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زحمتها چگونه بر باد رفت؟

مرحوم مهدي بازرگان از رجال خوشنام
ايران در دهههاي تازه سپري شده
نويسد «رضا شاه در
خود مي 
درخاطرات 
برنامه نوسازي ايران به امور ساختمان عالقه
خاصي داشت .يكي از فعاليتهاي علياكبر
داور ،وزير دارايي ،دولتي كردن شركتهاي
ايجاد شركتهاي مختلف از
خصوصي بود .
قبيل فرش ،حمل و نقل ،بافندگي ،پشم و
پوست ،پنبه و شركت ساختمان كه برنامه
وسيعي داشت ،ارتش و راهآهن در رأس
امور بودند .تبديل برخي از اين شركتها
از خصوصي به دولتي ،كار و نان مردم را از
دست آنها خارج كرد».
اين داوري مرحوم بازرگان درباره
اقتصاد ايران از سوي علياكبر

دولتيسازي
داور وزير ماليه پهلوي اول تنها داوري نيست و
كساني هم كه به داليل گوناگون تاريخ معاصر
اند بارها درهمين باره
كرده 
ايران را بررسي 
نوشته و گفتهاند.
ادامه در صفحه2
ت
یل
حل

دیگ جوشان
اقتصادایران

صفحه3

|محمدطبیبیان|

این روزها موضوع تصمیم دولت در مورد
افزایش قیمت بنزین خبر ساز و مورد بحث
است .رصد اخبار نشان میدهد دراعتراض
به این تصمیم در برخی مناطق اعتراضهای
مردمی هم رخ داده است.تنگنای پدیدار شده
را باید از زاویههای گوناگون نگاه کرد.
 -1چرا عدم تعادل بارزی بین قیمت بنزین و
به طور کلی حاملهای انرژی و شرایط اقتصادی
پدیدار شده وقیمتهای موجود را غیر قابل
نگهداری و تداوم کرده است؟ از چند سال قبل
از انقالب  ،سیاستهای دولتها تورمی بوده و به
صورت پایدار از این محل به طور تقریب و به
صورت میانگین حجم نقدینگی  20در صد در
سال افزایش یافته و از این راه و مسیردولتها
و مجلسها و تصمیم گیری سیاسی در کل،
وجود بیست در صد تورم را تضمین کرده اند
و مردم را به آن عادت دادهاند ( .در سالهایی
که در آمد نفت و تولید ملی رشد مثبت داشته
کمتر و سالهایی که رشد منفی داشته بیشتر).
اما همچنان که تورم ظاهر می شده از پذیرش
عواقب تصمیمهای خود اجتناب کرده و به
صورت کلیشه چند تصمیم را پیگیر بوده اند.
ادامه در صفحه 2

عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شد

حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور با صدور حکمی
ّ
عباس کشاورز را به عنوان سرپرست «وزارت جهاد کشاورزی»
منصوب کرد.
حجت االسالم حسن روحانی به این شرح است:
حکم
متن
ّ
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس عباس کشاورز
بر اساس اصل  ۱۳۵قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق
علمی و مدیریتی جناب عالی ،به موجب این حکم شما را به
سرپرستی «وزارت جهاد کشاورزی» منصوب مینمایم.
امید است با عنایات الهی ،بهرهگیری از کلیات امکانات و همکاری
مجموعه کارکنان آن وزارتخانه ،در خدمت به ملت شریف ایران
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ،با رعایت اصول قانونمداری،
اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
سوابق عباس کشاورز
حجتی وزیر مستعفی این
محمود
کشاورز پیش از این معاون
ّ
وزارت خانه بود .وی همچنین رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران
متعددی در این زمینه به ثبت رسانده است.
بوده است که مقاالت ّ
کشاورز از سال  ۹۲معاون وزارت جهاد کشاورزی در امور زراعت

وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
صنعت قند و شکر ضمن ابراز خرسندی از این حسن انتخاب ،برای
ایشان آرزوی موفقیت دارد.

