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كشت پائيزه 
چغندر قند در گرو 

سرمايه گذاري
بهمن دانائي

برنامه هاي هوشمند براي تغيير و استفاده 
از جمله  مادي سرزمين ها،  امكانات  از همه 
پيشرفت  براي  اجتناب ناپذير  ضرورت هاي 
و افزايش رفاه مادي به حساب مي آيند. آن 
دسته از جامعه هايي كه در تدوين و اجراي 
در  شده  مديريت  و  هوشمند  برنامه هاي 
چارچوب قاعده تغيير براي پيشرفت، سريع تر 
توسعه  از  باالتري  پله هاي  در  عمل كرده اند 
اقتصادي ايستاده اند. سرزمين ايران با داشتن 
منابع غني، جغرافياي مناسب و ژئوپولتيك 
قوي ، نيروي انساني تحصيلكرده و آب و خاك 
مناسب مي تواند در مسير تغيير براي رشد، 
گام هاي بلندي بردارد. اين گام ها و اقدام هاي 
مفيد به ويژه در بخش كشاورزي كه همواره و 
حتي در بدترين شرايط رشد باال داشته است 
باالتري برخوردارند. دولت  از درجه ضرورت 
مستقر فعلي بر پايه همين ديدگاه است كه 
برخي برنامه هاي ملي و مفيد براي استفاده از 

همه امكانات ايران را در دستور كار قرار داد.
ادامه در صفحه2

اين بدهي با بدهي هاي 
ديگر تفاوت دارد

آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي 
به  نزديك  ايران  دولت  كه  مي دهد  نشان 
500 هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهكار 
امور  بابت  دولت  بدهي  ميزان  اين  است. 
گوناگوني است كه تعهد داده و انجام نداده 
است. يكي از تعهداتي كه دولت يازدهم براي 
سال هاي 1393 و 1394 داده است پرداخت 
توسط  شكر  دستوری  قيمت  مابه التفاوت 
كارخانه ها است. دولت قبول كرد براي ارزان 
نگهداشتن مصنوعي شكر، رقمي به كارخانه ها 
بدهد اما دو سال است كه از دادن اين رقم 
كه حاال به 500 ميليارد تومان رسيده امتناع 
مي كند.دولت محترم توجه كند كه اين 500 
ميليارد تومان ارزش فوق العاده اي دارد كه اگر 
پرداخت نشود به همان ميزان خسران نصيب 
و  خوب  مسأله  اينكه  براي  مي شود.  كشور 
آشكار شود يادآور مي شويم كه در سال 1394 
فقط 170 ميليون دالر بابت واردات شكر به 
كشور اختصاص يافته است. اين در حالي است 
كه در سال 1385 رقم يك ميليارد دالر بابت 

واردات شكر ارز از ايران خارج شد. 
ادامه در صفحه2
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 در حالي كه در سال 1385 رقمي معادل يك 
ميليارد دالر به واردات شكر اختصاص داده شد 
 1394 سال  در  شكر  براي  يافته  اختصاص  ارز 

فقط 170 ميليون دالر بود.
معادل   1394 و   1393 سال   2 در  شكر  واردات   
1334 هزار تن شد كه 16 درصد كمتر از واردات شكر 
در سال 1392 و 50 درصد كمتر از سال 1385 است.

 ايستادگي و شجاعت مديران ارشد وزارت جهاد 
سازندگي و به ويژه وزير جهاد كشاورزي در احياي 

توليد بسيار سرنوشت ساز بود.
طلب  دولت  از  تومان  ميليارد  كارخانه ها 500   
دارند و در همين حال سودهاي بااليي به بانك ها 

پرداخت مي كنند.
ادامه در صفحه3
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ركورد 120 ساله توليد شكسته شد

توليدشكر،3برابرواردات

همكار فرهيخته و فاضل ما مسعود هنرور 
و فلورا فرخي موفق به ترجمه يك كتاب از 
كتاب هاي مهم در حوزه كشاورزي و قند و 
نام سيروپ هاي  با  شكر شده اند. اين كتاب 
گلوكزي، تكنولوژي و كاربردها نوشته پيترهال 
است و به وسيله واحد علوم تحقيقات دانشگاه 

آزاد اسالمي منتشر شده است.
نم  با  غالباً  كه  گلوكزي  سيروپ هاي 
متعارف شربت يا سيروپ هاي ذرت شناخته 
مي شوند، از منابع مختلف نشاسته اي همچون 
استخراج  زميني  سيب  و  گندم  ذرت، 
مي گردند. اين سيروپ ها، به سبب دارا بودن 
ويژگي هاي خاص، مي توانند در عين تأمين 
شيريني مورد نياز، با صرفه اقتصادي قابل 
توجه در هزينه هاي تمام شده، ويژگي ها و 
خواص عملكردي منحصر به فردي را در مواد 
غذايي به وجود آورند. به اين ترتيب، مي توانند 
در صنايع غذايي، دارويي و بسياري از صنايع 
ديگر، جايگزين خوبي براي ساكارز يا همان 

شكر معمولي مورد استفاده به شمار روند.
در  كه  اطالعاتي  كليه  حاضر،  كتاب 
خصوص توليد، فرآوري  به كارگيري انواع 
را  است،  نياز  مورد  گلوكزي  سيروپ هاي 
اطالعات  بر  تأكيد  است.  آورده  گردهم 
كاربردي و حايز اهميت دستورالعمل تهيه 

محصوالت مختلف با استفاده از سيروپ هاي 
گلوكزي، ارايه محاسبات و اطالعات مفيد و 
مورد نياز، همراه با كاربردهاي معمول و حتي 
بالقوه آنها، همگي از قابليت هاي منحصر به 

فرد اين كتاب به شمار مي روند.
براي  كتاب،  اين  در  شده  ارايه  مطالب 
گلوكزي،  سيروپ هاي  فرآوري  متخصصين 
كليه كارخانجات و توليدكنندگان محصوالت 
گسترده غذايي، دارويي و... كه از اين سيروپ ها 
به عنوان ماده اوليه در توليد استفاده مي نمايند، 
محققين و صاحب نظران علوم و صنايع غذايي، 
دانشجويان علوم و صنايع غذايي در كليه مقاطع 
تحصيلي، تمامي افرادي كه در خريد و فروش 
اين قبيل سيروپ ها فعاليت دارند و در مجموع، 
و  بين المللي  صنعت  اين  عالقه مندان  كليه 
گسترده، قابل توجه و كاربردي به نظر مي رسد. 
با  می توانند  فوق  كتاب  تهيه  به  عالقمندان 
شماره تلفن 44865111 دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم تحقيقات تماس حاصل فرمايند. 

معرفي كتاب
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كشتپائيزهچغندرقنددرگروسرمايهگذاري
ادامه از صفحه اول

احياء كشت  زير بخش زراعت،  اين طرح ها در  از  يكي 
محصول  جمله  از  صيفی  به  موسوم  محصوالت  برخي 
چغندرقند است كه به »كشت پائيزه« مشهور شده است و 
اكنون پس از مطالعات كارشناسي در دستور اجرا قرار دارد.

نتايج مطالعات نشان مي دهد كشت پائيزه چغندرقند به 
دليل اينكه 50 درصد آب بري كمتري نسبت به كشت بهاره 
دارد و با عنايت به اينكه كمبود منابع آب يك مسأله حياتي 
براي ايران شده است، مي تواند به درستي اجرا شود. تجربه 
و مطالعات همچنين نشان مي دهد افزايش بهره وري 1/5 
برابري كشت پائيزه چغندرقند نسبت به كشت بهاره، تقويت 
خاك و غني سازي اراضي كشاورزي براي افزايش راندمان 
پس از برداشت چغندر به ويژه محصول گندم از مزيت هاي 

قابل اعتناي اين طرح است.
واقعيت اين است كه طبيعت چغندرقند گونه اي است 
كه كشت گندم پس از كشت چغندر در اراضي زراعي را 
افزايش مي دهد كه عدد بسيار قابل  دست كم 2 تا 3 تن 
به  قند  چغندر  پائيزه  كشت  اين  بر  عالوه  است.  توجهي 
كاهش واردات شكر منجر مي شود و اشتغال در استان هاي 
مي كند.  تقويت  را  مرزي  استان هاي  ويژه  به  و  محروم 
راه اندازي كارخانه هاي قند براي تبديل چغندر توليدي در 

استان هاي خوزستان و ايالم و افزايش فعاليت كارخانه هاي 
موجود از مزيت هاي طرح كشت پائيزه است و آن را در اندازه 

يك طرح ملي ارتقا مي دهد.
مزيت هاي برشمرده شده كه بايد از قوه به فعل تبديل 
شود اما در عمل متأسفانه با برخي تنگناها مواجه است 
آنها  ماندن  پابرجا  و  مشكالت  اين  به  توجه  عدم  كه 
را زايل كند.  انگيزه هاي كار و سرمايه گذاري  مي تواند 
يكي از چالش هاي بسيار سرنوشت ساز و كاهش دهنده 
انگيزه سرمايه گذاري در احداث كارخانه هاي قند تداوم 
سياست قيمت گذاري دستوري است كه هنوز شاهد آن 
هستيم. عقل و منطق اقتصادي مي گويد، سرمايه گذاري 
در شرايط اعمال اراده يك گروه كوچك تحت هر عنوان 
سرمايه گذاري  كدام  دارد.  منفي  اثر  سرمايه گذاري  بر 
حاضر است ميلياردها تومان سرمايه خود را در توليد 
محصول به كار گيرد كه اختيار قيمت گذاري و توليد 
دراختيار  بوروكرات  كوچك  گروه  يك  را  آن  توزيع  و 
بگيرند.تجربه چهار دهه اخير نشان مي دهد تا زماني كه 
اين سازوكار وجود دارد و تا زماني كه مديران سازمان ها 
و نهادهاي دولتي با استفاده از شرايط اضطرار قيمت 
شكر كارخانه ها را دو تكه كرده و وعده مي دهند اگر 
دولت  كنند  عرضه  شكر  توافقي  قيمت  به  كارخانه ها 

مابه التفاوت مي دهد، اما نمي دهد، انگيزه سرمايه گذاري 
وجود نخواهد داشت.

