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حذف رانت خواران شكر
به نفع مردم

بهمن دانايي
تنظيم بازار قندوشكر در ايران در همه 
دهه هاي سپري شده اخير يك مسأله حياتي 
براي اين صنع��ت قديمي و اصيل بوده و 
هست. ش��كاف ميان ميزان مصرف كل و 
توليد داخلي اين محصول كه در سال هايي 
بزرگ و در س��ال هايي كوچك مي شود با 
برخ��ي ترفندهاي گروه ه��اي ذينفع راه را 
براي افزايش سهم واردات در تنظيم بازار 
هموار كرده بود. به اين معني كه گروهي از 
ذينفوذان با دستكاري در آمار مصرف سرانه 
شكر و بزرگ نمايي آن از يك طرف و كمتر 
نش��ان دادن توليد داخلي، سهم واردات را 
در عرض��ه كل افزايش داده و توليد داخل 
را تضعي��ف مي كردن��د. دولت هاي نهم و 
دهم رويكرد عجيبي به صنعت قندوش��كر 
داش��تند و از همان هفته هاي اول تأسيس 
دولت نهم راه ناس��ازگاري با توليد داخل 
را ص��اف ك��رده و ج��اده را ب��راي گروه 
كوچك��ي از ذينفوذان ف��راخ كردند. دادن 
اختيار واردات به چند تاجر غيرمتخصص 
براي تنظيم بازار قندوشكر و سلب اختيار 
از كارخانه ها در اين باره موجب ش��ده بود 
كه عالوه بر توسعه حيرت انگيز واردات در 
نيمه دوم دهه 1380، رانت بزرگي نصيب 

گروهي كوچك شود.
دولت يازدهم به جاي ناس��ازگاري با 
توليد داخل راه آش��تي و حفاظت از منافع 
ملي را باز ك��رد. يكي از اقدام هاي دولت 
يازدهم كه سرچش��مه خير و بركت براي 
مردم بوده و هس��ت، سلب اختيار واردات 
ش��كر از انحصارگران و بازك��ردن امكان 
مش��اركت كارخانه هاي قندوش��كر بود و 
هست. البته علت اصلي اتخاذ چنين تصميم 
بزرگي اين بود ك��ه دولت براي پرداخت 
بدهي هاي خود ب��ه كارخانه هاي قندكه از 
سال 93 شروع شده بود به كارخانه ها مجوز 
داد تا سقف مش��خص و معيني شكرخام 
وارد كرده و پس از تبديل به ش��كر سفيد 
آن را در بازار عرضه كنند و از مابه التفاوت 
قيمت ش��كر وارداتي و قيمت فروش در 
بازار داخلي، بخش��ي از طل��ب خود را با 

دولت تسويه كنند.
اي��ن تصمي��م ب��ه انجم��ن صنف��ي 
كارخانه هاي قندوش��كر ايران ابالغ شد و 
اين نهاد با احتساب ميانگين توليد 3 سال 
كارخانه ها، سهميه اي متناسب با آن را براي 
واردات كارخانه ه��ا اختصاص داد تا پس 
از انجام واردات، اسناد مربوطه به سازمان 
حماي��ت تس��ليم و منافع مازاد بر س��ود 
متعارف محاسبه و از كارخانه ها بازستانده 
شود. اين تصميم با دادن مجوز 315 هزار 
تن ش��كر ب��ه كارخانه ها در س��ال 1394 
اجرايي ش��ده است و اسناد موجود نشان 
مي دهد سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان براي مابه التفاوت قيمت 
وارداتي ش��كر و قيمت فروش كارخانه ها 
رقمي معادل 145 ميليارد تومان سود مازاد 

برسود متعارف محاسبه كرده است.
در صفحه 2

آن چهار پنج  نفر
و سود 2 هزار ميلياردي

چهارمين برآورد توليد
شكر جهاني در سال 2016-17

2
4

8
7
6

د ر صفحات د يگر

5 جلسه در 6 ماه براي
نابودي شكر با حذف تعرفه

تنظيم بازار شكر با 3 بهار
بدون واردات

وضعيت شكر
در دولت دهم و دولت يازدهم

وزارت جهادكش��اورزي در دول��ت 
يازدهم با اس��تفاده از نيروه��اي ورزيده 
گام هاي بلندي درمسير كارآمدكردن بازار 
تنظيم محصوالت كش��اورزي برداشته و 
آرامش را به توليدكنندگان برگردانده است. 
علي اكبر مهرفرد از نيروهاي قديمي جهاد 
كه دردولت يازده��م جايگزين قائم مقام 
وزي��ر در ام��ور بازرگان��ي ش��ده بود در 
فراه��م كردن آرامش در بازار محصوالت 
كش��اورزي و همكاري با نهادهاي مدني 
و غيردولتي برنامه ريزي دقيقي داشت. با 
توجه به اينكه بخشي از صنايع كشاورزي 

دولت دوازدهم
و صيانت از دستاوردهاي كامياب كشاورزي

در صفحه 3

كانديداها در تلويزيون و گفت وگوهاي 
رودررو با م��ردم از طرف كانديداهاي 
رقيب آقاي روحاني، اما نتايج انتخابات 
نش��ان داد ك��ه وي ن��زد رأي دهندگان 

مقبوليت دارد.
حس��ن روحان��ي با ح��دود 23/5 
ميليون رأي داده شده از طرف شهروندان 
ايران��ي به رياس��ت جمهوري رس��يد و 
ت��ا س��ال 1400 دول��ت را در اختي��ار 
خواهد داش��ت. آنهايي ك��ه به صورت 
دقيق تر به مس��ايل انتخاب��ات و رقابت 
دوره دوازدهم توج��ه مي كردند ضمن 
برش��مردن توانمندي ه��اي روحاني در 
بخش ه��اي گوناگون، يك��ي از عوامل 
رأي آوري او را در كاميابي دولت يازدهم 
در حوزه كش��اورزي مي دانند. درحالي 
كه انتظار مي رفت كشاورزان و ساكنان 
روستاها بيشترين رأي را به رقيب حسن 
روحاني بدهند كه مي خواست يارانه فقرا 
از جمل��ه روس��تاييان را 3 برابر كند اما 
كشاورزان به روحاني بيشتر رأي دادند. 
توجه دولت يازدهم به توليد كشاورزي 
و كش��اورزان در مقايسه با دولت قبلي 
حائزاهميت بود و اين مسأله مي تواند و 

بايد در دولت دوازدهم نيز رخ دهد.

مطابق برخي از اصول قانون اساس��ي ايران كه 
در س��ال 1368 به تصويب نه��اد منصوب از طرف 
بنيانگذار انقالب رسيد، ايران داراي »رييس جمهور« 

است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود.
فرآين��د انتخابات رياس��ت جمهوري در ايران 
ك��ه در 29 ارديبهش��ت ماه 1396 دوازدهمين دوره 
آن برگزار ش��د، گونه اي است كه كانديداهاي تأييد 
صالحيت شده از سوي شوراي نگهبان مي توانند در 

رقابت فشرده، نقاط ضعف و قوت رقيب را برمال و 
برنامه ه��اي خود را اعالم كنند. در جريان مبارزات 
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري كه به 
مدت 20 روز ادامه داش��ت، رقباي حجت االسالم 
حس��ن روحاني، تالش كردند به زع��م خود نقاط 
ضع��ف وي را افش��ا كنن��د و در اي��ن راه البت��ه 
خالف گويي نيز وجود داش��ت. با همه تالش هاي 
برنامه ريزي شده از طرف رقبا در مناظره هاي سه گانه 

حجت االسالم روحاني براي دومين بار رييس جمهور شد
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علي اكبر مهرفرد
»معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي« شد

باحكمي از سوي وزير جهاد كشاورزي در آستانه انتخابات

در ارتب��اط تنگاتن��گ با تج��ارت و بازار اين محصوالت قرار دارند توس��عه اين صنايع نيز در 
دس��توركار وزارت جهادكشاورزي قرار گرفته اس��ت. علي اكبر مهرفرد به تازگي از سوي وزير 
به عنوان معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت آمده منصوب شده است. در حكم 
محمود حجتي وزير جهادكشاورزي خطاب به علي اكبر مهرفرد آمده است: »باتوجه به مصوبه 
شماره 162863/ت53650 ه  مورخ 95/12/21 هيأت وزيران به موجب اين حكم به عنوان »معاون 
توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي« وزارت جهادكشاورزي منصوب مي شويد. مقتضي است 
با هماهنگي با معاونت توس��عه مديريت و منابع انس��اني نس��بت به بازنگري و ايجاد ساختار 
تشكيالتي آن معاونت طبق مصوبه دولت اقدام نماييد.« كارشناسان و فعاالن كشاورزي و صنايع 
مرتبط باور دارند اين اقدام تازه راه را براي بهره برداري كامل و با بهره وري بيشتر از محصوالت 

كشاورزي در چرخه تبديل باز خواهد كرد.
* نش��ريه ش��كر: سمت جديد را به ايشان تبريك عرض نموده و موفقيت ايشان را در 

مأموريت جديد آرزو مي نمايد.
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سرمقاله

ش��كر كااليي اس��ت كه خانواده هاي 
ايراني همانند همتايان خود در ساير جوامع 
به آن عالقه و وابستگي دارند. خانواده هاي 
تهيدس��ت و كم درآمد ايراني با كمي شكر 
و مقداري كره، پنير و يا مكمل اين كاالها 
و ش��كر عمومًا يك وع��ده غذايي داراي 
كالري باال را در س��بد خوراكي هاي خود 

ثبت كرده اند.
بدون شكر، زندگي اين گروه سخت و 
دشوارتر خواهد شد و هزينه هاي جانشين 
شكر در وعده غذايي صبحانه آنها مي تواند 
روزگارش��ان را سخت تر كند. اين ويژگي 
موجب ش��ده است كه ش��كر همواره در 
كانون توجه دولت ها باش��د و تأمين آن را 

در دستوركار قرار دهند.
باتوجه به سياس��ت هاي غيرمس��تمر 
در توليد ش��كر ك��ه با برخ��ي رفتارهاي 
منفعت طلبانه ي��ا ناكاربلدي مديران مياني 
دولتي همراه بود ايران نتوانسته است همه 
شكر موردنياز را از مزارع خود تأمين كند. 
نياز به واردات شكر تا حدودي محسوس 

بوده و هست.
هيچ كارشناس و فعال آگاه به اقتصاد 
در ايران و در هيچ سرزميني واردات كاال 
را حتي اگر كااليي مثل شكر باشد به طور 
كام��ل مذموم نمي داند مگر اينكه به توليد 
داخل آس��يب برس��د. در حالي كه نياز به 
واردات شكر همواره وجود داشته است و 
اكنون نيز در بهترين موقعيت توليد حدود 
25 ت��ا 30 درصد باي��د از طريق واردات 
تأمين ش��ود، اما پرسش اين است كه اين 
واردات چگونه، با چه شرايطي، و توسط 

كدام افراد و نهادها تأمين شود.
در س��ال هاي قب��ل از دولت يازدهم 
به ويژه در دولت هاي نهم و دهم ش��رايط 
گونه اي بود كه اطالعات مربوط به واردات 
شكر يك رانت بود كه در اختيار يك گروه 

حداكثر 5 نفره قرار مي گرفت. 
افراد سرش��ناس كه انحصار واردات 
ش��كر را در دست داش��تند چهار پنج  نفر 
بودند، وقتي ثبت س��فارش انجام مي شد 
همين چهار پنج  نفر از غربال رد مي شدند. 

