
No. 183-Nov 2018شماره 183 - آبان 1397 

كارون را به سرنوشت 
هفت تّپه دچار نكنيم

 بهمن دانائی
جامعه ایرانی یکی از دوره های سرنوشت ساز 
و عجیب خود در تاریخ طوالنی اش را تجربه 
می کند و هر رخدادی در هر اندازه و... با هر 
شکل و ماهیت در هر گوشه ای از این سرزمین 
و در روند کلی امور آتی مؤثر واقع خواهد شد. 
در این روزگار نه چندان خوش ایرانیان و ایران  
هر انسان دلسوز، آگاه به این مرز و بوم و هر 
گروه و جمعیتی که دل در گرو این کشور 
دارد باید از همه دانش، تخّصص و تعهد خود 
استفاده کند تا از این شرایط غریب به سالمت 
نادیدن  و  بی اعتباری  گونه  هر  کنیم.  عبور 
واقعیت های ریز و درشت در هر حوزه ای برای 
ایران ارجمند یک صدمه و آسیب خواهد بود. 
به همین دلیل است که فاش گویی و بازگویی 
یک  و  الزام  یک  تلخ  چند  هر  واقعیت های 
ضرورت اجتناب ناپذیر و چاره ای جز بیان آنها 
نداریم و باید کمی فداکاری اجتماعی را در 
دستور کار و وجدان افراد قرار داد تا با دیدن 
رخدادهای  برخی  ادامه  از  شاید  واقعیت ها 

آسیب ساز جلوگیری شود.
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تا ابد باقی نمی مانند
محمدصادق جنان صفت

که  ایران  درباره  تصّورها  بدترین  از  یکی 
اکثریت سیاستمداران ایران دارند این است که 
دنیا می ایستد تا ایرانیان همه  گرفتاری های خود 
را در حوزه اندیشه، سیاست داخلی و سیاست 
خارجی حل کنند. آنگاه با هم به سوی پیشرفت 
و بهره برداری از طبیعت گام بردارند. این بدترین 
تصّور معلوم نیست از کجا سرچشمه می گیرد، 
اما وجود دارد و آسیب های جّدی بر ایران زده 
است و به نظر مي رسد هنوز ادامه دارد. برای 
نزدیک  واقعیت  دنیای  به  مفهوم  این  اینکه 
شود کافی است که به رفتار ایران در نیم قرن 
اخیر در حوزه های گوناگون توّجه کنیم. شاید 
داوری  تازه ترین  دراین باره  مثال  ملموس ترین 
فرش  صادرکننده  تهرانی  بازرگانان  از  یکی 
دست بافت  فرش  صادرات  می گوید،  او  باشد. 
ایران به آلمان که یکی از مراکز اصلی فروش و 
صادرات این کاال بود تعطیل شده است. وی ابراز 
می کند که صادرات 140 میلیون دالری فرش 
دست بافت ایران به آمریکا نیز نابود شده است. 
این یک مثال روزآمد از قدر ندانستن برتری های 
ایران است. بدتر از این اما حرف کسانی است که 

مي گویند حاال مگرچه اتفاقی می افتد؟ 
ادامه در صفحه 2

در بهمن ماه 1392 بود که محمود حّجتي وزیر جهادکشاورزی 
دولت یازدهم عباس کشاورز را به عنوان معاون امور تولیدات گیاهی 
منصوب کرد. در حکم وزیر جهاد کشاورزی آمده بود: با توّجه به وضعیت 
موجود و چالش های فراروی بخش کشاورزی انتظار دارد با بهره گیری 
از نیروهای متخّصص و متعهد با اصالح الگوی کشت، افزایش ضریب 

خودکفایی و استفاده از فناوری های نوین گام های مؤثری بردارید.
همچنین در این حکم، به به کارگیری روش های جدید تولید، افزایش 
عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با توّجه 
به مزیّت و بهره وری باال، گسترش تولید محصوالت سالم و ارگانیک، 
توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم های برداشت در نیل به خود کفایی 

و امنیت غذایی کشور تأکید شده بود.
مهندس کشاورز با پایمردی، مدارا، بردباری و قدرت متقاعدکنندگی 
فوق العاده یکی از مردان بااهمیت در رسیدن به خودکفایی گندم و 
شکر بود. امید است دولت دوازدهم به ویژه وزارت جهادکشاورزی از 
 مشورت های این دانشمند متخّصص استفاده کند تا در حرکت های

رخ داده در مسیر خودکفایی به توقف نرسد.
بر  باالیی  تسلّط  و  دانش  و  تجربه  که  کشاورز  عباس  مهندس 
مباحث کشاورزی، آب و تحقیقات داشت و دارد و با توّجه به ارتباط 
گسترده و نزدیک با خانه کشاورز و اتاق بازرگانی و بدنه تحقیقاتی 

وزارت جهادکشاورزی داشت در این سال ها گام های بلندی برای تحقق 
هدف های بزرگ یادشده در حکم وزیر برداشت. مهندس عباس کشاورز 
یک متخّصص عالی رتبه در کشاورزی، یک دولتمرد دلسوز به این مرز 
و بوم و یک انسان فروتن و خوش اخالق است. شنیده شد مهندس 
عباس کشاورز حتي در شرایط تازه براي حضور یا عدم حضور نیروهاي 
بازنشسته همچنان در مقام معاونت وزارت جهاد کشاورزي مي ماند. 
نبود ایشان، ضربه اي مهلک بر طرح هاي نیمه کاره و کشاورزي ایران 

وارد مي کرد.کشاورزان ایراني و صنایع مرتبط از ابقاي وي خرسندند.

تغییر جاي تولید و واردات در 16 سال اخیر

زندگيصنعتقندوشکردر3دوره

صفحه 8
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مزّیتهایایران

تاابدباقینمیمانند
ادامه از صفحه اول

چه  مگر  شوند  ورشکست  هم  صادرکننده  چند 
اتفاقی برای کل جامعه ایران رخ می دهد. این افراد 
و  نمی بیند  را  واقعی  دنیای  چشم هایشان  هرگز 
تصّوری ندارند که 400 میلیارد دالر صادرات فرش 
)که از یک میلیارد دالر دهه 1370به این رقم رسیده 
است( حجم بزرگی از خانواده های روستانشین ایران 

را به دام بدهی هرچند شاید اندک می اندازد.
که  است  چابهار  بندر  دراین باره  دیگر  مثال 
اجرای  از  قرن  نیم  مدت  به  ایران  سیاستمداران 
طرح های تهیه شده برای توسعه آن غفلت کرده اند و 
تصّورشان این بود که هرگاه فرصت شد از این بندر 
راهبردی استفاده خواهیم کرد. حاال اما چین آزمند 
و هوشمند به همراه رهبران احزاب پاکستانی توسعه 
بندر گوادر را به جایی رسانده اند که ایران شاید هرگز 
نتواند از چابهار همان کارآمدی را به دست آورد که 

در ذهن ها وجود داشت.
آیا  ماندند؟  ایران  هم سطح  چین  و  پاکستان  آیا 
پاکستان و مصر و ترکیه هم سطح فرش دست بافت 
ایران ماندند؟ آیا کره جنوبی که حاال با وجود نداشتن 
فرآورده های  ایران  برابر   3 گاز  و  نفت  ذخیره  هیچ 
پتروشیمی صادر می کند هم سطح ایران مانده است؟ 
آیا کشور کوچک قطر در همسایگی ایران هم سطح 
از  گاز  تولید  و  سرمایه  تامین  نظر  از  ایران  تا  شد 
تندتر  و  زودتر  یا  برسد  کشور  این  به  پارس جنوبی 
خود  تسخیر  به  را  جهانی  بازارهای  و  کرد  شروع 
ماندند  منتظر  آمریکایی  سرمایه داران  آیا  درآورد. 
نفت  تولید  و  استخراج  روزآمد  تکنولوژی  به  ایران 
کارآمد  و  روزآمد  تکنولوژی  با  آن  از  پس  تا  برسد 
از ماسه ها نفت استخراج کرد و تولیدش را به صدر 
مثال ها  دست  این  از  می توان  رساند؟  جهان  تولید 
فایده ای دارد؟  این چه  اما  فراوان زد و غصه خورد 
رهبران احزاب سیاسی ایران و سیاستمداران ایرانی 
که  پیدایی  و  پنهان  اهداف  و  مرام  و  اندیشه  هر  با 
اخیر  قرن  نیم  همانند  بازهم  می خواهند  آیا  دارند 
جهان  و  ایران  توانایی های  از  منطقی  غیر  تصّورات 
و  روش  بدترین  این  کنند؟  واقعیت ها  جایگزین  را 
همسایه های  که  است  کشوری  اداره  برای  راهبرد 
پیشرفت های  دنبال  به  آن  از  پس  و  فاصله  به  آن 
یا هر  ایران  اجازه نمی دهند  سریع هستند و هرگز 
کشور دیگری به سرعت از آن ها بگذرد؟ آیا به این 
اندیشیده ایم که آینده این سرزمین چیست؟ به آن ها 
که تصّوری غیرعقالنی از تحّوالت دنیا و ایران دارند 
آیا نمی بینند بهترین نیروهای ورزیده ایران تمایلی 
باقیمانده  باشیم  باید منتظر  آیا  به مهاجرت دارند؟ 
به  این کشور  انسانی  و  تاریخی، طبیعی  مزیّت های 
خالی  دنیایی  و  بماند  ایران  و  برسند  خط  انتهای 
خواننده  که  باشد  آن  وقت  حاال  شاید  امکانات؟  از 
را  اول  گام  کرد؟  می توان  بپرسد خب چه  ارجمند 
نخست  گام  نگارنده،  نظر  به  برداشت؟  کجا  از  باید 
این است که ذهن جامعه ایرانی و کلّّیت این جامعه 
به این نتیجه برسد که مزیّت های تاریخی و طبیعی 
باید  و  بمانند  ابد  تا  که  نیستند  مزیّت هایی  ایران، 
مجادله های  که  نمی ماند  ایران  معطل  دنیا  بدانند 
داخل و خارج آن کاهش یابد و با هم به سوی گنج 
پیش بروند. هر سرزمین و هر جامعه ای در دنیای پر 
از رقابت امروز به این می اندیشد که گلیم خود را از 

آب بیرون بکشد و راه خود را هموار کند.