از طرف ديگر مادامی كه نوسان در سياست هاي كالن 
اقتصادي مثل سليقه اي شدن نرخ تعرفه واردات، نرخ ارز، 
نرخ سود بانكي، سياست هاي صنعتي و دستكاري ارادي در 
قيمت تمام شده كارخانه ها وجود دارد، مشكل است فرد يا 
سازماني را پيدا كرد كه بخواهد در صنعت قند سرمايه گذاري 
كند. سرمايه گذار بايد مطمئن باشد دولت ها براي مصلحت 
نرخ  ناگهان دستور صفر شدن  و مقطعي  روزمره  سياسي 
تعرفه واردات شكر را نمي دهند و يا ناگهان نرخ ارز را براي 
انجمن  آمد،  آنچه  بنابر  نمي كنند.  تثبيت  شكر  واردات 
صنفي كارخانه هاي قند و شكر ضمن خرسندي از تحول 
كشت چغندر و استقبال از كشت پائيزه اين محصول كه 
برخي كارخانه ها اجراي آن را هم آغاز كرده اند خواستار 
توجه جدي سياستگذاران محترم به چالش هاي يادشده 
هستند. ترديد نكنيم كه پابرجا ماندن چالش هاي يادشده 
راه سرمايه گذاري در توليد شكر و احداث كارخانه ها را 
همچنان مسدود و يا باريك نگه خواهد داشت. بايد توافق 
كارشناسي و عمومي براي اجراي طرح ملي كشت پائيزه 
چغندرقند را ضرورت اجتناب ناپذير دانسته و با همدلي 

و همراهي آن را از روي كاغذ به ميدان عمل بكشانيم.

اين بدهي با بدهي هاي ديگر تفاوت دارد
ادامه از صفحه اول

در سال 1392 كه بالغ بر 832 ميليون دالر ارز براي 
واردات شكر اختصاص داده شده است. اگر فقط همين 
يك مورد كه صرفه جويي ارزي هنگفت براي ايران از مسير 
توسعه توليد شكر را در معادالت بگنجانيم كافي است كه 
دولت محترم براي ادامه راه رشد توليد بدهي خود را پرداخت 
كند. عالوه بر اين طرف بدهي هاي دولت و كارخانه هاي قند 
و شكر برخالف طلبكاران عمده مثل پيمانكاران كه البته 
آنها نيز در شرايط دشوارند، هزاران چغندركار زحمتكش در 
مناطق روستايي هستند كه به اين پول خود براي گذران 
زندگي نياز مبرم دارند. دلسرد كردن اين زحمتكشان به 
معناي اين است كه عامدانه رويكردي را برگزينيم تا در 
انتهاي آن خروج كشاورزان چرخه توليد چغندر باشد. آيا 
تجربه سال هاي دشوار 1385 به بعد را فراموش كرده ايم كه 
كشاورزان چغندركار از اين چرخه خارج شدند و 8 سال 
دشواري به بار آمد. يادمان نرود كه در سال 1385 توليد 
شكر نصف واردات شده بود و در سال هاي 1387 و 1388 
توليد به كمترين حد در چند دهه اخير رسيد.پرداخت 
500 ميليارد تومان بدهي كارخانه ها يعني اينكه اميدواري 
به كشت اين محصول برگردد. هر اتفاق و رخدادي برخالف 
دهه 1385  دوم  نيمه  تلخ  تكرار حركت  معناي  به  اين 
خواهد بود.آيا قرار است از يك سوراخ چند بار گزيده شويم. 
واقعيت اين است كه نفس كارخانه هاي قند به دليل دادن 
سودهاي 27 درصدي به بانك ها در حالي كه هنوز طلبي 
دريافت نكرده اند به شماره افتاده و در بدترين روزگار تجاري 
به سر مي برند. تفاوت اين 500 ميليارد تومان بدهي دولت 
با آن 500 هزار ميليارد تومان معنادار است و قرض روي 

قرض باال آوردن در حوزه كشاورزي عاقبت خوشي ندارد.
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر با رصد روزمره 
وضعيت كارخانه ها و همچنين دريافت گزارش از شرايط 
سخت مواجه شدن مديران كارخانه ها با كشاورزان يادآور 

مي شود كه وضع نامساعدتر خواهد شد. 

مديرعامل شركت توسعه نيشكر گفت: تاالب شادگان زنده به 
زه آب توسعه نيشكر است و اگر كسی زه آب را برای تاالب مؤثر 
نمی داند ما آمادگی داريم ظرف 8 ساعت ورود آن  را به تاالب 

شادگان قطع كنيم.
نسيم صادقی در نشست ساالنه با مديران توسعه نيشكر 
اظهار كرد: شركت توسعه نيشكر از بند قير تا بهمنشير حتی 
يك قطره زه آب وارد كارون نمی كند، بنابراين اگر كسی ثابت 
كرد در اين مسير زه آبی از توسعه نيشكر وارد كارون می شود 
هر تصميمی گرفته شود ما انجام می دهيم.وی در رابطه با زه آب 
واحد امام خمينی)ره( نيز گفت: اين زه آب   همان زه آبی است 
كه ما برای آبياری مجدد مزارع از آن استفاده می كنيم و تأثير 
آن بر آب منطقه در محدوده استاندارد بوده كه در حال شيرين 
شدن است. مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی 
اظهار كرد: تاالب شادگان زنده به زه آب توسعه نيشكر است و 
اگر كسی زه آب را برای تاالب مؤثر نمی داند ما آمادگی داريم 
ظرف 8 ساعت ورود آن را به تاالب شادگان قطع كنيم.صادقی 
تصريح كرد: در زمينه ورود زه آب به تاالب شادگان مجوز داريم 
و گرنه كانال انتقال زه آب به سمت خليج فارس را با هزينه زيادی 
احداث كرديم و در اين مورد مشكلی نداريم و با توجه به شرايط 
مطلوب زه آب و فرآيند رو به بهبود آن كيفيتش مرتباً ارتقاء 
پيدا می كند.وی بيان كرد: حق آبه به تاالب شادگان داده نشده 
است، بلكه اين حق آبه را توسعه نيشكر جبران می كند و از طرف 
ديگر ما 50 درصد آب مصرفی خود را برمی گردانيم و اين آب 
هم روز به روز شيرين تر می شود. وی در زمينه برداشت نيشكر 
اظهار كرد: بحث برداشت نيشكر در شركت توسعه نيشكر، بحث 
برداشت سبز است و ما نمی خواهيم مزاحمتی برای مردم ايجاد 
كنيم، اما واقعيت اين است كه نمی توان فرا تر از استانداردهای 
با  بررسی كرديم همزمان  دنيا كه  و هر جای  برويم  جهانی 

برداشت سبز برداشت سوخته هم انجام می شود.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی گفت: تالش 
ما اين است كه حتی در مواردی كه به ناچار برداشت سوخته 
برای  را  اين مسائل حداقل آسيب  با مديريت  انجام می دهيم 
محيط زيست ايجاد كنيم و موازنه زيست محيطی را همواره 

مثبت نگه داريم. وی افزود: در تمام واحدهای ما تصفيه خانه های 
صنعتی و بهداشتی راه اندازی شد و در اين زمينه بيش از 400 
ميليارد ريال هزينه پرداخت كرديم، زيرا ما هزينه كردن برای 
محيط زيست را سرمايه گذاری می دانيم. صادقی خاطرنشان كرد: 
كارخانه  بزرگ ترين  در مجموع همچون  نيشكر  توسعه  مزارع 
زيست محيطی استان عمل كرده و حدود يك ميليون و 50 
هزار تن اكسيژن توليد می كنند.وی ادامه داد: مزارع نيشكر سطح 
سبزی بالغ بر 500 هزار هكتار ايجاد كرده اند، با آباد كردن و 
برخاستن  از  لم يزرع  اغلب  زمين های  در  سرسبز  مزارع  ايجاد 
ريزگرد ها جلوگيری می كند. صادقی افزود: از ديگر فعاليت های 
اصله  ميليون  از 4  بيش  كاشت  به  می توان  ما  محيط زيستی 
درخت اشاره كرد، زيرا ما خود را ملزم به رعايت حداكثری موازين 
محيط زيستی می دانيم و اين فرآيند را فعاليتی مستمر می دانيم.

تولید ۶۰۰ هزار تن شکر 
وی در بخش ديگری از صحبت های خود گفت: در شركت 
توسعه نيشكر و صنايع جانبی در سال زراعی 96-95 پيش بينی 
می شد با توجه به اقدامات انجام شده بيش از 600 هزار تن 
شكر توليد كند كه اين ميزان شكر از برداشت 6 ميليون نيشكر 
توليد خواهد شد و ركورد جديدی در برداشت نيشكر و توليد 
شكر محسوب می شود. صادقی به پروژه های در دست اجرا در 
اين شركت از جمله، احداث سالن چند منظوره ورزشی توسعه 
راه اندازی كارخانه شكر قهوه ای كه در مرحله نصب  نيشكر، 
تجهيزات است و همچنين توليد شكر دارويی كه هم اكنون 
فعال است و… اشاره كرد و گفت: راه اندازی كارخانه كاغذسازی 
هم كه در اوايل با همكاری چينی ها شروع شد در حال حاضر با 
برداشته شدن تحريم ها با همكاری كشورهای اروپايی در حال 
انجام و نهايی شدن است. مديرعامل شركت توسعه نيشكر در 
پايان سياست های كلی اين شركت در سال جاری را تشريح كرد 
كه می توان از جمله؛ به حداقل رساندن مصرف آب و استفاده 
بهينه از آن، رعايت تمام استاندارد ها در همه واحد ها، حفظ ثبات 
بازار قند و شكر در كشور و كنترل و تامين نياز اين بازار، توليد 

