور حركت كند. 

رئيس جمهور افزود:  آقاي حجتي در روزهاي اول دولت توصيه 
مي كرد 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 عده اي نسبت به دولت غيرمنصفانه 
حرف مي زنند ما چاره اي 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 قدم هاي بسيار خوبي براي توليد گندم برداشتيم. در سال 
92، 97 ميليون تن محصوالت كشاورزي توليد كرديم كه اين رقم 

امسال به 117 ميليون تن رسيده است. 
وي تأكيد كرد:  پيشرفت در يك سال مهم است اما مهم تر از آن 
تداوم مهم است. در سال 94 كشاورزي 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 
5/4 دهم 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 5 درصد رسيده واميدواريم كه 

بخش كشاورزي به باالي 5 درصد رشد كند. 
وي با تأكيد بر اينكه حفظ آب و خاك براي ما اهميت بسياري 
دارد و اگر اين دو را از دست بدهيم همه چيز را از دست داده ايم 
خاطرنشان كرد: ما دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم و نبايد 
بگذاريم خاك از بين برود. خاك بزرگ ترين سرمايه ما است در 
حالي كه كشورهاي جنوبي خليج فارس با لنج خاك ايران را به 
كشورهاي خود مي برند. 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 مي كنند. ما شاهد حركت خوبي در 
بخش كشاورزي هستيم كه بايد در اين مسير با برنامه ريزي دقيق 
ادامه دهيم و از كشاورزي حمايت كنيم. روحاني در پايان گفت:  ما 
دو جا به بخش كشاورزي يارانه مي دهيم يك جا وقتي از كشاورز 

گندم مي خريم و يك جا وقتي به نانوايي ها گندم مي فروشيم. ما 
امسال قيمت تضميني گندم را افزايش نمي دهيم و البته بايد قدرت 

رقابتي خود را در دنيا حفظ كنيم.

 پایداری در تولید كشاورزی را دنبال می كنیم 
وزير جهاد كشاورزی گفت: داشته هايمان در كشور بسيار بيشتر 
از نداشته هايمان است و اينكه برخی می گويند در منطقه ای كم آب 
و خشك قرار داريم، بهانه ای برای تنبلی و بی كفايتی است وگرنه با 

مديريت می توانيم افزايش توليد داشته باشيم.
محمود حجتی صبح امروز در جشن برداشت محصول كه در 
سالن اجالس سران در تهران با حضور رئيس جمهور كشورمان 
برگزار شد، گفت: علی رغم همه محدويت هايی كه دولت يازدهم 
در منابع مالی و اعتبارات با آن مواجه بود، پرداخت پول گندم به 
كشاورزان صورت گرفت.وی با اشاره به اينكه امسال دولت 14 هزار 
و 700 ميليارد تومان منابع برای پرداخت مطالبات گندم كاران بايد 
در نظر می گرفت، خاطرنشان كرد: اين در حالی است كه در سال 
92 اين رقم 4 هزار ميليارد تومان بود، يعنی دولت حدود 4 برابر بايد 
بودجه برای اين امر اختصاص می داد.حجتی با تأكيد بر اينكه توليد 
محصوالت كشاورزی را هم برای نگهداری از محيط زيست و هم 
برای ايجاد اشتغال و ثروت ملی ادامه خواهيم داد، افزود: صادرات 
محصوالت كشاورزی را هم تقويت خواهيم كرد و بايد روزی برسد 
كه در بخش محصوالت باغی در بازارهای جهانی حرف برای گفتن 
داشته باشيم.وزير جهاد كشاورزی با انتقاد از برخی سخنان مبنی 
بر اينكه كشور خشك و كم  آبی هستيم، تصريح كرد: اما نبايد اين 
حرف را با تنبلی يا بی كفايتی خودمان ادامه دهيم.وی به كشور هلند 
به عنوان نمونه اشاره كرد و گفت: اين كشور مساحتش به اندازه سه 
استان شمالی ما است و 17 ميليون نفر جمعيت در 42 هزار هكتار 
مترمربع زندگی می كنند، ولی 82 ميليارد يورو صادرات محصوالت 
كشاورزی اين كشور است كه دومين كشور صادركننده محصوالت 

كشاورزی بعد از آمريكا است.
حجتی تأكيد كرد: كه اگر از آب و خاك مان استفاده كنيم، قطعاً 
ظرفيت های بالقوه ای وجود دارد كه بايد داشته  هايمان را مديريت 
كنيم، چرا كه كسری ها زياد است، اما داشته هايمان خيلی بيشتر 
از نداشته هايمان است.به گفته حجتی موضوع پايداری در بخش 
كشاورزی يكی از نكاتی است كه بايد به آن توجه كنيم و به سادگی 

از آن عبور نكنيم.
افزايش توليد گندم را به مدد بارش های مناسب عنايت  وی 
تا  كرد،  اميدواری  اظهار  و  دانست  كشاورزان  زحمات  و  خداوند 

پايداری در توليدات محصوالت كشاورزی به ويژه گندم ادامه يابد.

دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستیم
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رشد 115 درصدي 
 توليد چغندرقند

 در 5 سال منتهي به 
آخر برنامه ششم

ادامه از صفحه 3
 برخي از مواد برنامه

به  كه  مصوبه  اين   17 بخش  در 
ماده  چند  دارد  اختصاص  »كشاورزي« 
از  برخي  كه  است  شده  گنجانده  قانوني 
آنها مي تواند اثرگذار و سرنوشت ساز باشد. 
به طور مثال ماده 41 اصرار دارد: »دولت 
اهداف  به  حصول  براي  است  موظف 
جهت  در  مقاومتي  اقتصاد  سياست هاي 
تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در 
محصوالت اساسي زراعي، دامي و آبزي به 
ميزان 95 درصد در پايان برنامه و افزايش 
توليدات كشاورزي به ويژه محصوالت داراي 
تجاري  تراز  به  رسيدن  صادراتي،  مزيت 
مثبت، تقويت و تكميل زنجيره هاي توليد 
و توسعه صادرات و ارتقاي بهره وري آب و 
خاك اقدام هايي كه در اين اليحه آمده است 

را انجام دهد.
در ماده 42 نيز آمده است: »الف- به 
كاالي  بازار  التهاب هاي  كاهش  منظور 
غيرعادي  نوسان هاي  كاهش  و  اساسي 
منظور  به  و  كشاورزي  فصلي محصوالت 
كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي 
در گردش و هزينه هاي قبلي مورد استفاده 
در سياست هاي تنظيم بازار وتأمين ذخاير 
استراتژيك، شركت بازرگاني دولتي ايران 
از شركت هاي مسؤول تنظيم  يا هر يك 
به  ماده  اين  مشمول  محصول  هر  بازار 
تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب 
مورد بر اساس برآوردهاي ماهانه، فصلي 
و ساالنه عرضه داخلي وتقاضاي هر يك 
موقعيت  اتخاذ  به  نسبت  محصوالت،  از 
قراردادهاي  در  فروش  يا  خريد  مناسب 
آتي،  پيمان  استاندارد،  موازي  سلف 
قراردادهاي آتي يا قراردادهاي اختيار معامله 
روي هر يك از دارايي هاي مشمول صدر 

اين ماده اقدام كند.«
به نظر مي رسد تا روزي كه اين اليحه 
كه  هست  فرصت  آيد  بيرون  مجلس  از 
تشكل هاي كشاورزي آنچه صالح است را 
تهيه و دراختيار كميسيون هاي مربوطه 
قرار دهند. سپري شدن اين زمان مناسب 
سخت تر  را  شرايط  آن  نهايي  وتصويب 

خواهد كرد.

معاون زراعت وزير جهاد كشاورزی گفت:  3 - 4 سال است كه 
به صنايع قند و شكر توجه چندانی نكرده ايم و اين صنايع اكنون 
نزديك به صدها ميليارد تومان بابت تفاوت نرخ خريد تضمينی از 

دولت طلبكار هستند.
عباس كشاورز در مورد وضعيت پرداخت كارخانه های قند و شكر 
به كشاورزان به خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: سال سومی است 
كه صنايع قند و شكر از مطالبات به حقشان محروم هستند، چرا 
كه چغندر توليدی كشاورزان كااليی صنعتی است و اگر از صنايع 
قند و شكر هم حمايت نشود، دو سر ضرر خواهد بود.وی افزود: 
قيمت های قند و شكر كه توسط سازمان حمايت مصوب می شود، 
بسيار سخت گيرانه بوده و دولت در اين زمينه حساس است، از 
طرفی كارخانجات بابت تفاوت قيمت چغندر سه سال است كه 

550 ميليارد تومان از دولت طلبكار هستند و همين امر سبب 
می شود كه نتوانند پول چغندركاران را بپردازند. معاون زراعت وزير 
جهاد كشاورزی صنايع قند و شكر را صنعتی رو به رشد دانست و 
 گفت:  اگر بخش صنعت با ما همراهی كند خوداتكايی شكر ظرف

3 -4 سال آينده دور از انتظار نيست.وی با اشاره به اينكه كشت 
بهاره چغندر قند را محدود كرده ايم،  افزود: تمركز ما به افزايش كشت 
پاييزه چغندر قند است و همچنين به آمايش سرزمينی هم توجه 
می كنيم، چرا كه از نظر اقتصادی صحيح نيست كه چغندر ايالم را 
به كارخانه قند خراسان حمل كنيم، در عين حال بايد در مناطق 
جنوبی و مناطق گرم هم كارخانه ايجاد كنيم. كشاورز گفت: با توجه 
به وضعيت آب و هوا و خاك جنوب امكان كشت 50 هزار هكتار 

چغندر قند وجود دارد كه ما را به مرز خودكفايی شكر می رساند.