کارونرابهسرنوشتهفتتّپهدچارنکنیم

ادامه از صفحه اول
مجموعه  میهن  روزهای  این  حّساس  و  دشوار  مسایل  از  یکی 
رخدادهایی است که در خوزستان در پیرامون پدیده ای به نام »کارخانه 
نیشکر هفت تّپه« در جریان است. در سال های 1330 تا 1335 بود که 
مدیران وقت سازمان برنامه و بودجه با هدف زنده کردن کشت قدیمی 
نیشکر در خوزستان یک گروه مطالعاتی تشکیل دادند. برای این منظور 
 )FAO( یک گروه از کارشناسان سازمان خواربار و کشاورزی جهانی
به ایران آمدند و در فروردین 1335 نخستین قرارداد میان سازمان 
برنامه و بودجه و شرکت عمران و منابع منعقد شد. کارلوس تی شاردان 
رییس سابق دانشگاه پورتوریکو به ایران آمد و پس از مطالعات گوناگون 
تشخیص داد که خوزستان مناسب ترین محل برای کشت نیشکر در 
ایران است. به این ترتیب بود که در سال 1338 تسطیح زمین ها و پس 
از آن عملّیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت تّپه آغاز و در آذرماه 
1340 برداشت از اراضی این کارخانه در سطح 2400 هکتار ممکن شد. 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تّپه قدیمی ترین واحد تولید شکر از 
نیشکر در 57 سال تاریخ خود روزهای خوش و ناخوش فراوانی به خود 

دیده تا رسیده ایم به امروز که به یک معضل تبدیل شده است.

بیمارواگذارشده
یک واقعیت تلخ و یک گزاره درست و کارشناسی این است که 
بپذیریم کشت و صنعت هفت تّپه همانند سایر واحدهای تولیدی در 
ایران با بیماری های گوناگون دست و پنجه نرم می کرد. سیاست های 
تّجاری، ارزی، پولی و بانکی که بر نظام تولید ایران حاکم بوده و هست و 
هرگز نیز با کار تولید صنعتی سازگاری نداشته و تناقض های ذاتی نیز با 
هم و با تولید دارند نه تنها صنعت را بلکه واحدهایی مثل کشت و صنعت 
هفت تّپه را نیز بیمار کرده بود. از طرف دیگر شرایط اقلیمی خوزستان 
به طور ویژه و ایران به طور اعم که به کم آبی و شرایط اضطراری منجر 
شد و کشاورزی خوزستان را دشوار کرد نیز مزید بر علّت شد و تولید 
را در این واحد سخت کرد. اگر رفتار سیاسی مردان بانفوذ سیاسی در 
نهادهای دولتی، مجلس و سایر نهادهای محلی را که بر پایه تضاد منافع 
حرکت می کنند و اکثریت واحدهای بزرگ را درگیر می کنند نیز بر علل 
یادشده بیفزاییم شدت بیماری نیشکر هفت تّپه را بیش از پیش احساس 
خواهیم کرد. در این وضعیت بود که دولت تصمیم گرفت سهام این 
واحد تاریخی و بزرگ را به بخش غیردولتی واگذار کند. دولت و نهادهای 
مرتبط با خصوصی سازی پیش از اینکه هدف نهایی بهبود وضعیت یک 
بنگاه دولتی بیمار را در دستور کار قرار دهند، می خواستند آن را از سر 
باز کنند و خود را از تیمارداری یک کارخانه مشکل دار رها کنند. بنابراین 
در جریان فروش سهام کشت و صنعت نیشکر هفت تّپه، کارآمد کردن 
این واحد در مرحله چندم توّجه مدیران قرار داشت و بیشترین دغدغه 
این بود که آن را فروخته و منابعی هم برای دولت فراهم شود. در چنین 
وضعی بود که اهلیت خریدار سهام این شرکت قدیمی که یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر خصوصی سازی به حساب می آید البد چندان در کانون 
توّجه قرار نگرفت و سهام آن گویا به گروهی از سرمایه گذاران فاقد تجربه 
و دانش این صنعت پیچیده داده شد. از پیش معلوم بود که مدیریت 

ناکارآمد و ناآشنایی که مالکیت و مدیریت این واحد را دراختیار گرفتند 
مزید بر علت های قبلی شده و کشت و صنعت هفت تپه را به روزهای 
بدفرجام فعلی کشاندند. نگارنده از ماه ها پیش و در نوشته های مختلف 
و گزارش های گوناگون در این باره که ممکن است برخی دشواری ها در 
کشت و صنعت خوزستان پدیدار شود را یادآور شده بود و نشریه شکر 
نیز چندین بار به این مسأله پرداخت و هشدار داد که متأّسفانه دیده و 

شنیده نشد و به اندازه کافی در کانون توّجه قرار نگرفت.

کاروندرمعرضتهدید
اما داستان نیشکر به همین جا خاتمه نمی یابد و ادامه وضع موجود 
می تواند وضعیت را بدتر کند. هم اکنون در صنعت شکر و به ویژه تولید 
شکر از نیشکر در خوزستان با معضلی به نام کشت و صنعت کارون 
مواجه هستیم که می تواند ادامه وضعیت هفت تّپه باشد. سرنوشت این 
واحد بزرگ تولید شکر که از طرح های قدیمی است و هزاران نفر از مردم 
خوزستان در آن شاغل هستند و در چند سال اخیر نیز با رشد تولید و 
بهره وري شایسته اي برخوردار شده است. متأّسفانه همان مسیری را طی 
می کند که هفت تپه طی کرده است. به این معنی که تاکنون بارها برای 
فروش سهام آن مزایده برگزار شده و خریداری مراجعه نکرده است و 
این نگراني وجود دارد که مسئولین امر بدون مطالعه و با تعجیل و احیاناً 
با ترک تشریفات مزایده نسبت به واگذاري این واحد اقدام و شرکتي را 
که با تالش فراوان مدیران و کارکنان آن به تازگي در مسیر هموارتري 

قرار گرفته است به هفت تّپه اي دیگر تبدیل کنند.
یکی از اقدام های ضروری برای جلوگیری از سقوط احتمالی کارون 
و کمی دورتر طرح بزرگ توسعه نیشکر خوزستان که چندین کارخانه 
دارد و هزاران نفر در آن فعالیت می کنند این است که مدیریت این 
شرکت ها را از دخالت سیاسیون و اشخاص غیرتولیدي رهایي بخشیم و 
اجازه دهیم که شرکت هاي مذکور در چارچوب قانون تجارت اداره شوند.

در انتخاب مدیران از سهل طلبي حذر کنیم و بپذیریم که بنگاه هاي 
صنعتي تحّمل خیل دخالت هاي خارج از سهامداران را ندارند. از دیگر 
اقدام هاي ضروري نیز این است که قیدها و بندهای تنیده شده بر صنعت 
اصیل و قدیمی شکر را برداریم. در حالی که این صنعت در دهه های 
گذشته در انحصار دولت بوده است و توان رقابت با تولید خارجی را از 
دست داده بود با واقعی شدن نرخ ارز و مهار تورم قطعاً می تواند رقابت پذیر 
باشد. بدترین کارها این است که اجازه ندهیم تولید این محصول که در 
کل سبد مصرفی خانوارها کمتر از 2 دهم درصد هزینه های کل است در 
بازار تعیین شود. قیمت گذاری دولتی، حمایت های ناکافی و رفتار پرنوسان 
درباره صنعت قند و شکر اکنون در خوزستان خود را نشان داده است و 
می تواند ادامه دار باشد. حاال که ایرانیان و مدیران ارشد دولت با معضل 
هفت تپه و مسایل پیرامون آن درگیر شده اند شاید بهترین زمان برای 
تجدیدنظر اساسی درباره این صنعت باشد. مدیران ده ها کارخانه قند و 
شکردر ایران امیدوارند که دولت دخالت های خود را در این صنعت کاهش 
دهد و به وعده های خود وفادار باشد تا شاهد تکرار وقایع هفت تّپه نباشیم. 
کارخانه های قند و شکر را نباید با بنگاه اجتماعی یکسان بگیریم و از این 