آن
چهار پنج  نفر
و سود
2 هزار ميلياردي

يادداشت

حذف رانت خواران شكر به نفع مردم
از صفحه اول

يعني به عبارتي براي 315 هزار تن واردات 
عالوه بر س��ود 15 درصدي متعارف و مندرج 
در ضوابط قيمت گ��ذاري، بالغ بر 145 ميليارد 
تومان نيز منافع مازاد شناس��ايي شده است كه 
چنانچ��ه با احتس��اب س��ود 15 درصد مذكور 
جمع شود، سود نهايي به رقمي در حدود 200 
ميليارد تومان خواهد رسيد كه باتوجه به كمتر 
از يكصد ميليون دالر واردات انجام شده سودي 
معادل 30 درص��د را براي يك دوره كمتر از 6 
ماهه ايجاد كرده اس��ت خاطرنشان مي شود كه 
اين ارقام در تمامي س��ال هاي گذشته به كيسه 

دالالن و واسطه ها واريز مي شده است. 
دق��ت در فرآين��د يك تصمي��م و عدد و 

تفاهم ملي بر سر ايران آينده

ارقامي كه گوش��ه اي از آنها بيان شد مي تواند 
نش��انه ها و داليل مخالفت هاي سازمان يافته و 
پايان ناپذي��ر مخالفان مديري��ت فعلي وزارت 
جهادكش��اورزي را به خوبي ديد. اقدام بزرگ 
و مل��ي وزارت جهادكش��اورزي در س��پردن 
اختي��ار تنظيم بازار ب��ه كارخانه ها كه اكثريت 
س��هام آنها متعلق به نهادهاي عمومي و دولتي 
اس��ت معنايش اين اس��ت كه منافع بزرگي به 
جيب ملت س��رازير شده است. رانت خواري 
و رانت جويي در تنظيم بازار ش��كر و محروم 
ك��ردن مردم از منافع اين موض��وع پايه عناد، 
لج بازي سرس��ختانه و بدگويي درباره مديران 
ارشد وزارت جهادسازندگي است. حاال معلوم 
مي شود كه مخالفان تنظيم بازار شكر از سوي 

كارخانه ها چرا اين همه عصباني و ناراضي اند 
و از ه��ر تريبون و جاي��ي كه در اختيار دارند 
عليه اين تصميم حرف مي زنند و بيانيه مي دهند 
و ش��كايت و اعتراض دارند. با محاسبه اعداد 
يادشده است كه مي توان فهميد چه گروه هايي 
توانس��تند در س��ال 1385 رقم��ي معادل 2/5 
ميليون تن شكر به ارزش يك ميليارد دالر وارد 
كشور كنند. اگر مبناي محاسبه نرخ سود همان 
چيزي باشد كه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اآلن لحاظ مي كند، سود سال 
1385 معادل يك ميليارد دالر مي ش��ود كه با 
احتساب هر دالر معادل 3750 تومان، به عدد 
3750 ميليارد تومان مي رسيم كه ثروت و درآمد 
افس��انه اي نصيب گروه معدودي كرد. باتوجه 
به اينكه دولت فعلي و به ويژه مديريت ارش��د 
وزارت جهادسازندگي نشان داد كه مي توان با 
اعتماد به مديران كارخانه ها و نهادهاي صنفي 
ضريب خودكفايي را به 75 درصد رس��اند و 
گام ه��اي بلند به س��وي خوداتكايي واقعي در 
اين محصول برداشت، البته بايد منتظر يورش 
و هجوم ها باشيم. آنهايي كه سال هاي طوالني 
در صف رانت شكر قرار داشته و از هر فرصتي 
جي��ب و كيف و بانك خ��ود را به زيان منافع 
 مل��ي و مردم پر مي كردند، حاال در حس��رت

آن روزه��ا از هر تريبوني عليه سياس��ت هاي 
اصولي دولت يازدهم گام برمي دارند. خانواده 
بزرگ قندوش��كر كه در استان هاي محروم در 
نقش نهادهاي توسعه اي عمل كرده و مي كنند 
و هزاران چغندركار زحمتكش اميدوارند دولت 
دوازده��م در مس��يري كه از چند س��ال پيش 
شناسايي شده اس��ت گام بردارد و زحمت ها 
و رنج هايي كه براي كاهش وابس��تگي امنيت 
غذايي به بازارهاي جهاني كش��يده شده است 

را به نقطه مناسب برسانند.

در صفحه 3

اقتصاد ايران در 3 سطح دولت، خانوار و 
بنگاه ها در ش��رايط حاضر با تنگناهايي مواجه 
هس��تند و تصور عمومي اين است كه به داليل 
گوناگ��ون، تنگناه��اي اقتصاد اي��ران تبديل به 
گره هاي كور شده اند. در سطح دولت، اقتصاد 
اي��ران با دش��واري هاي سياس��تگذاري مواجه 
اس��ت و مديران ارش��د دولت فعلي باورشان 
اين اس��ت كه توانايي حل دشواري ها با توجه 
به مجموعه مناسبات سياسي داخلي و خارجي 
هر روز كمتر مي شود. در سطح خانوارها، شاهد 
كاهش قدرت خريد شهروندان هستيم و همين 
مسأله سياستگذاري دولتي را با دردسر مواجه 
كرده است. عالوه بر اين، شكاف ژرف درآمدي 
ميان خانوارهاي با كمترين درآمد و خانوارهاي 
ثروتمند با بيشترين درآمد نوعي تفاخر و تحقير 
فراهم كرده اس��ت كه ب��دون ترديد بنيان هاي 
اقتص��اد را از تعادل خارج مي كند. در س��طح 
بنگاه ها نيز مش��كالتي مثل فقدان توانايي براي 
حفظ بازار داخلي و شكست در برابر وارادات 
و فقدان شرايط مناسب براي تأمين مالي بنگاه ها 
به چشم مي آيند. در اين وضع نه چندان خوش 
كس��ب وكار ايرانيان، بخش خصوصي ايران با 
دشواري ها و سختي هاي پيدا و پنهاني روبه رو 
شده است و نمي داند كه حتي از حكومت چه 

چيزي بخواهد.
بخش خصوصي ايران در يك سردرگمي 
آشكار سرچشمه گرفته از مسايل سياستگذاري 
اقتصادي و سياست به معناي خاص اگر بخواهد 
اولويت��ي براي س��ال 1396 تعيي��ن كند بدون 
توجه ترديد با ابهام مواجه خواهد ش��د. به اين 
معني كه بخ��ش خصوصي ايران نيك مي داند 
ساختارهاي نادرست بنيان شده در همه دهه هاي 

اخير موجب شده است كه نهاد دولت به مثابه 
نيروي اصلي اجرايي نيز خود سرگردان باشد و 
راه را از چاه باز نشناسد و به همين دليل شايد 
برخي بگويند اولويت نخست بخش خصوصي 
در سال جديد اين است كه ساختارها اصالح 
ش��وند. اما از س��وي ديگر ني��ك مي دانيم كه 
اص��الح س��اختارها عالوه بر اينك��ه در ميان 
احزاب، افراد و طيف هاي گوناگون با مقاومت 
جدي مواجه مي ش��ود نياز ب��ه زمان طوالني 
دارد و ممكن است در پويش زمان بنگاه هاي 
پرش��ماري از چرخ��ه اقتصاد اي��ران خارج 
ش��وند. به همين دليل است كه برخي افراد و 
تشكل هاي خصوصي معتقدند اصالح ساختار 
اقتصاد ايران بايد در كنار و همزمان با اصالح 
سياست هاي مالي، پولي، بانكي و ارزي باشد. 
به اين معني كه دولت به عنوان سكاندار اصلي 
اقتصاد همزمان با اصالح س��اختار متغيرهاي 
كالن مثل س��رمايه گذاري، رشد توأم با ايجاد 
اش��تغال، توس��عه صادرات بايد به طور مثال 
موضوع »سياست هاي مالياتي« را اصالح كند 
چون به بنگاه ها آسيب مي رساند. گروه ديگري 
ممكن اس��ت برطرف ك��ردن مزاحمت هاي 
غيرقانونمند س��ازمان تأمين اجتماعي را چاره 
كار بدانن��د و بگويند خوب اس��ت اين مورد 
اصالح ش��ود. گروهي ممكن است باورشان 
اين باشد كه دولت بايد سياست پولي به ويژه 
موضوع بسيار با اهميت نرخ بهره بانكي را به 
جايي برس��اند كه تأمين پول با قيمت پايين تر 
ممكن شود. گروه ديگري به تك نرخي كردن 
ارز ش��ايد بيش��تر وزن دهن��د و... اما تجربه 
نشان مي دهد اين سياست هاي اقتصادي بدون 
اصالح س��اختارها راه به جايي نمي برد. چرا 

ساختارهاي اقتصادي ايران اصالح نمي شوند؟ 
واقعيت اين است كه استيالي عنصر »سياست« 
بر عنصر »اقتصاد« سرچشمه تنگناهاي تاريخي 
و مزمن كس��ب و كار ايرانيان است. سياست 
در ي��ك نگاه كلي ب��ه »سياس��ت داخلي« و 
»سياست خارجي« قابل تفكيك است كه البته 
در دنبال هم قرار دارند. شمار قابل اعتنايي از 
مديران بنگاه هاي خصوص��ي، اقتصاددانان و 
عالقمندان به اقتصاد سياسي ايران باور دارند 
كه در »سياست داخلي«، اجماعي براي اينكه 
آينده اين س��رزمين چه باش��د وجود ندارد؟ 
برخ��ي از طيف ه��ا و جناح هاي سياس��ي در 
ايران آينده اين سرزمين را جوري مي بينند كه 
با ديدگاه طيف هاي ديگر زاويه بزرگي دارد. 
به اين معني كه برخي تصورشان اين است كه 
ايران يك سرزمين با امكانات تاريخي، طبيعي 
و جغرافيايي باالس��ت كه بايد از اين امكانات 
براي گسترش آموزه هاي مذهبي استفاده شود 
و بقي��ه امور در ذيل اين هدف قرار مي گيرند. 
برخي اما باورش��ان اين است كه پيشرفت و 
آباداني ايران يكي از آموزه هايي است كه بايد 
همزمان دنبال شود به توسعه و آباداني منتهي 
ش��ود. مطابق با اين دو نگاه است كه سياست 
خارجي براي ايران نيز به طور بسيار معناداري 
متفاوت مي شود. گروه اول باورشان اين است 
كه در مس��ير همگرايي با هر كشوري كه ضد 
غرب است مي توان متحد شد و بايد امكانات 
ملي براي تضعيف ديدگاه و انديشه و سازمان 
م��ادي غرب هزينه ش��ود. گ��روه دوم اما در 
سياست خارجي به تعامل با همه كشورها در 
چارچ��وب عزت ملي و س��رافرازي اين آب 
و خاك ب��اور دارند و معتقدند در سياس��ت 
خارجي اصل بر آباداني و توس��عه اين كشور 
است و نبايد بي مهابا با هر فرد و كشوري كه 

غرب ستيزي را بر زبان مي آورد متحد شد. 
در صفحه 3
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برداشت

دول��ت يازدهم ب��ه رهبري دكتر حس��ن 
روحاني خودكفايي در توليد گندم، برنج، جو، 
ذرت و ش��كر را از هم��ان هفته هاي نخس��ت 
ش��روع به كار دولت در دس��توركار ق��رار داد 
و ب��ا برنامه ريزي دقيق و صيان��ت از برنامه ها 
و ايس��تادگي در براب��ر ي��ورش مخالفان توليد 
داخلي محصوالت كشاورزي از حجم واردات 

كشاورزي به ميزان قابل توجهي كاست. 
دولت يازدهم كه از سوي برخي مخالفان 
به دولت وارداتچي متهم شد، دستكم در بخش 
كش��اورزي و به ويژه در توليد ش��كر گام هاي 
بلندي براي رسيدن به خوداتكايي 75 درصدي 
برداشته است. دولت دوازدهم به زودي فعاليت 
خود را شروع مي كند و انتظارات و توقعات از 
آن دولت روند فزاينده اي را تجربه كرده است. 
بازرگانان، معدنكاران، صنعتگران، كش��اورزان، 
كارگران، كارمندان دولت، پيش��ه وران و س��اير 
گروه ها و نهادها از دولت دوازدهم انتظار دارند 
وضعيت آنها را در 4 سال منتهي به 1400 بهبود 
بخشد. بديهي است كه دولت دوازدهم قصد و 

از صفحه اول

از صفحه 2

اخبار

تفاهم ملي
دولت دوازدهم و صيانت از  بر سر ايران آينده

دستاوردهاي كامياب كشاورزي

حجت االسالم روحاني براي دومين بار رييس جمهور شد

دولت دوازدهم با هر تركيبي از وزيران و معاونان و مديران ارشد بدون ترديد صيانت از توليد داخلي
در بخش كشاورزي را همچون گوهري گرانبها در دستوركار اكيد قرار مي دهد

آن چهار پنج  نفر
و سود

2 هزار ميلياردي

در مجموع شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي خوزستان در سال زراعي گذشته 588 هزار 
تن شكر توليدشد كه روند افزايشي توليد شكر 
در اين ش��ركت ادامه خواهد داشت. مديرعامل 
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان 
همچنين گفت: توليد باالي 500 هزار تن ش��كر 
در اين شركت براي اولين بار در سال گذشته رخ 
داد. صادقي اظهار كرد: شكرسفيد، شكر قهوه اي، 
ال��كل طبي- صنعتي، خوراك دام، تخته صنعتي 
MDF و خميرمايه از جمله توليدات اين شركت 
به شمار مي رود. وي گفت: اين شركت در 4 سال 
اخير توانس��ت 414 ميليون و 825 هزار و 562 
ليتر ال��كل طبي، 31 ميليون و 107  هزار و 164 
ت��ن خمير مايه، 128 ه��زار و 552 تن خوراك 
دام و 232 ه��زار و 610 مترمكعب MDF توليد 
كند. وي ادامه داد: ميزان سطح زيركشت نيشكر 
در اين شركت در 4 سال اخير در مجموع 264 