33 ميليون ليتر الكل و ساير توليدات جانبی اشاره كرد.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر: 

تاالب شادگان زنده به زه آب توسعه نيشكر است
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ادامه از صفحه اول
تازه ترين آمار و اطالعات نشان مي دهد 
سال  بهره برداری  دوره  در  شكر  توليد 
1394 به رقم 1510 هزار تن رسيده است. 
اين ميزان توليد در يك دوره بهره برداری 
باالترين توليد در تاريخ 120 ساله صنعت 
قند و شكر ايران است. گزارش هاي عرضه 
شده از سوي واحدهاي توليدكننده نشان 
مي دهد توليد شكر در سال هاي 1392، 
1393 و 1394 به ترتيب معادل 1122 
هزار تن، 1335 هزار تن و 1510 هزار 
تن بوده است. يك محاسبه ساده نشان 
سال  در  شكر  توليد  رشد  كه  مي دهد 
1394 نسبت به 1393 معادل 13 درصد 
و نسبت به سال 1392 برابر با 34 درصد 
است. اين ميزان رشد توليد بيش از رقمي 
است كه در ماده 3 قانون تمركز وظايف 
و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در 

وزارت جهاد كشاورزي است.
در ماده 3 اين قانون آمده بود: وزارت 
جهاد كشاورزي موظف است در واردات 
هر يك از كاالهاي بند )الف( ماده )1( اين 
قانون براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار 
به نحوي عمل نمايد كه ساالنه حداقل 
اين  توليدداخلي  ميزان  به  درصد   10
تا كاالهاي مزبور  افزوده شد  محصوالت 

به مرز خودكفايي در توليد داخلي برسد.
بررسي توليد صنعتي و كشاورزي انواع 
نشان مي دهد  اخير  در سال هاي  كاالها 
كه توليد قندو شكر از معدود توليداتي 
است كه منطق با پيش بيني هاي قانوني 
رشد را تجربه كرده است. با اين همه اما 
واقعيت تلخ اين است كه صنعت قند و 
شكر در بهترين سال های توليد خود در 
بازرگاني  حوزه  در  اما  ساله  تاريخ 120 
به دليل سياستگذاري هاي غلط و عمل 
نكردن مسؤوالن به وعده هاي خود بدترين 

سال های را پشت سر گذاشت.
در حالي كه دولت يازدهم و به ويژه 
از دولت  برنامه ريزي  و  سازمان مديريت 
يارانه  دادن  با  كه  مي كرد  انتقاد  قبل 
مانع شفاف شدن اقتصاد شده است اما 
متأسفانه در عمل اين روش را در بخش 
كشاورزي و صنعت قند و شكر اجرا كرد. 
روش منسوخ دو نرخي كردن محصوالت 
كشاورزي به ويژه قند و شكر توسط دولت 
انجام  غيركارشناسانه  توصيه هاي  به  كه 
شده دردسر بزرگي براي اين صنعت در 
بخش بازرگاني و اقتصاد ايجاد كرده است. 
به طوري كه اكنون كارخانه هاي قند و 
شكر در حالي كه به كشاورزان زحمتكش 
نيز  خود  اما  دارند  بدهي  كار  چغندر 

500 ميليارد تومان از دولت طلب دارند. 
كارخانه هاي قند و شكر كه خود در عمل 
به تعهداتشان در افزايش توليد وفاداري 
اجراي  عدم  مقابل  در  اما  داده اند  نشان 
تعهدات دولتي قرار گرفته  و در پرداخت ها 

با دشواري مواجه هستند.
يازدهم  دولت  اگر  مي رسد  نظر  به 
دست  به  كه  افتخاري  اين  مي خواهد 
آمده است را حفظ كند بايد مانع از ادامه 
با  و  شده  غيركارشناسي  تصميم هاي 
حمايت هاي منطقي و اصولي، راه توسعه 
توليد را تا رسيدن به خوداتكايي هموار 
كند. نبايد با اتخاذ برخي سياست هاي 
و  صنعت  صاحبان  پايداري  ناكارآمد، 
طور  به  كرد.  دلسرد  را  توليد  كاركنان 
نرخ گذاري  كه  عجيب  نكته  اين  مثال 
ماده 101  و  كند  پيدا  ادامه  دستوري 
ناديده گرفته شود.  برنامه پنجم  قانون 
بايد در دستور كار جدي مقام هاي ارشد 

اقتصادي قرار گيرد. 
دو تكه كردن قيمت كاالها و به ويژه 
قيمت قند و شكر، يارانه اي جديد است كه 
دولت در دادن آن ناتوان بوده و نمي تواند 
پرداخت كند و قرض روي قرض مي آورد. 
عدم پرداخت بدهي دولت به كارخانه ها 

وضع نامساعدي ايجاد كرده است.

رييس سازمان غذا و دارو خبر دادتوليدشكر3برابروارداتشد

كاهش يك درصد 
 شكر موجود 
در نوشابه ها

رييس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه 
در برخي استان ها 5 درصد افراد جامعه دچار 
اضافه وزن هستند و نزديك 40درصد اين افراد 
چاق محسوب مي شوند، از كاهش يك درصد 

شكر موجود در نوشابه ها خبر داد. 
انجام  اقدامات  پيرامون  رسول ديناروند 
گرفته در حوزه مقابله با ديابت اظهار داشت: 
ما به نيازهاي فوري مردم در حوزه درمان 
توجه داريم ولي فكر منطقي اين است كه 
با آينده نگري خود براي آينده آماده شويم. 
امروزي  را مشكل  ماشيني  زندگي  وي 
مردم  اكثر  هم اينك  افزود:  و  دانست  بشر 
ما اضافه وزن دارند و در برخي استان ها 5 
درصد افراد جامعه دچار اين مشكل هستند 
و نزديك 40 درصد اين افراد چاق محسوب 
جامعه  اينكه  بيان  با  ديناروند  مي شوند. 
بيش از ميزان نياز كالري دريافت مي كند، 
گفت: عدم تحرك و استرس، بيماري هايي 

به همراه دارد كه يكي از آنها ديابت است. 
وي افزود: در سند كنترل بيماري هاي 
غيرواگير قيد شده است كه وزارت بهداشت 
كارهاي بسياري در حوزه اقدامات اجرايي 
در حوزه ديابت در نظر گرفته است تا از 
بروز آن جلوگيري كنيم. ديناروند كاهش 
كالري در غذاها را يكي از دستورالعمل ها 
امسال  ابتداي  از  گفت:  و  كرد  معرفي 
حداقل يك درصِد شكر موجود در نوشابه ها 
كاهشي جدي مي يابد و اين اقدام در ساير 
غذاها نيز صورت مي پذيرد. همچنين در 
ـ رييس  اين برنامه راديويي اسداهلل رجبـ 
داشت:  اظهار  نيز  ايران  ديابت  انجمن 
مسأله اصلي در ارتباط با ديابت پيشگيري 
است كه بايد بدان بيشتر توجه شود. وي 
اقدام در پيشگيري  ادامه داد: اصلي ترين 
آموزش است و بايد مردم را توجيه كنيم 
كه مراقبت از جسم يك امِر واجب است. 
بايد  آموزش  در  كرد:  خاطرنشان  وي 
بيمه گر  از سوي سازمان هاي  هزينه هايي 
پرداخت شود كه عماًل بدون اين هزينه ها 

آموزش صورت نمي پذيرد. 

دارايي  امور  و  اقتصاد  وزير  به  وزيرجهادكشاورزي  نامه  با 
»ورود موقت« گندم، شكر و روغن خام به كشور و به شرط 
صادرات مجدد و عدم نشست در بازار داخلي، آزاد شد تا فشارها 

بر حجتي كارساز شود. 
بعد از اعالم ممنوعيت ثبت سفارش گندم توسط محمود 
حجتي وزير جهادكشاورزي به وزير صنعت كه در سال گذشته 
منتشر شد؛ واردات گندم تنها محدود به كارخانه هاي آرد و 
براي فرآوري و صادرات مجدد به شرط عدم نشت در بازار و از 

طريق ارز متقاضي )آزاد( شد. 
نياز خود  تأمين  براي  بود: ساير صنايع  آمده  نامه  اين  در 
به شركت بازرگاني دولتي ايران مراجعه كرده و گندم وارداتي 

مورد نياز خود را تأمين كنند. 
متن كامل نامه محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي به محمدرضا 

نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به شرح زير است: 
»پيرو مذاكره و با تشكر از همكاري هاي فيمابين با توجه 
به وضعيت توليد گندم در داخل و واردات انجام شده تاكنون 

خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد: 
1- در سال 1395 نيازي به واردات گندم نيست و از انجام 
ثبت سفارش جديد از اين تاريخ براي گندم خود داري كنيد. 

