
ایران، سیاست شناسان و سیاست ورزان بزرگ 
زیاد داشته است و دارد. اما »سیاستمدار« همواره 
هاشمی  و  است  بوده  سامان  این  نادر  گوهر 

رفسنجانی بی تردید یکی از این نوادر بود.
سیاستمدار در عرف ملک داری جهان 
به کسی  و جهان جدید(  قدیم  )جهان 
گفته می شود که ترجیحات و رجحان ها 
به ویژه زمان های سکوت و غریو را درست 
تشخیص دهد و کارنامه ای که پشت سر 

می گذارد.
بازتاب آرزوهای فرجام یافته و نافرجام 
حیث،  این  از  باشد.  روزگارش  مردمان 
هاشمی رفسنجانی سیاستمداری تمام عیار 
سیاسی،  مبارزه  سال  قریب 60  که  بود 
سیاست ورزی  قرآنی،  و  فقهی  تحقیق 

مصلحانه و کوشش پیگیر برای اعتالی ایران را از 
سر گذراند. تحقق آرزوی همگانی ایرانیان در سال 
1357 هاشمی را به چهره ماندگار انقالب اسالمی 
از  دفاع  برای  ایرانیان  کرد؛ شور حماسی  تبدیل 
کشورشان در دهه دوم جمهوری اسالمی، او را به 

قهرمان جنگ و صلح تبدیل کرد.
او  به  از زیر خاکستر جنگ،  پر کشیدن میهن 
نشان سازندگی بخشید و از درون برنامه های نوسازی 
ریاست جمهوری اش،  دوران  سیاسی  و  اقتصادی 
نشاط سیاسی فراگیری پدید آمد که آن روزگار به 
نام او نوشته نشد، اما امروز نوشته می شود و سرانجام، 
»مرد بحران ها« در سال های آخر عمرش، آموزگاری 
اخالق و شجاعت سیاسی پیشه کرد و بر شوالی 
سیاستمداری رسمی اش، عبای معنویتی کشید که 

گوهر کمیاب زمانه اش شده بود. روانش شاد.
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دولت دخالت نكند 
صنعت راهش را پيدا مي كند

 بهمن دانائی
شادروان محمدعلي جمال زاده در میان 
کتابي  است  نوشته  که  کتاب هایي  انواع 
در  که  شایگان«  »گنج  نام  به  دارد  هم 
است.  شده  چاپ  برلین  در   1335 سال 
وي در این کتاب  ضمن بررسي وضعیت 
بخش هاي مختلف اقتصاد ایران، نکاتي را 
درباره صنعت ایران نیز بیان مي کند. وي 
در این کتاب مشکالت صنعت را فهرست 
مي کند و به مسأله واردات، عقب ماندگي 
تکنولوژیک و... مي پردازد. 13 سال بعد 
نامدار  استاد  فرهنگ،  منوچهر  شادروان 
اقتصاد ایران نیز در کتاب مشهورش به نام 
»زندگي اقتصاد ایران« مشکالت صنعت را 
با کمي دگرگوني ها نسبت به کتاب گنج 
شایگان مطرح مي کند. در سال هاي پس 
پشتیبان  اسناد  در  و  انقالب  پیروزي  از 
برنامه  برنامه توسعه اجرا شده و یک   5
بارها  ایران  صنعت  مشکالت  نیز  راه  در 
مطرح گوناگون  شکل هاي  به  بارها   و 

شده است. 
ادامه در صفحه2 

قاله
سرم

دداشت
یا

در صفحات دیگر می خوانید:

حمایت 550 میلیارد 
 دالري از كشاورزان
OECD در كشورهاي

صفحه3

 كشورهای جهان
 چقدر شکر

تولید كردند؟
صفحه4

 رویکرد مهم است
 حتي با مبالغ
نه چندان باال

صفحه7

 واردات 2 سال
 تقریباً نصف 

واردات سال 1385
صفحه8

كمك به واردات با تنفس 
مصنوعي بازار ارز

یا  یک  رایج  پول  معناي  به  ارز 
کشوري  بازار  در  خارجي  کشور  چند 
مفروض است. دالر یک ارز بازار ایران 
پول  ترتیب  به  که  پوند  و  یورو  است، 
اتحادیه اروپا و انگلستان هستند نیز ارز 

به حساب مي آیند.
 نرخ تبدیل پول خارجي به پول ملي 
اقتصاد کالن هر کشوري  در  کشورها 
نقش ممتازي دارد. نرخ تبدیل دالر به 
ریال یعني اینکه در هر مقطع از زمان 
اگر فردي یک دالر داشته باشد با آن 
کند.  خریداري  ریال  مي تواند  چقدر 
که  است  آن  معناي  به  دادوستد  این 
»یوان«  و  یا »ین«  »یورو«  یا  »دالر« 
در نهایت یک کاال هستند و خرید و 

فروش مي شوند.
به این ترتیب این ارزها باید قیمت 
بخورند. قیمت در کجا تعیین مي شود؟ 
اقتصادي حکم مي کند  عقل و منطق 
از  و  بازار  در  کاالها  یا  ارزها  این  که 

طریق عرضه و تقاضا قیمت بخورند 
ادامه در صفحه2 

در برنامه ششم تصويب شد

 افزايش حمايت از كشاورزي
هر سال 2 درصد بر مبناي ارزش توليد بخش

به مناسبت درگذشت آیت اهلل اكبر هاشمی رفسنجانی

هاشمی و ايران



شماره 162 - دی 1395 2

ادامه از صفحه اول|
و  استاني  بین المللي،  همایش  ده ها  اخیر  سال   50 در 
صنعتي براي بازنگري در ساختار صنعت ایران مطرح شده 
است و سخنرانان پرشماري نیز مسایل را طرح کرده اند که 
البته اکثریت پژوهشگران نکات درستي را در کانون توجه 

قرار مي دهند.
در میان انواع قیدها و بندهایي که بر دست و پاي فعالیت هاي 
صنعتي در ایران تنیده شده است بدون تردید مشکل سیاست هاي 
صنعتي و اقدام هاي دولت در جزء جزء هر فعالیت صنعتي در رأس 
تنگناها قرار دارد و هیچ فعال صنعتي، اقتصاددان و کارشناسي 
این را نادیده نگرفته است. دولت هاي ایران در 70 سال سپري 
شده به این دلیل که درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در 
خزانه خود ریخته و اختیار خرج کردن آن را در دست داشته اند و 
با توجه به اینکه همه دولت ها تالش داشته اند محبوبیت خریداري 
کنند به بنگاه هاي صنعتي امتیازهاي گوناگوني داده اند. به طور 
مثال وام ترجیحي داده اند، ارز ارزان تر داده اند و... این امتیاز دادن 

دولت ها اما بي دلیل نبوده است. 
هر امتیاز در هر مقطع به صنعت به این معناست که حاال دولت 
مي تواند در جاهایي از صنعت دخالت کند. این امتیازها و گرفتن 
مجوز براي دخالت دولت بعدها کار را به جایي مي رساند که حاال 
باید دولت شکل و ماهیت فروش کاالهاي صنعتي را نیز تعیین 
کند و حاال باید قیمت گذاري کند و محل فروش را نیز مشخص 
کند و... ابعاد دخالت دولت در حوزه صنعت و فعالیت هاي صنعتي 
را اگر با عوامل محیطي مثل نرخ ارز، نرخ بهره بانکي، سیاست 
اهداف  با  تجاري  مناسبات  تعیین  صادرات،  سیاست  واردات، 
سیاست خارجي و... در کنار هم بگذاریم به ژرفاي تنگناي بخش 

صنعت مي رسیم. 
فعاالن صنعت ایران در بخش هاي گوناگون زیر فشارهاي 
مداخله جویانه درون بنگاه ها و رشته هاي مختلف و تحمیل 
همه  در  شده اند.  مواجه  تاریخي  ضعف  با  پیرامون،  از  شده 
برنامه هاي توسعه 5 ساله پیش  دهه هاي سپري شده و در 
و پس از انقالب وقتي به راه حل هاي برطرف شدن مشکالت 
اشاره و سیاستگذاري شده است اتفاقاً بر ابعاد مشکل افزوده 
شده است. برنامه ریزان ارشد دولتي بدون توجه به اینکه مشکل 
صنعت دخالت هاي دولت بوده است و هست، براي برطرف 
کردن مشکالت باز هم از دولت مي خواهند که حضورش را 

در جاهاي گوناگون صنعت افزایش دهد و این همان رخداد 
نامساعد است. البته پس از تدوین قانون برنامه سوم توسعه که 
یکي از برنامه هاي مناسب در حوزه سیاستگذاري به حساب 
مي آید، بحث هایي شده است که ژرفا و دامنه دخالت هاي دولت 
در فعالیت هاي صنعتي کاهش یابد، اما این برنامه ها عموماً در 