هزار و 130 هكتار بوده است.
صادق��ي اف��زود: مجموع نيروهاي ش��اغل 
درشركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 17 هزار 
و 825 نفر مي باشد كه 48درصد آنان شركتي و 
52درصد به صورت پيمانكار مي باشند. وي در 
ادام��ه بيان كرد: 99/6 درص��د اين نيروها بومي 

و تنه��ا 0/4درصد اين افراد غيربومي هس��تند. 
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
خوزستان گفت: نيشكر قوي ترين گياه زراعي در 
تبديل انرژي خورش��يدي به ماده خشك گياهي 
مي باشد كه از لحاظ توليد شكر، تغذيه دام، توليد 
الكل، كاغذ و چوب اهميت اقتصادي دارد اما به 
لحاظ سرمايه گذاري سنگين در احداث كارخانه، 
جاده ها، كانال هاي آبرساني و تأمين ماشين هاي 
سنگين به صورت مكانيزه و متمركز به مديريت 
دقيق نياز دارد تا اين محصول به درس��تي كشت 
و به بهره برداري برس��د. هلدينگ توسعه نيشكر 
و صناي��ع جانب��ي، بزرگترين توليد كننده ش��كر 
در كشور، در اس��تان خوزستان واقع شده كه با 
ظرفيت توليد 700هزار تن شكر سفيد، نيمي از 
شكر توليدي كش��ور را به خود اختصاص داده 
اس��ت همچنين اين ش��ركت به موازات فعاليت 
اصلي خود، به توليد تخته صنعتي از تفاله نيشكر

MDF، تولي��د ش��كر، خميرمايه و الكل طبي از 
مالس و همچنين اجراي پروژه هاي توليد شكر 
دارويي، ش��كر قهوه اي، ش��كر طعم دار و شكر 
پودري پرداخته اس��ت. شركت توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي داراي هفت واحد كشت و صنعت 

نيشكر در خوزستان است. 

اراده كافي براي اجابت خواسته هاي همه گروه ها 
را دارد و ت��ا جايي كه بتوان��د همين اقدام هاي 
معم��ول را انجام مي دهد، ام��ا دولت دوازدهم 
مطابق با قانون برنامه شش��م توسعه و در مسير 
صيانت از دستاوردهاي كشاورزي دولت يازدهم، 
گام هاي بلندتري در اين زمينه برمي دارد. خانواده 
بزرگ صنعت قند در 4 سال گذشته تجربه ارزنده 
كارآمد و فايده مندي براي منافع ملي و كشاورزان 
و كشاورزي با دولت به ويژه مديريت ارشد بخش 
كشاورزي دارد و اين در حافظه تاريخي خانواده 
بزرگ اين صنع��ت قديمي باقي مي ماند. دولت 
دوازده��م با هر تركيب��ي از وزيران و معاونان و 
مديران ارشد بدون ترديد صيانت از توليد داخلي 
در بخش كشاورزي را همچون گوهري گرانبها 

در دستوركار اكيد قرار مي دهد.
اميدواري ه��اي كش��اورزان و مدي��ران و 
مال��كان بنگاه هاي كش��اورزي و صنايع تبديلي 
كش��اورزي به ادامه سياس��ت هاي فعلي وزارت 
جهادكش��اورزي در دول��ت دوازدهم باتوجه به 
س��وابق اين مديران بسيار زياد است. اميد براي 
رش��د بيشتر بخش كش��اورزي با هدف كاهش 

وابستگي امنيت غذايي به خارج، كاهش مصرف 
ارزي در فضاي��ي كه نقيص��ه ارزي وجود دارد، 
افزايش اس��تفاده از سرزمين و آب و خاك ايران 
ب��راي بهره ب��رداري نيرومندت��ر، ارتقاي زندگي 
كش��اورزان، و روستانشينان كه اميد كشور براي 
صيانت از آب و خاك هستند و.... در دل ها وجود 
دارد. توليدكنندگان قندوش��كر نيز همانند ساير 
اقش��ار كشور و ساير فعاالن اقتصادي اميدوارند 
دولت دوازدهم در مسير حمايت منطقي از بخش 
كش��اورزي و توليد داخلي قندوش��كر مطابق با 
برنامه هاي توس��عه اي كه توليد ش��كر را به مرز 
خودكفايي مي رس��اند برخي كاستي هاي موجود 
را برطرف كند. وفاي به عهد از طرف سازمان ها 
و نهاده��اي مرتبط با توليد و اقتصاد قندوش��كر 
مثل وزارت جهادكشاورزي، سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان برنامه 
و بودجه و نهاد تنظيم بازار و... از خواس��ته هاي 
توليدكنندگان قندوش��كر اس��ت. عالوه بر اين 
توليدكنن��دگان اميدوارن��د دول��ت راه را براي 
ارزان سازي عمدي نرخ ارز ناصاف كند و راه را 

بر رشد و خيزش تورم ببندد.

اين افراد متأسفانه و بر اساس گفته هاي 
مديرعامل سابق شركت بازرگاني دولتي 
در برخي نهادهاي مرتبط ناسازگارها و 
رانت فروشان را در اختيار مي گرفتند تا به 
آنها اطالعات كافي برسانند و هم آنها نيز 
در زمان موعود وارد ميدان مي شوند. در 
حالي كه برخي محاسبه ها نشان مي دهد 
نرخ س��ود واردات شكر بسيار باالست 
و ش��ايد در برخي مقاطع به 100 درصد 
نيز برسد اين چهار پنج   نفر به طور مثال 
در سال 1391 توانستند يك ميليارد دالر 
ش��كر وارد كنند. اگر قيمت متوسط ارز 
در سال 1391 فقط 2 هزار تومان لحاظ 
ش��ود اين چه��ار پنج   نفر در آن س��ال 
2 ه��زار ميليارد تومان س��ود واردات را 

نصيب خود كردند. 
خوش��بختانه دولت يازدهم تصميم 
گرفت كه س��ود واردات شكر به جيب 
مردم برود. حذف س��ود باالي واردات 
شكر از جيب مافيا به جيب مردم تحولي 
اس��ت كه رخ داده و بايد از آن صيانت 
ك��رد. نباي��د فريب خ��ورد و يا هراس 
داشت كه آن مافيا مي تواند چه كند و چه 
كارها را ترتيب دهد و بايد با ش��جاعت 
از حق��وق مردم صيانت كرد، بايد توجه 
داش��ته باشيم كه صيانت از حقوق مردم 
البته سختي دارد و شيريني هاي آن نيز كام 

يك ملت را خوش طعم خواهد كرد.

پيش بيني مي شود  امسال نيز حدود ۶۰۰ هزار تن شكر
از مزارع خوزستان توليد شود

نسيم صادقي مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

اين فقدان اجماع ملي بر س��ر آينده 
اين س��رزمين كه در سياس��ت داخلي و 
سياست خارجي موجب تفاوت ديدگاه، 
روش و راهب��رد اح��زاب و گروه هاي 
سياس��ي قدرتمند شده است آثارش در 
سياست هاي اقتصادي نيز ديده مي شود. 
گ��روه اول باور ندارند كه توس��عه 
همان رشد توليد ناخالص داخلي و رشد 
اندازه رفاه مادي روزگار شهروندان است 
و به همين دليل به جاي استفاده از دانش 
اقتصاد به سليقه هاي سياسي مقطعي در 

مسيرهاي ياد شده عالقمندند.
اين گونه ش��ده بود كه در 8 س��ال 
فعاليت دولت هاي نهم و دهم شاهد ستم 
بر دانش اقتصاد بوديم و سياس��ت هاي 
اقتص��ادي به ج��اي اينك��ه از دانش و 
كارشناس��ي اقتصاد سرچشمه بگيرند به 
ميل و س��ليقه رييس دولت گره خورده 

بود.
دول��ت نه��م و دهم ه��ر گاه اراده 
مي كردند نرخ بهره بانكي را بدون اينكه 
با واقعيت هاي موجود در ساير متغيرها 
سازگار باش��د را كاهش مي دادند يا در 
برابر افزايش طبيعي نرخ ارز ايس��تادگي 
ك��رده و ي��ا اينكه منابع ارزش��مند نفت 
را فروخت��ه و تبديل به ري��ال كردند و 
به مثابه گوش��ت قرباني بين همه ايرانيان 

توزيع كردند.
اكن��ون در حالي كه سياس��ت هاي 
اقتص��ادي در باالترين س��طح با نوعي 
آرامش و بر پايه دانش كارشناسي تدوين 
و تصويب مي ش��ود كه نش��انه آن مهار 
نرخ تورم بود و در شرايطي كه مي توان 
اقتصاد ايران را از نوس��ان و هيجان دور 
ك��رد، اولويت بخش خصوصي چه بايد 

باشد؟
نگارن��ده ب��اور دارد ك��ه باالترين 
اولويت بخش خصوصي در حال حاضر 
پيگيري و كار مستمر و گسترده بر روي 
اش��اعه واقعي »تفاهم مل��ي« احزاب و 
گروه هاي سياس��ي اس��ت. بايد از همه 
امكانات ملي، خصوصي و ش��هروندي 
ايران استفاده شود كه جناح هاي سياسي 
درك دقي��ق و مبتني بر واقعيات روزگار 
ام��روز ايران و جهان درب��اره آينده اين 
سرزمين به تفاهم برسند. تا زماني كه اين 
تفاهم ملي بر سر آينده ايران پديدار نشود 
حتي اگر يك دولت كاردان امروز حاكم 
باش��د باز هم مي توان از آينده پرهراس 
بيم داشت. احزاب و جناح هاي سياسي 
باي��د فداكارانه و از س��ر فهم و درك و 
گس��ترش منافع ملي و حفظ اين آب و 
خاك ضمن توسعه منافع فردي و گروهي 

به تفاهم ملي دست يابند.
ب��دون تفاه��م ملي بر س��ر مفهوم 
گسترده و ژرف »آينده ايران« هر اقدامي 
در هر مس��يري مي تواند ب��ر ضد خود 
تبديل شود و دولت هايي كه مي آيند آنچه 
خود مي پسندند را بر جامعه تحميل كنند. 
بايد »ايران آينده« تعريف ش��ود، بر سر 
مفهوم و مصداق هاي آن به تفاهم رسيد 

و كار را از جايي شروع كرد. 
دكتر حسين سالح ورزي
نايب رييس اتاق بازرگاني،
صنايع و معادن و كشاورزي ايران

از صفحه 2
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پرورش دهندگان چغندر فرانس��ه)CGB( پيش بيني كرده است 
كه متوس��ط عملكرد چغندرقند در سال 17-2016 از 87 تن در 
هكتار س��ال قبل و متوسط پنجس��اله 89/7 تن در هكتار، به 84 
ت��ن در هكتار )با محتواي 16 درصد قند( كاهش داش��ته باش��د. 
سطح زيركشت چغندرقند در سال 2016 با 3/9 درصد افزايش 
نسبت به س��ال قبل آن، از 385/000 هكتار به 400/000 هكتار 
رسيده است و انتظار مي رود در سال 18-2017 حدود 20 درصد 

افزايش داشته باشد. 
چشم انداز توليد شكر آلمان با بيش از 40/000 تن كاهش 
به رقم 3/7 ميليون تن مي رس��د كه دليل آن مي تواند تأثير منفي 
ش��رايط آب و هواي��ي در اواخ��ر دوره زراع��ي روي ضري��ب 

استحصال قند باشد. 
لهستان در دوره توليد 17-2016، در حدود 2/2 ميليون تن 
شكر توليد كرده است كه بيش از 100/000 تن بيشتر از برآورد 
گذشته و 1/6 ميليون تن بيشتر از توليد فصل قبل مي باشد. دوره 
زراعي متعادل با ش��رايط آب و هوايي مطلوب، در اوايل ژانويه 
به پايان رسيد. متوسط عملكرد 65 تن در هكتار، منجر به توليد 
حدود 13/3 ميليون تن چغندرقند ش��د. اين رقم در مقايس��ه با 
توليد 9/4 ميليون تني سال 2015 )با ميانگين عملكرد 54/6 تن 
در هكتار(، رش��د قابل توجهي را نشان مي دهد. سطح زير كشت 
در س��ال 2016 نيز ب��ا حدود 18 درصد افزاي��ش به 203/000 
هكتار رس��يد. دوره زراعي سال 17-2106 چغندرقند در هلند، 
با عملكرد 13/3 تن ش��كر سفيد در هكتار، در 7 ژانويه به پايان 
رس��يد كه در مقايسه با دو سال گذش��ته، كوتاه تر بوده است كه 
تا حدودي به دليل ش��رايط آب و هواي نامناسب در طول فصل 
رشد مي باشد. اين دوره 109 روز به طول انجاميد و در مجموع 
يك ميليون تن ش��كرتوليد شد. س��طح زير كشت نسبت به سال 
قب��ل در حدود 18 درصد افزايش داش��ت. پيش بيني مي ش��ود 
كه س��طح زيركشت چغندرقند براي س��ال 18-2017 به حدود 