در صفحات دیگر میخوانید:

كشت و صنعت كارون

طالي سرخ توليد كرد
صفحه3

تراز جهاني شكر
سال ۲۰۲۵

صفحه4

كاهش  30درصدي

قرارداد با چغندرکاران
صفحه6

تولی د 400هزار تن نیشکر
در کشتوصنعت فارابی

صفحه7

2

شماره  - 194آبان 1398
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ادامه از صفحه اول|
یکی از این تصمیمها تنبیه تولید کننده و فروشنده از
مقررات سازمان تعزیرات بوده است .همزمان
طریق اعمال ّ
با استفاده از سازمان تعزیرات ،کنترل اداری قیمت برخی
کاالها از طریق قیمت گذاری ،کنترل نرخ ارز در حد پایینتر
از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیازهای وارداتی
طلب میکند نیز در دستور کار بوده است .همچنین گمراه
کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیتها از طریق طرح
مباحث و مطالب مخدوش در این نیز دردستور اجرا بوده
است .این اقدامات از یک سو به تخریب زمینه تولید و از
سوی دیگر به ایجاد عدم اطمینان درجامعه تولید کننده
و نیز مصرف ضایعه آمیز منابع ،خروج ارز و سرمایه ،ایجاد
ساختار کج و معوج و نا متعادل اقتصادی ،رانت و فساد و
عدم تحرک اقتصاد ،فقر و توزیع ثروت ناعادالنه و در جهت
تشدید منجر شده است .به قول حکیمی که گفته است
«چشم بگشا به گلستان و ببین» در اقتصاد ایران رخ
داده است .آنچه از وضع اقتصاد میبینیم نتیجه تداوم
این نوع شرایط بوده است.گاهی مجلس دولت را سرزنش
میکند و قانون مینویسد که قیمتها باال نرود،شاید
می دانند این قانونها اثر مثبت ندارد و باید روزی که بودجه
تصویب میکردند و دستورهای خلق پول به بانک مرکزی
میدادند و افراد کمتوان را برای مشاغل مهم تأیید
میکردند به فکر افزایش قیمتها و این روز و روزگار
میبودند ...گاهی دولتها دیگران را سر زنش میکردهاند
و گاهی بخشهای دیگر ابراز نگرانی و تعجب و سر زنش
میکنند .در حالی که باید گفت برادران شما همه با هم
هستید و آوار کردن سرزنش بر روی دیگری کار ساز نیست
و برای دردهای مردم هم مرهمی نیست.
-۲آیا تداوم قیمتهای پایین نگه داشته شده مقدور
است؟ جواب منفی است .وقتی حاملهای سوخت مثل
بنزین و گازوییل با کشتی ،تانکر ،باک اضافی ،موتورسوارهای
پرشمار مرزی ،کول بربه صورت عمده و درمقیاس چندین
تن و یا به صورت جزیی و چند لیتر از مرز خارج می شود و از
طرفی قیمتها به نحوی است که تولید پاالیشگاهها به صرفه
نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه
میدهند(کجای دنیا دوردور زدن یک سرگرمی است؟)
و یک گواه آن هوای آلوده شهرها است بنابراین میتوان
دریافت که این مجموعه شرایط قابل تداوم نبوده است.
 -۳آیا توجیهی که دولت به کار می برد قابل دفاع
است؟ یعنی بنزین را گران می کنیم که به عده ای پول
نقد بیشتری بدهیم .این هم مانند اقدام دولت قبلی
که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه ساز
تورم تشدید شونده ای شد قابل توجیه و دفاع نیست.
با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریمها دولت به جای
استفاده از فرصت برای اصالح اساسی از جمله در بودجه
و حذف بسیاری ردیفها و دستگاهها و کاهش مصارف
منابع عمومی از جمله جریانهای مالی خارج از بودجه،
به جای اصالح اقتصادی گسترده ،اما دولت دستش را
عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت
فشار و در رنج هستند فرو برده است .فشار مالیاتی را
افزایش داده به فکر مالیاتهای جدید هستند .افزایش
قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت،
پاالیشگاهها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم ،ظرفیت
سازی و سرمایه گذاری صرف نشده بلکه به خزانه
دولت ریخته شود تا چرخ آسیای نا کارآیی ،تورمزایی و
هزینههای غیر قابل توجیه به چرخیدن ادامه دهد ،این
شیوه نتیجه ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت
موقتی افرادی که به پول مفت عادت میکنند ندارد.
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ادامه از صفحه اول|
نژاد اقتصاددان
بهطور مثال ميتوان به دكتر موسي غني 
خود درباره دهه
كرد كه درتازهترين داوري 
امروز ايران اشاره 
عقايد علياكبر داور در اقتصاد
 1310كه دهه حكومت افكار و 
گويد «بسياري از شركتهاي
ايران است اشاره كرد .او مي 
دولتي در دوره داور و به ابتكار او شكل ميگيرند .استدالل
بود كه بخش خصوصي ضعيفتر از آن است
علياكبر داور اين 
بتواند از عهده طراحي و ساخت كارخانههايي در سطح