2- واحد هايي كه نياز به واردات گندم دوروم دارند مي توانند 
به ترتيبي كه شوراي اقتصاد مقرر مي دارد، از شركت بازرگاني 
واردات  به  نمايند و چناچه عالقه مند  ايران خريداري  دولتي 

باشند با ارز آزاد وارد نمايند. 
3- كارخانجات آرد به شرط صادرات مي توانند: 

الف- معادل آن گندم وارد نمايند )در قالب ورود موقت( 
ب- دولت مابه التفاوت خريد گندم داخل و خارج آن را با 

تصويب شوراي اقتصاد تقبل نمايد. 
ضمنا پيرو نامه شماره 020/25119 مورخ 94/8/26 لطفاً 
ترتيبي اتخاذ فرماييد كه كليه ثبت سفارش كاالهاي اساسي 
 )گندم، برنج، شكرخام و روغن خام( با مدت سه ماه انجام و 

حداكثر براي مدت يك ماه قابل تمديد باشد.«
بنابراين گزارش اين شرايط باعث شد كه فشار مضاعفي به 
از اين تصميم به عمل  وزير جهادكشاورزي براي صرف  نظر 
بازرگاني و در جمع  اتاق  آمد بطوري كه حجتي در نشست 

خبرنگاران در اين ارتباط گفت: براي واردات تحت فشارم. 
اين فشارها باعث شد كه حجتي در اين جلسه اعالم كند 
كه واردات شكرخام، روغن، گندم به شرط اينكه در بازار داخلي 

نشود؛ اجازه »ورود موقت« براي صادرات مجدد دارد. 
بعد از اين اظهارت؛ حجتي وزيرجهاد كشاورزي نامه اي به 
كاالهاي  اين  واردات  با  رسماً  و  نوشت  اقتصاد  وزير  طيب نيا 

اساسي به صورت »ورود موقت« موافقت كرد. 
متن نامه وزير جهاد كشاورزي به وزير اقتصاد كه صبحانه 

منتشر كرده، به شرح زير است: 
»توليد برخي محصوالت كشاورزي در كشور، نياز مصرف 
كاالها  اينگونه  واردات  در  لذا  و  مي كند  تأمين  را  داخلي 

ممنوعيت يا محدوديت ايجاد شده است. 
وزير جهادكشاورزي در ادامه نامه خود با اشاره به كاهش 
قيمت اينگونه محصوالت در بازارهاي جهاني، اعالم كرده است 
كه براي حفظ و ارتقاي ظرفيت هاي صادراتي )صدور مجدد(، 
اين وزارتخانه با ورود موقت محصوالت »گندم، شكر و روغن 
خوراكي« و با اتخاذ تدابير و مراقبت هاي الزم يا بر عدم نشت 

آنها در بازار داخل موافقت دارد.«

حجتي با واردات موقت گندم، شكر و روغن موافقت كرد
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فناوري هاي نوين جمع آوري و پردازش اطالعات امکان 
مي دهد كه آمارهاي مربوط به فعالیت هاي اقتصادي در هر 
نقطه از جهان نو و تازه شده و برآوردهاي اولیه به مرور 
جاي خود را به برآوردهاي جديدتر بدهد. در حالي كه 
شکر به عنوان يك محصول استراتژيك در كانون توجه 
جهاني قرار دارد و در درون سرزمین ها و مناطق گوناگون 

نیز در دستور كار است. 
نشريه بین المللي شکر و شیرين كننده ها چند روز پیش 
تخمین خود از تولید شکر جهاني را منتشر و خبر داد كه 
تولید در سال 2۰1۶-2۰15 نسبت به قبل حدود 13 میلیون 
تن كاهش مي يابد و به همین دلیل قیمت اين محصول 
روندي رو به صعود را تجربه خواهد كرد. گزارش حاضر كه 

در سايت نیشکر نیوز آمده است را در ادامه مي خوانید: 
قيمت هاي جهاني شكر در هفته هاي اخير، يك روند افزايشي 
قابل توجهي را از خود نشان داده است چرا كه شركت  كنندگان 
قابل  بازار شكر شاهد كسري  اين واقعيت توجه دارند كه  به 
بعد  فصل  در  آن  متعاقب  و  فصل 2015-16  در  مالحظه اي 
17-2016 خواهد بود. بحران سياسي برزيل كه در جريان آن، 
رييس جمهور ديلما روسف در تالش است تا با وجود افزايش 
مناقشات براي بركناريش، همچنان در قدرت باقي بماند، منجر 
 به تقويت قابل توجه رئال برزيل شد به طوري كه ارزش آن از

4 رئال در مقابل هر دالر آمريكا طي چند هفته پيش به رقم 
به  مالي  بازارهاي  رسيد.  آمريكا  دالر  هر  برابر  در  رئال   3/58
وضوح بر اين باورند كه استيضاح رييس جمهور مي تواند راه را 
براي يك دولت جديد با يك تعهد قوي تر در جهت احياي رشد 
اقتصادي هموار كند. فارغ از اينكه اين موارد تحقق يابد يا خير؟ 
مي توان اين واقعيت را درك كرد كه ممانعت از فروش شكر به 
دالر و همچنين جذابيت نسبي كمتر توليد شكر در مقايسه با 
اتانول در فصل -17-2016، هر دو به افزايش قيمت قراردادهاي 
 آتي شكر كمك كرده است. قراردادهاي آتي شكرخام نيويورك 
در 23 مارس به 16/75 سنت در هر پوند رسيد كه باالترين 
سطح پس از اكتبر 2014 است و قراردادهاي آتي شكر سفيد 
لندن نيز در اين تاريخ )23 مارس( به 467/80 دالر افزايش 

يافت كه باالترين سطح پس از جوالي 2014 است. 
اتمام  در شرف  آسيا  نيشكر  آسياب  فصل  حاضر  حال  در 
است در حالي كه منطقه كليدي مركز جنوب برزيل وارد دوره 
برداشت17-2016 شده است. در اين شرايط است كه ما برآورد 
را در مقياس جهاني مورد ارزيابي قرار داده و سومين برآورد توليد 

جهاني شكر در سال 16-2015 را ارايه مي كنيم. 
در مطالعه كنوني به جاي آنكه برآوردهاي خود را بر مبناي 
تمركز  تحوالتي  روي  بر  بيشتر  دهيم  انجام  كشور  به  كشور 
خواهيم كرد كه پس از پيش  بيني ماه دسامبر رخ داده اند. به 
طور كلي نتايج بررسي  ها نشان مي دهند كه توليد جهاني شكر 
در سال 16-2015 به 171/1 ميليون تن كاهش يابد كه حدود 
2/5 ميليون تن كمتر از پيش  بيني قبلي و 13/3 ميليون تن 

كمتر از توليد سال گذشته است. 
شكر  معادل   ، F.O.Licht كه  مي شود  يادآوري  همچنين 
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 
توليد  ارقام  اطالعات  تمام  بعالوه  باشد.  اروپا  اتحاديه  رسمي 
برحسب ارزش خام ارايه شده  اند و براي تبديل به ارزش  سفيد 

مي توان از ضريب 0/92 استفاده نمود. 
نهايتا اينكه بايستي عنوان شود كه پيش  بيني  هاي توليد شكر 

جهاني ما براساس سال زراعي هر كشور ارايه شده است. 

 شکر چغندري 
انتظار مي رود شكر چغندري در فصل 16-2015 از رقم 
39/4 ميليون تن قبل به 34/7 ميليون تن تنزل كند. اين 
رقم تنها 103000 تن بيشتر از پيش بيني ماه دسامبر است و 
دليل اين تغييرات، تخمين جبران قابل توجه توليد در برخي 
كشورها است. توليد اتحاديه اروپا در اين فصل با كاهش قابل 
توجهي مواجه شده است در حالي كه ميزان توليد در روسيه، 
اياالت متحده آمريكا و چين نسبت به سال گذشته افزايش 

يافته است.
اين  در  دسترس  قابل  چغندرقند  شديد  كاهش  دليل  به 
فصل، چندين كشور اتحاديه اروپا فعاليت فرآوري چغندرشان 
را تا پايان ماه دسامبر به اتمام رسانده اند. مجموع توليد شكر 
اتحاديه نسبت به تخمين ماه دسامبر در حدود 319 هزار تن 
افزايش يافته است و در حال حاضر به نظر مي رسد كل توليد 
به 15/1 ميليون تن برسد كه از 19/5 ميليون تن سال گذشته 
كمتر است. برآورد مي شود توليد شكر فرانسه با 245 هزار تن 
افزايش به 4/2 ميليون تن برسد و چرا كه انتظار داريم سهم 
شربت چغندر براي توليد اتانول نسبت به گذشته كمتر شود. 
بخشي از كاهش توليد اتحاديه، با تجديدنظر رو به باالي 146 
هزار تني توليد شكر لهستان نسبت به برآورد قبلي جبران شد 
و پيش بيني مي شود توليد اين كشور به 1/6 ميليون تن برسد 
با اين حال هنوز به طور قابل توجهي كمتر از توليد 2/2 ميليون 
تن سال قبل است. پيش بيني توليد براي آلمان در سطح 3/2 

ميليون تن بدون تغيير باقي مانده است.
پس از دسترسي به اطالعات اوليه دوره زراعي، پيش بيني 
يابد. فرآيند  افزايش  مي شود توليد شكر روسيه 88 هزار تن 
فرآوري چغندر آخرين كارخانه اين كشور در اوايل ماه مارس 
به پايان رسيد و شرايط مناسب آب و هوايي اجازه داد تا تقريباً 
تمام چغندرهاي برداشت شده مورد فرآوري قرار گيرند. عالوه بر 
اين، نوسازي و افزايش فرآوري چغندرقند طي سال هاي اخير 
در چندين كارخانه اين كشور نيز به افزايش توليد شكر كمك 
نمود. كل توليد اين فصل به 5/6 ميليون تن رسيد كه حدود 
800 هزار تن بيشتر از سال قبل و باالترين مقدار توليد اين 
كشور تاكنون بوده است. با توجه به برنامه ريزي كشاورزان روسي 
براي افزايش سطح زير كشت چغندر قند در سال 2016 نسبت 
به سال گذشته، ممكن است بتوان افزايش بيشتر توليد را بر 
روي كاغذ براي كشت آينده پيش بيني كرد ليكن بايستي توجه 
داشت كه همواره خطر يخ زدگي در كمين توليد اين كشور قرار 

داشته است.
بر اساس داده هاي اوليه دوره توليد اوكراين، برآورد مي شود 
توليد شكر اين كشور با 71000 تن افزايش به حدود 1/6 ميليون 
تن برسد. وضعيت چرخشي صنعت شكر اين كشور همچنان 
ادامه دارد به طوري كه توليد اين فصل، كاهش قابل توجهي 

نسبت به رقم حدود 2/3 ميليون تن سال قبل نشان مي دهد.