کارخانه ها انتظار داشته باشیم به منفعت دولت از سود خود مایه بگذارند.
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وایجادتنش
در دنیای کسب و کار به ویژه در دنیای انتصابات و دادن 
و  اصطالحات جذاب  دولتی  سازمان های  در  افراد  به  حکم 
معناداری پدیدار شده و مشهور شده اند. یکی از این اصطالحات 
و عبارات هم این است که گفته می شود مردی دکمه هایی را 
به خیاطی برد و به او گفت برای این دکمه ها کت و شلوار بدوز. 
این عبارت هنگامی به کار برده می شد که برای یک فردی که 
قرار است به هر شکل در یک سازمان استخدام شود و یک 
اداره یا یک پست تأسیس می شود که بود و نبودش یکی است. 
در ایران به دالیل گوناگون این عبارات زیاد به کار برده 
دیوان ساالری های  بزرگ ترین  از  یکی  ایران  زیرا  می شود 
جهان و دولت های بزرگ را دارد. بسیار دیده و شنیده ایم 
فردی به این دلیل که هیچ تخّصص خاصی ندارد و هیچ 
تجربه به دردبخوری هم ندارد تنها به این دلیل که یک 
مدیر باالدستی خواسته است، او در یک وزارتخانه استخدام 
می شود و به دلیل اینکه آن مدیر باالدستی حکمش نافذ 
بوده است متأّسفانه در یک مسؤولیت قرار می گیرد که نباید 
باشد. بدتر از این اتفاق اما زمانی رخ می دهد که آن فرد که 
خود می داند بدون دلیل موّجه تخّصصی به کاری گمارده 
شده است پس از یک مدت امر به وي مشتبه مي شود که 
تخّصص و توانایی ذاتی داشته و دارد و به ناگاه از سوی 
افرادی به جای  مقام های باالتر کشف شده است. چنین 
اینکه از مقام مافوق خود تشکر کرده و فعالیتی در مسیر 
افزایش تخّصص و تعّهد خود انجام دهند و فروتنانه و بر 
اساس عرف و عادت و آداب در جایی که به کار گرفته شده 

است فعالیت کند اما رفتار دیگري را در پیش مي گیرد. 
فعالیت  یک  که  شود  انجام  فعالیتی  در  اگر  اتفاق  این 
تخّصصی چند سویه و چندجانبه است و فرد به کار گمارده 
شده نیز تواضع نداشته باشد کارها گره می خورد و تداخل 
و موازی کاری و ندانم کاری به اوج مي رسد. شاید برای یک 
فعالیت که مدیریت متمرکز ندارند و عرضه کنندگان و فعاالن 
آن فعالیت نیز پرشمارند، وجود یک فرد به عنوان متولّی آن هم 
برای یک مقطع تعریف شده مفید باشد. اما برای یک فعالیت 
قدیمی که دارای سازمان مشخص و تخّصصي است و فعاالن 
آن عرصه از فردی که برای امور یادشده گمارده شده است 
بیشتر می دانند، نصب یک فرد غیرمتخّصص و تازه وارد که 
سودای نامدار شدن نیز دارد یک رخداد زیان آور است. براي 
فردی که تخّصص ندارد و نمی داند در شرایط سخت و در 
شرایط حّساس فنی – اقتصادی چه حرفی باید بزند که موجب 
انسجام شود و چه تصمیمی باید بگیرد که به توانایی های آن 
فعالیت افزوده شود بهترین کار این است که هر از چند گاه 
حرف های عجیب و هیجان انگیز بزند، افرادی که از جنس این 
افراد که تنها برای عقب نماندن از قافله و برای اینکه آدرس 
غلط به مدیران ارشد بدهند حرف های تنش زا می زنند و رد 
پای ناکاربلدی خود را گم می کنند. این چنین افرادی اگر 
اندکی تعّهد اخالقی داشتند اوالً، قبول نمی کردند در کاری که 
تخّصص ندارند وارد شوند، ثانیاً حاال که به هر دلیل یک منصب 
دولت ساخته را به دست آورده اند با متخّصصان مشورت کرده و 

راه را برای سازگاری فراهم می کنند. 
تجربه نشان داده است افرادی که جسورانه و با وجود اینکه 
در ضمیر ناخودآگاه خویش می دانند تخّصصی ندارند اما به 
جای همکاری تالش دارند همه چیز را از تعادل خارج کنند، از 
سوی فعاالن آن صنعت و صنف طرد شده و بایکوت می شوند 
و به این ترتیب فلسفه وجودی شغلی که بر اساس دالیل 
غیرکارشناسی به دست آورده اند بی معنی خواهد بود. کاش 
روزی برسد که در دنیای کسب و کار ایرانیان شاهد حضور 
افراد کم سواد، پرمدعا، ماجراجو و تنش زا نباشیم و هر فردی 
بر اساس لیاقت ها و شایستگی هایش به مقام و منصبی برسد و 

موجب نشود تا کارها به بی فایدگی برسند.

شورای رقابت جانشین دیوان عدالت اداری

منافعتّجاربامنافعتولیدازیکجنسنیست

نهادها و سازمان های دولتی در هر جامعه ای با هدف تسهیل امور 
نهادهای مدنی شامل خانواده ها و بنگاه ها تأسیس می شوند. بر همین 
اساس است که تدوین قانون و اساسنامه این نهادها گونه ای تدوین 
می شود که بیشترین کارآمدی را داشته باشند و کمترین مزاحمت 
و آسیب را برای بنگاه ها و خانواده ها ایجاد کنند. با این همه، دیده 
شده است که تفسیر گسترده و غیرکارشناسانه از وظایف، مأموریت ها 
و اختیارات نهادهای دولتی از سوی مدیران آنها به دردسر تبدیل 
شده و امور را از جاده اصلی خارج می کنند. یکی از دشواری ها در 
این باره عبور از اختیارات توسط نهادها و مدیران آنهاست و این 
مسئله در کشورهایی که شرایط اجرای قانون با دخالت ها و نفوذها 
نقض می شود دیده شده است. با توّجه به نکات یادشده است که 
می توان کاری که شورای رقابت درباره واردات شکر و تنظیم بازار 
انجام داده و اکنون به یک معضل تبدیل شده را در زمره همان 
کج فهمی از اختیارات یک نهاد تلقی کرد.اصل داستان این است 
که گروهی از واردکنندگان شکر خام که در سال های اخیر با رشد 
تولید قند و شکر تولید داخل از یک طرف و ارجاع وظیفه واردات 
شکر به کارخانه های قند و شکر از سوی دیگر مواجه شده و شرایط 
را برای فعالیت های رانت جویانه خود نامساعد می دیدند به شورای 
رقابت شکایت کرده و خواستار حذف اختیارات سهمیه بندي واردات 
شکر از سوی این نهاد صنفی که در همه کارخانه های موجود تولیدی 
را دربرمی گیرد، شده اند. این گروه از واردکنندگان در حالی خواستار 
حذف  این اختیارات به دلیل ادعای نقض رقابت شده اند که یک 
مقایسه نادقیق و نادرست و مغلطه آمیز مبنای این شکایت بوده است. 
به این معنی که ماهیت داوری و مبنای ورود شورای رقابت به یک 
شکایت هنگامی توجیه قانونی و مبنای منطقی دارد که طرفین دعوا 
از یک جنس باشند. به طور مثال اگر یک گروه تّجار بودند که انحصار 
واردات شکر را به هر دلیل دراختیار گرفته و راه ورود برای گروه 
دیگری از تّجار را مسدود می کردند، شورای رقابت مسئله را وارد 
دانسته و شروع به مطالعه مورد مجادله می شد. اما اکنون در داستان 
شکر دو طرف دعوا از یک جنس نیستند و تولیدکنندگان شکر که 
همان کارخانه ها هستند را نباید از جنس واردکنندگان تلقی کرد و 
به این ترتیب به نظر مي رسد اصل شکایت به همین دلیل مخدوش 
است و مي بایست از دستور کار خارج مي شد. در صورتی که این 
اتفاق رخ داده مبنای کار قرار گیرد و ماهیت متفاوت تولید از تجارت 
مورد توّجه قرار نگیرد پایه ای بر اساس یک مقایسه نادرست برای این 

خواهد شد که تعادل های موجود به هم بریزد.
از طرف دیگر واقعیت این است که تصمیم اتخاذ شده برای دادن 
اختیار واردات و تنظیم بازار شکر به کارخانه ها برای رسیدن به یک 
هدف بزرگ تر از طرف کارگروه تنظیم بازار که نهادی متشکل از 
نمایندگان چندین وزارتخانه وسازمان است اتخاذ شده است. این 
تصمیم در سال 1394 و در شرایطی اتخاذ شد که کارخانه های شکر 
بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده برای شکر از طرف نهادهای 
نظارتی و حمایتی و قیمت فروش کارخانه ها ارقام کالنی از دولت 
طلبکار بودند. دولت با طرح این مسئله و اتخاذ تصمیم برای دادن 
اختیار واردات شکر به کارخانه ها راهی برای تهاتر بدهی های خود به 
کارخانه های شکر و سود حاصل از واردات شکر پیدا کرده بود که 
رقمی نزدیک به 200 میلیارد تومان بابت واردات 315 هزار تن شکر 

بود. به این ترتیب دولت از یک طرف بدهی خود به کارخانه ها را 
پرداخت و از طرف دیگر تولیدکنندگان یعنی ده ها کارخانه و نه یک 
فرد و گروه حقیقی نیز بخشی از مطالبات خود را به دست آوردند. 
اما واقعیت این است که سود 200 میلیارد تومانی برای واردات این 
میزان از شکر برای چند تاجر عمده رقم کمی نبوده و آنها هرگز از 