84/500 هكتار برسد. 
در انگلس��تان، محصول چغندر كمتر از سال قبل است و با 
مختصري كاهش در ميزان عملكرد، پيش بيني مي ش��ود توليد به 
كمتر از يك ميليون تن برس��د. بعد از يك ش��روع مرطوب براي 
فصل رشد، كارخانه به دليل دادن فرصت بهتر براي رشد و دستيابي 
به حداكثر عملكرد توليد چغندرقند، با تأخير ش��روع به فعاليت 
كردند. صنعت شكر بريتانيا در اين فصل، فرآيند توليد اتانول از 
چغن��در را به دليل وجود محصول كمتر چغندر متوقف كرد. اين 
كش��ور در نظر دارد با 25 درصد افزايش سطح زير كشت براي 
سال 18-2017، سطح مورد نظر را به 100/000 هكتار برساند. 
در مجموع��ه اتحاديه اروپا، عمليات فرآوري چغندرقند در 
جمهوري چك با ثبت ركورد جديد به پايان رس��يده است. كل 
چغندرقند فرآوري ش��ده در 7 كارخانه شكر به حدود 5 ميليون 
تن رس��يد كه تقريبًا دو برابر رقم 2/74 ميليون تني سال گذشته 
است. عملكرد شكر در هكتار نيز باالتر از سال گذشته بود، و در 
نتيجه توليد شكر به حدود 0/65 ميليون تن رسيد كه 31 درصد 
بيش��تر از سال قبل است. عمليات فرآوري در 8 سپتامبر آغاز و 

در اول فوريه به پايان رسيد. 

ساير اروپا
دوره زراعي س��ال 17-2016 چغندرقند در روسيه، با اتمام 
فعاليت آخرين كارخانه توليد شكر چغندري و فرآوري مجموعًا 
46/2 ميلي��ون تن چغندرقند، در تاريخ 4 مارس به پايان رس��يد. 
الزم به ذكر اس��ت كه ميزان چغندر ف�رآوري ش��ده سال قبل در 
حدود 34/3 ميليون تن بوده است. اين افزايش، ناشي از افزايش 
5 درصدي س��طح زيركش��ت و افزايش متوسط عملكرد چغندر 
از 38 تن در هكتار س��ال قبل به 46/7 تن در هكتار اس��ت، اين 
درحالي اس��ت كه ضريب اس��تحصال شكر در اين فصل كاهش 

داشته است.
در مجموع، انتظار مي رود كل توليد ش��كر چغندري )شامل 
قندگيري از مالس( به حدود 6/6 ميليون تن برسد كه در مقايسه 
با پيش بيني ماه دسامبر بيش از 0/4 ميليون تن و در مقايسه با توليد 
س��ال قبل بيش از يك ميليون تن افزايش نشان مي دهد. عمليات 
فرآوري چغندرقند سال 17-2016 اوكراين در 11 ژانويه، با توليد 
پايان رسيد كه 45  نهايي حدود 2/2 ميليون تن شكر چغندري به 

درصد بيشتر از سال قبل بوده است.
اين فرآيند از20 آگوست آغاز شده بود و 42 كارخانه شكر 
در اين فصل فعال بودند. با توجه به اينكه ش��رايط مطلوب بازار 
جهاني به توليدكنندگان محلي اجازه صادرات شكر مي دهد، انتظار 
سطح زيركش��ت چغندر براي محصول سال 18-2017 افزايش 
بيشتري داشته باشد. برآورد مي شود كه توليد شكر تركيه با 0/3 
ميليون تن افزايش به رقم 2/7 ميليون تن برس��د، ش��واهد نشان 
مي دهد كه شرايط آب و هوايي در اين فصل اجازه خواهد داد تا 

اين كشور به رقم كامل سهميه توليد خود دست يابد.
اين سهميه در اين فصل معادل 6 درصد افزايش داشته است 
اما ش��رايط نامساعد آب و هوايي در طول سال 16-2015 اجازه 
نداد تا توليدكنندگان به طور كامل از س��هميه استفاده كنند، ليكن 

در اين فصل افزايش شديدي خواهند داشت. 
توليد شكر چغندر در خارج از اروپا

توليد ش��كر چغندري در خارج از اروپا نس��بت به برآورد 
قبل��ي، در ح��دود 0/5 ميليون تن كاهش يافته اس��ت و در حال 
حاضر به نظر مي رس��د به 9/7 ميليون تن برس��د كه تغيير بسيار 
جزئي نسبت به توليد 9/6 ميليون تني سال گذشته نشان مي دهد. 
توليدكنندگان اصلي اين منطق��ه عبارتند از اياالت متحده، مصر، 

چين، ايران و ژاپن. 
تولي��د ش��كر چغن��دري اياالت متحده ب��ا 0/24 ميليون تن 
كاهش، به 4/6 ميليون تن رس��يده اس��ت. گرم ش��دن دماي هوا 
در بخش هاي گس��ترده اي از مناطق زيركشت چغندرقند، باعث 
وارد ش��دن خس��ارت زياد به ميزان قند ذخيره شده در محصول 
شد. سطح برداش��ت عماًل بدون تغيير باقي مانده است. عملكرد 
باالي چغندر در ابتدا، انتظارات براي توليد ش��كر چغندري اين 

كشور را افزايش داد. 
چي��ن در حال حاضر در فص��ل زراعي 17-2016، بيش از 
1/1 ميليون تن ش��كر چغندري توليد كرده است كه 0/9 ميليون 

چهارمين برآورد

توليد شكر جهاني
در سال 2۰1۶-17

قراردادهاي آتي شكرخام در بازار نيويورك، در 10 ماه منتهي به 
22 مارس به پايين ترين سطح خود سقوط كرد، ثبت ركورد تحويل در 
قرارداد ماه مارس نشان داده است كه عرضه هنوز هم در دوره آتي 
بيش از اندازه مي باشد. در نتيجه، ارزش قراردادهاي آتي شكرخام در 
22 مارس به حداقل 17/02 سنت براي هر پوند رسيد كه پايين ترين 
س��طح قيمتي پس از ماه مه  س��ال 2016 و منعكس كننده كاهش 21 
درصد نسبت به قيمت 21/49 سنت براي هر پوند در 6 فوريه گذشته 
است. قراردادهاي آتي شكرسفيد نيز متحمل افت قيمتي قابل توجهي 
ش��دند بطوري كه قيمت هر تن شكرس��فيد ق��رارداد 22 مارس به 
حداقل خود در س��ال 2017 يعني 481/7 دالر براي هر تن رس��يد. 
اين موضوع نش��ان دهنده افت تقريبًا 15 درصدي قيمت در مقايسه 
با بهاي 564/9 دالري براي هر تن شكر در 22 فوريه 2017 )حدود 
سه ماه قبل( است. عليرغم اينكه بازار همچنان در كسري شكر قرار 
دارد و به ضعيف ترين دوره عرضه در 3 ماهه دوم س��ال2017 وارد 
ش��ده است، در حال حاضر فعاالن بازار احتمال مي دهند توليد سال 
تراز 18-2017 )اكتبر/سپتامبر( به سطح مازاد توليد برسد. اين موضوع 
ممكن است در صورتي كه شراي���ط آب و هوايي بهتر، اجازه دهد 
بازده محصول از سطح كاهش يافته سال هاي 16-2015 و 2016-17 
)به دلي��ل ال نينو و اثرات طوالني مدت آن در اين فصل( بهبود يابد، 
با توجه به پتانس��يل افزايش توليد در آسيا و  آمريكاي مركزي، فصل 
آينده محقق خواهد گرديد. عالوه بر اين، اين پيش بيني ممكن است با 
افزايش فعاليت كارخانه ها به واسطه بارندگي هاي بهتر در اين سال و 
همچنين قيمت هاي باالي شكر، تقويت شود. نهايتاً، اتمام سهميه هاي 
توليد شكر اتحاديه اروپا از اول اكتبر 2017 نيز به افزايش قابل توجهي 
در توليد شكر چغندري در فصل آينده منجر خواهد شد. ما در حال 
حاضر، چهارمين برآورد توليد شكر جهاني را براي سال 2016-17 
ارائه مي كنيم. همانگونه كه در ماه دس��امبر پيش بيني كرديم، آمار و 
اطالعات ما نشان مي دهد كه كاهش شديد توليد سال 16-2015 تا 
حدودي در اين فصل معكوس خواهد شد. با اين حال، توليد سال 
17-2016 نسبت به برآورد ماه دسامبر، 2/3 ميليون تن كاهش يافته 
است و در حال حاضر به نظر مي رسد كل توليد شكر به رقم 176/9 
ميليون تن برس��د كه 7/9 ميليون تن بيش��تر از توليد سال 16/2015 
خواه��د بود. بازبيني روبه باال براي برزيل، اتحاديه اروپا و روس��يه 
بيش از كاهش جبران ش��ده برآورد توليد براي هند، اياالت متحده، 

گواتماال، فيليپين و اندونزي است. 
يادآوري مي شود كه F.O.Licht ، معادل شكر چغندرهايي كه 
به محصول نهايي شكر كريستالي تبديل نشده را در برآوردهاي توليد 
شكر خود به حس��اب نمي آورد )مثاًل مقادير شكر قابل استحصال از 
چغندري كه براي اتانول س��وختي مورد استفاده قرار گرفته است (. 
لذا اين مسئله مي تواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه با آمارهاي 
برخي از انجمن هاي شكر و ارقام رسمي اتحاديه اروپا باشد. به عالوه 
تمام اطالعات ارقام توليد برحسب ارزش خام ارائه شده اند و براي 

تبديل به ارزش سفيد مي توان از ضريب 0/92 استفاده كرد. 
ممكن اس��ت عنوان ش��ود كه پيش بيني هاي توليد ما براساس 
س��ال زراعي هر كشور ارائه شده است در حالي كه اينگونه نيست و 
مقادير محاسبه شده جهت پيش بيني تراز شكر جهاني براي هر كشور 
برمبناي يك دوره زماني متحد الش��كل )اكتبر/ سپتامبر( مي باشد چرا 
 كه اين نكته پيش شرط پيش بيني هاي مربوط به تغيير موجودي )يعني

مازاد / كسري( در طول يك سال است. 
شكر چغندري

توليد جهاني شكر چغندري در مقايسه با پيش بيني ماه دسامبر، 
بيش از 0/5 ميليون تن افزايش داشته است و در حال حاضر برآورد 
مي ش��ود به 39/7 ميليون تن برسد كه 4/6 ميليون تن بيشتر از سال 

قبل خواهد بود. 
اتحاديه اروپا

در اين فصل، محدوديت نظام سهميه بندي توليد شكر اتحاديه 
اروپا به پايان مي رس��د. بسياري از توليدكنندگان اين اتحاديه، اعالم 
كرده ان��د كه قص��د دارند توليد ش��كر خود را از س��ال 2017-18 
به ش��دت افزايش دهند و يك واكنش عرضه قابل توجهي را مي توان 
انتظار داش��ت. در حال حاضر پيش بيني ش��ده است كه توليد شكر 
اتحاديه اروپا در سال 17-2016 با 1/9 ميليون تن افزايش به 16/9 
ميليون برس��د. اين رقم به دليل افزايش توليد توليد كنندگان بزرگ 
اين منطقه يعني فرانسه، لهستان و جمهوري چك و عليرغم كاهش 
اندك توليد در آلمان، در حدود 228/000 تن بيش��تر از برآورد ماه 