عمل به دست دولت به کنار گذاشته شده است. 
با توجه به اینکه ایران در فضاي تازه اي از رقابت هاي صنعتي 
تنفس مي کند و شوربختانه یا خوشبختانه دولت ها نیز پولي ندارند 
که به صنعت کمک کنند و امتیاز بدهند و مجوز دخالت بگیرند، 
به نظر مي رسد باید ساختارهاي فعلي صنعت در کانون بازنگري 
قرار گیرد. گام اول براي هر رخداد تازه در فعالیت هاي صنعتي این 
است که سیاست ورزان ایراني با گرایش هاي گوناگون سیاسي به 
این ذهنیت برسند که نتیجه دخالت هاي دولت افزایش آسیب ها 
این ذهنیت در میان سیاست ورزان  بوده است. در صورتي که 
شکل نگیرد بار دیگر و به مناسبت هاي مختلف راه خود را براي 

اثرگذاري سیاسي در صنعت هموار مي کند.
صنعت قند و شکر از دیرباز تا امروز به دالیل گوناگون شاهد 
دولت  و هست.  بوده  دولت  دخالت  تنوع  و  بیشترین حجم 
یازدهم که البته رویکردش با دولت هاي قبلي اظهر من الشمس 
است نیز متأسفانه تصور مي کند باید جاپایي محکم و بزرگ 
در این صنعت داشته باشد. حضور دولت به اندازه هاي بیش از 
اندازه در قیمت گذاري و تکه – تکه کردن آن در 3 سال اخیر 
بزرگ ترین آسیب را به این صنعت وارد کرده است. دولت ها به 
بهانه اینکه مصرف کننده در امان باشد در تنظیم بازار قند و 

شکر دخالت مي کنند و کار از دست درمي رود.
در درون دولت نیز دو وزارتخانه اصلي و چندین سازمان 
هستند که از لحظه کشت چغندر و نیشکر در صنعت قدیمي 
دخالت مي کنند تا قیمت گذاري و فروش. کاش دخالت دولت 
و افزایش هر چند ناکافي اختیارات انجمن صنفي در 2 سال 
با همین روش و مي توان  دارد  و  برکات خوبي داشته   اخیر 

جلو رفت و گرفتاري ها را برطرف کرد.
به نظر مي رسد عمده ترین چالش صنایع من الجمله 
صنعت قند، دخالت هاي ریز و درشت دولت و راهکار 
دولت  خروج  مشکالت،  از  برون رفت  براي  واقعي 
بخش  به  مطلق  بطور  امور  سپردن  و  دخالت ها  از 

خصوصي باشد.

دولت دخالت نكند صنعت راهش را پيدا مي كند  كمك به واردات
با تنفس مصنوعي 

بازار ارز
ادامه از صفحه اول

اما دولت هایي مثل دولت ایران اجازه 
نمي دهند بازار قیمت ارز را تعیین کند و 
به اصطالح قیمت را تحت اراده خویش 
دستکاري  این  مي کنند.  »دستکاري« 
ماه   2 در  را  دالر  ویژه  به  ارزها  قیمت 

اخیر به خوبي مالحظه مي کنیم. 
تا 94  در سال هاي 92  در حالي که 
ساالنه به طور متوسط حدود 11 درصد 
افزایش تورم را تجربه کرده ایم،  اما بانک 
توانسته قیمت  مرکزي معتقد است که 
رشد  اندازه  به  حتي  نوسان  از  را  دالر 
تورم دور بدارد. به نظر مي رسد این یک 
افتخار نیست و در خدمت برخي اهداف 
دولت قرار مي گیرد. اما این دستکاري در 
اواخر دي ماه کامال مشهود شد و بانک 
مرکزي با دامپینگ توانست نرخ دالر را 
به طور موقت کاهش دهد. دادن تنفس 
مصنوعي به بازار ارز به معناي این است 
با  مقایسه  در  کاالها  انواع  واردات  که 
شود  ارزان تر  داخلي  شده  تمام  قیمت 
مقایسه هاي  دام  به  داخلي  تولید  و 
اگر  که  صورتي  در  بیفتد.  غیراصولي 
اجازه مي دادند و  بانک  مرکزي  دولت و 
در  ریال  به  ارز  تبدیل  نرخ  دهند  اجازه 
داخلي  تولید  کند  رشد  طبیعي  شرایط 

مقرون به صرفه خواهد شد.
شکر،  مثل  کاالهایي  تولیدکنندگان 
دالر  حذف  خواستار  سویا  و  ذرت  برنج، 
مبادله اي در واردات این محصوالت هستند 
و از دولت تقاضا دارند با دستکاري نرخ ارز 

شرایط را به نفع واردات نکند.

روز  از  گفت:  دولتی  بازرگانی  شرکت  معاون 
و  قند  تولید  کارخانجات  به  مجوز  اعطای  گذشته 
شکر برای واردات 700 هزار تن شکر آغاز شده و 

اکنون در انبارها برای 5 ماه نیاز کشور شکر داریم.
حسن عباسی معروفان  در مورد آخرین وضعیت 
تولید و واردات شکر برای تنظیم بازار شب عید، گفت: 
واردات  از دیروز مجوز  بازار سال 96،  برای تنظیم 
است.وی  شده  آغاز  تدریج  به  شکر  تن  هزار   700
تصریح کرد: طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی 
امسال مجوز واردات تنها به کارخانجات تولیدی که 
نیشکر استحصال کرده اند  یا  و  از چغندر قند  قبالً  
شود.  تأمین  داخل  تولید  کسری  تا  می شود  داده 
معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه ساالنه 
میلیون و 200 هزار تن شکر مصرف  در کشور 2 
کشورهای  جزو  ایران  کرد:  نشان  خاطر  می شود، 

پرمصرف در حوزه شکر است که پیش بینی می کنیم 
از چغندر و نیشکر داخلی یک میلیون و 620 هزار 
یعنی حدود  آن  مابقی  و  استحصال شود  تن شکر 
600 هزار تن از طریق واردات تأمین خواهد شد که 
وزارت جهاد کشاورزی برای احتیاط مجوز واردات 

700 هزار تن را صادر کرده است. 
شکر  تن  هزار   600 معروفان،  عباسی  گفته  به 
از برزیل وارد خواهد شد.وی  استحصالی از نیشکر 
در مورد حجم شکر تولیدشده تاکنون گفت:  امسال 
از  شکر  تن  هزار   800 که  بودیم  کرده  پیش بینی 
امروز  به  تا  تولید شود که  محصول چغندر داخلی 
814 تن استحصال شده و امسال از هر 100 کیلو 

چغندر 18 کیلو شکر  استحصال شده است.
معاون شرکت بازرگانی دولتی در مورد وضعیت شکر 
استحصالی از نیشکر هم اینگونه توضیح داد: که تا کنون 

 400 هزار تن شکر از این روش استحصال شده و 400 هزار
تن دیگر نیز استحصال خواهد شد.

شکر  انبارهای  موجودی  کرد:  امسال  تأکید  وی 
بسیار مطلوب است و به اندازه 5 ماه آینده نیاز کشور 
بازار  در  التهابی  یا  تنش  وجه  هیچ  به  و  داریم  شکر 

نخواهیم داشت.

معاون شركت بازرگانی دولتی در گفت وگو با فارس اعطای مجوز برای واردات شکر آغاز شد

برای 5 ماه آينده در انبارها شکر داريم
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 قانون برنامه ششم توسعه ايران
سرانجام در دي ماه امسال

از طرف مجلس قانونگذاري تصویب شد. در فصل 7 این قانون که به بخش کشاورزي 
تا  است  آورده شده  گوناگون  موارد  در  بخش  این  استراتژیک  آدرس هاي  دارد،  اختصاص 
عالقمندان به کشاورزي و سرمایه گذاران احتمالي چشم انداز روشني ببینند. در ماده 42 این 
قانون »دولت مکلف شده است در اجراي بند سوم سیاست هاي اقتصاد مقاومتي به منظور 
متنوع سازي ابزارهاي حمایت از بخش کشاورزي و تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت 
سرمایه گذاري، افزایش صادرات محصوالت کشاورزي و ارزش افزایي و تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت کشاورزي اقدام هاي متعددي انجام دهد. در یکي از بندهاي این ماده قانوني تصریح 
شده است: »سطح کلي حمایت از کشاورزي ساالنه تا 2 درصد ارزش تولید این بخش ارتقا 
یابد.« با توجه به ارزش باالیي که تولیدات کشاورزي شامل زراعت، دامداري، جنگل و مرتع و 
شیالت دارد، به نظر مي رسد که این بند قانوني مي تواند در کنار »تنوع سازي ابزارهاي حمایتي 
از بخش کشاورزي« جذابیت الزم براي حضور در بخش کشاورزي را فراهم کند. برخي از 