این رقم 200 میلیارد تومانی چشم نمی پوشند.
تّجاری که منافع سرشاری از دست داده بودند ابتدا به شورای 
رقابت شکایت کردند و این شورا در بررسی نخستین خود با توّجه 
به مستندات ارایه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مّتکی بر 
اختیارات قانونی این وزارتخانه که از تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سرچشمه می گیرد و 
همچنین مصّوبه ای که در زمستان 1394 از سوی کارگروه 
تنظیم بازار ارایه و ابالغ شده بود دادن اختیارات تنظیم بازار 
شکر و واردات شکر از سوی کارخانه ها را درست اعالم کرده بود. 
اما مرکز ملّي رقابت )هیأت تجدیدنظر( رایی تأمل برانگیز مبنی بر 
وارد دانستن خواسته تجدیدنظرخواهان را اتخاذ و به شورای رقابت 
برای اجرا ابالغ کرده است. واقعیت این است که این کار مرکز ملّي 
رقابت و اجرای آن از طرف شورای رقابت این شبهه را ایجاد می کند 
اداری  مرکز مّلي رقابت خود را در نقش دیوان عدالت  که 
فرض کرده است. بر پایه مستندات قانونی و تجربه سال های 
اخیر نقض یک دستور از طرف یک نهاد دولتی با شکایت 
بخش خصوصی تنها در ذیل اختیارات دیوان عدالت اداری 
است و ورود شورای رقابت به مجادله ای که یک طرف آن یک 

نهاد دولت است برخالف قانون های موجود است.
آیا دولت دوازدهم که باید تحت شرایط ویژه امروز از تولید داخلی 
کاالیی مهم مثل قند و شکر حمایت کند حاضر است منافع هزاران 
کارگر شاغل در ده ها کارخانه و منافع هزاران چغندرکار و نیشکرکار 
پراکنده در پهنه سرزمین را زیر پای یک گروه از تّجار قربانی کند؟ 
تا دیر نشده است و این وضعیت تأسف آور گریبان صنعت قند و شکر 
را به چنگ نگرفته و موجب نگرانی خانواده بزرگ صنعت قند و شکر 
نشده است نسبت به تجدیدنظر اساسی در خصوص رأی صادره مرکز 
ملّي رقابت اقدام شود. این تصمیم کارساز و منطبق بر منافع دولت و 
تولید در سال های گذشته روزنه  امیدی برای کارخانه ها بود تا بخشی 
از مطالبات خود را از محل منافع مازاد بر سود متعارف شکر وارداتی 
بگیرند و نباید این راه مسدود شود. در حال حاضر هزار میلیارد تومان 
از مطالبات کارخانه ها نزد دولت بلوکه شده و کارخانه های ذینفع 
در 4 سال تازه سپری شده با استقراض از بانک ها مجبور به دادن 

میلیاردها تومان بهره به بانک ها شده است.
یادآوری این نکته بسیار بااهمیت که دولت یازدهم توانست با 
رویکردی ملّي گرایانه و با کنترل واردات، تولید شکر را از 1/1 میلیون 
تن به 2 میلیون تن افزایش دهد و این یعنی حذف منافع بزرگ چند 
تاجر و البته صرفه جویی در مصرف دالرهای کمیاب که موجی از 
ناراحتی برای واردکنندگان شده است. در وضعیتی که تولید شکر با 
پایداری کارخانه ها از 500 هزار تن در سال های بحرانی به 2 میلیون 
تن رسیده و موجب ارتقای منافع گروهی از خانواده های تولیدی در 
کارخانه ها و در مزرعه شده است، نباید با برخی تصمیم های غلط راه 

دوباره به نقطه غم انگیز شروع دوم دهه 1380 شود.
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قیمت قراردادهاي آتي شکرخام جهاني نیویورک در هفته منتهي به 10 اکتبر به حدود 13 
سنت در هر بوشل افزایش یافت، این رقم در 27 سپتامبر به پایین ترین سطح 10 ساله خود یعني 
9/83   سنت در هر بوشل رسیده بود. قراردادهاي آتي شکرسفید بازار لندن نیز به 350 دالر در هر 
تن نزدیک شد که نسبت به قیمت 300/5 دالري 22  اوت )کف قیمتي 10 سال گذشته(، رشد 

قابل توّجهي نشان مي دهد.
سطح پایین قیمت ها طي حدود 10 سال گذشته، نتیجه تداوم پیش بیني ها براي مازاد جهاني 
در سال شکر 19-2018 )اکتبر/ سپتامبر(، احتمال تصویب یارانه هاي صادراتي هند تا 5 میلیون تن 
شکر و همچنین کاهش ارزش پول رایج برزیل بوده است. در اواسط ماه اوت، نرخ برابري پول برزیل 
در مقابل هر دالر آمریکا براي اولین بار پس از اوایل سال 2016 به کمتر از 4 رئال کاهش یافت و در 
نهایت به 4/2148 رئال رسید، چرا که نظرسنجي هاي انتخاباتي در آن زمان، حاکي از عدم اطمینان 

در مورد انتخابات ریاست جمهوري ماه اکتبر و همچنین احتمال بازگشت یک دولت چپگرا بود.

بازارهاي برزیل و ارزش پول رایج آن کشور در هفته جاري و پس از انتخاب جیر بولسنارو 
به عنوان نامزد ریاست جمهوري در دور اول انتخابات، با جهش رو به رشدي مواجه گردیده و 
باعث افزایش امید سرمایه گذاران به مهار افزایش کسر مالي و خصوصي سازي شرکت هاي مهم 
شد. شاخص سهام بورس برزیل با 5 درصد افزایش، در روز دوشنبه به باالترین سطح خود پس 
از ماه مارس رسید. عملکرد نرخ بهره قراردادهاي آتي به شدت کاهش یافت و ارزش پول رایج 
برزیل با 2/6 درصد افزایش به 3/75 رئال در مقابل هر دالر رسید که  قوي ترین سطح رئال پس 
از ماه اوت است . بازارهاي برزیل در هفته هاي اخیر رشد داشته اند چرا که نظرسنجي ها، شرایط 
مناسبي را براي انتخاب بولسنارو نشان دادند. بولسنارو در دور دوم انتخابات در تاریخ 28 اکتبر 
با فرناندو حداد چپ گرا )شهردار سابق سائوپائولو( رقابت خواهد کرد. افزایش اخیر ارزش پول 

برزیل، درآمدهاي حاصل از فروش شکر برحسب پول محلي را نسبت فروش شکر بر حسب 
دالر کاهش مي دهد، بنابراین یک پشتیبان براي قیمت ها است.

شکر  نهایي  محصول  به  که  چغندرهایي  شکر  معادل   ،F.O.Licht که  مي شود  یادآور 
کریستالي تبدیل نشده را در برآوردهاي تولید شکر خود به حساب نمي آورد )مثالً مقادیر شکر 
قابل استحصال از چغندري که براي اتانول سوختي مورد استفاده قرار گرفته است(. لذا این 
مسأله مي تواند دلیل اختالف گزارشات این نشریه با آمارهاي برخي از انجمن هاي شکر و ارقام 
رسمي اتحادیه اروپا باشد. بعالوه تمام اطالعات ارقام تولید برحسب ارزش خام ارایه شده اند و 

براي تبدیل به ارزش سفید مي توان از ضریب 0/92 استفاده نمود.
زمان انتشار هر پیش بیني جدید، به روشني اشاره مي کنیم که پیش بیني هاي ما از تولید 
جهاني شکر براساس یک سال واحد است، ممکن است عنوان شود که این پیش بیني ها براساس 
سال زراعي هر کشور ارایه شده است در حالي که اطالعات براي هر کشور بر مبناي یک دوره 
زماني یکسان )اکتبر/ سپتامبر( مي باشد چراکه این نکته، پیش شرط پیش بیني هاي مربوط به 
تغییر موجودي )یعني مازاد/ کسري( در طول یک سال است. با وجود اینکه ممکن است بیان 
این مسأله براي خوانندگان متخّصص خسته کننده باشد، هنوز هم ضروري است که این کار را 
انجام دهیم زیرا شواهد زیادي نشان مي دهد که گاهاً مبناي آمارها در زمان هاي مختلف تغییر 

مي کند.
شواهد کنوني حاکي از این است که میزان تولید جهاني سال 19-2018 )اکتبر/ سپتامبر( 
با اندکي افزایش، از رکود 192/8 میلیون تن سال گذشته به 192/1 میلیون تن خواهد رسید 
که در مقایسه با پیش بیني قبلي اواسط ماه اوت، 2/1 میلیون تن کاهش نشان مي دهد، لیکن 
پیش بیني مي شود مصرف آشکار با 1/5درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 186/1 میلیون 
تن برسد که 0/4 میلیون تن بیشتر از برآورد ماه اوت است.  این بدان معني است که احتماالًً 
مازاد 6/3 میلیون تن شکر فصل گذشته، در فصل 19-2018 به اندکي کمتر از 5/5 میلیون تن 
برسد. این رقم شامل 0/5 میلیون تن مصارف پنهان )تفاوت بین صادرات و واردات جهاني( سال 
19-2018 نیز مي شود. بعبارت دیگر، مازاد تجمعي این دو فصل، از 14/5 میلیون تن قبل به 

11/7 میلیون تن کاهش یافته است.
به طور کلي، بیشترین کاهش تولید سال 19-2018 در اروپا  دیده می شود، جایی که 
پیش بینی می شود تولید شکر با 3 میلیون تن کاهش نسبت به سال جاري به 31/7 میلیون تن 
برسد. شرایط نامساعد آب و هوایی، خسارت زیادی به محصول چغندرقند این قاره وارد کرده 
و عملکرد آن را به کمتر از نتایج عالی دوره زراعی گذشته و میانگین دوره کاهش خواهد داد. 
پیش بینی می شود تولید شکر آسیا از 78/7 میلیون تن به 80/5 میلیون تن افزایش یابد زیرا 
به نظر مي رسد افزایش تولید در هندوستان و چین، کاهش تولید تایلند و پاکستان را جبران 
کند.  بر روی کاغذ می توان تولید 39/4 میلیون تني آمریکاي جنوبي در سال 2018-19( 
اکتبر/ سپتامبر( را پیش بینی کرد که این رقم، افزایش مختصر حدود 0/5میلیون تني را نشان 
مي دهد. افت شدید تولید شکر برزیل در فصل برداشت 2018، منجر به کاهش قابل توّجه تولید 
نسبت به سال 18-2017 شده است. تولید شکر آفریقا می تواند از 11/9میلیون تن سال قبل 
به 22/4 میلیون تن فصل جاری به 22/8 میلیون تن برسد. نهایتاً، تولید شکر اقیانوسیه در سال 

19-2018 به 5/2 میلیون تن خواهد رسید که تغییري نسبت به سال قبل نشان نمي دهد.