توليد شكر تركيه در فصل 16-2015، به طور قابل توجهي 
كاهش يافته و از 2/4 ميليون تن پيش بيني قبل به كمتر از 2/2 
ميليون تن رسيده است و دليل آن مي تواند شرايط نامطلوب آب 
و هوايي و تأثير بيماري روي محصول چغندرقند و همچنين 
كاهش بازده شكر باشد. اين بدان معني است كه عليرغم افزايش 
اندك سهميه توليد شكر، مقدار توليد به طور محسوسي كمتر از 

رقم 2/4 ميليون تن سال گذشته خواهد بود.
توليد شكر چغندري در اياالت متحده با 129 هزار تن كاهش 
نسبت به برآورد ماه دسامبر، به 4/55 ميليون تن مي رسد و 
دليل آن را مي توان به انتظار ضريب استحصال پايين تر ساكارز 
از چغندر نسبت داد. اين رقم در حدود 111 هزار تن بيشتر از 

توليد سال گذشته مي باشد.
در آسيا توليد شكر چغندري با اندكي كاهش از 924 هزار 
تن ماه دسامبر به 913 هزار تن رسيده است كه در مقايسه با 
توليد 802 هزار تن سال گذشته رشد داشته است. توليد شكر 
چغندري ژاپن با 67 هزار تن افزايش به 702 هزار تن رسيد كه 
بيشتر از 634 هزار تن شكر توليدي سال گذشته بوده و در واقع 
باالترين سطح توليد پس از سال 10-2009 محسوب مي شود.

 تولید شکر نیشکري 
مقايسه  در  چغندري  شكر  توليد  برآوردهاي  در  تغييرات 
با تجديدنظر قابل مالحظه و رو به پايين در برآوردهاي شكر 
توليد  براي  ويژه  به  امر  اين  است.  كمرنگ  جهان  نيشكري 
تايلند، هند و چين صحت دارد اما خشكسالي مرتبط با ال نينو 
توليدكننده  كشورهاي  از  برخي  در  پيش بيني ها  كاهش   به 

كوچك تر آمريكاي مركزي و آفريقا نيز منجر شده است.
نيشكري جهان  توليد شكر  مي رسد  نظر  به  كلي  به طور 
بيش از 136/4 نباشد كه 5/4 ميليون تن كمتر از پيش بيني 
ماه دسامبر و حدود 8/6 ميليون تن كمتر از توليد 145 ميليون 
تني سال 15-2014 مي باشد. در واقع، اين بدان معني است 
كه احتمال دارد مقدار توليد به پايين ترين سطح پس از سال 
توليد نسبت  قابل مالحظه  نمايد. كاهش  12-2011 سقوط 
به سال گذشته در آسيا )5/6- ميليون تن( و آمريكاي جنوبي 
)2/1- ميليون تن(، بيش از ميزان جبران شده توسط افزايش 
نسبتاً كم توليد در استراليا، 711 هزار تن در آمريكاي مركزي و 

265هزار در آفريقا خواهد بود.

 آسیا 
در حال حاضر به نظر مي رسد توليد شكر نيشكري آسيا در 
اين فصل به شدت كاهش يابد چرا كه سه كشور از بزرگ ترين 
توليدكنندگان اين قاره )يعني هند، تايلند و چين( با كاهش قابل 
مالحظه اي در اين فصل مواجه هستند. همچنين مقدار توليد 
محصول در هر يك از اين كشورها كمتر از مفروضات آغاز فصل 
است و شرايط آب و هوايي، عامل اصلي تجديدنظر نزولي بوده 

حركتبرعكستوليدوقيمتدربازارجهاني
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است. علي رغم اين كه تغييرات هويدا در سطح زير كشت، به 
عنوان يك عامل نسبتاً آسان در پيش بيني مقدار توليد محسوب 
مي شود ليكن همواره چالش هاي آب و هوايي سهم نسبتاً بااليي 
از عدم قطعيت در همه پيش بيني ها دارند از اين رو هرگز اثر 
حوادث خاص آب و هوايي به وضوح ديده نمي شود. به عنوان 
مثال، خشكسالي كه در هر يك از اين سه كشور شايع شده 
است، تأثير منفي بر رشد نيشكر و در نتيجه عملكرد آن داشته 
است در عين حال اين مسأله مي تواند تأثير مثبتي بر محتواي 
شكر نيشكر نيز داشته باشد. با اين حال مي تواند اثر منفي بر 
پارامترهاي كيفي نشكر و متعاقب آن، بر ميزان استخراج شكر از 

نيشكر داشته باشد.
در خصوص تايلند بايد عنوان كرد كه هم عملكرد نيشكر و 
هم ضريب استخراج شكر، هر دو نسبت به سال پيش كاهش 
داشته است. در حال حاضر تخمين زده مي شود كه توليد 
شكر اين كشور طي فصل جاري به بيش از 10/2 ميليون 
تن برسد كه به شدت از برآورد 12 ميليون تني ماه دسامبر 
و نيز توليد 11/6 ميليون تني سال گذشته پايين تر است. 
اين بدان معني است كه افزايش سطح زير كشت ناشي از 
سياست هاي دولت براي تشويق كشاورزان مناطق شمالي 
در تغيير الگوي كشت از برنج به نيشكر، تأثير شرايط آب 
و هواي نامطلوب اين فصل را جبران كند. انتظار مي رود 
كمبود بارندگي چند فصل پياپي، بر توليد شكر هند در فصل 
16-2015 تأثير بگذارد، به خصوص در استان هيا ماهاراشترا 
و كارناتاكا.بنابراين در حال حاضر به نظر مي رسد توليد شكر 
طي اين فصل در بزرگ ترين توليدكننده شكر آسيا به بيش 
از 28 ميليون تن برسد كه اين رقم در پيش بيني ماه دسامبر 
معادل 29/1 ميليون تن بوده و در مقايسه با توليد سال 
پيش، در حدود 2/6 ميليون تن كاهش نشان مي دهد. اگر 
اين پيش بيني تحقق يابد بايستي اذعان نمود كه اين سطح 
كاهش توليد، بزرگ ترين كاهش در توليد هند بعد از فصل 
9-2008 خواهد بود. در واقع در آن زمان، چرخه باطل شكر 
هند هنوز به طور كامل برقرار بود و توليد آن سال نسبت به 
سال قبل خود، در حدود 12/9 ميليون تن كاهش يافت.

توليد شكر نيشكري چين نسبت به پيش بيني اوليه ما، در 
حدود 1/1 ميليون تن كاهش داشته و به رقم 8/9 ميليون 
تن رسيده است. اين پايين ترين سطح توليد پس از فصل 
6-2005 است. همزماني كاهش سطح زير كشت )به دليل 
قيمت هاي پايين نيشكر( و خسارت ناشي از خشكسالي و 
يخ زدگي در ماه ژانويه، افت توليد را تشديد كرده است. با اين 
حال سيل واردات نيز، شرايط فعاليت را براي كارخانجات 
داخلي دشوار نموده است. در ساير نقاط اين قاره، توليد شكر 
ويتنام از 1/6 ميليون تن در ماه دسامبر به 1/5ميليون تن 
كاهش يافته است، در حالي كه پيش بيني براي فيليپين 
است.  رسيده  تن  ميليون  به 2/2  كاهش  تن  هزار  با 40 
اندونزي  و  پاكستان )5/8 ميليون تن(  براي  توليد   برآورد 

)2/7 ميليون تن( بدون تغيير باقي مانده است.

 آمريکاي شمالي و مركزي 
توليد شكر نيشكري در آمريكاي شمالي و مركزي با 886000 
تن كاهش نسبت به پيش بيني هاي قبلي، به 17/5 ميليون تن 
رسيده است كه عمدتاً به دليل وخيم تر شدن چشم انداز توليد در 

كوبا و گواتماال مي باشد.
عمليات برداشت نيشكر كوبا در فصل 16-2015 با حداكثر 
توان آغاز شد و روشن است كه خشكسالي، بارش هاي بي موقع و 
مشكالت سازماني و فني مي تواند توليد نيشكر اين فصل كشور 
را در حد 1/6 ميليون تن محدود كند. اين رقم در حدود 0/5 
ميليون تن كمتر از پيش بيني ماه دسامبر است. انحصار شكر 
گذشته،  سال  دليل خشكسالي شديد  به  كوبا  توسط  دولتي 
اهداف رشد توليد را در زمان شروع برداشت از بين برد اما اين 
كشور همچنان اميدوار است كه مقدار توليدش به 1/9 ميليون 

تن و سماوي با توليد فصل 15-2014 برسد.
در حال حاضر، حتي رسيدن به اين هدف تقليل يافته نيز به 
ظاهر غيرممكن مي رسد. شرايط آب و هوايي بعد از بارندگي هاي 
بي موقع در ماه ژانويه بهبود يافته است ليكن برداشت محصول 
است.پديده  بوده  ال نينو ضعيف  هوايي  و  آب  پديده  از  متأثر 
تابستان  بارندگي  فصل  در  شديد  خشكسالي  باعث  ال نينو 
شد. پيش بيني كنندگان انتظار دارند اين پديده، بارندگي هاي 

غيرمنتظره سنگيني را از دسامبر تا مارس در پي داشته باشد.
تنها در حدود 15 درصد از مزارع شكر كوبا نياز به آبياري 
نيشكرهاي  عملكرد  نتيجه،  در  دارند.  مناسب  زهكشي   و 
برداشت شده به طور محسوسي كمتر از فصل قبل بوده است. 
در ماه »مي« اكثر كارخانه هاي توليدي در فعاليت بودند، الزم به 
ذكر است كه در اين زمان، فصل بارندگي و گرما شروع مي شود و 

كاهش عملكرد و شرايط دشوار برداشت را به همراه دارد.
پيش بيني توليد شكر گواتماال با 150 هزار تن كاهش نسبت 
به پيش بيني قبل، به 2/95 ميليون تن رسيده است كه 180 
هزار تن كمتر از توليد سال پيش خواهد بود. انتظار مي رود 
ضمن افزايش عملكرد نيشكر و كاهش اندك ضريب استخراج 
شكر، عمليات خرد كردن نيشكر اين فصل در اواخر ماه مه يا 
اوايل ماه ژوئن به پايان برسد.به نظر مي رسد مكزيك همچنان 
در حال نزديك شده به توليد 6/3 ميليون تن شكردر فصل 16-

2015 است كه نسبت به پيش بيني ماه دسامبر بدون تغيير و 
اندكي باالتر از توليد سال گذشته مي باشد. مقامات محلي، سطح 
برداشت شده در اين فصل را 2/3 درصد بيشتر از سال گذشته 
پيش بيني كرده اند و اميدوارند كه با توجه به افزايش عملكرد 
نيشكر و عليرغم ضريب استحصال پايين تر شكر، صنعت قادر 
به افزايش مختصري در توليد شكر نسبت به سال گذشته باشد.