دسامبر است. 
 در حال حاضر به نظر مي رس��د توليد ش��كر فرانس��ه در سال
17-2016 به 4/5 ميليون تن برسد كه 103/000 تن بيشتر از پيش بيني 
قبلي اس��ت چرا كه احتمال مي رود س��هم كمتري از آن براي توليد 
اتانول مورد استفاده قرار گيرد. ميزان توليد سال قبل در حدود 4/3 
ميليون تن بود. عملكردهاي محصول تا حدودي تحت تأثير ش��رايط 
نامس��اعد آب وهواي��ي دوره زراعي گذش��ته بوده اس��ت. اتحاديه 
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برآورد توليد شكر نيشكري چين براي سال 2016-17 
ب��ا 0/1 ميليون تن كاهش به 9/6 ميليون تن مي رس��د، با اين 
حال، هنوز هم از 8/5 ميليون تن ش��كر توليدي سال گذشته 
باالتر اس��ت. ميزان توليد در بزرگترين استان توليد كننده اين 
كشور ) گوانجي( ممكن است نسبت به ارزيابي هاي اوليه ما 
افت مختصري را نش��ان دهد كه علت آن، بسته شدن زودتر 
كارخانه ها به دليل كمبود نيشكر مي باشد. از 6 مارس، عمليات 
آس��ياب 36 كارخانه از 96 كارخانه گوانجي به اتمام رسيده 
اس��ت كه 14 كارخانه بيشتر از سال گذشته مي باشد. نهايتًا، 
چش��م انداز توليد شكر فيليپين با 0/15 ميليون تن كاهش، به 
2/1 ميليون تن مي رس��د چرا كه س��رعت فعلي خرد كردن 
نيش��كر نش��ان مي دهد ممكن نيس��ت اين صنعت بتواند به 

اهداف اوليه خود برسد. 
آمريكاي شمالي و مركزي

پيش بيني مي شود توليد شكر نيشكري در آمريكاي شمالي 
و مركزي با حدود 0/7 ميليون تن افزايش در مقايسه با سال 
قب��ل، به 18/2 ميليون تن برس��د و اين تا ح��دودي به دليل 
ش��رايط آب و هوايي بهتر اس��ت. اين رق��م 0/4 ميليون تن 
كمتر از پيش بيني ماه دس��امبر اس��ت. ميزان نيشكر خردشده 
فص��ل 17-2016 گواتم��اال به دليل كاهش ش��ديد عملكرد 
نيشكر افت كرده است ليكن بخشي از افت توليد با محتواي 
بهتر قند نيش��كر جبران شده است. به اين ترتيب چشم انداز 
توليد ش��كر اين كشور را با 0/1 ميليون تن كاهش، كمتر از 
3 ميلي��ون ت��ن پيش بيني مي كنيم. اين بدين معني اس��ت كه 
عليرغم انتظارات افزايش، توليد ممكن اس��ت فقط بتواند به 

سطح سال گذشته برسد. 
تولي��د س��ال 17-2016 مكزيك با توج��ه به عملكرد 
نااميدكننده نيش��كر، با 0/2 ميليون تن كاهش به 6/4 ميليون 
تن مي رس��د. اين بدان معني است كه توليد در محدوده سال 
گذش��ته متوقف خواهد شد. در حال حاضر به نظر مي رسد 
كه عملكرد و محتواي قند نيشكر در حدود 4/5 درصد كمتر 
از سال گذشته است. اين امر تا حدي با افزايش حدود 3/9 

درصدي سطح زيركشت جبران شده است. 
پيش بين��ي مي ش��ود تولي��د ش��كر نيش��كري فص��ل 
17-2016 اي��االت متح��ده آمري��كا در س��طح 3/5 ميليون 
ت��ن س��ال قبل، ب��دون تغيي��ر باق��ي بماند كه نش��ان دهنده 
كاه��ش 0/1 ميلي��ون ت��ن از چش��م اندازهاي قبلي اس��ت. 
 همچن��ان انتظار مي رود توليد ش��كر كوب��ا در فصل جاري
17-2016، از 1/6 ميليون تن سال گذشته به 1/8 ميليون تن 
افزايش يابد. )Azcuba مجموعه دولتي انحصاري ش��كر( 
گزارش  داد كه ميزان توليد در اواخر فوريه از مرز يك  ميليون 
تن گذشت، رقمي كه تا به حال در دوره برداشت مشابه طي 
15 س��ال گذشته به آن نرس��يده بود اما هنوز از برنامه عقب 
اس��ت. برداشت نيش��كر كوبا در اواخر ماه نوامبر با فعاليت 
تعداد كمي آس��ياب آغاز مي شود و به تدريج در ماه فوريه با 
فعاليت همه آسياب ها، به اوج خود مي رسد. برداشت به طور 
رسمي در ماه آوريل به پايان مي رسد، هر چند معموالً برخي 

كارخانه ها ممكن است تا ماه مه  باز باقي بماند. 
آمريكاي جنوبي

برآورد مي شود توليد شكر نيشكري آمريكاي جنوبي در 
فصل 17-2016 با 0/4 ميليون تن افزايش نس��بت به برآورد 
ماه دسامبر گذشته، به 48/1 ميليون تن برسد كه در مقايسه با 
توليد 42/2 ميليون تن سال قبل، رشد قابل مالحظه اي را نشان 
مي دهد. انتظار مي رود توليد شكر برزيل در سال 2016-17 
با حدود 0/3 ميليون تن افزايش نسبت به آخرين برآورد ما، 
به رقم 40/6 ميليون تن برس��د كه از 35/2 ميليون تن توليد 
سال قبل بيشتر بوده و باالترين سطح توليد تاكنون مي باشد. 
اين رقم حاصل اطالعات بروز شده عمليات خردكردن نيشكر 
در اواخر فصل است. در حال حاضر به نظر مي رسد مجموع 
نيشكر خردش��ده فصل 17-2016 در منطقه جنوب مركزي 
)CS( به حدود 605 ميليون تن برس��د كه بيش��تر از برآورد 

قبلي 598 ميليون تن مي باشد. 
انتظار مي رود سهم نيش��كر اختصاص يافته براي توليد 
ش��كر فصل 2017 آينده در منطق��ه جنوب مركزي از 46/5 
درصد به 48 درصد افزايش يابد چرا كه به دليل قيمت بسيار 
باالي ش��كر )بر مبناي ارزش پول رايج داخلي اين كشور(، 
برخي از كارخانه هاي مس��تقل تولي��د اتانول، ظرفيت توليد 
ش��كر خ��ود را افزايش داده اند. پيش بيني مي ش��ود عملكرد 
نيش��كر در س��ال جاري به دليل بارندگي هاي فراوان ماه هاي 
اخي��ر بهبود ياب��د. ليكن بعيد به نظر مي رس��د به ركوردهاي 
قبلي خود برس��د چرا كه تأثير عدم كش��ت مجدد نيشكر در 

سال هاي اخير همچنان باقي است. همچنين تخمين زده شده 
است نيشكر معوقه فصل 2016 براي سال 2017 به بيش از 
5 ميليون تن نرس��د در حالي كه از حجم نيش��كر خرد شده 
س��ال 2016، حدود 35 ميليون تن متعلق به نيش��كر معوقه 
س��ال 2015 بوده اس��ت. عالوه بر اين، به احتمال زياد نرخ 
كاش��ت مجدد مزارع نيشكر از سطوح پايين 12-10 درصد 
در س��ال هاي اخير به 18-17 درصد بهبود خواهد يافت، لذا 
از س��طح قابل برداشت تا حدودي كاس��ته خواهد شد زيرا 
اولين محصول نيش��كر مجدد كاش��ته شده، براي خرد كردن 
در فصل 19-2018 قابل دسترس��ي خواهد بود. در مجموع، 
به نظر مي رسد در حدود 35/6 ميليون تن شكر از خردكردن 
580 ميليون تن نيشكر توليد شود كه احتماالً همانند محصول 

سال 18-2017 خواهد بود. 
در حال حاضر به نظر مي رسد توليد در ديگر كشورهاي 
اين قاره در محدود پيش بيني ماه دسامبر، با يك افزايش جزيي 

در توليد آرژانتين و بدون تغيير براي كلمبيا و پرو باشد. 
آفريقا

انتظار مي رود توليد ش��كر نيشكري آفريقا در سال 17-
2016 ب��ه 9/7 ميليون تن برس��د در حالي كه اين رقم براي 
سال 16-2015 معادل 9/1 ميليون تن بوده است. اين موضوع 
ت��ا حد زيادي به ثبات تولي��د در دو توليدكنندگان برتر اين 
منطقه يعني آفريقاي جنوبي و مصر و تأخير برنامه توسعه در 
اتيوپي مربوط مي ش��ود. اين پيش بيني نزديك به 0/2 ميليون 

تن بيشتر از برآورد ماه دسامبر مي باشد. 
توليد شكر در دو توليد كننده برتر اين قاره )آفريقاي جنوبي 
و مصر(، بدون تغيير نس��بت به پيش بيني هاي قبلي، به ترتيب 
معادل 1/7 ميليون تن و 1/1 ميليون تن تخمين زده شده است. 
افت ناش��ي از خشكسالي در توليد س��وازيلند، عرضه كننده 
كليدي شكر به بازار اتحاديه اروپا چندان قوي نبود به طوري 
ك��ه تجديدنظر رو به باال 69/000 تني توليد كش��ور، باعث 
رس��يدن به پيش بيني توليد 6/0 ميليون تن ش��د كه هنوز از 
رقم 0/7 ميليون تن يك س��ال قبل كمتر مي باش��د. در س��اير 
كش��ورهاي اين قاره، تغييرات مختصري پيش بيني مي شود؛ 
موريس )5/000 تن( و اوگاندا )25/000 تن( كاهش، و براي 

زيمبابوه )16/000 تن( افزايش. 
اقيانوسيه

برآورد شده اس��ت كه توليد شكر 17-2016 اقيانوسيه 
همچن��ان در محدوده 5/4 ميليون تن باقي بماند كه از توليد 
5/3 ميليون تن سال قبل بيشتر و نسبت به برآورد ماه دسامبر 

بدون تغيير است. 
عمليات خردكردن نيشكر سال 2016 استراليا تحت تأثير 
بارندگي قرار گرفت و تا ژانويه ادامه يافت. با اين حال، هنوز 
تخمين زده مي شود توليد شكر از 5/1 ميليون تن سال گذشته 
به 5/2 ميليون تن در فصل جاري افزايش يابد كه بدون تغيير 
نس��بت به پيش بيني ماه دسامبر اس��ت. عمليات خرد كردن 

نيشكر در اواخر ماه مه  آغاز شده است. 
توليد ش��كر فيجي در سال 2016 به دليل آسيب شديد 
ناش��ي از توفان هاي استوايي وينستون در فوريه سال 2016، 
از 222/000 تن سال پيش به 139/000 تن كاهش يافته است 
كه 25/000 تن كمتر از پيش بيني قبلي ما و پايين ترين سطح 

پس از سال 11-2010 است. 
خالصه

نش��انه هاي فعلي براي سال زراعي 17-2016 حاكي از 
آن اس��ت كه توليد جهاني ش��كر با افزايش 7/9 ميليون تني، 
احتماالً به 176/9 ميليون تن برسد كه اين رقم به دليل افزايش 
كاهش مورد انتظار توليد هند، در حدود 2/3 ميليون تن كمتر 

از برآورد قبلي ما است. 
درحالي كه هنوز خيلي زود اس��ت، بايد گفت كه مسائل 
اقتصادي نشان مي دهند توليد سال آينده ممكن است به طور 
قابل توجهي افزايش داشته باشد. در حال حاضر فرض شده 
است روند افزايش توليد شكر در برزيل تداوم داشته و توليد 
در اتحادي��ه اروپا نيز پس از لغو س��هميه بندي توليد در اين 
منطقه و همچنين جهش مجدد محصول نيش��كر در آس��يا و 
آمريكاي مركزي )در پاس��خ به افزايش قيمت و شرايط آب 
و هوايي متعادل تر نس��بت به دو سال گذشته( افزايش داشته 
باشد. لذا ممكن است افزايش توليد به رقم حدود 13 ميليون 
تن و مجموع توليد س��ال 18-2017 به رقم بي س��ابقه 190 
ميليون تن شكر برسد. با اين حال، بايد گفت كه اعالم نهايي 
و دقيق توليد، هنوز هم بس��يار نامشخص است و به شرايط 

آب و هوايي ماه هاي آينده بستگي دارد. 