کاهشمازادشکرجهانيسال19-2018به5/5میلیونتن
سومینبرآوردترازجهانيشکر
 )Folichts(  10 اکتبر 2018، نشريه بین المللي شكر و شیرين کننده ها
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ممکن است تولید شکر اروپا در سال  19-2018 با 3 میلیون کاهش نسبت به سال قبل، 31/7 
میلیون تن برسد که 0/6 میلیون تن کمتر از برآورد ماه اوت است . با توّجه به ثبات نسبتاً زیاد سطح 
زیرکشت، کاهش عملکرد شکر در مقایسه با مقادیر بسیار خوب )و تا حدی رکورد( سال 2019-18، 
عامل این افت تولید است، به نظر مي رسد تولید شکر در اتحادیه اروپا با حدود 3/1 میلیون تن 
کاهش، به 19 میلیون تن برسد گرما و خشکي هوا در اکثر کشورهاي این منطقه، عملکرد چغندر 

قند را به شدت کاهش داده است.

افزایشتولیدشکرکشورهایدرحالتوسعهبهباالترینسطح
به نظر مي رسد تولید شکر کشورهای صنعتی با کاهش قابل مالحظه و عمدتاً به دلیل کاهش 
تولید اروپا، از 48/6 میلیون تن سال 18-2017 به 45/6 میلیون تن در سال 19-2018 برسد. با این 
حال، این سطح هنوز در رتبه دوم باالترین میزان تولید طی دهه گذشته است چراکه تولید این گروه 
از کشورها طی دو سال گذشته 9/1 میلیون تن افزایش داشته است. در مقابل، پیش بینی می شود 
تولید شکر کشورهای در حال  توسعه در فصل آینده به بیش از 2/3 میلیون تن افزایش مواجه باشد 
چرا که تولید بیشتر هند ممکن است تولید کمتر تایلند و پاکستان را جبران کند و در مجموع، تولید 

این گروه را به باالترین سطح خود یعنی 146/5 میلیون تن برسانند.
انتظار می رود تولید شکر در کشورهای واردکننده به رقم بی سابقه 100/5 میلیون تن برسد که 
1/1 میلیون  تن بیشتر از سال قبل می باشد  هند همچنان دلیلی بر ثبات تولید این گروه است). 
تولید شکر در کشورهای صادرکننده نیز ممکن است از 93/4 میلیون تن سال قبل به 91/5 میلیون 

تن کاهش یابد.

تقاضایجهانیشکردرسال19-2018چکونهخواهدبود؟
برآورد می شود مصرف جهانی شکر در سال 19-2018، رشدي در حدود 1/5 درصد داشته باشد 

که مشابه فصل گذشته است.
به نظر مي رسد مصرف شکر در هند بعنوان بزرگترین مصرف کننده شکر جهان، با نیم میلیون 
تن افزایش به رقم 27/7 میلیون تن در سال 19-2018 برسد. این افزایش تقریباً مشابه رشد فصول 
قبل است. بدیهی است که افزایش جمعیت، رشد مصرف هند را تقویت مي کند. علیرغم کاهش نرخ 
رشد از اواسط دهه 1980 میالدي رشد ساالنه جمعیت هند همچنان در حدود 1/1 درصد )تقریباً 
هم سطح با میانگین جهاني( بوده است. به عبارت دیگر، جمعیت کنوني 1/35 میلیارد نفري این 
کشور، ساالنه کمتر از 15 میلیون افزایش مي یابد. حدود 33 درصد جمعیت هند شهرنشین هستند 

و مصرف سرانه آنها بیشتر از مناطق روستایي است.
عالوه براین، تخمین ها برای هند در سال 19-2018 داراي پتانسیل هایي براي بازنگري رو به باال 
است زیرا قیمت هاي داخلي شکر به واسطه افزایش شدید تولید داخلی سال 18-2017 و پیش بیني 
افزایش بیشتر تولید فصل جاري، کاهش یافته است. در واقع، قیمت ها در بازار بمبئي از 41 روپیه 
براي هر کیلوگرم در مارس 2017 به کمتر از 25 روپیه براي هر کیلوگرم در ماه مي 2018 رسیده 
است. تصویب حداقل قیمت 29 روپیه براي هر تن درب کارخانه توسط دولت هند، قیمت ها را به 
حدود 30 روپیه براي هر کیلوگرم افزایش داد اما همچنان به میزان قابل توّجهي پایین تر از ارقام 
39-38 روپیه زمان مشابه سال گذشته است. با توّجه به اینکه کشش قیمتي تقاضاي شکر در یک 
کشور در حال توسعه مانند هند بسیار باالتر از کشورهاي صنعتي مانند  ژاپن، ایاالت متحده و یا 
آلمان است منطقی به نظر مي رسد که فرض کنیم مقدار مصرف می تواند از این طریق تقویت شود.

مصرف شکر داخلی چین  بعنوان دّومین مصرف کننده بزرگ جهان)  در سال 19-2018 با 0/2 
میلیون تن افزایش به 17/2 میلیون تن مي رسد. شیرین کننده های ارزان قیمت ذرت در سال های 
اخیر، سهم بازار شکر را گرفته اند لیکن قیمت های ذرت در اوایل سال 2017 به پائین ترین حد خود 
طی هشت سال گذشته کاهش و پس از آن به میزان قابل توّجهی افزایش یافته است. در مقابل، 
قیمت های داخلی شکر از  6900-6800 یوآن براي هر تن به 5200-5100 یوان در همان دوره 
کاهش داشته است. در اوایل ماه اکتبر با افزایش قیمت های شکر به باالترین قیمت چهار ماهه یعنی 
5.400 یوان رسید. رقابت شکر با HFCS  افزایش یافت. در همین حال، رشد ساالنه جمعیت 
در کشور 1/42 میلیارد نفری به حدود 0/4  درصد رسید. این بدان معني است که افزایش ساالنه 

جمعیت در سال 2018 به 5/5 میلیون نفر کاهش یابد که حدود 2 میلیون نفر کمتر از سه سال 
پیش است، این رقم با رشد 20 میلیون نفری سال 1990 قابل مقایسه است. عالوه بر این، در حال 
حاضر 59 درصد جمعیت چین شهرنشین هستند، بدان معنی است که رشد آتی مصرف عمدتاً از 

رشد اقتصادی حاصل خواهد شد.
جایگزینی  بواسطه  کشور  این  شکر  مصرف  که  می دهد  نشان  چین  کم  نسبتاً  واردات 
شیرین کننده های ارزان قیمت ذرت، کاهش یافته است. در حالی که پیش از این در تراز ماه آوریل، 
مصرف شکر چین برای سال 18-2017 را به 1/7 میلیون تن کاهش دادیم، اکنون فرض می کنیم 
که مصرف برای سال 19-2018 در همین سطح باقي خواهد ماند )که یک بازبینی رو به پایین 0/2 

میلیون تني نسبت به پیش بیني قبل را نشان مي دهد(.
بعالوه، شکر به عنوان عامل مضر سالمت در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته و برخی از 
سیاستمداران معتقدند که این ماده، عامل اصلی چاقی است. در نتیجه وضع مالیات روی نوشیدنی های 
غیرالکلی شیرین شده با شکر در بهار امسال در انگلستان و ایرلند، به همراه اقدامات مشابه در چند 
کشور دیگر به اجرا گذاشته شد . در حال حاضر مالیات های مشابهی در 28 کشور از جمله مکزیک، 
شیلی، مصر و مناطق بزرگ شهری ایاالت متحده وجود دارد. در آسیا نیز کشورهای فیلیپین و سریالنکا 
به همراه تایلند، وضع مالیات شکر را مطرح کرده اند. با توّجه به نرخ مالیات ها، به نظر مي رسد بتوان با 

اطمینان اعالم کرد که این مسئله سرانجام بر میزان مصرف این نوشیدنی ها تأثیر می گذارد.

مهم تر از همه، تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی برای جلوگیری از پرداخت مالیات های فوق، 
مقدار شکر محصوالت خود را کاهش داده و شیرین کننده های مصنوعی را جایگزین شکر می کنند. 
آنها همچنین اندازه و تنوع محصوالت شکر خود را نیز کاهش می دهند. این مسئله در نهایت می تواند 

تأثیر بیشتری بر کاهش مصرف شکر از طریق مصرف نوشابه های غیرالکلی داشته باشد.
در مجموع، انتظار داریم کل مصرف جهانی شکر در سال 19-2018 با 1/5 درصد افزایش به 
186/1 میلیون تن برسد. این رقم در حدود 2/8 میلیون تن بیشتر از مصرف سال گذشته خواهد بود.