معاون زراعت وزير جهاد كشاورزی خبر داد

طلب صدها ميليارد تومانی كارخانجات قند و شکر از دولت

رسيدگی  دولت  تالش  گفت:  تجارت  و  معدن   ، وزير صنعت 
به مسايل و مشكالت شركت ها و كارخانه هايی است كه در روند 

فعاليت با مشكل روبه رو شده اند.
كارخانه قند شمال خوزستان در كيلومتر هفت جاده شوش، 
دزفول بزرگترين كارخانه قند چغندری در خاورميانه است كه پس 

از واگذاری به بخش خصوصی از سال 1382 تعطيل شد.
دولت يازدهم به منظور احيا و راه اندازی مجدد اين كارخانه از 
محل صرفه جويی يارانه ها تاكنون بيش از 200 ميليارد ريال هزينه 
كرده است. محمدرضا نعمت زاده در بازديد از روند بازسازی كارخانه 
قند دزفول در شهرستان شوش در شمال خوزستان افزود: كارخانه 
قند دزفول كه در گذشته از ظرفيت بااليی در زمينه توليد شكر از 
چغندرقند داشت و سال ها تعطيل بوده قابل بازسازی تشخيص 

داده شده و روند بازسازی آن از سال 1394 آغاز شد.
وی گفت: به منظور نوسازی اين كارخانه كه به بخش خصوصی 
واگذار شده بود عالوه بر كمك و مساعدت وزارت دادگستری، از 
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران درخواست كمك شد و تا 
امروز اقدام خوبی در راستای بازسازی و راه اندازی اين كارخانه مهم 
توليد شكر صورت گرفته است. نعمت زاده با تقدير از تالش و زحمات 
مجموعه ای كه برای بازسازی و راه اندازی اين كارخانه وارد عمل 
شده اند اظهار كرد: راه اندازی كارخانه قند در استان خوزستان با توجه 
به ظرفيت باالی اين استان در زمينه كشت و توليد چغندر قند بسيار 
مهم و مورد توجه است و لذا محصول چغندر قند توليد اين استان 
برای استحصال به شكر نبايد به كارخانه هاي ساير استان ها حمل 
شود. وزير صنعت ، معدن و تجارت بيان كرد:با راه اندازی كارخانه 
قند شمال خوزستان طبق برنامه ريزی انجام شده محصول چغندر 

كارخانه  اين  در  آينده  ارديبهشت سال  از  منطقه  قند كشاورزان 
تبديل به شكر خواهد شد و اين اقدام گامی در راستای حمايت از 
اين كشت استراتژيك در خوزستان است. وی از پيمانكاران و افراد 
شاغل در روند بازسازی و راه اندازی كارخانه قند دزفول خواست با 
عالقه و جديت عمل كنند تا بتوان اين كارخانه بزرگ توليد شكر 
را دوباره وارد چرخه توليد كرد. نعمت زاده افزود: از آنجا كه برای 
بازسازی اين كارخانه اعتبار و بودجه ای وجود نداشت از هزينه هاي 
اضطراری اعتباری به بازسازی آن اختصاص يافته كه انتظار می رود 
با حداكثر صرفه جويی و دقت با تالش مجموعه شاغل در آن بزودی 
از گروه بهره بردار خواست  وارد چرخه توليد شود. وی همچنين 
 در كنار بازسازی اين كارخانه كه آخرين مراحل راه اندازی را طی 
می كند ساختار مديريت را ساماندهی كنند تا در فعاليت اين كارخانه 
از  و تجارت در خاتمه  ايجاد نشود. وزير صنعت، معدن   مشكلی 
راه اندازی يك يا 2 كارخانه مشابه چغندرقندی در منطقه خبر داد 
و گفت: راه اندازی كارخانجات توليد شكر از چغندر قند در راستای 
حمايت از كشاورزان اين منطقه و ظرفيت باالی توليد كشت اين 
محصول ضروری است. رئيس هيأت اجرايی بازسازی كارخانه قند 
شمال خوزستان نيز گفت: كار بازسازی اين كارخانه از آذر سال 
1394 آغاز شده و تاكنون با صرف بيش از 200 ميليارد ريال 72 
درصد پيشرفت داشته است. عليرضا ارغايی افزود: گام نخست اين 
كارخانه بهمن امسال به بهره برداری می رسد و از ارديبهشت سال 
آينده نيز با دريافت محصول چغندرقند كشاورزان منطقه با ظرفيت 
روزانه پنجهزار تن در عمل وارد فاز بهره برداری كامل می شود. وی 
گفت: با راه اندازی اين كارخانه 400 نفر به صورت مستقيم مشغول 
بكار می شوند و به صورت غير مستقيم نيز بيش از 20 هزار نفر 
به  انتقال محصول  نيز برداشت و  در مزارع كشت چغندر قند و 
كارخانه وارد چرخه كار خواهند شد. كارخانه قند شمال خوزستان 
در شهرستان شوش در سال 1354 تأسيس و در سال 1363 به 
بهره برداری رسيد. اين كارخانه پس از تعطيلی با اعالم ورشكستگی 
در اختيار اداره تصفيه امور ورشكستگی قوه قضاييه قرار گرفت. 
تعطيلی كارخانه قند شمال خوزستان عالوه بربيكاری كارگران اين 
شركت و تشديد بيكاری در منطقه موجب توقف كشت محصول 
چغندر قند در شمال خوزستان شد. در پی اهتمام دولت تدبير و 
اميد برای احيای مجدد كارخانه قند شمال خوزستان در شهرستان 
 شوش طرح احيای كشت چغندر قند در شمال خوزستان پس از 
وقفه ای 10 ساله از سال 1392 در اين منطقه آغاز شده و با استقبال 