تن بيش��تر از سال گذش��ته و تقريبًا معادل برآورد قبلي ما است. ميزان توليد 
در تمام مناطق زيركش��ت چغندر، در مقايس��ه با سال گذشته باالتر بود، اما 
بيشترين افزايش در منطقه مغولياي داخلي رخ داد، توليد در اين منطقه نسبت 

به سال قبل در حدود 58 درصد افزايش داشته است. 
توليد شكر نيشكري

انتظ��ار م��ي رود باتوجه به بهبود قوي وضعيت تولي��د در برزيل، توليد 
ش��كر نيش��كري جهان در فصل جاري پس از دوسال كاهش متوالي، با 3/2 
ميليون تن افزايش مواجه شود. كل توليد شكر نيشكري جهان ممكن است 
به 137/2 ميليون تن برس��د، كه با اين حال 2/8 ميليون تن كمتر از برآورد 

ماه دسامبر مي باشد.
دليل اصلي اين امر را مي توان به كاهش ش��ديد توليد هند نس��بت داد. 
توليد شكر نيشكري آسيا در اين فصل به 55/9 ميليون تن )در مقايسه با 59/8 
ميليون تن سال 16-2015( مي رسد كه 41 درصد شكر نيشكري توليدي جهان 
و كمترين سطح توليد پس از سال 10-2009 مي باشد. توليد شكر نيشكري 
آمريكاي جنوبي مي تواند به 48/1 ميليون تن )در مقايسه با 42/2 ميليون تن 
س��ال 16-2015( برس��د كه 35 درصد شكر نيشكري توليدي جهاني است. 
توليد ش��كر نيشكري آمريكاي شمالي و مركزي مي تواند به 18/2 ميليون تن 
)در مقايس��ه با 17/6 ميليون تن س��ال 16-2015( برسد كه 13 درصد شكر 
نيش��كري توليدي جهاني است. توليد شكر نيشكري آفريقا مي تواند به 9/7 
ميليون تن )در مقايسه با 9/1 ميليون تن سال 16-2015( برسد كه 7 درصد 
شكر نيشكري توليدي جهاني است. توليد شكر نيشكري اقيانوسيه مي تواند 
به 5/4 ميليون تن )در مقايس��ه با 5/3 ميليون تن س��ال 16-2015( برسد كه 

4 درصد شكر نيشكري جهاني است. 
آسيا

به نظر مي رس��د توليد شكر نيشكري آس��يا در سال 17-2016 با 55/9 
ميليون تن، در حال سقوط به پايين ترين سطح خود طي 7 سال گذشته برسد 
درحالي كه اين رقم براي سال قبل معادل 59/8 ميليون تن و 2/9 ميليون تن 
كمتر از برآورد ماه دس��امبر اس��ت. دليل اين كاهش، تجديدنظر رو به پايين 
در توليد هند، فيليپين، اندونزي و گواتماال مي باشد. توليد شكر اين قاره در 

دو سال پيش به ركورد 66/9 ميليون تن رسيده بود. 
هند به دليل خشكسالي در ماهاراشترا و كارناتاكا و كاهش سطح زيركشت 
و همچنين ميزان عملكرد نيش��كر در اين مناطق، براي دومين سال متوالي با 
كاهش توليد شكر مواجه شده است. در حال حاضر با پايان يافتن فصل خرد 
كردن در اين دو ايالت، احتمال مي رود كه توليد شكر در سرتاسر هند از رقم 
27/4 ميليون تن سال گذشته به 22 ميليون تن ) معادل 20/2 ميليون تن ارزش 
سفيد( كاهش يابد. اين نشان دهنده كاهش بيش از 0/5ميليون تني نسبت به 
برآورد 6 فوريه و 2/5 ميليون تن كمتر از پيش بيني ماه دسامبر است. در واقع، 

اين رقم پايين ترين سطح توليد پس از سال 10-2009 خواهد بود. 
 عمليات خرد كردن نيش��كر تايلند در س��ال 17-2016، در 6 دس��امبر

)با تأخيري نزديك به دو هفته نسبت به سال قبل به دليل اختالل در برداشت 
ناش��ي از طوالني تر شدن زمان بارندگي هاي فصلي( آغاز شد. انتظار مي رود 
خشكسالي اوايل سال جاري تايلند باعث كاهش توليد نيشكر از 94 ميليون تن 
سال قبل به حدود 90 ميليون تن در سال شود. با اين حال پيش بيني مي شود 
كه توليد ش��كر به دليل ضريب استحصال بهتر، همچنان در سطح 10 ميليون 

تن بدون تغيير باقي بماند. 
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تركي��ه از كش��ورهاي همس��ايه ايران 
به  ش��مار مي آيد كه برخ��ي اقدام هاي آن در 
صنعت و كشاورزي مي تواند مورد توجه قرار 
گيرد. كشور تركيه در اقتصاد شكر با روندي 
منظم و سياست هاي مستمر و پايدار توانسته 
اس��ت در توليد شكر خود اتكا شده و حتي 
صادرات هم داشته باشد. يكي از سياست هاي 
اصلي تركيه ثبات در سياست هاي تعرفه اي 
است، كه ارقام و اعداد آن در مقايسه با ايران 
را در جدول مالحظه مي كنيد. نكته جذاب در 
مقايس��ه ارقام ايران و تركيه باال بودن بسيار 

معنادار تعرفه واردات ش��كر به تركيه است 
كه هرگز از 135 درصد كمتر نش��ده است. 
عالوه بر اين تثبيت ن��رخ تعرفه واردات از 
س��ال 2005 تا 2014 نشان مي دهد كه اراده 
مقام هاي دولت ب��راي حمايت از محصول 
شكر تحت تأثير مسايل جانبي قرار نمي گيرد. 
اين در حالي است كه تعرفه واردات شكر در 
ايران ج��ز در يك دوره كوتاه مدت هرگز 3 
رقمي نبوده اس��ت و حتي به زير 10 درصد 
رسيده و از آن بدتر اينكه در فاصله هاي كوتاه 

تغييرات پر نوسان داشته است.

اخبار

محمود حجتي در نخستين همايش ملي جهادكشاورزي 
دهس��تان  كه در وزارت جهادكشاورزي برگزار شد، اظهار 
ك��رد: برخي كه م��ا را »وارداتچي پير و خس��ته« مي دانند 
همان كس��اني بودند كه در دولت گذشته مسئوليت داشتند 
و امروز در ستاد برخي از آقايان خزيده اند و مي خواهند به 
هرطريقي شده به وزارت، صدارت و مسئوليت برسند. اما 
بايد عملكردها را ببينند كه بر اساس اعداد و ارقام است و 
دروغ نگويند، چرا كه همين ها بودند كه در گذش��ته ايران 

را به خاك سياه نشاندند.
وزير جهادكشاورزي ادامه داد در واقع از مهرماه سال 
1384 ت��ا ارديبهش��ت 1385 طي 6 ماه، 5 ب��ار در دولت 
جلس��ه گذاش��تند و در مراحل مختلف تصويب كردند تا 
تعرفه شكر را به صفر درصد در ارديبهشت ماه سال 1385 
رس��اندند. حجتي خاطرنشان كرد: همين مسئله باعث شد 
شكر و توليد چغندر به روز سياه بنشيند؛ به گونه اي كه در 
كشور در سال 1382 حدود 316 هزار تن شكر وارد شده 
و در سال 1383 اين ميزان به 303 هزار تن رسيد اما آنقدر 
سياس��ت ها و مديريت ها غلط بود كه در سال 1385 ميزان 
واردات ش��كر2/5 ميليون تن رس��يد و توليد اين محصول 
به كمتر از 500 هزار تن درحالي كه درگذش��ته و سال هاي 
قبل از آن سابقه توليد يك ميليون و 200 هزار تني شكر نيز 
وجود داشت و اين اظهارات شعار نيست بلكه بر اساس آمار 
رسمي گمرك بوده است. آقايان مسائلي را مطرح مي كنند 
و به ما مي گويند كه واردات نكنيد تا شغل ايجاد شود اين 
درحالي اس��ت كه در سال هاي 1393 و 1394 توليد شكر 
از واردات پيش��ي گرفت و در س��ال گذشته يك ميليون و 
600هزار تن رس��يد و واردات آن تا 500 هزار تن كاهش 
پيدا كرد كه در واقع اگر زمان داشتيم چند كارخانه در دست 
بازسازي را آماده مي كرديم كه البته در دستوركار قرار دارد 
امروز به يك كيلوگرم هم نياز نداشتيم. وزير جهادكشاورزي 
اظهار كرد: در زمينه دانه هاي روغني نيز اتفاقات مشابهي رخ 
 داد چرا كه ضريب خودكفايي روغن در كش��ور از 6 تا 7
درص��د در دولت اصالحات به حدود 16 درصد رس��يد و 
به عن��وان مث��ال ميزان توليد كلزا ت��ا 400 هزار تن افزايش 
يافت و وقتي كه دوباره در دولت يازدهم روي كار آمديم 
و مي خواستيم مانند گذشته دانه هاي روغني را توسعه دهيم 
ديديم كه كود، بذر و ديگر ملزومات توليد وجود ندارد و 
همه چيز خراب شده است اما دوباره براي كلزا و دانه هاي 
روغن��ي مجري منصوب كرديم و ب��ذر آن را نيز از طريق 
مؤسسه هاي تحقيقاتي داخلي و خارج از كشور وارد كرديم، 
همچنين در خريد محصوالت كشاورزي نيز همه قيمت ها 
را افزايش داديم و ميزان توليد آن ها افزايش يافت درحالي 
ك��ه برخي م��ا را »وارداتچي« مي دانن��د، در كتاب تعرفه ها 
به گون��ه اي تالش كرديم تا تعرفه ه��اي ترجيحي تصويب 
شود و چه قدر در اين زمينه با ما مقابله شده و در رسانه ها 
علي��ه ما موضع گيري كردند و كار را به جايي رس��اندند كه 
من مجبور ش��دم در دو سال گذشته لفظي را به كار ببرم و 
بگويم مگر مملكت بي صاحب است كه هرقدر مي خواهيد 
روغن وارد كنيد اما امروز با وجود محدوديت ها و تنگناهاي 
بسيار دولت در زمينه تأمين منابع مورد نياز توليد كلزا حدود 

برابر نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته است.  3
حجتي گفت: در سال 1392 توليدكنندگان چغندرقند 
كمتر از 400 ميليارد تومان پول بابت فروش محصول شان 
دريافت كردند درحالي كه اين عدد در س��ال 1395 به بيش 
از 1830 تا 1850 ميليارد تومان رس��يد درحالي كه س��طح 
زيركش��ت اين محصول كاهش پيدا كرد اما توليد و قيمت 

آن بيشتر از گذشته شده است.
وي تصري��ح كرد: نه تنها در دول��ت يازدهم واردات 
ش��كر را كنت��رل كردي��م و تولي��د آن را با رك��ورد تازه و 
جدي��دي افزايش داديم بلكه براي واردات آن برنامه ريزي 
و سياستگذاري صورت گرفت به گونه اي كه توليدكنندگان 
به نس��بت توليدشان بتوانند نياز كش��ور را وارد كنند نه به 
نس��بت رانت ش��ان؛ به گونه اي كه يك چهارم از نياز كشور 
بايد از خارج وارد ش��ود و بر همين اساس نسبت ها را در 
كارخانه هاي مختلف محاسبه كرديم و به آنها اجازه واردات 
داديم درحالي كه در دولت گذش��ته بسياري از كارخانه ها 
حتي كارخانه هاي دولتي اقدام به واردات شكرخام مي كردند 
و با تنها س��فيد كردن اين محصول اسم خود را توليدكننده 

مي گذاشتند.

دبير انجمن صنفي صنايع قند و ش��كر در واكنش به ادعاهاي 
محمدرضا اس��كندري وزير جهادكش��اورزي دولت نهم كه پس از 
وزير نشدن در دولت دهم سكان رياست سازمان اقتصادي كوثر را 
سال هاست بدون دردسرها و استرس هاي متعدد استيضاح از سوي 

مجلس شوراي اسالمي وقت بر عهده دارد، با ارائه مستندات قاطع، 
از وي خواست تا جانب انصاف و عدل را نگه دارد و با ارائه آمار 

مخدوش، تاريخ را قلب نكند. 
ب��ه گزارش ايانا، بهمن دانايي، دبي��ر انجمن صنفي صنايع قند 

آقاي اسكندري! اي كاش دستكم نامه
امضاء شده خودتان را به ياد مي آورديد

دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر در واكنش به ادعاهاي اسكندري وزير جهادكشاورزي دولت نهم:

اظهارات جنابعالي غيركارشناسي و فراموشكارانه است+اسناد

مقايسه تعرفه واردات شكر در ايران و تركيه

تعرفه واردات شكر تركيهتعرفه واردات شكر ايران
درصدسالدرصدسال
13801002000142/5
1381422001141
1382702002139/5
1383702003138

1302004136/5تا مهر ماه 1384
302005135تا دي ماه 1384

52006135تا فروردين 1385
42007135تا آذر ماه 1386
102008135تا آذر ماه 1387

202009135تا مرداد ماه 1390
42010135تا شهريور ماه 1390
202011135تا بهمن ماه 1390

52012135تا شهريور ماه 1391
52013135تا اسفند ماه 1391

102014135تا فروردين ماه 1392
2تا 1392/10/04
4تا 1392/11/14

10تا اسفند ماه 1392
18تا اطالع ثانوي

س��ازمان توسعه تجارت با ارسال نامه اي 
به گمركات كش��ور خواستار ابالغ تعرفه هاي 
جديد ش��كر در گمركات اجرايي كشور شد 
و اعالم داش��ت: مجموع حق��وق گمركي و 
سود بازرگاني انواع شكرخام مشمول رديف 
تعرفه ه��اي گمركي به ميزان 20 درصد تعيين 
مي شود. بعد از تصميم هيئت وزيران در جلسه 
1396/2/3 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و 
به استناد اصل 130 مجموع حقوق گمركي و 
سود بازرگاني انواع شكرخام مشمول رديف 
و   )17011300(  ،)17011200( تعرفه ه��اي 
)17011400( موض��وع ج��دول ذي��ل فصل 
)17( پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
صادرات و واردات به ميزان 20درصد تعيين 
ش��د، سازمان توسعه تجارت نيز اين موضوع 
را به س��رعت و در فاصل��ه كمتر از 3روز به 
گمركات كشور براي ابالغ در گمركات اجرايي 
به گمركات كشور اعالم كرد. بنابراين گزارش 
متن نامه علي علي آبادي فراهاني مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات به معقولي مدير 
كل محترم مركز واردات و امور مناطق آزاد و 
ويژه گمرك جمهوري اسالمي ايران به شرح 
زير است: »ضمن ارسال تصوير تصويب نامه 
شماره 12435/ت54228 ه  مورخ 1396/2/6 
هي��أت محت��رم وزيران به اطالع مي رس��اند: 
مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع 
شكرخام مش��مول رديف تعرفه هاي گمركي 
 17011400 و   17011300  ،17011200
به ميزان 20درصد تعيين مي گردد. گفتني است، 
بر اس��اس مصوبه هيأت دولت تعرفه وارداتي 
شكرخام در سال 96 از 26 درصد به 20درصد 
كاهش يافت. سال گذشته ميزان واردات شكر 

651 هزار تن بوده است. 

