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 در حاشيه اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه

ره شكيرو ی از واردات بی وزارت بازرگانیهيوجگزارش ت  
 
 

شش ماه هشتاد و بانآاول                                                                             اعتماد                                   
 
 

 تر  باالی متوسط جهان سه بايمقادر  شكر یمت داخلينكه قيا بر ديبا تاآ  یوزارت بازرگان  یهيگزارش توجدر :فارس

مجموع دولت در:  آورده شده استش مصرف شكر آنها اشاره وي افزایبراري فقیت از خانوارهايادامه حما، براست

.د شكر آرده استينه توليزم  دریتي حمایها استي گذشته اقدام به اتخاذ سیها  دههیط  

 ی از آارشناسان امر تا شش سال پاسخگوی شكر وارد آرده است آه به گفته برخیاما در سال گذشته دولت به حد

 داري شده و شكر داخل خریدر آشور دچار بحران جد شكریلد داخين امر تولي خواهد بود و با ایمصرف داخلازين

. آرده استیداري خر٨۵ز در سال ي را نین امر دولت شكر سال جار والئ به گفته مسیندارد، اما حت    

 
د شكريتول    
 یه هاد در آارخاني تولی اسمیها تي آه ظرفیحالدر آشور نوشته شده است،درد شكريخصوص تولن گزارش دريادر

نرفته است، ضمن آنكه  تن فراتر٣۵٠٠ ازیت عمليدارد و ظرف تن قرار۵٠٠٠ تا ۵٠٠ن يمتفاوت بوده و بقند و شكر

.تر آمتر است یمي قدیت واحدهايظرف    

شكر د قند ويآل تول ازی و خصوصی، دولتیدولتري غی عمومیت نهادهاي تحت مالكیهاه آارخانشكرد قند ويسهم تول

 وجود انحصار  ن موضوعيا.  بوده استیبيت ترآي به صورت مالكیدرصد بوده و مابق۵٢/٢١، ۵، ۵/١۴ب يبه ترت

.سازد ی را محتمل میردولتي غی عمومی دولت و نهادهایسواز در صنعت قند و شكریضمن   

 
مت و مصرفيق    

مت يتر از ق ران بااليشده شكر در ا اممت تمياما ق  است،یران آمتر از شكر چغندري در ایشكريشده شكر ن مت تماميق

. استیچغندر ویشكريدآنندگان نيتولصادرآننده اعم ازدآننده وي عمده تولیآشورهاشده آن در تمام   

مت ين است آه فاصله قيران اي در جهان و ای و شكر چغندریشكرينمت تمام شده شكريسه قيمقات درينكته حائز اهم

 یطين در شرايآم است، اارين فاصله بسيران اياست اما در باالاريجهان بس دریچغندر شكر ویشكريتمام شده شكر ن

ن فاصله يرود آه ا یمه، انتظاري مواد اولی و با توجه به سهم باال ست باالاريران بسيمزارع ادرشكرياست آه عملكرد ن

شتر باشدي بیران حتيادر    

 اساس  بریسه با بخش چغندريمقاران دريادرشكريبخش نن دري زمیور نكه بهرهيغم ارجه گرفت بيتوان نتيواقع مدر

شكر سبب يبخش ندر آاریروي چون نیديعوامل تولري سایور ن بودن بهرهييكن پاياست، لتر  باالی جهانیها  متوسط
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 یعموم تي به مالك توجه با آه  ن باشد ييپا ران يا  دریغندرچشكر و  یشكرين مت تمام شده شكريآه فاصله ق شده 

.ت استي حائز اهمیشكري آشت و صنعت نیواحدها    

 یاز مصرفي از نیاز است، لذا هر ساله قسمتي در آشور آمتر از مقدار مصرف مورد نیدينكه شكر توليبا توجه به ا

. گرفته است ین مربوطه توسط دولت صورت ميل قوانيگذشته به دلدرواردات شكر. شود یق واردات جبران ميطراز

واردات آن  شكر، امكان  ع قند ويت قانون نحوه توزيه رعا بدون الزام ب  قانون برنامه سوم ٣٢ اساس مادهنكه بريتا ا

التفاوت تداوم    و اخذ مابهی مقداریها تيق محدوديالبته در برنامه سوم از طر. ز فراهم شدي نیتوسط بخش خصوص

ه برنامه مذآور، قانون نحو  قانون ٣٨ماده   >ب<اساس بند برنامه چهارم بر در. شد يواردات اعمال متها بريمحدود

ن بازار يم اي به تنظیا  تعرفهیابزارها با استفاده از آه  آن است یپ دولت در  و جرا شده اال  موقوف شكرو ع قنديتوز

.بپردازد  

 
تيحما    

.د شكر آرده استينه توليزم دریتي حمایها استي گذشته اقدام به اتخاذ سیها  دههیمجموع دولت طدر    

ت به طور ينه چغندرقند، حمايزمدر. داردت قراري است آه به صورت خاص مورد حمایت جمله محصوالچغندرقند از

. ن محصول دنبال شده استيمه اي و بینيد تضميشده، خر ح ارائه بذر اصالري نظیا  نهادهیها تيق حمايطرمشخص از

 دولت  تيحما د مور  یآشاورز ط وزارت جهاد صنعت توس  آشت ویس واحدهايهم با تاسشكريضمن آنكه آشت ن

.داشته استقرار    

 صورت گرفته است و یا ر تعرفهيها و موانع غ ق تعرفهيطرازشتريع آشور بيگر صنايدرينظت از صنعت شكريحما

. ت شده استيدارد، حما) یجهان( یوارداتمت شكري نسبت به قیتر شده باال مت تمامي آه قیشكر داخلب ازين ترتيبه ا

ت قرار يحما دولت مورد توسط  د محصول شكريق تعهد خريرطازشكر  قند و ديها، تول سال ازیرايبسضمن آنكه در

.گرفته است   

ش از آنكه يافته و بير جهت ييها از صنعت شكر تغ تير حماي اخیها ماه است آه دریحالهات درين توجيا :یاعتماد مل

ن اساس صنعت شكر ياآنندگان بوده است آه بر  و مصرفیداخلربازانجامد به فكري بیدآنندگان داخليتولت ازيبه حما

ن يزم از ا  الیها تي را قبول ندارند و معتقدند آه حما  آنین دولت والئبرد آه مس ی به سر می بحرانیروزها دریداخل

.ارددز ادامه ياآنون ن صنعت صورت گرفته و هم  
 