كه
كارخانههاي كشورهاي غربي از نظر مالي و فني برآيد .بنابراين
ارد و چون ميتواند
از آنجا كه دولت منابع مالي را در اختيار د 
بايد اين
آدمهاي فني و از سوي ديگر تكنولوژي را تجهيز كند ،

هد و پس از آن بهتدريج با آموزش بخش
اقدامات را انجام د 
خصوصي اين كارخانهها را به بخش خصوصي واگذار كند .اين
شود كه تا به
افتد به يك ايدئولوژي تبديل مي 
تفكر كه جا مي 
اقتصاد ايران گرفتار آن است .در واقع اين ايدئولوژي

امروز هم
بيانگر اين است كه كارهاي بزرگ را بخش خصوصي به هر
باشد و
بايد شروعكننده 
كند و دولت 
تواند شروع 
دليلي نمي 
وارد بازي اقتصادي
بايد 
بخش خصوصي را در مراحل بعدي 
بود كه بخش دولتي
افتاد اين 
كرد .ولي آنچه در عمل اتفاق 
شد و نهايتاً بخش خصوصي در
اقتصاد دولتيتر 

رشد كرد،

اقتصاد – 3آذر .)1398

حاشيه قرار گرفت( ».دنياي
با نگاهي شتابان به تاريخ معاصر اقتصادايران از دهه 1310
رد پاي دولت در تأسيس مديريت و مالكيت
به اين سو ميتوان 
بركارخانههاي پرشماري را ديد .دولتهاي ايران در اين
دهههاي تازه سپري شده انواع بنگاههاي اقتصادي ،تجاري،
مالي و پولي و زيربنايي و معدني و پتروشيمي و پااليشگاه را
وجود خصوصيسازيهاي گسترده اين
تأسيس كرده و هنوز با 
راهبرد ادامه دارد .در اين نوشته نميخواهيم به فلسفه سياسي

پنهان در كارخانهداري و بنگاهداري اقتصادي دولت بپردازيم.
اما اين وضعيت بهطور واقعي بر رفتار و تصميمهاي ميليونها
ايراني در بخشهاي گوناگون مؤثر بوده و هست .دولت آقاي
احمدينژاد،

محمود

حسن روحاني به مثابه وارث دولتهاي
دولت اصالحات و دولتهاي سازندگي نيز همان وضعيت را
نگهداشته است و عالوه براينكه از مسير عادي قانونگذاري
دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت دركسب و كار بنگاهها
كند از مسير عرضه و تقاضاي كاالها نيز در شرايط
دخالت مي 
حاكميت مطلق قرار ميگيرد.

قيمتگذاري دستوري
شايد يكي از سختترين شرايط براي فعاليتهاي اقتصادي

درايران كه البته نمونه آن در دنياي معاصر كمتر از انگشتان
دو دست است حضور اقتدارگرايانه دولت در تعيين قيمت تمام
شده كاالها و خدمات و سپس دخالت تمامعيار در قيمت
قند با
فروش اين كارخانههاست .بهطور مثال دولت درصنعت 
مزد و تعيين نرخ
حضور جدي در تعيين قيمت چغندر و تعيين 
بهره بانكي و ارز مؤثر است و درحقيقت بخش اصلي قيمت تمام
بايد به دولت نسبت داد .دولت اما به
قند و شكر را 
توليد 
شده 
كند و با جسارت تمام به كارخانهها ميگويد
همين بسنده نمي 
خود را با چه قيمتي بفروشند .به اين ترتيب و با
بايد توليدات 

استناد به اينكه اين اقدامهاي دولت براي حمايت از گروههاي

رآمد است قيمتگذاري دستوري را اعمال ميكند .نكته
كمد 
ارد كه دريافتكننده شكر
مهم اين است كه دولت اما كاري ند 
با قيمت دستوري شيريني ،شكالت ،بستني ،كيك و نوشابه را
برسد حتي
كند و چگونه به وقتش كه 
باچه قيمتي عرضه مي 
كنند تا از تفاوت دالر آزاد
شكر را به شكل آب نبات صادر مي 
سود برند.
و دالر  4200توماني 