كشاورزان همچنان رو به گسترش است.

 نعمت زاده: رويکرد دولت رسیدگی به 
مشکالت كارخانه هاي تولیدی است
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اگر با دست فرمان سال 1385 واردات مي شد به كجا مي رسیديم؟

نجمن صنفي كارخاهن اهي قند و شكر اريان
ا

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385   تا سال 1395
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

11385154941112053071921872231942982402762481
1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
1386236228112541111336155652750381170

2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
138728298889149173246865126169931101

285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273877

119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
1389691071322343123301611128063731321805

691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل

613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
1391506912155154196190372281513071231681

501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579

88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000823

165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

111395000252211707650517 00025246391467517جمع هر ماه + ماه هاي قبل
619

واردات شكر از سال 84 تا پایان آبان ماه سال95 به تفكیک خام و سفید
بها جمع واردات )دالر( جمع واردات)هزار تن( بها )دالر( خام)هزارتن( بها )دالر( سفید)هزارتن( سال

197.380.000 707 177.256.000 629 20.124.000 78 1384
1.017.454.469 2.527 726.182.559 1.890 291.271.910 637 1385
407.770.710 1170 274.461.367 822 133.309.344 348 1386
325.013.345 1101 287.800.013 998 37.213.332 103 1387
324.646.020 877 315.826.114 850 8.819.906 27 1388
704.520.407 1805 704.520.407 1805 0 0 1389
755.904.844 1234 752.105.334 1228 3.799.510 6 1390

1.072.413.608 1680 1.072.413.608 1680 0 0 1391
832.187.958 1579 832.187.958 1579 0 0 1392
377.470.440 823 377.470.440 823 0 0 1393
171.837.527 521 151.358.524 472 20.479.003 49 1394
249.823.888 517 0 517 0 0 1395

6.436.423.216 14541 5.671.582.324 13293 515.017.005 1248 جمع
مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان آبان ماه سال 1395
)ارقام به تن( آمارهاي ارايه شده از طرف گمرك جمهوري اسالمي ايران از واردات شكر از 

1384 تا 1395 نشان مي دهد كه ركورد تاريخي و تلخ واردات شكر سال 1385 
كه حدود 2/5 ميليون تن بود ديگر تكرار نشده است. در سال 1385 و به رغم 
هشدارهاي كارشناسان رقمي معادل 1/2 ميليارد دالر براي واردات شكر اختصاص 
داده شد. واردات شكر اما در 3 سال اخير روي هم نزديك به سال 1385 است. 
اين در حالي است كه جمعيت ايران در 10 سال گذشته دست كم 1/3 درصد رشد 
نسبت به سال پيش داشته است و اين يعني بايد مصرف بيشتر مي شد كه نشده 
است. در صورتي كه قرار بود واردات شكر با همان دست فرمان سال 1385 پيش 
برود ارزش واردات به باالي 10 ميليارد دالر مي رسيد كه رقم هنگفتي بود. اگر با 
فرمان سال 1385 پيش مي رفتيم جداي از اينكه ارز زيادي در شرايط تحريم از 

كشور خارج مي شد اكنون از صنعت داخلي چيزي باقي نمانده بود. 
سياست هايي كه در سال هاي فعاليت دولت نهم در صنعت قند و شكر اتخاذ 
شد مبني بر بي اعتمادي 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 مي دادند واجازه 

نمي دادند كه كار تأمين مالي كارخانه ها با مشكل مواجه شود.