وزيرجهادكشاورزي تصريح كرد:

5 جلسه در 6 ماه 
براي نابودي شكر با حذف تعرفه

ابالغ تعرفه واردات شكر
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و ش��كر در واكن��ش ب��ه ادعاه��اي محمدرضا 
اس��كندري وزي��ر جهادكش��اورزي دولت نهم 
كه پس از وزير نش��دن در دولت دهم س��كان 
رياس��ت سازمان اقتصادي كوثر را سال هاست 
بدون دردس��رهاي فراخوان استيضاح از سوي 
مجلس شوراي اسالمي وقت بر عهده دارد، در 
نامه اي كه در پايگاه خبري اقتصاد غذا منتش��ر 
شده، نوشته است:  »انتخابات دوازدهمين دوره 
رياس��ت جمهوري اين روزها به موضوعي داغ 
تبديل شده و مردم، نخبگان و سياست ورزان و 
رسانه ها به تناسب ديدگاه سياسي كه دارند، در 
باره گفته هاي كانديداها و ش��رايط روز كشور 

نكاتي را يادآور مي شوند. 
بديهي اس��ت برخي اظهارنظرها از سوي 
مقام ه��اي دولت قبلي به دليل هيجان زدگي و با 
هدف طرفداري از كانديداي خاص و يا مخالف 

با مقام هاي امروز كشور بيان مي شود. 
وزي��ر  اس��كندري،  محمدرض��ا  آق��اي 
جهادكش��اورزي دول��ت نهم ني��ز در روزهاي 
گذش��ته با يكي از خبرگزاري هاي منتقد دولت 
آقاي دكتر روحاني گفت و گوي مفصلي كرده 
و ضمن انتقاد از كارنامه وزارت جهادكشاورزي 
دولت فعلي، آمار و ارقامي در باره محصوالت 

كشاورزي گوناگون را اعالم داشته است. 
نوش��ته حاضر قص��د ورود به داوري همه 
آنچه كه اين وزير جهادكش��اورزي دولت اول 
احمدي نژاد گفته است را ندارد و فقط بر روي 

موضوع شكر متمركز مي شود. 
ش��وربختانه ي��ادآور مي ش��وم آنچ��ه كه 
خبرگ��زاري منتق��د دولت فعل��ي از زبان آقاي 
اس��كندري نقل كرده و البته تكذيب هم نشده 
اس��ت، غير كارشناسي، فراموش��كارانه و تنها 
براي اين اس��ت كه حرفي زده ش��ود و با آمار 
و ارقام قبلي و فعلي ناس��ازگار اس��ت و مبناي 

كارشناسي ندارد. 
وزي��ر اس��بق دولت محم��ود احمدي نژاد 
درباره شكر گفته است: »درباره شكر بگويم كه 

مربوط به همان ذخيره اس��تراتژيك براي جنگ 
احتمالي با آمريكا و بس��ته ش��دن خليج فارس 
حجم زيادي شكر وارد كرديم. اعداد و ارقامي 
ك��ه آقاي حجت��ي از توليد چغندر داده اش��تباه 
است. ركورد توليد چغندر در كشور مربوط به 
س��ال 1386 و دولت نهم است كه 6/4 ميليون 
تن كارخانه ها در آن سال از چغندركاران خريد 

كردند.«
درباره اين سخنان اسكندري چند نكته را 

يادآور مي شوم: 
* يك��م: بر پايه آمارهاي موجود، واردات 
شكر از نيمه دوم س��ال 1384 شتاب گرفت و 
در س��ال 1385 ب��ا واردات بيش از 2/5 ميليون 
تن به اوج رس��يد كه در تاريخ كشور و صنعت 
قن��د ايران به لحاظ مطلق واردات انجام ش��ده 
و به لحاظ رش��د نس��بت به سالهاي پيش از آن 

سابقه ندارد. 
رش��د حيرت انگيز واردات ش��كر در سال 
1385 نسبت به سال پيش از آن هرگز از حافظه 
تاريخي اين س��رزمين پاك نخواهد شد و آقاي 
اسكندري نمي تواند با بيان اينكه قرار بود ذخاير 
استراتژيك كامل شود، اين رخداد تأسف بار را 

توجيه كند. 
اگ��ر اين طور باش��د كه آقاي اس��كندري 
مي گوي��د كه واردات حيرت انگيز س��ال 1385 
به دليل يادش��ده باش��د ايش��ان ج��واب دهد 
چگونه در همان ش��رايط ايش��ان به عنوان وزير 
جهادكش��اورزي به همراه س��يدمحمد جهرمي 
وزي��ر كار و ام��ور اجتماع��ي وق��ت، عليرضا 
طهماس��بي وزير صنايع و معادن وقت، مسعود 
ميركاظم��ي وزير بازرگاني و پورمحمدي وزير 
كشور وقت، پاي نامه اي را امضاء كرده است كه 
در آن از واردات بي رويه شكر به رئيس جمهور 
گالي��ه كرده اند. نكته جذاب نامه يادش��ده اين 
است كه در نامه مذكور به رئيس جمهور تأكيد 
ش��ده است »ميزان واردات شكر در ده ماه سال 
جاري بالغ بر 1/844/000 تن بالغ شده كه بيش 

از س��ه برابر كل نيز يك سال است... متأسفانه 
معلوم نيس��ت تا چه زماني واردات ادامه داشته 
و آيا نيازي به كش��ت چغندر و نيشكر و نهايتًا 
توليد ش��كر در سال آتي و سال هاي بعد وجود 

خواهد داشت«. 
* دوم: آمارهاي موجود نش��ان مي دهد بر 
خالف ادعاي آقاي اسكندري ميزان توليد چغندر 
قند )در نامه ارسالي به رئيس دولت نيز اين عدد 
آمده اس��ت( در س��ال 1385 به 6/5 ميليون تن 

رسيده است، نه در سال 1386.
قطعًا ايش��ان اطالع دارند كه مراحل كشت 
چغندر برداش��ت شده در س��ال 1385 در سال 
1384 صورت گرفته كه در ادامه نهضت افزايش 
توليد توس��ط آقاي مهندس حجتي بوده است، 
چه اينكه متأس��فانه ميزان توليد چغندر در سال 
1386 با رش��د منف��ي 25 درصد به 4/2 ميليون 
تن رس��يد و در سال1387 با سقوط وحشتناك 
به 1/7 ميليون تن تقليل يافت. توليد ش��كر نيز 
از حدود 1/2ميليون تن در سال 1385 به حدود 
500 ه��زار تن كاهش يافت. اين آمار و ارقامي 
است كه متأسفانه گويا آقاي اسكندري فراموش 
كرده اند. واقعيت اين است كه با ايستادگي قابل 
تحس��ين مديران جهادكشاورزي دولت يازدهم 
خوش��بختانه توليد چغندر، نيش��كر و شكر از 
س��ال 1393 به بعد اكنون با 1/6 ميليون تن به 
ركوردشكني تاريخي رسيده است. وزير محترم 
جهادكشاورزي با همه فشارهايي كه بر او وارد 
آمد، با تحمل ش��رايط سخت در برابر واردات 
شكر ايستادگي كرده است و خوشبختانه به مرز 
75 درصد خودكفايي رس��يده ايم و بازار ش��كر 
نيز در 4 س��ال اخير به ج��ز يك دوره كوتاه از 

پايدارترين و آرام ترين بازارها بوده است. 
هيجان زدگ��ي و جانب��داري از يك طيف 
و جناح سياس��ي حق هر فردي در هر سطحي 
از ش��غل و سابقه اس��ت اما بايد جانب انصاف 
و عدل را نگهداش��ت و ب��ا ارائه آمار مخدوش 

تاريخ را قلب نكرد.«

وضعيت شكر
در دولت دهم و دولت يازدهم
عباس كشاورز، معاون وزير كشاورزي 
اعالم كرد كه با نگاهي به آمارهاي توليد و 
واردات محصوالت كشاورزي مي توان به 
حقيقت و واقعيت آن چيزي كه در كشور 
طي سال هاي دولت گذش��ته اتفاق افتاده 

است، پي برد.
وي اظهار كرد: برخ��ي از نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري درباره توليدات 
كش��اورزي اظهاراتي را مطرح مي كنند كه 
نش��ان دهنده پايين ب��ودن و ناقص بودن 
اطالع��ات آنهاس��ت ي��ا اينك��ه تاريخ را 
فراموش كرده اند و شايد هم كارشناساني 
كه براي آنها اطالعات و آمار را جمع آوري 
مي كنند به اشتباه افتاده اند،  چرا كه توليدات 
بخش كشاورزي در اين دولت بسيار بهتر 

از گذشته بوده است.
وي افزود: در زمينه توليد چغندرقند 
و محصول نهايي آن يعني ش��كر س��ؤال 
اينجاست كه اگر در سال 1386 به ميزاني 
كه آقايان مطرح مي كنند ش��كر توليد شده 
است، پس چرا در سال 1385 معادل 2/5 

ميليون تن شكر به ايران وارد شد؟
اين در حالي اس��ت كه توليد ش��كر 
طي 95 سال گذشته يعني از زماني كه اين 
صنعت و توليد اين محصول در ايران آغاز 
شده است، ركورد توليدش را با يك ميليون 
و 600 هزار تن در سال گذشته شكست.

معاون وزير جهادكشاورزي در امور 
زراعت با بيان اينك��ه برخي از نامزدهاي 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ك��ه اعداد 
و ارقام��ي را ب��دون توج��ه ب��ه آمارهاي 
رس��مي و چگونگي محاسبه آن از طريق 
تولي��د واردات صادرات مط��رح مي كنند 
بيش��تر دقت كنند، ادام��ه داد: چغندرقند 
جزو محصوالتي اس��ت كه كشاورز بايد 
به صورت كامل توليدش را به كارخانه هاي 
اس��تحصال ش��كر تحويل دهد و باتوجه 
ب��ه اينك��ه كارخانه هاي توليد قندوش��كر 
بر اس��اس وزن محصول بها و دس��ترنج 
كشاورزان را پرداخت مي كنند، دقيق ترين 
محاس��بات در حوزه تولي��د چغندرقند و 

محصول شكر است.
كش��اورز تصريح كرد: حتي اگر يك 
كيلوگرم ش��كر هم در كشور در سال هاي 
1385 و 1386 توليد نشده بود، چگونه و 
با كدام محاس��به 2/5 ميليون تن شكر در 
سال 1385 وارد شد؟ درحالي كه حداكثر 
نياز كشور در آن سال ها دو ميليون و 100 
ه��زار تن بود. البته اگر نگاهي به آمارهاي 
توليد و واردات ش��كر در سال هاي 1380 
تا 1395 بيندازيم متوجه مي شويم كه چرا 
اين محصول در سال هاي دولت گذشته به 

اين روز افتاده بود.
وي با تأكيد بر اينكه بهتر اس��ت همه 
به واقعيت و آنچه كه اتفاق مي افتد اعتراف 
كنيم، گفت: توصيه مي ش��ود كه هيچ يك 
از نامزدهاي رياست جمهوري حرف هاي 
بي پايه و اساس كه مبناي دقيق علمي ندارد 
مطرح نكنند، چرا كه همه مردم مي دانند چه 
اتفاقي افتاده است و با هيچ پروپاگاندايي 

نمي توان مردم را فريب داد.