مهم ترین مواد و بندهاي برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزي شامل موارد زیر است.
بخش 7- کشاورزی

ماده 41- دولت موظف است برای حصول به اهداف بند ششم و هفتم سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی 
و آبزی به میزان 95درصد درپایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصوالت دارای 
مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه 
صادرات و ارتقاء بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های 

کمی انجام دهد:
- توسعه کشاورزی حفاظتی،توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی، تولید و تأمین و 
به کارگیری ارقام مقاوم، خود اتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه 

حداقل دوازده صدم اسب بخار در هکتار مطابق بند 1 ماده 11
- انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در خرید تضمین 

پرداخت مطابق بند 11 همین قانون به عنوان جبران خسارت تأخیر در نظام بانکی
- افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل)500(هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات 

- فراهم کردن امکانات مصرف مناسب سموم بهینه دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و 
استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، ترکیب ساخت 

فرموالسیون کود و سم
- سرمایه  گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، 

تقویت شرکت های دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی
- توسعه کشت محصوالت سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی 
با آفات و بیماریهای گیاهی،  تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی 
مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه های گیاه پزشکی در 

راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه
بدون  تراریخته،  محصوالت  مصرف  و  واردات  تولید،  رهاسازی،  هرگونه  ممنوعیت   -
مجوز مراجع قانونی و رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی، همچنین دولت موظف 
است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت 
تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و بااطالع رسانی مردم را از موادغذایی تراریخته با خبر 

کند و خطرات احتمالی این مواد را بر اساس آزمایشات معتبر معلوم کند.
- أخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از 
حد مجاز ونوشابه های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه 
مصرف شیر ، میزان مصرف و نحوه هزینه ای مطابق بودجه سنواتی با رعایت ماده 48 

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت 2 مشخص خواهد شد.
- انجام واکسیناسیون دام های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق 

قانون بودجه ساالنه

رئيس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي تحليل كرد

حمايت 550 ميليارد دالري از كشاورزان 
OECD در كشورهاي

آیا کشاورزي در ایران ظرفیت ندارد که محور یکي از برنامه هاي توسعه 5 ساله باشد؟ آیا در 
برنامه هاي گذشته بخش کشاورزي در کانون توجه بوده است؟ آیا سرمایه گذاري کافي براي 

توسعه این بخش انجام شده است؟
دکتر حسن کاظمي رئیس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه 
روستایي در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایي با طرح پرسش هاي 
اقتصاد ملي  برنامه هاي توسعه و کارنامه بخش کشاورزي در  را درباره  یادشده تحلیل خود 
ارایه کرد. رئیس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایي گفت: 
بررسي هاي پرشمار انجام شده از سوي کارشناسان ورزیده نشان مي دهد ظرفیت هاي کشاورزي 
ایران به اندازه اي است که بتوان برنامه توسعه را حول محور این بخش تدوین کرد. اما به دالیل 
گوناگون این اتفاق در برنامه هاي توسعه پس از انقالب رخ نداده است. شرایط گوناگون موجب 
شده است که سرمایه هاي انساني ورزیده براي کشاورزي تربیت نشوند و تحصیلکردگان این 
بخش نیز به روستا و کشاورزي برنمي گردند. کاظمي گفت: دو استان شمالي ایران یعني گیالن 
و مازندران اقلیم مشابه دانمارک دارند و مي توانند به اندازه کشاورزي دانمارک مواد غذایي و 

کشاورزي تولید کنند و عالوه بر تأمین نیاز داخل به خارج از کشور نیز صادر کنند.
او گفت: بي توجهي به کشاورزي موجب شده است 45 درصد از بهره برداران کشاورزي را 
دهقانان فاقد سواد و آموزش عمومي تشکیل دهند و این بر بازدهي و بهره وري کشاورزي اثر 
منفي دارد. جمعیت جوان در روستاها نمي مانند و آمارها نشان مي دهد فقط 10 درصد کشاورزان 
افراد زیر 20 سال هستند. سهم اعتبارات کشاورزي از وام ها و اعتبارات تخصیص داده شده از 
منابع گوناگون در چند دهه گذشته به طور متوسط کمتر از 9 درصد گزارش شده است و دولت ها 

به هر دلیل به اندازه کافي از کشاورزي حمایت نکرده اند.
رئیس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایي گفت: در حالي که 
کشورهاي غربي از مسیرهاي گوناگون بخش کشاورزي کشورهاي توسعه نایافته یا در حال توسعه 
را به دست کشیدن از حمایت هاي قابل اعتنا در بخش کشاورزي مي کنند اما خودشان هنوز به 
شکل هاي گوناگون یارانه مي دهند. کشورهاي OECD  در سال هاي 2012 تا 2015 رقمي 
معادل 550 میلیارد دالر براي حمایت از برنامه هاي کشاورزي تخصیص داده اند و این نشان دهنده 
اهمیت تولید غذا از داخل براي همه کشور است. وي خواستار توجه جدي به کشاورزي و امنیت 
غذایي در برنامه ششم توسعه شد و گفت: امنیت غذایي یک مقوله جدي در برنامه امنیت ملي 
به حساب مي آید و همه جامعه ها اعم از کشورهاي با اقتصادهاي باز نیز این مقوله را جدي گرفته 

و بازار خود را به واردات نمي دهند.  در صورتي که در برنامه ششم کار جدي 
صورت نپذیرد و روند فعلي ادامه داشته باشد در شرایط دشوار قرار 
مي گیریم. در آمریکا که صنعتي شده است و خدمات در آن نقش اول 
را ایفا مي کند نیز بخش کشاورزي واجد اهمیت فوق العاده اي است و 
اگر آمارها را نگاه کنیم خواهیم دید که صنعت و فعالیت هاي خدماتي 

به کشاورزان سرویس مي دهند.
و  الکترونیکی  بارنامه  شناسه گذاری،  زیرساخت   -

و  صنعتی  دامی،  و  کشاورزی  نهاده  و  کاال  رهگیری 
نهایی  مصرف کننده  به  رسیدن  تا  را  نیمه صنعتی 
در روزآمد کردن شناسه این کاالها را راه اندازی و 

فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم نماید.
تبصره: وزارت جهاد کشاورزی فهرست کاالهای 

مشمول این بند را اعالم می کند.
- حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی 

و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، 
طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصوالت کشاورزی 

باتوجه به مزیت های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع.
- تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق 
فراگیر  تشکل های  به  اعتباری  فنی-  کمک های  اعطای 

کشاورزی و روستائی
- تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصوالت 
بیمه  صندوق  یا  کشاورزی  بانک  در  ناظرین  و  کشاورزی 

پیش بینی  و  برنامه  دوم  سال  پایان  تا  کشاورزی  محصوالت 
سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه خدمت صورت می گیرد 
و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته تمامی با 

مستخدمین است.
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نشريه بين المللی شکر منتشر كرد

كشورهای جهان چقدر شكر توليد كردند؟
اعتماد در صنعت جهانی شکر هنوز ادامه دارد، و این بواسطه 
وجود نیم نگاهی به فعالیت سرمایه گذاری در سال های گذشته 
است. طی پنج سال گذشته، بازار جهانی با مازاد تولید شکر 
مواجه بود و این امر باعث کاهش قیمت ها شد، اما بر تصمیمات 
مسأله  این  از  بخش عمده ای  نگذاشت.  تأثیر  سرمایه گذاری 
ناشی از اینست که 70 درصد بازار جهانی شکر، مربوط به 
بازارهای داخلی کشورها مي باشد که از ناپایداری قیمت شکر 
بازارهای جهانی در امان مانده است. تحلیل گران معتقدند که 
تولید شکر در سال 16-2015 و 17-2016 بسیار کمتر از 
تقاضا برای آن خواهد بود و این امر، افزایش قیمت ها و ایجاد 
درآمد خوب برای کارخانجات تولیدی جدید و نوسازی شده را 

به همراه خواهد داشت.
واضح است که افزایش تولید شکر از آفریقا و آسیا نشأت 
خواهد گرفت. برزیل که زمانی عامل اصلی تولید شکر در جهان 
بود، امسال به مرز بسته شده کارخانجات رسیده است. این نکته 
قابل درک است که چرا آفریقا در این خصوص سرمایه گذاری 
عظیمی انجام داده است. این قاره همواره به لحاظ ساختاری، 
دچار کمبود شکر بوده است. ترکیب ثبات سیاسی و افزایش 
رده های میانی در اقتصادهای نوظهور قاره آفریقا، همزمان با 
افزایش تقاضا، یک موضوع نسبتاً جذاب برای سرمایه گذاران 
است. این حقیقت که شرکت شکر AB، 49 درصد سهام 
این  مؤید  نیز  است،  کرده  را خریداری  ایلوو  باقیمانده شکر 