چون نوبت به دولت ميرسد
دولت ايران در اندازههاي گوناگون سهام شركتهاي
گوناگون در پتروشيمي ،پااليشگاهها ،فوالدسازيها ،مس و
روي و آلومينيوم و اتومبيل و ...را دراختيار دارد .نگاهي به
سابقه و كارنامه و برنامه دولتها دردورههاي گوناگون نشان
هد دولت اما قيمتگذاري دستوري را براي كاالهاي
ميد 
تواند راه را
تحت تملك خويش رعايت نميكند .دولت مي 
د اما از
چند باره قيمت اتومبيل در يك سال ببند 
بر افزايش 
تواند راه را برشتاب و پرواز
اين كار امتناع ميكند .دولت مي 
دالر و سكه كه از كاالهاي انحصاري خويش است ،مسدود
چند برابر
شاهد هستيم كه دالر در يك سال ناگهان 

كند اما

چند برابر ميشود
شود و قيمت هر سكه بهار آزادي نيز 
مي 
و دولت نيز راه را باز نگه ميدارد .درباره اين رفتار دولت
ميتوان مصداقهاي پرشماري را ارايه كرد.

شكر و بنزين
بنزين كااليي بسيار مهم دركسب و كار ايرانيان است.
صدها هزار ايراني در سراسر كشور بهطور رسمي و تماموقت
رآمد به دست
كنند و د 
يا بهطور پارهوقت مسافركشي مي 
رآمد آنها
ك اصلي د 
رآمد اصلي يا كم 
آمده از مسافركشي د 
به حساب ميآيد .به اين ترتيب هر تغييري درقيمت فروش
اين كاال به مصرفكننده نهايي كه ميليونها ايراني دارنده
شود روش زندگي و كسب وكار
اتومبيل درايران را شامل مي 
آنها را دستخوش دگرگوني ميكند .از سوي ديگر ميدانيم
بنزين به مثابه يك كاالي راهبردي از جمله كاالهايي است كه
نهاد دولت است.
توليد و توزيع آن دراختيار 
انحصار كامل در 
دولتهاي ايران اجازه واردات بنزين به شركتها را نميدهند
ارند و بخش
و شركتهاي خارجي نيز در ايران فعاليت ند 
فاقد اختيارات و مالكيت و
خصوصي نيز در اين حوزه كااليي 
مديريت است .سهم بنزين و فرآوردههاي ديگر مثل اين كاال
خانوادهها باالست و يك شاخص براي تغيير

سبد مصرفي
در 
احتمالي بسياري از كاالها نيز به حساب ميآيد .بهطوري كه
افزايش قيمت بنزين بر افزايش هزينههاي حمل و نقل مؤثر
است و تنها بهطور مستقيم تغيير فعلي قيمت بنزين دراين
رصد گزارش شده است .از سوي ديگر اما شكر به
روزها  4د 
خانوادهها

سبد مصرفي
مثابه يك كاالي قابل توجه نيز در 
خانوادههاي ايراني

ارد اما سهم آن در كل هزينههاي
جاي د 
توليد ميشود
رصد است .شكر در كارخانههايي 
تنها 2دهم د 
توليد شكر در
مواد اوليه 
هستند و 

كه اكثريت آنها غيردولتي
هزاران مزرعه كوچك و بزرگ چغندر و نيشكر در سراسر
خردهپا يا كارگران شاغل در كشت و
ايران بهوسيله دهقانان 
هد افزايش قيمت
توليد ميشود .تجربه نشان ميد 
صنعتها 
شود و دامنه
شكر به افزايش قيمت ساير كاالها منجر نمي 
اثرگذاري اندكي بر تغيير ساير كاالها دارد .در اين شرايط
اما با مقايسههايي كارشناسي ميتوان به اين نتيجه حتمي
رسيد كه اگر راه براي افزايش نسبي شكر و آزادسازي آن باز

باشد منافع آن در هزاران روستاي ايران و كارگران كارخانهها

وارد شده احتمالي به مصرفكننده نهايي
بود و زيان 
خواهد 

حداقل است .در اين شرايط اما دولت محترم براي شكر بند
و بستهاي پرشمار درست كرده و دست و پاي آن را بسته
آزاد به آن نميدهد .اما درمقابل بنزين را
و اجازه فعاليت 
باشد را
تواند به محلي براي تأمين كسري بودجه 
چون مي 
رسد اين
با افزايش عامدانه قيمت همراه ميكند .به نظر مي 
رفتار دوگانه دولت در برابر بنزين و شكر و همچنین بسیاری
اد و درباره
بايد در كانون توجه قرارد 
از کاالهای تولید داخل را 
آن داوري كرد.
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زحمتها چگونه بر باد رفت؟