توليد شكر نيشكري اياالت متحده در فصل 16-2015 نسبت 
به پيش بيني ماه دسامبر در حدود 20 هزار تن كاهش داشته 
و به كمتر از 3/5 ميليون تن مي رسد. به دليل شرايط دشوار 
برداشت در فلوريدا، ضروري است فصل برداشت حداقل يك ماه 
افزايش يابد ليكن ممكن است اين مسأله روي توليد تأثير بگذارد. 
با اين حال به نظر مي رسد احتماالً چشم انداز توليد در حدود 59 

هزار تن بيشتر از سال گذشته باشد.در ساير مناطق و به دليل 
خشكسالي، تجديدنظر رو به پايين قابل توجهي در چشم انداز 
توليد نيكاراگوئه )از 730 هزار تن به 649 هزار تن( و السالوادور 
از )730 هزار تن به 616 هزار تن( اعمال شده است. اين بدان 
معني است كه كاهش شديد توليد در هر دو كشور نسبت به سال 
گذشته،  ميزان دسترسي به شكر صادراتي را نيز كاهش مي دهد.

 آمريکاي جنوبي 
توليد شكر نيشكري فصل 16-2015 آمريكاي جنوبي با اندكي 
كاهش از رقم 43/1 ميليون تن برآورد شده ماه دسامبر به 42/9 
ميليون تن رسيده است كه 2/1 ميليون تن كمتر از توليد سال 
گذشته خواهد بود.توليد برزيل با اندكي افزايش، از 35/3 ميليون 
تن )ارزش خام( پيش بيني ماه دسامبر به 35/5 ميليون تن رسيده 
است كه بدين ترتيب يك افت 1/8 ميليون تني نسبت به سال 
گذشته خواهد داشت. به احتمال زياد ميزان توليد منطقه مركزي 
ميليون  از 31  به كمتر  مارس(  پايان فصل )31  در  جنوبي   –
تن برسد كه مختصري باالتر از پيش بيني 30/8 ميليون تن ماه 
دسامبر است. و اين به دليل شروع زود هنگام آسياب محصول 
جديد است كه هنوز از لحاظ فني متعلق به سال زراعي 2015-16 
)آوريل – مارس( مي باشد. به نظر مي رسد توليدمنطقه كوچك تر 
شمال – شمال شرق در اين فصل بيش از 2/8 ميليون تن نباشد 
چرا كه خشكسالي شديد، امكان دسترسي محصول نيشكر را به 
سطحي كمتر از 50 ميليون تن كاهش داده است. توليد شكر 
آرژانتين در فصل 16-2015 از 2/4 ميليون تن پيش بيني شده ماه 
دسامبر به 2/1ميليون تن كاهش داشته است و دليل آن، استفاده 
بيشتر از نيشكر اين كشور براي توليد اتانول مي باشد. اين بدان 
معني است كه عليرغم بهبود توليد نيشكر، در واقع مقدار شكر 

توليدي در حدود 66 هزار تن كمتر از سال قبل خواهد بود.

 آفريقا 
انتظار مي رود توليد شكر نيشكري آفريقا در سال 2015-16 
و به دليل بروز تأثير خشكسالي در چند كشور با 76 هزار تن 
كاهش نسبت به پيش بيني قبلي به رقم 9/7 ميليون تن برسد. 
اين رقم پايين تر از توليد 9/9 ميليون تني فصل 2014-15 
مي باشد. اين پايين ترين مقدار نيست زيرا فصل 16-2015 با 
قاره  جنوبي  نيم كره  توليدكنندگان  در  قديمي«  »محصوالت 
آفريقا مرتبط است و معموال عمليات برداشت آنها در ماه مارس 

– آوريل شروع و تا ماه نوامبر – دسامبر ادامه دارد.
توليدكننده  بزرگ ترين  شكر  توليد  مي شود  زده  تخمين 
تن  ميليون   1/7 سطح  در  جنوبي  آفريقاي  يعني  قاره  اين 
پيش بيني ماه دسامبر، بدون تغيير باقي بماند هر چند كه 
اين مقدار، پايينترين سطح طي دو دهه گذشته است. اين 
تني  ميليون   2/2 توليد  به  نسبت  را  شديدي  كاهش  رقم، 
با  براي سال 2016-17  ظاهراً  و  مي دهد  نشان  قبل  فصل 

كاهش بيشتر مواجه خواهد شد. 
ادامه در صفحه۶
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واردات۵۰۰هزارتنشكرخامبرايپرداخت
بدهيدولتبهكارخانجاتقندوشكر

اساس  بر  و شكر گفت:  قند  كارخانه هاي  انجمن صنفي  دبير 
تقاضاي كارخانجات قند و شكر مقرر شد براي تأمين بخشي از نياز 
كشور 500 هزار تن شكر خام وارد شود و از محل درآمد واردات آن 

بخشي از بدهي دولت به كارخانجات پرداخت شود. 
بهمن دانائي با اشاره به مجوز واردات 500 هزار تن شكر خام،  گفت: 
بر اساس آخرين اطالعات از موجودي شكر در انبارهاي كارخانه ها تا 

اول ارديبهشت ماه امسال 671 هزار تن شكر موجود است. 
اواسط  تا  افزود:  انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر،  دبير 
ارديبهشت ماه هم حدود 130 هزار تن شكر سفيد از محل توليد 
چغندر پائيزه و نيشكر به موجودي انبارهاي شكر اضافه مي شود و در 

مجموع موجودي شكر كشور به 800 هزار تن مي رسد. 
دانائي اظهار داشت: ناگفته نماند كه 160 هزار تن از اين شكر 
به عنوان ذخيره استراتژيك متعلق به شركت بازرگاني دولتي است. 
وي گفت: تا چند سال قبل مصرف ماهانه شكر در كشور حدود 
180 هزار تن بود كه اين مقدار به 160 هزار تن كاهش يافته است. 
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر با بيان اينكه مصرف 
شكر سفيد در كشور به كمتر از 2 ميليون تن رسيده است، گفت: 
اين در حالي است كه تا دو سال گذشته مصرف ساالنه شكر در 
كشور 2 ميليون و 200 هزار تن بود، بنابراين با توجه به موجودي 

شكر نياز مصرفي كشور تا پايان تيرماه تأمين است. 
دانائي با اشاره به آغاز برداشت چغندر از نيمه دوم سال تصريح 
كرد: بنابراين براي تأمين شكر مورد نياز مرداد و شهريور امسال بنا به 
درخواست انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر مقرر شده تا 500 
هزار تن شكر خام وارد شود و مقدمات خريد و ورود آن فراهم شده 
است. وي در پاسخ به اين سؤال كه وزارت جهاد كشاورزي هدف 
از واردات شكر خام را براي تأمين مواد اوليه در پرداخت بخشي از 
مطالبات كارخانجات قند )چغندري و نيشكري(، از دولت ناشي از 
مابه التفاوت قيمت شكر خام و قيمت فروش شكر استحصالي عنوان 
كرده است، اين امر چگونه با واردات شكر خام محقق مي شود، گفت: 
قيمت تمام شده توليد شكر سفيد براي كارخانجات قند و شكر از 
محل واردات شكر خام با در نظر گرفتن سود 10 درصدي 2100 
تومان است. دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر بيان داشت: 
بنابر اين از آنجا كه قيمت مصوب هر كيلو شكر درب كارخانه براي 
عرضه 2300 تومان مصوب شده، كارخانجات قند و شكر در صورت 
واردات شكر عالوه بر كسب سود 10 درصدي از توليد شكر سفيد با 
فروش آن مي توانند 200 تومان هم سود حاصل كنند. دانائي بيان 
داشت: با اين اقدام كارخانجات به صورت مستقيم براي واردات شكر 
زيرنظر انجمن اقدام مي كنند و در نهايت هم سود توليد و فروش 
آن به عايد كارخانجات مي شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه چه 
تضميني براي اين مسأله وجود دارد كه بيش از 500 هزار تن وارد 
نشود، گفت: اختيار تقسيم ميزان واردات توسط كارخانجات با دولت 
به انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر واگذار كرده و بر اساس 
توليد 3 ساله كارخانه ها انجمن سهم هر كارخانه را براي واردات 

مشخص و سپس كارخانه ثبت سفارش مي كند. دبير انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر، تصريح كرد: پس از آن كل اسناد واردات 
شكر و ثبت سفارش آن به سازمان حمايت تحويل داده مي شود و 
كارخانجات پس از اخذ مجوز مربوطه اجازه واردات از گمرك را 
مي گيرند. دانائي بيان داشت:  البته هنوز به طور دقيق سود حاصل از 
فروش شكر وارداتي مشخص نيست اما برآورد مي شود به غير از 10 
درصد عنوان شده بين 180 تا 220 تومان سود حاصل شود كه در 
صورت واردات 500 هزار تن شكر و كسب درآمد حدود100 ميليارد 
توماني از اين محل بخشي از بدهي دولت به كارخانجات قند و شكر 
تسويه مي شود. وي افزود: توليد شكر از مرز 1. 5 ميليون تن گذشته 

است و اين ميزان توليد در سال هاي اخير بي سابقه بوده است. 
وي بيان داشت: قيمت خريد شكر از كارخانجات توسط دولت در 
سال گذشته 2530 تومان مصوب شد كه بر اين اساس مقرر شد تا 
كارخانجات شكر را با قيمت 2300 تومان عرضه كنند و ما به التفاوت 
230 توماني را از دولت دريافت كنند. دانائي ادامه داد: همچنين 
قيمت شكر در سال 93، 2300 تومان مصوب شد كه در آن زمان نيز 
مقرر شد تا شكر با قيمت 2100 تومان توسط كارخانه ها عرضه شود و 
مابه التفاوت 200 توماني آن از دولت دريافت شود. دبير انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر، تصريح كرد: كارخانه هاي قند و شكر بابت 
مابه التفاوت فروش شكر در سال هاي 93 و 94 به ترتيب 260 و 250 
ميليارد تومان از دولت طلب دارند. دانائي خاطرنشان كرد:  در مجموع 
بيش از 500 ميليارد تومان دولت در دو سال گذشته مابه التفاوت 
فروش شكر را به كارخانجات نداده است.  وي افزود: در اواخر سال 
گذشته مبلغ 80 ميليارد تومان مقرر شد تا از محل درآمد مابه التفاوت 
واردات برنج به صنايع قند و شكر پرداخت شود كه اين موضوع نيز 
محقق نشد و مبلغ تخصيصي در جاي ديگر هزينه شد. وي درباره 
طلب كشاورزان از كارخانجات قند و شكر اظهار داشت: 1500 ميليارد 
تومان چغندر در سال زراعي جاري از كشاورزان خريداري شد كه 

هنوز 255 ميليارد تومان از اين مبلغ به آنها پرداخت نشده است. 