مطلب مي باشد.
آسیا نیز به لحاظ ساختاری همچنان دچار کمبود شکر 
است. بیش از یک میلیارد دالر سرمایه گذاری شرکت تایلندی 
میتروفول برای افزایش تولید شکر از 1/2 میلیون تن به 2 
این منطقه  بازار بکری در  این است که  بیانگر  میلیون تن، 
وجود دارد. کاهش تولید شکر در چین از 15 میلیون تن به 
8 میلیون تن طی 8-2007، بیانگر این است که شرکت هایی 
مثل میتروفول مشکل چندانی برای فروش شکر خود ندارند. 
پیشنهاد سرمایه گذاری 7 میلیارد دالری دولت چین بطور قابل 
توجهی بر مشکالت ساختاری )مثل تولیدکنندگان کوچک 
مقیاس نیشکر و سالخوردگی کشاورزان نیشکرکار( و همچنین 

مشکالت سیاست گذاری فائق خواهد آمد.
از اطالعات جداول زیر نتیجه می گیریم که:

شکر  بخش  در  همچنان  سرمایه گذاری ها  بزرگ ترین   
نیشکری است. هیچ تعجبی ندارد که 80 درصد شکر تولیدی 

جهان از نیشکر است.
 از آنجایی که شرکت های تولید شکر در پی متنوع سازی 
تولید  کارخانه های  در  سرمایه گذاری  می باشند،  درآمدی 
همزمان برق، به ویژه در کشورهای دارای سیاست های تولید 

تشویقی، مورد توجه قرار گرفته است.
به ویژه  کشاورزی،  محصوالت  تولید  در  سرمایه گذاری   
نیشکر، در بعضی از کشورها مورد توجه خاص قرار گرفته است.

 آفریقا 
تولید کشاورزي: 42000 تا 80000 هکتار

ظرفیت کارخانه/تصفیه: بیش از 260000 تن
سرمایه گذاری: 750 میلیون دالر آمریکا

 مکان: آنگوال
توضیحات: تأخیر پروژه عظیم بیوکام )Biocom(، باعث 
افزایش 50 درصدی هزینه های آن شده است. هزینه اولیه 
این پروژه معادل 500 میلیون دالر بوده است. برنامه ریزی 
شده است که تولید تا سال 2018 به  260،000 تن و تا 

سال 2025 به دو برابر آن برسد. سطح زیرکشت مربوطه 
به 80،000  از 42،000 هکتار  نیز طی سال های مذکور 
برق  همزمان  تولید  نیروگاه  یافت.  افزایش خواهد  هکتار 
این مجموعه قادر خواهد بود 230 مگاوات برق را به شبکه 
داخلی عرضه کند. یک تصفیه خانه زیستی نیز برای اتانول 

احداث خواهد شد. 

 الجزایر 
ظرفیت کارخانه/تصفیه: 700000 تن

سرمایه گذاری: 150 میلیون یورو
در  که  موسی  اولد  تصفیه خانه  اولیه  ظرفیت  توضیحات: 
واقع شده است معادل 350000 تن  الجزیره  نزدیکی شهر 
شکرخام مي باشد که تا 700000 تن )در ظرفیت کامل( قابل 
افزایش است. محصول تولیدی این تصفیه خانه توسط اتحادیه 

به فروش خواهد رسید.  

 مصر
سرمایه گذاری: 100 میلیون دالر آمریکا

توضیحات: »شرکت شکر متحد« مصر که شعبه ای از گروه 
ساوال مي باشد، سرمایه ای را از »بانک نوسازی و توسعه اروپا« 
دریافت کرده است. این سرمایه برای ارتقای کارکرد شرکت و 
رقابت در بازار و کمک به احراز استانداردهای بین المللی در 
رابطه با اقدامات بهداشتی و زیست محیطی صرف خواهد شد. 

 اتیوپي
ظرفیت کارخانه/تصفیه: 7000 هکتار

سرمایه گذاری: 200 میلیون دالر آمریکا
توضیحات: نتافیم، قراردادی را برای اجرای طرح آبیاری قطره 
زیر سطحی در7000  هکتار از مزارع نیشکر منعقد کرده است. 

 كنیا
ظرفیت کارخانه/تصفیه: 50  تراکتور 

توضیحات: شرکت کارخانجات شکر بوتالی تعداد 50 تراکتور
TS 6000 2WD  را از شرکت نیوهلند خریداری کرده است. 
این تراکتورها، ناوگان این شرکت را به بیش از 200 تراکتور 90 
اسب بخاری  TS90 و  TS6000  نیوهلندی جهت خدمت 

به حدود 30000 کشاورز تحت قرارداد آن ارتقا مي دهد.

  ماالوی
سرمایه گذاری: 10٫7 میلیون دالر آمریکا  

پروژه   ،2015 اکتبر   31 در  اروپا  اتحادیه  توضیحات: 
ظرفیت سازی و بهبود وضعیت بیش از 2500 تولیدکنندگان 
کوچک مقیاس نیشکر در چیکواوا را به پایان رساند. میانگین 
خالص درآمدی این افراد در سال 2014 به 1500 دالر آمریکا 
 رسید که بیش از 100 درصد افزایش نسبت به سال 2010 نشان

می دهد، سطح سواد تا 90٫2 درصد و بازده شکر تا 6٫4 درصد 
افزایش یافته است.  

نیجریه
ظرفیت كارخانه/تصفیه: 100000 تن

سرمایه گذاری: 226 میلیون دالر آمریکا
توضیحات: بانک مرکزی نیجریه، به منظور کمک به تشویق 
جایگزینی واردات و ترویج تنوع بخشی اقتصادی، حدود 130٫5 
میلیون دالر در کارخانه شکر طالیی سونتی سرمایه گذاری کرد. 

این کارخانه در آوریل سال 2016 به بهره برداری رسید. نیشکر 
مورد نیاز این واحد توسط 3000 کشاورز کوچک مقیاس تأمین 
خواهد شد. یک واحد 10 مگاواتی تولید برق و همچنین احداث 
کارخانه تولید خوراک دام و کود از محصوالت فرعی فرآوری 

نیشکر نیز برنامه ریزی شده است.

موزامبیک 
ظرفیت كارخانه/تصفیه: 30 هکتار

سرمایه گذاری: 1٫5 میلیارد دالر آمریکا
توضیحات: شرکت توسعه بین المللی ال بادل کویت قصد 
دارد 1/5 میلیارد دالر را در یک پروژه تولید نیشکر به عنوان 
خوراک کارخانه ها و تصفیه خانه زیستی تولید شکر و اتانول، 
سرمایه گذاری کند. این پروژه در منطقه مسینجیر در استان 

جنوبی غزه واقع است.  

تانزانیا
تولید کشاورزي: 5400 هکتار

ظرفیت کارخانه/تصفیه: 40 تن شکر در روز
سرمایه گذاری: 15 میلیون دالر آمریکا

توضیحات: کارخانه شکر زنزیبار در ماهوندا، تولید شکر خود 
را در چهار سال پیش متوقف کرد. شرکت هندی شکر میسرا 
کوستچ در سال 2013، تیم مدیریتی خود مشتمل بر 38 
مهندس را برای بازسازی کارخانه شکر به زنزیبار آورده است 
و انتظار می رود این کارخانه در سال 2017٫ مجدداً عملیات 

تولید شکر خود را شروع نماید.  

 اوگاندا 
سرمایه گذاری: 63٫6 میلیون دالر آمریکا  

 توضیحات: شرکت صنایع شکر مایوج در حال سرمایه گذاری
برای احداث یک واحد تولید برق از باگاس نیشکر است. انتظار 
می رود این کارخانه ساالنه 23 مگاوات برق تولید کند. برق 
مازاد مجموعه به »شرکت انتقال برق اوگاندا«]29[ فروخته 
خواهد شد. روزانه 10،000 تن نیشکر برای خوراک این نیروگاه 
در سال 2018  کارخانه  این  انتظار می رود  بود.  نیاز خواهد 

عملیاتی شود.