در حالي كه كشور در شرايط سخت تحريم و جنگ
اقتصادي قرار دارد ،تصميمات نادرست دولت و تخلّفات
خريد تضميني محصوالت كشاورزي،
مكرر در اجراي قانون 
ّ
اقتصاد مقاومتي در

ستاورد مهم

منجر به از دست رفتن دو د
سال جاري شده و قرار است كشور را به واردكننده گندم
و شكر تبديل كند .اين در حالي است كه سال گذشته
كارشناسان بارها در اين زمينه به دولت هشدار داده بودند
اما دولتمردان و خصوصا سازمان برنامه و بودجه کشور
ند و ضعف
خود را ادامه داد 
بدون توجه به هشدارها راه 
نظارت نمايندگان مجلس نيز نتوانست مانعي در مسير
ستاورد ديگر حوزه كشاورزي كه

تخلفات دولت شود .د
بود و امسال با
اقتصاد مقاومتي حاصل شده 

در راستاي
برخي بيتدبيريها از دست رفت ،طرح خوداتكايي شكر
قند در سال گذشته موجب شد
بود .قيمت پايين چغندر 
كشاورزان از كشت اين محصول استراتژيك خودداري كنند
بكارند كه

و به جاي آن صيفيجات از جمله گوجهفرنگي
توليد گوجه در سال جاري موجب شده اين
حجم گسترده 
بماند و دولت مجبور به
محصول روي دست كشاورزان 
خريد حمايتي و توافقي اين محصول شود.

ود  2/2ميليون است كه به
نياز كشور به شكر حد 
جهاد كشاورزي در سال  ۹۶حدود
گفته مسؤوالن وزارت 
شد و در اين بخش به مرز
توليد 
ميليون تن شكر در كشور 
قند بهاره
خريد تضميني چغندر 
خودكفايي رسيديم .قيمت 
قند پاييزه  ۳هزار و  ۳۳۸ريال
 ۳هزار و  ۴۰۳ريال و چغندر 
پيشنهاد كارشناسان

تصويب و اعالم شده است در حالي كه
پيشنهاد كارشناسان اجرايي

رقم باالتري بود .در صورتي كه
خريد تضميني باتوجه به رشد
شد احتمال افزايش نرخ 
مي 
بايد حتماً
بود ضمن اينكه 
توليد روندي منطقي 
هزينههاي 
شود تا توليدكنندگان رغبت
در نرخ شكر تجديدنظر انجام 
بايد قبل
هد 
باشند هر اتفاقي قرار است رخ د 

توليد داشته

بتواند براي كشت تصميم

باشد تا كشاورز
از اين زمان 
شد دولت در تيرماه ۹۸
بگيرد .پيگيريها و اعتراضات منجر 
خريد تضميني
هد و قيمت 
قيمت اين محصول را تغيير د 
رقند بهاره و پاييزه سال  ۱۳۹۸به ترتيب به مبلغ
چغند 
 ۳,۷۴۶و  ۳,۶۴۲ريال به اضافه مبلغ  ۶۱۵ريال كمك كرايه
بود و به
حمل تغيير كرد .اتفاقي كه البته بسيار ديرهنگام 

بعد از مرگ سهراب .اين اقدام منجر به
عبارتي نوشداروي 
قند در كشور شد.
يد سطح زيركشت چغندر 
كاهش شد 
در همين زمينه يزدان سيف ،مديرعامل شركت بازرگاني
دولتي ايران در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره كاهش توليد
قند در كشور و آخرين وضعيت واردات شكر به
چغندر 
كشور ،اظهار داشت :قريب به  ۷۰۰تا  ۷۵۰هزار تن شكر
قند و قريب به  ۶۰۰هزار تن از محل
توليد چغندر 
از محل 
توليد ميشود .وي افزود :قيمتگذاري