ضريب خوداتكايي كشور در توليد شكر به 75 درصد رسيد
وزارت  چغندرقن��د  ط��رح  مج��ري 
جهادكش��اورزي با بيان اينكه در س��ال 95، 
ضريب خوداتكايي كش��ور در توليد شكر به 
75 درصد رس��يد گفت: با توسعه كشت اين 
محصول در 3 سال آينده و قبل از سال 1400، 

ايران در توليد شكر خودكفا مي شود.
عليرضا يزداني افزود: در راس��تاي طرح 
افزايش ضريب خوداتكايي محصول شكر در 
كشور كه جزو برنامه هاي اقتصاد مقاومتي نيز 
مي باش��د ثابت نگهداشتن سطح كشت بهاره 

چغندرقند در دستوركار قرار گرفته است.
وي س��طح زيركش��ت پاييزه چغندرقند 
كش��ور را حدود 100 هزار هكتار دانست و 
گفت: در استان هايي كه از نظر اقليمي كشت 
چغندرقند پاييزه ممكن است به صورت جدي 
توسعه كشت پاييزه چغندرقند در دستوركار 
قرار گرفته و در افق 1400 پيش بيني مي شود 
بيش از 60 هزار هكتار به كش��ت چغندرقند 

پاييزه كشور اضافه شود. 
وي گفت: در س��ال زراع��ي 1395-96 
كش��ت چغندرقند در س��طح 18 هزار هكتار 
به 11 اس��تان كش��ور ابالغ ش��د كه بيشترين 
س��طح زير كشت چغندرقند مربوط به استان 
خوزستان با 10 هزارو 500 هكتار بود و نسبت 
به ديگر اس��تان ها كه كشت پاييزه تازه شروع 
ش��ده اين سطح در س��ال زراعي 1396-97 
حدود 30 هزار هكتار افزايش خواهد يافت.

وزارت  چغندرقن��د  ط��رح  مج��ري 
وزارت  برنام��ه  اف��زود:  جهادكش��اورزي 
جهادكش��اورزي هم در راس��تاي حمايت از 
اين كش��ت اس��ت و قصد داريم در زراعت 

پاييزه افزايش بهره وري داشته باشيم. يزداني 
به تش��ريح مزاياي كش��ت پاييزه چغندرقند 
پرداخت و گفت: به ازاي هرمترمكعب مصرف 
آب در استان خوزستان در كشت پاييزه بيش 
از 1300 گرم شكر توليد مي شود در صورتي 
كه بطور متوس��ط ب��ه ازاي هر مترمكعب آب 
در زراعت بهاره حدود 660 گرم شكر توليد 
مي ش��ود كه با توجه به بحران آب در كشور 
كش��ت پاييزه اين محصول از اهميت بااليي 
برخوردار است. وي اضافه كرد: بطور متوسط 
مصرف س��اليانه ش��كر در كش��ور حدود دو 
ميليون و 200 هزار تن مي باشد درحالي كه در 
سال 95 با توليد يك ميليون و 650 تن شكر 
به يك ركود تاريخي دست يافتيم و مابقي نياز 

كشور به شكر از خارج تأمين شد.
يزداني ضريب خوداتكايي شكر در سال 
95 را 75 درص��د دانس��ت و ابراز اميدواري 
كرد با توس��عه كشت اين محصول در 3 يا 4 
سال آينده و قبل از سال 1400 به خودكفايي 
اين محصول برس��يم. وي در پاسخ به سؤال 
خبرن��گار ايرن��ا در خص��وص حماي��ت از 
كش��اورزان چغندركار نيز گف��ت: تعداد 35 
كارخانه قند و نيشكر در كشور وجود دارد كه 

عماًل 27 كارخانه در حال حاضر فعالند.
وي افزود: با توجه به اينكه كش��اورزان 
خوزس��تان اهميت كش��ت چغندرقند را در 
تناوب كش��ت و مب��ارزه ب��ا علف هاي هرز 
درك كرده اند كش��ت محصول چغندرقند در 
اين استان از اهميت بااليي برخوردار است و 
تالش مي ش��ود به صورت ويژه از كشاورزان 
خوزس��تان حمايت ش��ود لذا حل مشكالت 

كارخانه قند دزفول در دستوركار قرار گرفته 
است.

وي بي��ان ك��رد: در اس��تان خوزس��تان 
2 كارخانه قند اهواز و دزفول را داريم كه حل 
مشكل كارخانه قند دزفول در شمال خوزستان 
به صورت جدي از س��وي سازمان گسترش 
در دست پيگيري است. وي گفت: كشاورزان 
خوزس��تاني به عل��ت كمب��ود كارخان��ه قند 
مجبورند محصول توليدي را به كارخانه هاي 
7 استان كش��ور ارسال كنند و اين امر آنها را 
متحمل هزينه حمل و نقل مي كند كه اميدواريم 
اين هزينه ه��ا با فعاليت مج��دد كارخانه قند 
دزفول از دوش كش��اورزان برداش��ته شود تا 
كشاورزان با ميل بيشتري به كشت چغندرقند 
روي آورن��د. م�جري ط���رح چغن��درق��ند 
وزارت جهادكشاورزي ضمن بازديد از مزارع 
چغندرقند دزفول گفت: محصول چغندر قند 
توليد دزفول قابل رقابت با محصول مشابه در 

ساير كشورهاي پيشرفته است.
يزداني افزود: كش��اورزان سختكوش و 
باتجربه دزفول و اس��تان خوزستان محصول 
چغندرقن��د مرغوب��ي در اي��ن اس��تان توليد 
مي كنند كه جاي تقدير دارد.وي در خصوص 
فروش محصول چغندرقن��د به كارخانه هاي 
توليد شكر كش��ور نيز گفت: براي محصول 
چغندرقن��د قيم��ت تضميني درنظ��ر گرفته 
ش��ده و كارخانه هاي طرف ق��رارداد ملزم به 
پرداخت مطالب��ات كش��اورزان بابت خريد 
محصول چغندرقند هستند چرا كه اين امر در 
حال انجام است و مشكلي در اين خصوص 

وجود ندارد. 

معاون وزير جهادكشاورزي تحليل كرد:
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آمار

تنظيم بازار شكر با 3 بهار بدون واردات
ارق��ام جدول ه��ا و نموداره��اي 
درج ش��ده در اين صفحه نش��ان دهنده 
واقعيت ه��اي قابل توجه��ي از تل��خ و 
ش��يرين صنعت قندوش��كر از 1385 تا 
1395 را نشان مي دهد كه توجه به آنها 
واجد اهميت اس��ت. نخست از 3 بهار 
بدون واردات سال هاي 1393 تا 1395 
مي نويس��يم كه واردات شكر صفر بوده 
اس��ت. معناي اي��ن اع��داد را مي توان 
در اعتم��اد دولت و بخ��ش غيردولتي 
توليدكننده جس��تجو ك��رد. وقتي نهاد 
كارفرماي��ي آم��ار مي ده��د و مي گويد 
ني��ازي ب��ه واردات نيس��ت و مي توان 
بازار را تنظيم كرد و دولت به آن توجه 
مي كند يعني رشد اعتمادسازي. 3 بهار 
بدون واردات در سال هاي يادشده را در 
حالي سپري كرديم كه در بهار 1385 در 
ماه هاي فروردين، ارديبهش��ت و خرداد 
1385 ب��ه ترتي��ب 152 ه��زار تن، 93 

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان اسفند سال 95 )ارقام به تن(
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جدول 2: واردات شكرخام به صورت ماهيانه از سال 1385 تا سال 1395
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جدول 1: واردات شكر از سال 84 تا پايان اسفند سال95 به تفكيک خام و سفيد
ه��زار تن و 111 هزارت��ن و در مجموع 359 هزار 
تن ش��كر در بهار 1386 وارد بازار داخل شد. بايد 
پرس��يد چرا آن س��ال و سال هاي پس از آن دولت 
وق��ت به ويژه برخي مديران ميان��ي حاضر نبودند 
آمار ارايه ش��ده از سوي نهادهاي مدني را بپذيرند. 
در جدول ديگر حجم ارزش واردات ش��كر در 3 
س��ال 1393 تا 1395 را مي بينيم كه به ترتيب 377 
ميلي��ون دالر، 176 ميليون دالر و 320 ميليون دالر 
و سرجمع 868 ميليون دالر شده است. اين درحالي 
اس��ت كه در سال هاي 84، 85 و86 به ترتيب 197 
ميلي��ون دالر، يك ميليارد دالر و 407 ميليون دالر 
و س��رجمع حدود 1/6 ميليارد دالر شكر وارد شد 
كه 100 درصد بيشتر از سه سال 92 تا 95 است در 
صورتي كه سال1391 را كه در آن حدود يك ميليارد 
دالر شكر وارد ش��د به عنوان آخرين سال فعاليت 
دولت دهم مبناي كار قرار مي داديم در س��ه س��ال 
92 تا 95 بايد 3 ميليارد دالر شكر وارد مي شد، در 
حالي كه در اين مدت كمتر از 900 ميليون دالر شكر 
وارد شد. خدا خواست و دولت و كارخانه ها تالش 

كردند با دست فرمان 1391 جلو نرفتيم. 

تراز تجاري محصوالت 
كشاورزي تا پايان برنامه 

ششم به صفر مي رسد
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت 
جهادكش��اورزي اعالم كرد: ت��راز تجاري 
محصوالت كشاورزي در دولت يازدهم 5 
ميلي��ارد دالر بهبود يافته و اين تراز تا پايان 

برنامه ششم به صفر مي رسد.
بيست  و چهارمين نمايشگاه بين المللي 
صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين آالت 
و صناي��ع وابس��ته با حض��ور عبدالمهدي 
بخش��نده، معاون برنامه ري��زي و اقتصادي 
وزارت جهادكشاورزي و علي اكبر مهرفرد، 
معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي 
اي��ن  وزارت جهادكش��اورزي در مح��ل 
نمايش��گاه با حضور صدها شركت  داخلي 

و خارجي افتتاح شد.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت 
جهادكشاورزي در جمع خبرنگاران با اشاره 
به استقبال خوب شركت هاي خوب داخلي 
و خارجي از برگزاري اين نمايشگاه گفت: 
يك هزار و 500 ش��ركت داخلي و خارجي 
از ايران و 37 كشور جهان در اين نمايشگاه 
حضور يافتند كه از اين ميزان، 700 شركت 

خارجي هستند.
عبدالمهدي بخشنده با اشاره به اينكه 
در ابتداي ش��روع كار دول��ت يازدهم تراز 
تج��اري محصوالت كش��اورزي منفي8/1 
ميليارد دالر بود، بيان كرد: اين نشان دهنده 
فاصله زياد صادرات و واردات محصوالت 

اين بخش است.
وي با بيان اينكه تالش توليدكنندگان و 
كاهش واردات نقش عمده اي در كاهش تراز 
تجاري داشته است، افزود: از ابتداي دولت 
يازدهم تاكنون با تالش هاي انجام شده، تراز 
تج��اري محصوالت اين بخش را 5ميليارد 
دالر بهب��ود دادي��م و هم اكن��ون ب��ه منفي 

3ميليارد دالر رسيده است. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت 
جهادكش��اورزي عنوان ك��رد: تراز تجاري 
اين بخش را تا پايان برنامه شش��م توسعه 
به صفر مي رس��انيم و سعي در مثبت شدن 

اين تراز داريم.
بخشنده با اشاره به اينكه سياست اصلي 
وزارت جهادكش��اورزي حرك��ت از توليد 
موادخام به س��مت ف��رآوري و حلقه هاي 
باالتر اس��ت، ادام��ه داد: هم اكنون بيش از 
ميليون تن از 118 ميليون تن محصوالت        50
كش��اورزي كش��ور ف��رآوري مي ش��ود و 
طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در س��تاد 
اقتصاد مقاومتي، افزايش حجم محصوالت 
فرآوري شده كشاورزي و همچنين ساخت 
انبارها، سردخانه ها و توسعه صنايع تبديلي 
و تكميل��ي در دس��توركار ق��رار دارد. وي 
تأكيد كرد: ساخت س��ردخانه ها با ظرفيت 
1/5 ميليون تن به اتمام رس��يده كه وزارت 
جهادكشاورزي از لحاظ تسهيالتي، احداث 

اين سردخانه ها را پشتيباني كرده است. 