رکوردجدیدمصرفشکرآسیا
انتظار می رود مصرف شکر آسیا در سال  19-2018 به 88/8 میلیون تن افزایش یابد که از 87 
میلیون تن سال قبل بیشتر است. این افزایش عمدتاً به واسطه رشد مورد انتظار برای هند است. 
به نظر مي رسد مصرف شکر اروپا در سال 19-2018 به حدود 31/1 میلیون تن )در مقایسه با 31 
میلیون تن قبل( برسد، با این حال  احتمال می رود مصرف شکر آمریکای شمالی و مرکزی با 0/2 
میلیون افزایش نسبت به سال قبل به رقم 21/3 میلیون تن برسد. تصّور می رود مصرف شکر در 
آمریکای جنوبی از 20 میلیون تن به 20/3 میلیون تن افزایش یابد. که 2/5 درصد بیشتر از مصرف 
22/5 میلیون تني سال گذشته مي باشد. میزان مصرف در اقیانوسیه به 1/6 میلیون تن مي رسد که 
بسیار پایدار بوده و عمالً هیچ تغییري نسبت به سال گذشته نشان نمي دهد. استرالیا با 1/3 میلیون 

تن، بزرگ ترین مصرف کننده شکر اقیانوسیه به شمار مي آید.

بیشترینافزایشچهارسالهذخایرجهانیدرسال2018-19
پیش بینی می شود نسبت ذخایر به مصرف از 40/6 درصد فصل گذشته به 37/8 درصد فصل 
17-2016، به 42/9 درصد در سال 19-2018 افزایش یابد. این بدان معنی است که ذخایر جهانی 

در 30 سپتامبر 2019 از نظر نظري براي حدود 157 روز مصرف جهاني کافي خواهد بود.
احتماالً واردات روسیه در سال 19-2018 از 1/3 میلیون تن فراتر نرود. علیرغم این که در حال 
حاضر این کشور به لحاظ آماري خودکفا است، لیکن به واردات شکر خام براي تصفیه خانه هاي 
خود در شرق دور ادامه مي دهد، چرا که انتقال شکر چغندري به این ناحیه دوردست مقدور نیست.

در مجموع، کل واردات شکر آسیا در سال 19-2018 معادل 35/4 میلیون تن تخمین زده مي شود 
که کمتر از 35/7 میلیون تن فصل گذشته است. به نظر مي رسد واردات اروپا با اندکي افزایش به 10/5 
میلیون تن برسد )منجمله تّجارت داخل اتحادیه اروپا(. به دلیل افزایش دسترسي داخلي، واردات 
آفریقا با کاهشي مختصر از 15/8 میلیون تن به 15/7 میلیون تن مي رسد. واردات آمریکاي شمالي 
و مرکزي به دلیل کاهش مورد انتظار در واردات ایاالت متحده، از 5/4 میلیون تن سال قبل به 4/4 
میلیون تن کاهش یافته است. واردات شکر به آمریکاي جنوبي ناچیز است و مي تواند به 1/9 میلیون 

تن در سال 19-2018 برسد که عمالً تغییري نسبت به فصل قبل نداشته است.
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از پدیده های شگفت انگیز ذهن بشر به حساب می آیند  اعداد 
که حاال به دلیل وفور آن اهمیت آنها کمتر به چشم می آیند. هر 
عدد و رقم منتسب به یک پدیده ماّدی می تواند در صورت مداقه 
و کالبدشکافی رمز و راز آنها را آشکار کند و یادآور شود که چه 
رخ داده است. اعداد سنجاق شده به پدیده های مادی امکان مقایسه 
و استدالل و تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای انسان و جامعه 
انسانی و نهادها و سازمان ها فراهم می کند. این گونه است که رویکرد 
به اعداد هر روز بیش از پیش می شود. انسان ها عالقه مندند بدانند که 
تغییرات یک پدیده مادی مثل تولید قند و شکر، قیمت آن در بازار، 
مقایسه قیمت این کاال با سایر کاالها را بدانند. نهادهای تولیدکننده 
آمار برای پاسخگویی به همین نیاز آدمی و سازمان ها زاد و رشد کرده 
و امروزه با شتاب گیری رونق تولید آمار در هر مقطعی از زمان می توان 
از تولیدات این سازمان ها استفاده کرد. بانک مرکزی ایران نیز در پایان 
هر ماه گزارش »شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران« را که بازتاب گسترده واقعیت های سرزمین ایران درباره 

کاالهاست را تولید و توزیع می کند.
اول  نیمه  برای  مرکزی  بانک  تولیدات  تازه ترین  از  یکی 
سال1397 نشان می دهد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران )شاخص تورم( در شهریورماه 1397 به 
عدد 141/9 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 6/1 درصد افزایش 
داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 31/4 

درصد افزایش یافت. 
طی شش ماه اول سال جاری شاخص بهای کاالها و خدمات 
به دوره مشابه سال قبل معادل 17/5 درصد  مصرفی نسبت 

افزایش داشته است.
میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور 1397 نسبت به 
دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1396 معادل 13/5 درصد می باشد. 
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در شهریورماه 
قبل ماه  به  نسبت  فصلی  نوسانات  حذف  از  پس   1397 

6/4 درصد افزایش داشت. 
شهریورماه  در  مصرفی  و خدمات  کاالها  بهای  کل  شاخص 
افزایش  با  1397 نسبت به ماه قبل در تمام استان های کشور 
خراسان  استان  به  متعلق  افزایش  میزان  بیشترین  بود.  همراه 
جنوبی معادل 9/9 درصد و کمترین آن مربوط به استان فارس 
بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل  معادل 4/7 درصد 

5/3 درصد افزایش داشته است.
شهریورماه 1397،  در  می خوانیم  گزارش  این  در  همچنین 
شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل 
معادل 6/4 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از باال 
رفتن شاخص بهای تعدادی از اقالم و گروه ها مانند گوشت دام 
معادل 8/5 درصد، سبزی های تازه )به جز خیار( 15/9 درصد، 
میوه های درختی به جز مرکبات )به جز سیب درختی و هلو( 
12/6 درصد، مرکبات )به جز لیمو ترش( 11/5 درصد، لبنیات 
و تخم پرندگان 6 درصد، خشکبار 16/5 درصد، انواع برنج 3/8 
درصد، آشامیدنی ها 8/7 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکالت 
دریایی 11  حیوانات  و  ماهی  درصد،  قنادی 8/2  محصوالت  و 
درصد، گوشت مرغ 2/2 درصد، رب گوجه فرنگی 24/9 درصد، 
 روغن ها و چربی ها 4/7 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک
4/5 درصد، حبوبات 3/4 درصد، نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها 
و ترکیبات خوراکی 5/2 درصد، فرآورده های گوشت 8/9 درصد و 

سایر فرآورده های غالت 2/5 درصد بوده است.
ارقام جدول حاضر در این صفحه، تغییرات قیمت برخی اقالم 
اساسی خوراکی از زیرمجموعه شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران را نشان می دهد. برخی از اقالم 
این جدول شامل برنج، تخم مرغ، پنیر، گوشت گوسفند و گوشت 
مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی در سبد مصرفی خانوارها 
وضعیت  آنها  قیمتی  تحوالت  و  دارند  بیشتری  اهمیت  و  وزن 
هزینه ای خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور مثال قند 
و شکر در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی به ویژه خانواده های با 
درآمدهاي کمتر به دلیل اینکه مکمل یک وعده غذای اصلی آنها 

یعنی صبحانه است بسیار بااهمیت تر از کاالیی مثل ماست است که 
همه خانواده های ایرانی شاید خرید آن را در سبد مصرفی حتمی 
خود جای ندهند. دقت در تغییرات ساالنه قیمت همه اقالم اساسی 
خوراکی در این جدول نشان می دهد که تغییر قیمت قند در یک 
سال منتهی به دوازده ماهه شهریور 1397 با 5/2 درصد تغییر یکی 
از کمترین افزایش نرخ ها را به خود اختصاص داده است. در حالی 
که کاالیی مثل چای در یک سال حدود 21 درصد رشد قیمت را 
تجربه کرده است و در شرایطی که گوشت گوسفندی با استخوان 
در همان مدت 24/5 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. در 
شرایطی که قیمت انواع برنج از 5/2 تا 33/5 درصد تغییر قیمت را 
تجربه کرده اند، رشد 5/2 درصدی قند و رشد 5/4 درصدی 
شکر در یک سال از شهریور 1396 تا شهریور 1397 نشان 
می دهد که پشت این تغییر اندک قیمت باید حقایق مهم را 
دنبال کرد. به این معنی که رشد تولید داخلی قند و شکر در 
سال های اخیر و کاهش واردات این محصول از خارج شرایط 
کمترین تغییر قیمت را نسبت به سایر کاالها فراهم کرده 
است. در صورتی که افزایش قیمت برنج وارداتی با 33/5 
درصد و چای خارجی را با 20/9 درصد مبنای مقایسه قرار 
دهیم و یادآوری کنیم که نسبت واردات به عرضه کل شکر 

در سال های اخیر روندی کاهنده داشته است و افزایش نرخ 
ارزهای معتبر به ریال در نیمه اول امسال را نیز لحاظ کنیم 
به این نتیجه می رسیم که کار بزرگ در روند خودکفایی 

شکر تا چه اندازه اهمیت داشته است.
نشان می دهد  این گزارش  در  منتشر شده  اطالعات  و  آمار 
تغییرات گروه اصلی »خوراکی ها و آشامیدنی ها« در یک سال 
منتهی به شهریور 1397 معادل 17/5 درصد بوده است که با 
یک محاسبه ساده می توان دید که این رشد تقریباً 3 برابر رشد 
تغییرات قیمتی قند و شکر در یک سال یادشده است. عالوه بر 
این اعداد و ارقام این گزارش نشان می دهد در میان »کاالهای 
غیرخوراکی« نیز کمترین رشد قیمتی در یک سال منتهی به 
شهریور 1397 به پوشاک و کفش با 9/8 درصد و بیشترین رشد 
قیمتی در این گروه از کاالها به تفریح و امور فرهنگی با 23/5 
درصد اختصاص داشته است که بسیار بیشتر از رشد5/2 درصدی 
قند و 5/4 درصدی شکر است. این اعداد و ارقام باید در کانون 
توّجه مدیرانی قرار گیرد که بدون توّجه به فعالیت های پرشمار 
در مزرعه و در کارخانه انجام شده تا قیمت قند و شکر با کمترین 
افزایش در مقایسه با سایر کاالها مواجه شود، می خواهند فشار بر 

این کاال را در دستور کار قرار دهند.