نيشكر در كشور
سبب شده الگوي كشت به محصوالت ديگري تغيير كند
كند و اميدواريم اين مسأله برطرف
و امسال كشت تغيير 
شود .امسال نيز قيمتهاي تعيين شده براي بسياري از
قند باعث نارضايتي كشاورزان شده
محصوالت از چغندر 
سيد جعفر حسيني ،مشاور عالي
است .در همين زمينه 
نظام صنفي كشاورزي گفت :امسال قيمت تضميني اعالم
شده براي محصوالت مختلف از جمله چغندر قند ،جو ،كلزا
مورد رضايت ما نيست اما در واقع گندم به نمادي
و گندم 
براي اعتراض تبديل شده است و وقتي كه ما به قيمت
گندم اعتراض ميكنيم در واقع به اين معني است كه نرخ
مورد تأیید ما نيست.
ساير محصوالت نيز 
قند در سال زراعي
توليد چغندر 
وي با اشاره به كاهش 
خريد تضميني گفت :براي
گذشته به دليل پايين بودن نرخ 
يد قيمت پيشنهادي و آناليز شده ما براي هر
سال زراعي جد 

بود كه دولت قيمت را ۵۰۲
كيلوگرم چغندر  ۶۳۰تومان 
تومان به اضافه  ۵۰تومان هزينه جمعآوري اعالم كرده اما
بين قيمت  ۵۵۲توماني كه اعالم شده با نرخ پيشنهادي
وجود دارد .اين مقام مسؤول با
ما هنوز فاصله چشمگيري 
توليد شكر در سال
اشاره به پيشبيني كاهش  ۳۷درصدي 
جاري گفت :سال گذشته يك ميليون و  ۸۰۰هزار تن شكر
شود امسال اين رقم به
شد اما پيشبيني مي 
توليد 
در كشور 
رسد و با توجه به نياز كشور به شكر بين
 1/5ميليون تن مي 
دو تا دو ميليون و  ۲۰۰هزار تن ،نياز به واردات  ۵۰۰تا ۷۰۰
هزار تن شكر به كشور داريم .حسيني با تأکید بر اينكه با
توجه به قيمت اعالم شده نگران هستيم كشاورزان استقبال
نكنند گفت :ما در حال

خوبي از كشت چغندر در سال جاري
جهاد كشاورزي هستيم اما بيشتر تمركزمان
مذاكره با وزارت 
در مجلس است كه نمايندگان به دولت براي اصالح قيمتها
فشار بياورند .زمينهچيني براي واردات گندم به كشور از سال
عدهاي خواستار واردات گندم تحت
بود و 
گذشته آغاز شده 
ورود موقت ،ترانزيت و سوآپ بودند
عناوين مختلف از جمله 
و حتي قراردادهايي نيز با كشور روسيه و قزاقستان امضا شده
جهاد كشاورزي چندي قبل
بود .عباس كشاورز ،معاون وزير 
ود  ١٤ميليون
توليد گندم در سال جاري حد 
بود 
اعالم كرده 
تن است و نزديك به سه ميليون تن از اين كاالي استراتژيك
توسط كشاورزان انبار شده است.

كشت و صنعت كارون طالي سرخ توليد كرد

مديرعامل شركت كشت و صنعت كارون گفت :اولين
مزرعه توليد زعفران شركت كشت و صنعت به گل نشست و
اولين توليد زعفران در اين منطقه به مقدار يك كيلو و دويست
گرم از سيصد و پنجاه كيلوگرم پياز زعفران برداشت و با عيار
باال نسبت به ساير زعفرانهاي مشابه در كشور توليد شد.
مديرعامل شركت كشت و صنعت كارون در گفتوگو با
خبرنگار گيتي آنالين گفت :به منظور ترويج كشت زعفران
در اين شركت طرح پايلوت اين گياه در دستور كار قرار
داشت كه خوشبختانه با دانش بخش خصوصي اولين مزرعه
توليد زعفران طي يك دوره سه ماهه از پانزده مرداد تا نيمه
نخست آبانماه در يكي از سولههاي تحت اختيار به گل
نشست و اولين توليد زعفران در اين منطقه به مقدار يك
كيلو و دويست گرم از سيصد و پنجاه كيلوگرم پياز زعفران
برداشت و با عيار باال نسبت به ساير زعفرانهاي مشابه در
كشور توليد گرديده است.
مهندس عبدالمجيد ميرزاپور با اشاره به صرفه اقتصادي اين
گياه سنتي و ارزشمند ايراني كه جايگاه رفيع بينالمللي نيز