 زامبیا 
ظرفیت کارخانه/تصفیه: 90000 تن

سرمایه گذاری: 45٫7 میلیون دالر آمریکا
توضیحات: قرار بود تصفیه خانه بازسازی شده شکر زامبیا 
در ناکامباال، در ژوالی 2016 مورد بهره برداری قرار گیرد و 
انتظارمي رود ظرفیت تصفیه شکر این کارخانه از40000 تن به 
90000 تن شکر تصفیه شده افزایش یابد. تولید روزانه تصفیه 
خانه جدید معادل 440 تن خواهد بود. میزان تولید روزانه 

کارخانه تصفیه قدیمی بین 200 تا 220 تن بود.

 حوزه خلیج فارس
 عربستان سعودی 

ظرفیت كارخانه/تصفیه: 1٫7 میلیون تن
سرمایه گذاری: 67٫7 میلیون دالر آمریکا

توضیحات: شرکت شکر متحده، از شرکت های تابعه گروه 
تولید  ظرفیت  افزایش  برای  سرمایه  گذاری  حال  در  ساوال، 
تصفیه خانه خود در شهر جده، از 1٫2 میلیون تن به 1٫7 

میلیون تن در سال است. 
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 عمان 
ظرفیت كارخانه/تصفیه: تا 1 میلیون تن

سرمایه گذاری: 250 میلیون دالر آمریکا
  ]33[)OSRC(توضیحات: شرکت تصفیه شکر عمان
در حال سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه ای با ظرفیت یک 
میلیون تن است و زمان بهره برداری آن در سه ماهه اول سال 
2018 اعالم شده است. میزان تولید پاالیشگاه جدید در فاز 

اول، معادل 700000 تن پیش بینی شده است..

آسیا
 كامبوج 

تولید كشاورزي: 43422 هکتار
ظرفیت كارخانه/تصفیه: 500000 تن

سرمایه گذاری: 1/360 میلیارد دالر آمریکا
توضیحات: کارخانه شکر جدید که توسط شرکت 
بین المللی چینی رویفننج )کامبوج( تأسیس شده، فعالیت 
خود را در 19 آوریل 2016 در استان شمالی پریجویر 
کامبوج آغاز کرد. ساخت این کارخانه دو سال به طول 
انجامید. این کارخانه نیازمند روزانه 20،000 تن نیشکر 
است. در حال حاضر، نیشکر در 14،000 هکتار از اراضی 
این استان کشت می شود. وقتی این کارخانه با ظرفیت 
کامل کار کند، نیازمند نیشکر حاصل از 42،000 هکتار 
خواهد بود. این پروژه باعث اختالف میان روستائیان و 
آنها شرکت را  با شرکت شده است.  تشکل های محلی 
متهم به زمین خواری کرده اند. این شرکت در نظر دارد یک 
میلیارد دالر دیگر را برای افزایش تولید نیشکر، ساخت 
یک کارخانه اتانول و یک کارخانه کود سرمایه گذاری کند. 

چین
تولید كشاورزي: 460000 هکتار

سرمایه گذاری: 7٫24 میلیارد دالر آمریکا
توضیحات: دولت چین در نظر دارد مبلغ 47 میلیارد یوان 
چین ) معادل 7٫24 میلیارد دالر آمریکا( را به منظور افزایش 
رقابت در صنعت شکر سرمایه گذاری کند. حدود 8 میلیارد یوان 
آن برای احداث 330000 هکتار کشت در گوانجی و 130000 
هکتار سطح زیرکشت در یونان می باشد. هدف سرمایه گذاری 
طرح، 3٫7 میلیارد یوان برای مکانیزاسیون کامل عملیات برداشت 
آسیابهای شکر، 1٫7  نوسازی  برای  یوان  میلیارد  نیشکر، 1٫8 
میلیارد یوان برای تولید شکرخام، 3٫3 میلیارد یوان برای تولید 
شکر تصفیه شده، 4٫8 میلیارد یوان برای فرآوری بیشتر شکر 
)مانند کندی( و مبلغ 13٫9 میلیارد یوان دیگر نیز برای تنوع 

بخشی صنعت نیشکر اختصاص داده شده است.

 هند
ظرفیت كارخانه/تصفیه: 6000 تن نیشکر در روز

سرمایه گذاری: 24 میلیون دالر آمریکا
)با  بهارات  دالمیا  صنایع  و  شکر  شرکت  توضیحات: 
مسئولیت محدود( در حال سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت 
کارخانه شکر کوالپور در ماهاراشترا، از 5000 تن به 6000 تن 
نیشکر در روز و همچنین افزایش ظرفیت تولید برق کارخانه 
از 15 مگاوات به 26 مگاوات است. عالوه بر این، کارخانه شکر 
بهارات در حال راه اندازی یک کارخانه تقطیر جدید با ظرفیت 

روزانه 60000 لیتر است. 

 اندونزي
تولید كشاورزي: 6000 هکتار

سرمایه گذاری: 121٫6 میلیون دالر آمریکا
واقع در  توضیحات: کارخانه شکر جدید در دامپو، 
غرب نیوسا تنگارا در 15 آوریل افتتاح شد. این کارخانه 

توسط ساکسس مانتاپ سجاترا ساخته شده است. هم 
اکنون سطح زیر کشت نیشکر این کارخانه حدود 6000 
هکتار است و این رقم در آینده به 12000هکتار افزایش 
ساالنه  تا  بود  خواهد  قادر  کارخانه  این  یافت.  خواهد 

750000 تن نیشکر را فرآوری نماید.

 مالزی
ظرفیت كارخانه/تصفیه: 2٫25 میلیون تن

توضیحات: پاالیشگاه جدید هولدینگ MSM مالزی 
قرار است در سه ماهه سوم سال 2017 به بهره برداری برسد. 
مدیر عامل شرکت، دکتر شیخ اواب شیخ ابود اعالم کرد که در 
حال حاضر MSM  در حدود 20 درصد از نیاز شکر تصفیه 
اتمام ساخت تصفیه  از  تأمین می کند. پس  شده سنگاپور 
 خانه، این شرکت قادر خواهد بود نیاز سنگاپور را به طور کامل

تأمین کند.

 فیلیپین
سرمایه گذاری: 12٫8 میلیون دالر آمریکا

توضیحات: شرکت هلدینگ روکزاس  )RHI( در حال 
سرمایه گذاری برای بهبود عملیات آسیاب کارخانه شکر خود 
را در نگروس می باشد. این سرمایه  گذاری شامل تثبیت عرضه 

نیشکر به کارخانه شکر نیز مي شود. 

 تایلند
 سرمایه گذاری: 1٫4 میلیارد دالر آمریکا  

برنامه ریزی  حال  در  میترفول  شرکت   توضیحات: 
برای افزایش تولید شکر از 1/2 میلیون تن به 2 میلیون 
تن است که شامل افزایش ظرفیت آسیاب از 12 میلیون 
به 21 میلیون تن و ساخت 4 کارخانه جدید شکر می باشد. 
ساخت کارخانجات جدید، پس از دریافت مجوز از وزارت 

صنعت آغاز خواهد شد.
فعالیت شکر خواهد شد. 15  میلیون دالر صرف   799/4
میلیارد بات برای نوسازی تولید انرژی صرف خواهد شد که 
بیشتر آن در نیروگاه های زیست توده خواهد بود، و 3 میلیارد 
بات نیز برای تجارت مواد جایگزین چوب سرمایه گذاری خواهد 
شد. برنامه های شرکت  میتر فول شامل افزایش ظرفیت تولید 
برق کارخانجات زیست توده ای از 428 مگا وات به 500 مگاوات 
و افزایش تولید اتانول از 380 میلیون لیتر به 400 میلیون 
لیتر تا پایان سال می باشد. در حدود 3/6 میلیارد بات صرف 
توسعه تجارت شکر و 800 میلیون بات صرف بهبود فعالیت های 
تدارکاتی آن خواهد شد. همچنین این شرکت روی یک مگاوات 
انرژی خورشیدی در استان چایوافوم و مزرعه انرژی خورشیدی 
میلیون  می کند. 250  کار  سوفانبوری  استان  در  مگاواتی   2
بات )معادل 7/42 میلیون دالر( نیز برای احداث یک کارخانه 
خمیرمایه خشک با ظرفیت 9000 تن تخصیص داده شده 

است. خمیرمایه، یک محصول جانبی تولید اتانول است.

ویتنام
ظرفیت كارخانه/تصفیه: 10000 تن نیشکر در روز

سرمایه گذاری: 15٫7 میلیون دالر آمریکا
توضیحات: بانک توسعه ویتنام، بودجه افزایش ظرفیت از 
5000 تن به 10،000 تن کارخانه شکر سان هوا شرکت صنایع 
KCP ویتنام را تأمین مالی می کند. این پروژه تا سال 2018 

تکمیل خواهد شد.