قندوشکرسربلندیامغبون؟!درتغییراتقیمتی

درصدتغییربرخیاقالماساسیخوراکیاززیرمجموعهشاخصکلبهایکاالهاوخدماتمصرفی
درمناطقشهریایران)100=1395(

شهریورماه 1397 اقالم/ دوره
نسبت به ماه قبل

شهریورماه 1397 
نسبت به ماه مشابه 

سال قبل

دوازده ماه منتهی به شهریورماه 
1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به 

شهریورماه 1396
لبنیات

7/531/09/7ماست غیرپاستوریزه
5/635/916/2ماست پاستوریزه
6/222/111/2پنیر غیرپاستوریزه

11/328/310/0پنیر پاستوریزه
3/841/931/2کره پاستوریزه
4/725/19/9شیر پاستوریزه

تخم مرغ
3/467/051/2تخم مرغ

برنج
3/650/033/5برنج وارداتی

3/78/75/2برنج داخله درجه یک
4/817/09/7برنج داخله درجه دو

حبوبات
4/15/22/6نخود

3/43/71/9لپه نخود
7-/3/14/70عدس

2/65/310/6لوبیا چیتی
4/410/110/7لوبیا قرمز

گوشت قرمز
5/836/324/5گوشت گوسفند با استخوان
14/842/321/1گوشت گاو و گوساله بی استخوان

گوشت مرغ
2/229/910/6گوشت مرغ

قند و شکر
7/425/05/2قند
6/524/85/4شکر

چای
6/138/320/9چای خارجی

روغن نباتی
3/925/912/8روغن نباتی جامد
5/019/36/9روغن نباتی مایع
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آمار و اطالعات رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران درباره تحّوالت قیمتی و تحّوالت کمی و مقداری شاخص های 
دیگر باید به هر ترتیب در کانون توّجه باشد تا کمترین تنش پدیدار 
شود. ذی نفعان یک موضوع باید در نهایت به این آمارها توّجه کنند که 
بتوان از آنها راه آینده را بازشناسایی کرد و راه را از بیراهه بازشناخت. 
یکی از تولیدات آمارهای قابل اعتنا در ایران »نتایج بررسی بودجه 
خانوار در مناطق شهری ایران« است که با تکمیل پرسشنامه بررسی 
بودجه خانوار از طریق مراجعه مستقیم متصدیان جمع آوری آمارهای 

اقتصادی بانک مرکزی به خانوارهای نمونه صورت می پذیرد.
شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها و مطالعه در مورد روند 
تعیین سهم  و  اقتصادی  و  اجتماعی  تحوالت  اثر  در  آنها  تغییرات 
هزینه های مختلف در هزینه کل خانوارها و اطالع از چگونگی مصرف 
در بین گروه های درآمدی گوناگون جامعه برای تصمیم گیری درباره 
تأمین رفاه نسبی و حداقل معیشت برخی از اهداف بررسی بودجه 

خانوارهاست.
در  خانوارهای ساکن  درآمد  و  هزینه  از  بررسی  در سال 1396 
مناطق شهری ایران در 79 شهر و با مراجعه به 13141 خانوار نمونه 

انجام شده است و نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

هزینه
در سال مورد بررسی متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار 
شهری حدود 421309 هزار ریال )ماهانه حدود 35109 هزار ریال( 

بود که نسبت به سال قبل 7/2 درصد افزایش داشته است.
از کل این مبلغ، 23/5 درصد )حدود 99130 هزار ریال( سهم گروه 
هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها می باشد که نسبت به سال 1395 

معادل 10/2 درصد افزایش داشته است.
در بین اقالم گروه هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین سهم 
ازکل هزینه ناخالص )معادل 5/4 درصد( متعلق به هزینه انواع گوشت 
بود. پس از آن به ترتیب، هزینه میوه های تازه با 4/2 درصد، شیر و 
فرآورده های آن و تخم پرندگان با 2/8 درصد، سبزی های تازه با 2/7 
درصد، آرد، رشته و غالت با 2/3 درصد و انواع نان و بیسکویت با 1/7 

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار، 0/3 درصد 
)حدود 1389 هزار ریال( به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که 

در مقایسه با سال 1395، 4/1 درصد افزایش داشته است.
در این سال از کل هزینه های ناخالص خانوار 4/2 درصد )حدود 
17784 هزار ریال( به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که 

نسبت به سال 1395 معادل 5/1 درصد افزایش داشته است.
از کل هزینه  نشان می دهد که 35/5 درصد  بررسی  این  نتایج 
ناخالص یک خانوار )حدود 149377 هزار ریال( مربوط به گروه هزینه 
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها بود که نسبت به سال قبل 

7/1 درصد افزایش داشته است.
در سال مورد بررسی از کل هزینه های ناخالص خانوار 4/0 درصد 
)حدود 16887 هزار ریال( به گروه هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد 
استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1395 معادل 

0/7 درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس نتایج این بررسی از کل هزینه های ناخالص خانوار، 5/7 
درصد به گروه بهداشت و درمان، 10/6 درصد به گروه هزینه حمل و 
نقل، 2/1 درصد به گروه هزینه ارتباطات، 1/9 درصد به گروه هزینه 
تفریح و امور فرهنگی، 1/8 درصد به گروه هزینه تحصیل، 2/1 درصد 
به گروه هزینه رستوران و هتل به8/2 درصد به گروه هزینه کاالها و 

خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
یافته های این بررسی نشان می دهد که در مقایسه با سال 1395، 
هزینه گروه های بهداشت و درمان 4/5 درصد، حمل و نقل 6/7 درصد، 
ارتباطات 4/2 درصد، تفریح و امور فرهنگی 0/5 درصد، تحصیل 3/5 
درصد، رستوران و هتل 7/5 درصد و کاالها و خدمات متفرقه 5/2 

درصد افزایش داشته است.

قندوشکردربودجهخانوار
آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در 

سال 1396 یک خانوار ایرانی ساکن شهرها رقمی برابر با 81591 
تومان برای خرید قند و شکر اختصاص داده است. با توّجه به 
اینکه »بعد خانوار« در سال 1396 بر اساس گزارش بانک مرکزی 
3/28 نفر بوده است یک محاسبه ساده نشان می دهد یک ایرانی 
ایران در سال 1396 رقمی معادل 27 هزار  ساکن شهرهای 
تومان برای خرید شکر اختصاص داده است. در صورتی که این 
رقم را باز هم جزیی تر کنیم، می توان به عدد حدود 900 تومان 
در ماه و کمتر از 30 تومان در روز رسید. یعنی یک ایرانی در 
سال 1396 رقمی کمتر از 30 تومان برای مصرف شکر اختصاص 
داده است. این در حالی است که یک خانوار شهری ایران در سال 
1396 بر اساس گزارش بانک مرکزی رقمی برابر با 138864 
تومان برای مصرف دخانیات هزینه کرده است که 70 درصد 
بیشتر از هزینه ای است که برای خرید شکر اختصاص داده است. 
بر اساس آمارهای ارایه شده از بودجه خانوارها در سال 1396 
یک خانوار شهرنشین ایرانی رقمی معادل 1356579 تومان برای 
خرید انواع گوشت دام اختصاص داده است که یک محاسبه 
نشان می دهد این رقم نزدیک به 16 برابر رقمی است که برای 

خرید قند و شکر هزینه کرده است.

شکرومبلمان
بانک مرکزی گزارش کرده است در سال 1396 یک خانوار شهری 
رقمی برابر با 551967 تومان برای مبلمان اثاث، فرش و انواع کفپوش 
هزینه کرده است که 1/3 درصد کل هزینه های ناخالص یک خانوار 
شهری است. این در حالی است که هزینه اختصاص یافته به قند 
و شکر در همین سال تنها 2 دهم درصد هزینه های کل خانوارهای 
شهری را به خود اختصاص داده است. در صورتی که نسبت این دو 
عدد را به دست آوریم خواهیم دید که یک خانوار شهری در سال 
رقمی که به خرید مبلمان داده است 6 برابر رقم اختصاص یافته به 

قند و شکر است.