پرداخت مطالبات كشاورزان تا پايان خرداد
اميدواريم  انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر گفت:  دبير 

مطالبات كشاورزان تا پايان خرداد به آنها پرداخت شود. 
وي همچنين بيان داشت: در اين راستا نخستين كشتي با ظرفيت 

حدود 67 هزار تن شكر خام هفته گذشته وارد كشور شده است. 
جهاد  وزارت  بازرگاني  استاندارهاي  و  مقررات  دفتر  مديركل 
كشاورزي با تأكيد بر تداوم ممنوعيت واردات شكر سفيد در راستاي 
و  اوليه  مواد  تأمين  براي  كه  است  عنوان كرده  مقاومتي  اقتصاد 
پرداخت بخشي از مطالبات كارخانجات قند چغندري و نيشكري 
دولت ناشي از مابه التفاوت قيمت شكر خام و قيمت فروش شكر 
استحصالي، صدور مجوز واردات حدود 500 هزار تن شكر خام به 
عنوان مواد اوليه كارخانه هاي چغندر قند و نيشكري كه چغندر و 

نيشكر كشاورزان را خريداري كرده اند، در دست اقدام است. 

ادامه از صفحه5
برآورد توليد براي دومين توليدكننده برتر 
شكر نيشكري اين قاره يعني مصر نيز در سطح 
1/1 ميليون تن بدون تغيير باقي مانده است، 
در حالي كه تخمين توليد براي زيمبابوه نيز از 
400 هزار تن ماه دسامبر و برآورد 435 هزار تن 
اول فصل به 370هزار تن كاهش داشته است. 
مقدار توليد تانزانيا با 12 هزار تن كاهش، به 
328 هزار تن مي رسد. كاهش هاي خفيف از 
10 هزار تن نسبت به ارزيابي قبلي در توليد هر 
يك از كشورهاي موريس، موالوي و سوازيلند 

انتظار داريم.

  اقیانوسیه 
در حال حاضر به نظر مي رسد توليد شكر در 
اقيانوسيه به 5/1 ميليون تن برسد كه 61 هزار تن 
بيشتر از برآورد ماه دسامبر و 46 هزار تن بيشتر 
مي شود  است.پيش بيني  گذشته  سال  توليد  از 
توليد شكر استراليا بدون تغيير در سطح 4/85 
در حال حاضر  بماند چرا كه  باقي  تن  ميليون 
عمليات آسياب نيشكر در زمان پيش بيني شده 
قبلي به پايان رسيده است. با اين حال، توليد شكر 
سال 16-2015 فيجي به 222 هزار تن افزايش 
مي يابد كه بيشتر از 161 هزار تن قبل است زيرا 
خطاي گزارش دهي در ماه دسامبر باعث شد تا 
برآورد توليد در سطح پايين تري ارايه شود. هدف 
اوليه صنعت براي توليد 250 هزار تن بود اما اين 
رقم در حال حاضر به دليل خشكسالي اوايل فصل 

كاهش يافته است.

 خالصه 
قيمت جهاني شكر در هفته هاي اخير به 
طور قابل توجهي افزايش يافت زيرا شكر پس 
از پنج سال متوالي مازاد توليد جهاني، در سال 
16-2015 تغيير وضعيت داده و با كسري تراز 
مواجه شده است. در حال حاضر اين موضوع 
به همراه تقويت قابل توجه رئال برزيل، روند 
صعودي قيمت ها در بازار را حفظ كرده است. 
در واقع اخيراً ساختار قوانين حمايتي قوي تر 
شده است از اين رو محصوالت تقريباًً در همه 
كشورهاي توليدكننده شكر نيشكري آسيا در 
كف توليد قبل است. به عبارت ديگر، بر اساس 
سناريوي بدبينانه مطرح شده در توليد شكر 
نيشكري آسيا، احتماالًً توليد شكر جهاني با 
كاهش قابل مالحظه 13/3 ميليون تني نسبت 
به سال قبل مواجه شده و كل توليد جهاني 
به 171/1 ميليون تن )بر اساس سال زراعي 
محلي( خواهد رسيد. اين مقدار شكر در حدود 
5/2 ميليون تن كمتر از پيش بيني هاي قبلي 
ما در ماه دسامبر است و با 19/5 ميليون تن 
افت توليد نسبت به سال گذشته، بيشترين 
ميزان كاهش ساالنه را پس از فصل 2008-9 
نشان مي دهد. در واقع سال 9-2008 مبنايي 
براي افزايش قوي قيمت شكر بود به طوري كه 
قيمت ها در سال 11-2010 به اوج خود طي 
سه دهه گذشته رسيد. تكرار چنين سناريويي 
براي اين زمان پيش بيني نشده است اما با توجه 
به احتمال تداوم كسري جهاني شكر در فصل 
17-2016، بديهي است ديدگاه ساختاري نيز 

قيمت هاي باالتر را تاييد مي كند.
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رشد  نرخ  كرد:  اعالم  آمار  مركز 
محصول ناخالص داخلي بدون نفت )به 
بازار( سال 1394 بر پايه نتايج  قيمت 
حساب هاي ملي مركز آمار ايران به 0/9 

درصد رسيد.
رشد  ايران،  آمار  مركز  گزارش  به 
درصد،   5/4 كشاورزي  گروه  اقتصادي 
گروه صنعت منهاي 2/2 و گروه خدمات 
همچنين  شد.  محاسبه  درصد   0/2
محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار 
داخلي  ناخالص  و محصول  يك درصد 
بدون نفت به قيمت بازار 0/9درصد بود. 
فصلي  ملي  حساب هاي  نتايج  پايه  بر 
پارسال  براي 9 ماهه  ايران،  آمار  مركز 
ناخالص داخلي )به  نرخ رشد محصول 
اعالم  درصد  دهم  هفت  بازار(  قيمت 
شده بود. نرخ رشد در اين مدت براي 
رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي 3/2، 

فعاليت هاي  گروه صنعت منفي 1/2 و 
گروه خدمات منفي 0/3 درصد بود. بر 
ناخالص  محصول  گزارش،  اين  اساس 
و  درصد   0/7 بازار(  قيمت  )به  داخلي 
محصول ناخالص داخلي بدون نفت )به 
نيز 0/7 درصد شد. رشد  بازار(  قيمت 
نشان  كشاورزي  بخش  باالي  و  مثبت 
مي دهد كه اين فعاليت در سخت ترين 
وضع مي تواند به رشد توليد ملي كمك 
كند و راه عبور از دشواري ها را باز كند. 
شكر  و  قند  توليد  درصدي   13 رشد 
در سال 1394 در حالي كه رشد كل 
نكات  از  نيز  است  بوده  منفي  صنعت 
كانون  در  بايد  كه  است  توجهي  قابل 
توجه باشد. سرمايه گذاري تاريخي صد 
سال سپري شده در اين صنعت كه اتفاقاً 
محروم  مناطق  در  كارخانه ها  اكثريت 
را  درس  اين  بايد  دولت  به  دارند  قرار 

است.  مفيد  چقدر  آنها  حفظ  كه  دهد 
سرمايه گذاري  براي  كه  حالي  در  آيا 
جديد و تامين سرمايه نيازمند پول تازه 

در شرايط سخت هستيم خيلي دشوار 
وضع  از  منطقي  حمايت هاي  كه  است 

موجود شود؟

رشد13درصديشكردرشرايطرشدمنفيصنعت

معاون وزير جهاد كشاورزي با اعالم هشدارهايي درباره 
چالش آب كشور گفت: توان الزم براي مديريت منابع آب 

كشور وجود ندارد. 
معاونت هاي  مشترك  نشست  در  كشاورز  عباس 
زراعت، باغباني، آب و خاك و مديريت هاي ستادي و 
استاني پيرامون توسعه سامانه هاي آبياري موضعي كه 
15 ارديبهشت در معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي 
در البرز برگزار شد، گفت: ميزان روان آب هاي كشور 
كاهش  اقليمي  تغييرات  جمله  از  متعدد  داليل  به 