 آمریکای التین
بولیوی

در  بولیوی،  گوآبریای  شکر  کارخانه  توضیحات: 
به  خود  برق  تولید  افزایش  برای  برنامه  ریزی  حال 

حداقل 15 مگاوات، برای عرضه به شبکه ملی است. 
10 مگاوات از این برق توسط یک نیروگاه باگاس  سوز 
تأمین خواهد شد و 5 مگاوات دیگر از بیوگاز تصفیه 

فاضالب

 برزیل
تولید كشاورزي: 400000 هکتار

سرمایه گذاری: 373 میلیون دالر آمریکا
توضیحات: بانک توسعه برزیل،)BNDES(، هزینه 
از 400،000 هکتار نیشکر را برای  مالی کاشت بیش 

افزایش تولید شکر و اتانول کشور تأمین کرده است. 
شرکت انرژی فرانسوی آلبیوما با کارخانه شکر پارانا 
ایالت  در  سوز  باگاس  نیروگاه  ظرفیت  توسعه  برای 
مشارکت  مگاوات   48 به  مگاوات   16 از  سائوپائولو، 
عملیات  تولیدی صرف  برق  از  مگاوات  می کند. 18 
آسیاب نیشکر و مابقی به شبکه ملی فروخته خواهد 
شد. تأمین مالی هنوز قطعی نشده است. این پروژه 
مشمول دریافت وام بلندمدت از بانک توسعه برزیل 

)BNDES( شده است.
 

 نیکاراگوا 
سرمایه گذاری: 76 میلیون دالر آمریکا

برق در کارخانه شکر  نیروگاه جدید  توضیحات: 
مونتلیمر]60[، در 28 آوریل سال 2016 افتتاح شد. 

احداث این نیروگاه دو سال به طول انجامید. 

 پرو 
سرمایه گذاری: 150 میلیون دالر آمریکا

توضیحات: گروه گلوریا برای احداث یک کارخانه 
جدید شکر در شهر اولموس سرمایه گذاری می کند. 
 2016 سال  اواسط  در  گروه  این  کارخانه  هفتمین 
عملیاتی خواهد شد. بخشی از این کارخانه به تقطیر 
اتانول اختصاص دارد که انتظار می رود در سال 2017 
دارد  نظر  این شرکت در  الکل کند.  تولید  به  شروع 
یک نیروگاه با ظرفیت تولید 7 تا 15 مگاوات برق نیز 

احداث نماید. 

اروپا
 انگلستان

توضیحات: »شرکت شکر بریتانیا« در حال ساخت 
چغندر  کارخانه  در    )AD(بی هوازی هضم  تأسیسات 
این  می رود  انتظار  است.  دموندز  بوری  در  خود  قند 
کارخانه در تابستان 2017 عملیاتی شود و ساالنه بیش 
ملی  شبکه  به  برق  این  کند.  تولید  برق  مگاوات   5 از 
فروخته خواهد شد. تأسیسات مذکور با حدود 97،000 
کارخانه  جانبی  محصول  از  حاصل  فشرده  پالپ  تن 

چغندرقند تغذیه خواهد شد.
در  و  فنی  روش  بهترین  با  فشرده شده،  پالپ های 
عدل های پالستیکی مهر و موم شده ذخیره می شوند. 

 سوئد 
سرمایه گذاری: 22٫6 میلیون دالر آمریکا

توضیحات: کارخانه شکر اوتوفتای سوئد در شمال 
با  اروپا، در حال ساخت سیلوی جدیدی برای شکر 
است.  تن   800000 از  بیش  ذخیره  سازی  ظرفیت 
پیش بینی مي شود این سیلو برای دوره زراعی 2017 

برداشت چغندرقند، آماده بهره برداری باشد. 
ترجمه و تنظیم
|مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان|
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 ۹00 ميليارد تومان بدهی معوق دولت
به كارخانه های قند و شکر 

 پيش بينی توليد
 1/6ميليون تن شکر

جهاد  وزارت  چغندرقند  طرح  مجری 
مابه التفاوت  بابت  دولت  گفت:  کشاورزی 
از سال 93 تاکنون  خرید تضمینی چغندر 
به  معوق  بدهی  تومان  میلیارد   900
کارخانجات قند دارد، ولی پیش بینی می کنیم 
امسال یک میلیون و 600 هزار تن شکر در 

کشور تولید شود.
علیرضا یزدانی به آخرین وضعیت کشت 
چغندر قند در کشور اشاره کرد و گفت: در 
اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی شکر، 
بحث توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشور 
مطرح شد و ساالنه صد هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی زیر کشت بهاره چغندرقند می رود. 
وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل بحران 
آبی که در کشور وجود دارد، توسعه کشت 
پاییزه با هدف افزایش بهره وری آب و تولید در 
دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، 
تا جایی که در سال زراعی جاری، رشد 120 
درصدی کشت چغندر پاییزه در 10 استان 
کشور با توجه به شرایط آب و هوایی وجود 
اینکه عمده  به  اشاره  با  یزدانی  داشته است. 
نیاز آبی چغندرقند در کشت پاییزه از نزوالت 
در  کرد:  خاطرنشان  می شود،  تأمین  جوی 
افزایش  سبب  کشت  این  بهار،  و  زمستان 
بهره وری آب می شود و عمالً با انتقال زمان 
کشت، شاهد افزایش راندمان آب هم هستیم.

به گفته مجری طرح چغندرقند، ورود ارقام 
پرپتانسیل خارجی و چند رقم تولید داخل 
واحد  در  تا عملکرد  چغندرقند سبب شده 
سطح کشت پاییزه بسیار باال برود و با این 
وضع امیدواریم تا چند سال آینده در تولید 

شکر به خودکفایی برسیم.
 5 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  وی 
میلیون و 900 هزار تن چغندرقند تحویل 
کارخانه ها شده که پیش بینی می کنیم یک 
میلیون و 600 هزار تن شکر تولید شود و تنها 
600 هزار تن نیاز به واردات شکر خواهد بود.

خبرنگار فارس پرسید، با توجه به مشکل دو 
کارخانه قند خوزستان آیا ظرفیت کارخانه ها 
برای تبدیل چغندرقند به شکر کافی است، 
یزدانی پاسخ داد: فقط در خوزستان 2  که 
کارخانه تعطیل شده بود که یکی از آنها در 
شهر دزفول قرار دارد و با کمک وزارت صنعت 
و معدن کار بازسازی این کارخانه آغاز شده و 
بخش تصفیه شکر و بخش چغندری آن برای 
زمان برداشت در خوزستان آماده خواهد شد.

وی همچنین در مورد نرخ خرید تضمینی 
چغندرقند نیز خاطرنشان کرد: وزارت جهاد 
مردادماه امسال افزایش 8 تا 9 درصدی نرخ 
تضمینی را پیشنهاد داده بود، اما هنوز نرخ 
نهایی از سوی شورای اقتصاد ابالغ نشده، اما 
به گونه ای عمل می کنیم که برای کشاورز و 

کارخانجات قند مقرون به صرفه باشد. 

در  نیشکر  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
مجمع ساالنه شرکت خمیرمایه و الکل رازي 
گفت: اکنون که ما در تولید الکل و خمیر 
مایه به ظرفیت کامل اسمي رسیده ایم نباید 
در اینجا متوقف شویم بلکه باید ظرفیت هاي 
تازه تري را ایجاد کنیم و باور داشته باشیم 
که توقف در وضعیت مطلوب کنوني یعني 
تعریف  و  برنامه ریزي  با  باید  بلکه  مرگ، 
طرح هاي توسعه اي عالوه بر ایجاد و ارزش 
و  پایدار  اشتغال  استان  در  بیشتر،  افزوده 

مولد ایجاد کنیم.
و  الکل  و  خمیرمایه  شرکت  مجمع  در 
شرکت  مدیرعامل  احتشامي  علي  رازي 
آن  فعالیت هاي  روند  از  گزارشي  ابتدا  در 
خوشبختانه  گفت:  وي  داد  ارایه  شرکت 
در زمینه تولید محصول الکل و خمیرمایه 
کرده ایم  محقق  را  اسمي  ظرفیت هاي 

احتشامي افزود: بیش از 76 درصد خمیرمایه 
تولیدي را به کشورهاي سوریه، افغانستان، 
عراق، پاکستان، الجزایر و تاجیکستان صادر 
بازارهاي  در  نیز  را  محصول  24درصد  و 
کردیم خوشبختانه محصول  داخلي عرضه 
خمیرمایه از کیفیت خوبي برخوردار است و 
امسال موفق شدیم بخشي از محصول را به 
سفارش سازمان ملل به آفریقا صادر نماییم. 
در زمینه محصول الکل تولیدي نیز، ظرفیت 
اسمي را محقق کرده و از آن فراتر رفته ایم. 
رازي  الکل  و  خمیرمایه  شرکت  مدیرعامل 
افزود، در زمینه ویناس تولیدي نیز چندین 
پروژه در دست انجام داریم تا بتوانیم از آن 
و  کنیم  ایجاد  توجهي  قابل  افزوده  ارزش 
منطبق با شرایط محیط زیستي، بهره برداري 