اجارهمسکنوقندوشکر
بانک مرکزی در سال 1396 هر خانواده  بر اساس گزارش 
شهرنشین ایرانی رقمی بالغ بر 13949651 تومان برای اجاره 
بها و ارزش اجاره مسکن اختصاص داده است که برابر با 33/1 
درصد کل هزینه های ناخالص است. یک مقایسه کوچک نشان 
می دهد که یک خانوار شهری در سال 1396 نزدیک به 170 
برابر هزینه ای که برای خرید قند و شکر اختصاص داده است را 

برای اجاره بهای مسکن هزینه کرده است.

روندکاهندهمصرف
جدول حاضر در این صفحه نشان می دهد که در یک دوره 10 
ساله از 1387 تا 1396 مصرف انواع اقالم خوراکی در میان خانوارهای 
شهری روندی کاهنده را تجربه کرده است. این ارقام نشان می دهد 
مصرف انواع برنج هر خانوار شهری از 136 در سال 1387 به 106 در 
سال 1396، مصرف انواع نان از 445 به 298، انواع شیر از 215 به 

126 کیلوگرم کاهش داشته است.
همان طور که از ارقام این جدول برمی آید مصرف انواع قند نیز از 
27 کیلوگرم در سال برای یک خانوار شهری با کاهشی حدود 40 
درصد به 15 کیلوگرم و انواع شکر نیز با کاهشی معادل 47 درصد از 
15 کیلوگرم در سال 1387 به 8 کیلوگرم در سال 1396 رسیده است.

نتیجهگیری
اعداد و ارقام یادشده با این هدف در این شماره از نشریه شکر 
درج شده است که به برخی نتایج برسیم که به طور خالصه آنها 

را یادآور می شویم.
حمایتی  و  نظارتی  سازمان  ده ها  مدیران  و  دولت  اگر   -1
قصددارند رفاه خانوارهای ایرانی را در کانون حمایت قرار دهند 
آیا بهتر نیست به جای متمرکز شدن روی کاالهایی که سهم 
آنها از کل هزینه ناخالص خانوارها حدود 76 درصد )کاالهای 
غیرخوراکی( است متمرکز شده و قیمت آنها را کنترل کنند؟ اگر 
دولت و سازمان های نظارتی به جای تمرکز بر روی کاالهایی که 
سهم آنها از کل هزینه ها فقط 24 درصد است روی بقیه کاالها 
تمرکز کنند رفاه خانواده ها افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. 
به طور مثال سازمان های قیمت گذار آیا بهتر نیست به جای اینکه 
روی قیمت قند و شکر که سهم آن در کل هزینه های خانواده ها 
نزدیک به 2 دهم درصد است روی کاالهای دیگر مثل مسکن و 
اجاره مسکن متمرکز شوند و قیمت  آنها را کنترل و کاهش دهند؟

2- اگر قرار بر حمایت از کاالهای داخلی است نیز باید به 
جای تمرکز بر روی تعرفه واردات انواع خودرو بر روی کاالهایی 
مثل قند و شکر توّجه کرد که تقریباً همه خانواده های ایرانی آن 

را مصرف می کنند.
3- ارقام جدول حاضر در این صفحه نشان می دهد خانواده های 
ایرانی به هر دلیل که می تواند آگاهی نسبت به مضّرات مصرف بیش 
از اندازه قند و شکر به طور مستقیم از مصرف خود کاسته اند. آیا این 
ارقام نباید مبنای تصمیم گیری برای تنظیم بازار باشد؟ برخی افراد 
هنوز برای واردات قند و شکر به مصرف خانوارها در سال های قبل تکیه 
می کنند که آمار این جدول خالف گمانه زنی های آنها را نشان می دهد.

تمرکزروی2دهمدرصدغیرکارشناسانهاست

بررسیبودجهخانواردرمناطقشهریایران
متوسط مقدار مصرف ساالنه برخی اقالم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات یک خانوار طی سال های 1387-1396

)مقدار به کیلوگرم(
اقالم خوراکی ها، آشامیدنی ها و 

1387138813891390139113921393139413951396دخانیات - سال

146454159147131119120116106106انواع برنج
445425395356347350343328311298انواع نان

56484748414041404137گوشت دام
90959391888489908690گوشت پرندگان

5544333222فرآورده های گوشت دام و پرندگان
16161715131312111112انواع ماهی

3333222211حیوانات دریایی و فرآورده های آن
215232234166134138134131120126انواع شیر

75686484868280798086انواع ماست
25242325242323222324انواع پنیر
38394135363636363736تخم مرغ

44444543393737363436روغن های نباتی
27272724222221181615انواع قند

151614121111101098شکر
5555444433انواع چای
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نجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
ا

دارند  آشنایي  کشور  و شکر  قند  با صنعت  که  آنهایي 
و  پرفراز  تاریخ  در  قدیمي  این صنعت  که  مي دانند  نیک 
و  رویکرد  لحاظ  به  را  کمي  شیرین  روزهاي  خود  فرود 
مدیران  است.  کرده  تجربه  دولت ها  ارشد  مدیران  راهبرد 
ارشد دولت ها در همه دهه هاي گذشته اوالً به این صنعت 
به عنوان موتور رشد و توسعه یک فعالیت دیگر یا به عبارت 
دیگر به عنوان قلک دولت نگاه مي کردند. این دیدگاه از 
تا  مي گرفت  مالیات  شکر  و  قند  از  که  اول  پهلوي  دوره 
دولت هاي بعدي که از واردات این شکر حقوق و عوارض 
و  بوده  حاکم  قند  صنعت  فعالیت  بر  مي گرفتند  گمرگي 
 120 تاریخ  دوران  همه  دولت هاي  دیگر  طرف  از  هست. 
ساله این صنعت از واردات به اهرم تنظیم بازار براي برخي 
تّجار بزرگ و انگشت شمار رانت ایجاد مي کردند. این تّجار 
کوچک و قدرتمند سال هاي طوالني راه تولید داخل را تنگ 
و مسدود کرده و دروازه واردات را گشاد و فراخ مي کردند. 
انگشت شمار در سال هاي  تاجر  رانت خواري چند  داستان 
1385 به بعد به ویژه در سال هاي 1390 و 1391 و بهار 
1392 توانستند با واردات شکر با نرخ ارز ترجیحي صدها 

بادآورده نصیب خود کنند. در حالي  میلیارد تومان سود 
که صنعت قند و شکر ایران با بي محبتي هاي پرشمار در 
طول تاریخ خود مواجه شده است اما با پایمردي مدیران 

و  و مجلس  دولت ها  در  دلسوزان  از  گروهي  و  کارخانه ها 
وفاداري نسبي تولیدکنندگان چغندر همچنان پابرجا مانده 
است. نموداري که مي بینید سه دوره متفاوت صنعت قند 
از سال 1381 تا امروز را به خوبي نشان مي دهد. همان طور 
که از ارقام نمودار برمي آید میزان تولید در 4-3 سال آخر 
فعالیت دولت اصالحات و حتي سال زراعي بعد یعني از 
1381 تا 1385 بر فراز واردات بوده است. در آن سال ها 
در  و شکر  قند  به صنعت  فرصت  دادن  وقت،  دولت  نگاه 

مسیر استفاده از همه توانایي هاي کشور بود. 
نمودار یادشده نشان مي دهد اما در سال هاي 1385 به 
بعد واردات بر فراز تولید ایستاد تا اینکه در سال 1392 
دولت تغییر پیدا کرد و دولت جدید اختیار تولید و تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزي را به مدیراني با رویکرد توّجه به 
تولید داخلي سپرد. این گونه بود که از سال 1393 تا آبان 
واردات  فراز  بر  تولید  دوباره  که  هستیم  ماه 1397شاهد 
ارز براي خرید  ایستاده است. در سال هاي اخیر کمترین 
شکر از کشور خارج شده است و امیدواري به خودکفایي به 

باالترین میزان رسیده است.

زندگيصنعتقندوشکردر3دوره

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا پایان آبان ماه سال 1397)ارقام هزار تن(

آمار واردات شكر از سال 1380  تا پایان آبان ماه سال 1397 واردات شكر از سال 84 تا پایان آبان ماه سال97 به تفكيک خام و سفيد
به تفكيک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

619

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتيرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

11385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

21386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

51389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

71391506912155154196190372281513071231681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

81392881588114611592071151461342252271579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668016667 00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

121396019522912913816055014080856 0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردینسالرديف

131397038491000088 038878888888888جمع هر ماه + ماه هاي قبل

 وارداتسال
بخش خصوصي

 واردات
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139788088

 بها جمع واردات
)دالر(

جمع واردات
)هزار تن( بها )دالر( خام

)هزارتن( بها )دالر( سفيد
)هزارتن( سال

197.380.000 707 177.256.000 629 20.124.000 78 1384
1.017.454.469 2.527 726.182.559 1.890 291.271.910 637 1385
407.770.710 1.170 274.461.367 822 133.309.344 348 1386
325.013.345 1.101 287.800.013 998 37.213.332 103 1387
324.646.020 877 315.826.114 850 8.819.906 27 1388
704.520.407 1.805 704.520.407 1.805 0 0 1389
755.904.844 1.234 752.105.334 1.228 3.799.510 6 1390

1.072.413.608 1.680 1.072.413.608 1.680 0 0 1391
832.187.958 1.579 832.187.958 1.579 0 0 1392
377.470.440 823 377.470.440 823 0 0 1393
171.837.527 521 151.358.524 472 20.479.003 49 1394
320.134.978 667 0 667 0 0 1395
414.742.637 856 414.742.637 856 0 0 1396
41.176.794 88 41.176.794 88 0 0 1397

6.962.653.737 15.635 6.127.501.755 14.387 515.017.005 1.248 جمع