چشمگيري داشته است. 
از  آب ها  روان  اثرپذيري  اخير  سال  پنج  در  افزود:  وي 
اينكه  با وجود  يافته است و  بارندگي تا حد زيادي كاهش 
در برخي مناطق 45 تا 50 درصد رشد بارندگي داشتيم اما 
حجم آب هاي روان منطقه تغيير خاصي نداشته است. كشاورز 
بارندگي ها  به عنوان مثال در سال جاري  خاطرنشان كرد: 
در حوزه رودخانه كرخه 55 درصد بيش از نرمال بود ولي 
سد كرخه سرريز نكرد. اين مسؤول ادامه داد: در دهه 80 
در حال  اما  بود  آبي  ميليارد ذخيره  داراي 5/5  كرخه  سد 
حاضر اين ذخيره به 3/5 ميليارد متر مكعب كاهش يافته و 
با وجود بارندگي هاي اخير نه به آن اضافه شده است و نه 
سهميه اي دارد كه به هورالعظيم بدهد. كشاورز با بيان اينكه 
افزود:  مواجه هستند،  اين مشكل  با  تمام حوزه هاي كشور 
برخي تغيير اقليم را مسبب اصلي چالش آبي كشور مي دانند 

اما به نظر من عامل اصلي اين وضعيت فشار بيش از حد 
ما به طبيعت است. وي اضافه كرد: 15 سال پيش در اين 
كشور 13 رودخانه جريان داشت كه در همه فصل ها جاري 
بود اما در سال هاي اخير اين تعداد به پنج رودخانه رسيده 
است. معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: در 
برنامه ششم توسعه توافق شده است تا 11 ميليارد متر مكعب 
از برداشت آب هاي زيرزميني را كاهش دهيم؛ پس از اين به 
بعد نه تنها نمي توانيم به آب هاي زيرزميني فشار وارد كنيم 
بلكه بايد از حجم برداشت ها بكاهيم. كشاورز به آمار دشت هاي 
بحراني كشور اشاره كرد وافزود: در دهه 50 فقط 40 دشت 
بحراني كشور بحراني بود اما در حال حاضر 330 دشت از 
609 دشت كشور در وضعيت بحراني قرار دارد. اين مسؤول به 
اهميت آب هاي مرزي و مشترك اشاره و يادآور شد: در هيچ 
كدام از دولت هاي قبل به اين ظرفيت توجه نشد و اين دولت 
نخستين دولتي است كه اهميت آب هاي مرزي و كنترل آن را 
مورد توجه قرار داده است. وي افزود: امكان توسعه كشاورزي 
ديگر در كشور وجود ندارد؛ پس نبايد ظرفيت جديدي براي 
كشاورزي در كشور ايجاد كنيم و مواظب باشيم تا زمين هاي 

كشاورزي از اين ميزان بيشتر نشود. 
كشاورز ادامه داد: اگر تدابير الزم براي مديريت كشاورزي 
و منابع آب كشور اجرايي نشود همانند اين است كه براي 
تخريب كشور مسابقه گذاشته ايم. اين مسؤول تصريح كرد: 
كل سدهاي كشور براي ذخيره 48 ميليارد مترمكعب آب 

ساخته شده است اما در پنج سال اخير هيچگاه بيش از 
25 ميليارد متر مكعب آب پشت اين سدها ذخيره نشده 
است. معاون وزير كشاورزي با بيان اينكه چالش آب كشور 
نبايد باعث خودباختگي ما شود، افزود: دنيا در مقابل چنين 
وضعيتي تسليم نشده است و با وجود اينكه برخي از كشورها 
حتي سرانه آب كمتر از ما داشته اند ولي به كشاورزي خود 
اميدوار بوده اند. وي مصر را نمونه يك كشور كم آب ولي 
فعال در توليدات كشاورزي عنوان كرد و گفت: مصر فقط 
53 ميليارد آب براي كشاورزي دارد اما ساالنه 100 ميليون 
تن كاال از اين آب توليد مي كند؛ پس ما نيز نبايد نگران 
باشيم. كشاورز بزرگ ترين نگراني را نه از كمبود آب بلكه از 
عدم درك اين شرايط دانست و عنوان كرد: نگراني بزرگ 
اين است كه ما اين شرايط را درك نكنيم و تدابير الزم 
براي مقابله با آن را تدارك نبينيم. اين مسؤول خاطرنشان 
كرد: كشاورزي كشور امروز به يك تحول تكنولوژيك توأم با 
سرمايه نيازمند است تا اين مشكالت را پشت سر بگذاريم. 
وي ادامه داد: ما بايد كشاورزان را آگاه كنيم تا كشاورزي 
با آب كمتر را سرلوحه كار خود قرار دهند و در خط مقدم 
وزير  معاون  دارند.  قرار  پژوهشگران  نيز  آگاه سازي  اين 
كشاورزي بر اهميت توليد ارقام جديد تأكيد كرد وافزود: 
البته توليد ارقام جديد هم بايد با نگاه به مصرف آب كمتر 
اقدامات صورت  اين  اگر  تصريح كرد:  بگيرد. وي  صورت 

نگيرد در آينده مشكالت ما بيشتر خواهد شد.

هشدار معاون وزير جهاد كشاورزي نسبت به چالش آبي كشور

تأمين مالي بدهي به چغندركاران در كميسيون اصل ۹0
اساسي  قانون  نودم  اصل  كميسيون  اول  نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بررسي معوقات بانكي 
چغندركاران سراسر كشور در جلسه امروز كميسيون اصل 
90 مورد بررسي قرار گرفت، گفت: جلسه اي با حضور رييس 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره تأمين منابع 

مالي براي پرداخت اين ديون برگزارمي شود. 
داوود محمدي در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره 
اساسي  قانون  اصل 90  امروز كميسيون  برگزاري جلسه 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: در اين جلسه مسؤوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد ك-شاورزي و 

انجمن صنفي كارخانجات قند كشور حضور داشتند. 
نماينده مردم آبيك، البرز و قزوين در مجلس شوراي 

اسالمي با بيان اينكه موضوع پرداخت معوقات چغندركاران 
كل كشور و به طور مشخص كشاورزان استان كهگيلويه 
و بوير احمد بررسي شد، بيان كرد: شكايت چغندركاران 
عدم  نارضايتي  اين  آمدن  وجود  به  علت  كه  شد  مطرح 

پرداخت مطالبات چغندركاران از دولت است. 
اساسي  قانون  نودم  اصل  كميسيون  اول  نايب رييس 
ميليارد  از 306  بيش  داد:  ادامه  اسالمي  مجلس شوراي 
تومان در 27 استان كارخانجات قند بدهكار هستند و اين 
باعث شده كه دريافت وجه چغندكاران به تعويق بيفتد. 
محمدي با بيان اينكه درباره استان كهگيلويه و بوير احمد 
چون سهامدار كارخانه بانك تجارت بوده ودر راستاي اصل 
44 در قبال مطالباتي كه از اين كارخانه داشته اين كارخانه 

به اين بانك تحويل داده شده است، متذكر شد: بانك تجارت 
حمايت كافي از شركت به عمل نياورده است. 

مديرعامل  با  كه  گرفت  تصميم  كميسيون  افزود:  وي 
بانك مكاتبه شود و با توجه به اينكه واگذاري بر اساس اصل 
44 بوده است حداقل بايد بعد از5 سال يعني تا سال 97 
كارخانه فعال مي شد به همين جهت تصميم گرفته شد كه 
از اين شركت حمايت كنند تا راه اندازي شود و مكاتباتي با 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت 

انجام شود. 
محمدي با بيان اينكه تصميم گرفته شد كه جلسه اي با 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره تأمين 

منابع مالي براي پرداخت اين ديون برگزار شود. 
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زير نظر شورای نويسندگان
صفحه آرا: علی صائمی

تلفن و نمابر: 
889۶9۰55-889۶99۰3

نشانی: تهران -میدان دكتر فاطمی 
خیابان شهید گمنام- شماره 14

شکر
انجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

آگهي
كليه  دارد  نظر  در  آبكوه  قند  شركت  رضوي  اقتصادي  سازمان  مجوز  با 
ماشين آالت و امكانات فني متعلق به خود را با قيمت كارشناسي به طور يكجا 

واگذار نموده و يا با امر انتقال آن به مكان مناسب ديگري مشاركت نمايد.
براي كسب  و  بازديد  كارخانه  از  با هماهنگي قبلي  متقاضيان مي توانند 
يا  و   05137610240 تلفن  با  خود  نظرات  اعالم  يا  و  بيشتر  اطالعات 

آدرس اينترنتي Abkouhsugar.com@gmail تماس حاصل نمايند.

اعداد و ارقام در نگاه نخست به ويژه براي آنهايي كه به صورت تخصصي به 
آنها نگاه نمي كنند پديده هايي عادي به حساب مي آيند. اما آنهايي كه در پس 
و پشت ارقام حركات، رفتار و سياست ها را مي بينند و در مقام مقايسه برمي آيند 
نيك مي دانند كه خروج يك ميليارد دالر ارز براي به هم زدن تعادل بازار شكر 
و حفظ رقمي معادل 830 ميليون دالر ارز با افزايش توليد داخلي شكر يعني 
چه؟ اين اعداد براي دو سال 1385 و 1394 است كه در سال هاي متفاوت 

براي واردات شكر داده شده است. 
محصول  اين  توليد  سقوط  به   1385 سال  در  شكر  تن  ميليون   2/5 واردات 
مازاد  و  شوند  هدايت  زميني  به سوي كشت سيب  چغندركاران  و  منجر شد 
با  كه  آنها  و...  منجر شد  ناگوار  به يك شرايط  و  نرفته  فروش  زميني  سيب 
عدد و رقم به طور تخصصي سروكار دارند مي دانند كه رساندن توليد شكر به 
1/5 ميليون تن چه ميزان زحمت و برنامه ريزي و شجاعت مي خواهد و چه 
پيامدهاي نسبي دارد. حاال اگر كشاورزان طلب خود را به موقع دريافت كنند 
روند فزاينده توليد قند و شكر تا رسيدن به خودكفايي در دسترس است و زود 
و تندتر به آن مي رسيم. قدر اين روزهاي خوب در صنعت قند و شكر را بدانيم 

و بي مهري هاي موجود را ادامه ندهيم.

قدراينروزهارابدانيم

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
139405.511.89.21270107175105254

501 05.517.32133103210385490492497501جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمودار تولید  و واردات شکر از سال 8۰ تا پايان اسفند ماه سال 1394
)ارقام به تن(
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