مناسبي از آن داشته باشیم.
صادقي  مهندسي  مجمع،  ادامه  در 

ضمن  نیشکر  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
فعالیت هاي  روند  کردن  ارزیابي  مثبت 
شرکت خمیرمایه و الکل رازي گفت: ما باید 
در زمینه تولید خمیرمایه مطابق با باالترین 
استانداردهاي جهاني عمل کنیم و در این 
زمینه کاماًل به روز باشیم و بتوانیم عالوه بر 
حفظ استانداردهاي موجود مرتباً آنها را در 
همه زمینه ها ارتقاء دهیم و روند فراتر رفتن 
و عملي  بررسي  را  موجود  از ظرفیت هاي 
کنیم اگرچه در سطح داخلي این شرکت 
بهترین است، اما باید درچشم انداز جهاني 
نیز بهترین شویم. وي مهم ترین برنامه هاي 
آینده شرکت را این گونه تصویر کرد: ایجاد 
تولیدي،  محصوالت  در  افزوده  ارزش 
در  آموزشي  برنامه هاي  کردن  دگرگون 
تخصصي تر،  و  کیفي تر  باالتر،  سطوح 
بهره گیري از مجهزترین تکنولوژي هاي روز 
دنیا، تالش براي تعمیر و نگهداري منظم و 
دقیق، استراتژي متناسب کردن و کاهش 
هزینه ها، حذف هزینه هاي غیر ضروري و 
در  هم  اسمي  ظرفیت هاي  از  رفتن  فراتر 
سطح کمي و هم کیفي بهمراه مطالعه بازار 
و گسترش فعالیت هاي متناسب با توجه به 

بازار محصوالت.
در پایان مهندس صادقي؛ ضمن مثبت 
ارزیابي کردن فعالیت شرکت خمیرمایه و 
الکل رازي گفت: مسیر حرکت شرکت روبه 
این  زحمتکشان  همه  از  ما  و  است  رشد 

شرکت نهایت تشکر را داریم.

دبیر انجمن صنایع قند و شکر اعالم کرد
حذف مالیات از واردات شکر خام

مهندس نسیم صادقي:

با ايجاد ظرفيت هاي جديد، اشتغال بيشتري ايجاد كنيم

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از حذف مالیات بر ارزش 
افزوده برای واردات شکر خام خبر داد و گفت که با ادامه روند تولید 
شکر و توزیع آن در بازار این محصول از کارخانه تا بازار مصرف در 

حدود قیمت منطقی پیش بینی شده برای آن، عرضه می شود.
بهمن دانایی اظهار کرد: بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، محصوالت و کاالهای خاصی از جمله شکر از مالیات بر 
ارزش افزوده برای واردات معاف هستند اما از آنجا که در این قانون 
تصریح نشده بود دقیقاً منظور چه نوع از شکر )شکر خام یا سفید(  
مد نظر قرار دارد از همان سال های ابتدایی قانون مالیات بر ارزش 
افزوده از واردات شکر خام اخذ می شد و باالخره از مهر ماه امسال 
با اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان این مالیات با استناد به 

همین ماده قانونی حذف شد.
وی همچنین درباره وضعیت تولید و بازار شکر نیز اظهار کرد: 
همانطور که پیش بینی می شد امسال وضعیت بسیار مناسبی از 
نظر تولید چغندر قند و شکر وجود دارد و به تولید 1/6 میلیون 
تنی شکر سفید خواهیم رسید چرا که هم اکنون با تولید بیش از 
پنج میلیون تنی چغندر قند بیش از نیمی از این تولید یعنی حدود 

850 هزار تن شکر سفید استحصال شده یا در حال تولید است.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر افزود: به نظر می رسد میزان 
تولید نیشکر نیز امسال به حدود 8 میلیون تن برسد و امسال مرز 
تولید شکر سفید از این دو محصول از مرز 1.6 میلیون تن عبور کند.

 قیمت منطقی شکر نهایتاً كیلویی 3000 تومان
دانایی تأکید کرد: گرچه در نیمه امسال شکر در بازار به 
دلیل تأخیر در واردات گران شد اما با ورود تولید داخلی این 
محصول و واردات صورت گرفته اما با تأخیر آن و همچنین 
عرضه بورسی شکر بازاراین محصول استراتژیک رنگ تعادل به 
خود گرفت و هم اکنون قیمت این محصول در کارخانه تا بازار 

مصرف مناسب است.
کارخانه های  در  قیمت عرضه شکر  اکنون  وی گفت: هم 
کشور با نرخ مصوب کیلویی 2520 تومان و در برخی مناطق 
کمتر از این نرخ، صورت می گیرد که با احتساب میزان سود 
منطقی عمده فروشی و خرده فروشی و همچنین با در نظر 
گرفتن هزینه هایی مانند کرایه حمل و نقل آن از مبداء تولید تا 
مقصد و بازار مصرف، قیمت منطقی هر کیلو گرم شکر بسته به 
فاصله آن تا کارخانه ها یا مراکز عمده فروشی کیلویی 2900 تا 
نهایتاً 3000 است که هم اکنون در بازار نیز این قیمت تقریباً 
حکمفرماست. دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر تصریح 
کرد: رونق گرفتن تولید به دلیل پافشاری و اصرار وزارت جهاد 
کشاورزی برای جلوگیری از واردات بی رویه شکر خام و تنظیم 
بازار داخلی است که سبب شده تا کارخانه های تولید کننده 
بتوانند به راحتی نسبت به جذب تولید داخلی این محصول 

اقدام کنند و به موقع ما بقی نیاز کشور را نیز وارد کنند.

 وفور توليد و ثبات در بازار شکر
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رويکرد مهم است حتي 
با مبالغ نه چندان باال

افراد توجه کافي و عمیق به آینده  برخي 
و  آینده نگري داوري مي کنند  بدون  و  ندارند 
به همین دلیل نباید آنها را در زمره آدم بدها 
در  خوش بیني  نهایت  در  افراد  این  داد.  قرار 
زمره کساني قرار مي گیرند که دانش و تجربه 
لباس هاي  در  افراد  برخي  اما  ندارند.  کافي 
مختلف از جمله لباس حمایت از مصرف کننده 
اهداف  که  هستند  این  دنبال  و  مي خواهند 
گروه  دو  این  کنند.  دنبال  را  دیگري  کسان 
افراد در باره تولید شکر در سال هاي گذشته 
در مناصب گوناگون فعالیت داشته و هر کدام 
وارد  این صنعت  توسعه  به  آسیب هاي جدي 
کردند. با آمدن دولت یازدهم و حذف برخي 
افراد از مقام هاي داراي اهمیت و اثرگذاري بر 
رویکرد حمایت  اقتصاد محصوالت کشاورزي 
کار  دستور  در  استراتژیک  محصوالت  از 
بسیار  محصول  افزایش  از  حمایت  دارد.  قرار 
مهمي مثل چغندر قند را مي توان در همین 

چارچوب ارزیابي کرد.
تازگي  به  بودجه  و  برنامه  دفتر  مدیرکل 
تاکید کرده است در سال 1396 و مطابق با 
از کشت  براي حمایت  بودجه ساالنه مبالغي 
دانه هاي روغني و چغندر در نظر گرفته شده 
است. اگرچه رقم اختصاص یافته در ردیف هاي 
متفرقه براي توسعه کاشت دانه هاي روغني و 
چغندر قند )معادل 210 میلیارد تومان( شاید 
از  حمایت  رویکرد  نباشند،  اما  باالیي  ارقام 
توسعه چغندرقند نشان از درک اهمیت تولید 

این محصول است.
در  و  رویکرد  و  نگاه  این  مي رسد  نظر  به 
کانون توجه قرار دادن حمایت از کاشت بیشتر 
چغندرقند در برابر آن دیدگاهي قرار مي گیرد 
که به بهانه باال بردن قیمت تمام شده شکر 
داخلي مي خواست بنیان صنعت قدیمي قند 

و شکر را بر باد دهد.

تولید برخي از کاالها مثل برنج، شکر، جو و ذرت در ایران 
کمتر از نیاز کل کشور است و تولیدکنندگان و دولت پذیرفته اند 
که براي تعادل عرضه و تقاضاي آنها باید واردات انجام شود. اما 
دو نکته وجود دارد که تولیدکنندگان داخلي کاالهاي یادشده 
اندازه گیري  نخست  نکته  مي دهد.  قرار  تهدید  معرض  در  را 
کارشناسانه تولید داخل، مصرف کل و اندازه واردات مورد نیاز 
براي تعادل عرضه و تقاضاست و نکته با اهمیت دیگر اما نرخ ارز 
است. وقتي نرخ تبدیل ارزهاي معتبر مثل دالر به ریال ایران 
دستکاري مي شود و سطح قیمت آن به نفع پول داخلي است 
اتفاق  این  قرار مي گیرند.  موقعیت دشواري  در  تولیدکنندگان 
در همه سال هاي سپري شده رخ داده است و پایین بودن نرخ 
تبدیل دالر به ریال موجب شده است واردات ارزان تر تمام شود. 
نکته بعدي درباره نرخ ارز اما تخصیص ارز دولتي )مبادله اي( به 
واردات این کاالهاست که عموماً با البي گري به دست مي آید یا 
اینکه نهادهاي دولتي با این نرخ ها کاال وارد مي کنند. این اتفاق 
نیز به زیان تولید داخل است. به این معني که وقتي نرخ دالر 
مبادله اي به ریال ایران ارزان تر از دالر آزاد است واردکنندگان 
تالش مي کنند دالر مبادله اي بگیرند که این مسأله کار را بدتر 
مي کند. در این باره با بهمن دانایي عضو هیأت مدیره انجمن 
کارخانه هاي قند و شکر گفت وگو کرده ایم که در ادامه مي خوانید:
ایران  شکر  و  قند  كارخانه هاي  انجمن  دانایي،  آقاي 
است،  كارفرمایي  سندیکاهاي  قدیم ترین  از  یکي  كه 
همواره نسبت به تصمیم هاي دولت درباره واردات شکر 
تا  به ویژه در سال هاي 1385  این گالیه ها  گالیه دارد. 
1387بسیار شدید شد، دالیل این تفاوت نگاه چیست؟

را مطرح  مهم  بحث  تشکل ها که یک  نشریه  از  با سپاس 
و  دولت ها  میان  تفاوت ها  این  که  مي شوم  یادآور  مي کند، 
سرچشمه  جا  دو  از  داخلي  تولیدکنندگان  و  کارفرمایان 
مي گیرد. اولین سرچشمه به منافع دولتي ها و اعضاي انجمن 
برمي گردد. به این معني که مردان دولت هر 4 سال یک بار و 
یا 8 سال یک بار تغییر مي کنند و آنها که تازه از راه مي رسند 
با مسایل صنف و صنعت آشنا نیستند و باید کار را از صفر 
شروع کنند. در حالي که اعضاي نهادهاي صنفي سال هاست 
در کارخانه ها  و در ستادها کار مي کنند و بیشتر مسایل را از 

ریز و درشت و با تجربه از نوع نزدیک مي شناسند.
 این مسأله موجب اختالف مي شود چون مدیران دولتي حاضر 
انجمن هاي  اعضاي  اطالعات  و  تخصص  تجربه،  از  که  نیستند 
صنفي استفاده کنند. اختالف دیگر از این جا سرچشمه مي گیرد 
که دولتي ها حتي با حسن نیت طرفدار دولت هستند و منافع 
دولت را بر منافع بخش خصوصي ترجیح مي دهند و به همین 
دلیل هر جا که تضاد باشد بدون تردید طرف دولت را مي گیرند. 

حتي اگر خوش بینانه نگاه کنیم و یادمان باشد که ممکن 
است تحلیل کارشناسان دولتي غیردقیق باشد و آنها بر این 
پیدا مي کند. در  تضادها رشد  توصیه  کنند،  به دولت  اساس 
سال هاي 1385 تا 1387 این اختالف ها میان دولت وقت و 
اعضاي انجمن صنفي کارفرمایان اوج گرفت و شرایط سختي 
بر تولید داخل تحمیل شد به طوري که تولید شکر در سال 
1387 از 1/2 میلیون تن سال 1385 به 500 هزار تن رسید 

وتولید چغندر قند نیز کاهش یافت.
حل  براي  شکر  و  قند  كارخانه هاي  صنفي  انجمن   

مشکل چه كرد؟
شرایط گونه اي پیش رفت که انجمن تولید و توزیع آمار را 
با استفاده از تازه ترین اطالعات دراختیار گرفت و ما اکنون با 
دولت یازدهم بر سر این موضوع که میزان واردات، میزان تولید 

ومیزان مصرف کل چقدر است کمترین مشکل را داریم.
اما مصاحبه هاي شما با رسانه ها نشان مي دهد همچنان 
گالیه دارید. یکي از گالیه هاي شما به موضوع سیاست هاي 

ارزي برمي گردد. در این باره توضیح مي دهید؟
واقعیت این است که با توجه به واردات قابل توجه شکر براي 
تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک 

نرخ ارز و سیاست هاي ارزي بر تولید داخل بسیار مؤثر است.
یکي از گالیه هاي ما نسبت به دولت ها و حتي دولت محترم 
فعلي این است که اجازه نمي دهد نرخ ارز واقعي پدیدار شود 
را  تبدیل  نرخ  کاهش  راه  بازار  به  گرانبها  ارزهاي  عرضه  با  و 
هموار مي کند. این مسأله موجب مي شود که برخي افراد داوري 
غیردقیق کرده و قیمت تمام شده شکر داخلي را با قیمت وارداتي 

مقایسه کنند و بعد نتیجه بگیرند که چرا واردات انجام ندهیم.
فرض کنید که قیمت هر تن شکر وارداتي در حال حاضر 
قیمت  صورت  این  در  است(  فرضي  )عدد  باشد  دالر   400
با دالر مبادله اي که اآلن 3 هزار تومان  واردات هر تن شکر 

است معادل 1/2میلیون تومان مي شود.
اما اگر نرخ دالر آزاد را مبنا قرار دهیم آنگاه قیمت هر تن 
شکر وارداتي با دالر 4 هزار توماني 1/6میلیون تومان خواهد 
شد که 33 درصد بیشتر از قیمت وارداتي شکر با دالر مبادله اي 
است. این تفاوت قیمت نادیده گرفته مي شود و تولید داخل را 

غیراقتصادي فرض مي کنند.
آزاد  دالر  و  مبادله اي  دالر  نرخ  تفاوت  این  دیگر  طرف  از 
مي خواهد  واردکننده اي  هر  مي شود.  رانت  و  فساد  به  منجر 
با فشار بر روي تصمیم گیران و اینکه به طور مثال چرا باید 
کنند  تحمل  را  باال  قیمت هاي  برنج  و  مصرف کنندگان شکر 
دنبال دالر مبادله اي خواهند بود و این فسادي است که در 

گذشته شاهد آن بوده ایم.

در گفت وگو با بهمن دانايی مطرح شد

ارز چند نرخي فساد مي آورد

تبريك
به دست  با  شرکت کشت و صنعت جوین 
کارشناسان  تایید  و  آوردن حدنصاب های الزم 
توانست از هشتمین جشنواره ملی بهره وری لوح 
تقدیر دریافت کند.  نشریه شکر این موفقیت را 

به مدیران و کارکنان تبریک می گوید.
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واردات 2 سال تقريبًا نصف واردات سال 1385

نجمن صنفي كارخاهن اهي قند و شكر اريان
ا

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران

نمودار تولید  و واردات شکر از سال 80 تا پایان آذر ماه سال 1395
)ارقام به تن( یادآوري سال هاي سخت صنعت قند و شکر هر چند وقت 

یک بار مي تواند تلنگري باشد بر اینکه اجازه ندهیم آن روزهاي 
تلخ و سخت تکرار شوند. یکي از راه هاي یادآوري سال هاي 
دشوار زندگي صنعت قدیمي قند و شکر مراجعه به آمارهایي 
است که شاید بدون کمترین توضیح همه امور را افشا مي کنند. 
به طور مثال آمارهاي ارایه شده در جدول هاي این صفحه نشان 
مي دهند در سال هاي 1393 و 1394 به ترتیب 823 هزار تن 
و 521 هزار تن شکر به ایران وارد شده است که 44 درصد 
کمتر از سال 1385 است. این در حالي است که جمعیت ایران 
در این مدت افزایش داشته است. عبور تولید از واردات که در 
نمودار حاضر در این صفحه مي بینید نیز عبرت انگیز است و 
مایه خرسندي. این رخدادها در شرایطي بود که در سال هاي 
اخیر به جز یک دوره 2 ماهه که آن هم ناشي از یک غفلت 
بود بازار التهاب چنداني نداشت و مصرف کنندگان نیز آسیب 
ندیدند. حفظ این روند مي تواند نویدبخش روزهاي خوب باشد 

و ایران را از گرفتاري واردات نجات دهد.