دارد گفت :با كشت موفق زعفران در اين منطقه زمينه براي
ترويج ،توليد و گسترش زعفران در شوشتر و شمال خوزستان
به ويژه شركت كشت و صنعت كارون فراهم شده است كه تبعاً
ميتواند عالوه بر توليد ثروت ،رونق اقتصادي و اشتغالزايي
نرخ كسب و كار را نيز افزايش دهد.وي خاطرنشان كرد :با
امكانات موجود اين آمادگي وجود دارد تا ضمن واگذاري محل
كشت زعفران به بخش خصوصي و همچنين در صورت لزوم
آموزشهاي الزم نيز به عالقهمندان كشت و توليد اين گياه
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ارايه گردد.ميرزاپور در ادامه افزود :سازگاري گياه زعفران با
شرايط آب و هوايي مناسب شمال خوزستان و با استفاده از
روشهاي جديد كشت بدون استفاده از سموم و كودهاي
شيميايي و نيز صددرصد ارگانيك ميتواند تحولي بزرگ در
كشاورزي شمال استان به وجود آورد؛ تا طالي سرخ خوزستان
نيز وارد بازار پر طرفدار مصرف داخلي و خارجي گردد و اين
امكان هماكنون در دسترس متقاضيان بخش خصوصي قرار
دارد .اين را هم بدانيد زيستگاه زعفران در رشته كوههاي
زاگرس و مناطق زاگرسنشين ميباشد و خوزستان مهد
اين گياه ارزشمند است كه با تدبير مديرعامل شركت كشت
و صنعت كارون زمينه پرورش و توليد آن در شمال استان
خوزستان فراهم گرديده است .گفتني است شركت كشت
و صنعت كارون بزرگترين توليدكننده شكر سفيد ايران و
خاورميانه در شمال خوزستان و در حومه شوشتر است كه از
سال  93تا هماكنون تالش ميكند عالوه بر رسيدن به ظرفيت
اسمي كه در اين راه نيز بسيار موفق عمل نموده است ،ساير
توليدات مقرون به صرفه كشاورزي و صنعتي را گسترش دهد.
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تراز جهاني شكر سال ۲۰۲۵

,
كنندهها ()F.O.LICHT S
 ۱۹ژوئيه - ۲۰۱۹نشريه بينالمللي شكر و شيرين 

ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نيشكر و منابع مالی معاونت طرح و برنامه|
برنامهريزي استراتژيك نياز به پيشبينيهاي طوالني مدت دارد .بنابراين تصميم گرفتيم تا با انجام
يك پروژه تحقيقاتي ويژه ،تراز شكر جهاني را تا سال  ۲۰۲۵پيشبيني كنيم.
توليد به تغيير شرايط بازار است.
چالشبرانگيزترين بخش از هر چشمانداز ،پيشبيني واكنش 
توليد بهطور جدي به رويدادهاي آب
اين مشكل براي كاالهاي كشاورزي بيشتر است چرا كه ميزان 
و هوايي وابسته بوده و پيشبيني اين حوادث به واسطه ماهيت آنها غيرممكن است .مهمتر از آن،
توليدكنندگان محصوالت كشاورزي با تأخير زماني مشخص ،نسبت به سيگنالهاي بازار واكنش نشان
ميدهند .در خصوص گياهان قندي ،به راحتي ميتوان يك دوره  ۱۲تا  ۲۴ماه از زمان اتخاذ تصميم
براي كاشت تا برداشت محصول را در نظر گرفت .عالوه بر اين براي فرآوري مقادير اضافي نيشكر يا
هد كه
چغندرقند ،سرمايهگذاريهاي اضافي در زيرساختها ضروري است .محاسبات ما نشان ميد 
برسد كه اندكي بيشتر
ممكن است كسري شكر بازار جهاني در سال  ۲۰۲۰-21به  4/6ميليون تن 
متعادلتري برگردد
رود بازار به وضعيت 
از رقم  4/2ميليون تني سال  ۲۰۱۹-20است .لذا انتظار مي 
شود كه تمام ارقام توليد
خواهد يافت .مثل هميشه ،يادآور مي 

و سپس حجم ذخاير دوباره افزايش
سفيد تبديل نمود .اين مطالعه
بر حسب ارزش خام است كه ميتوان با ضرب  ،0/92آن را به ارزش 
رود آسيا
واحد (اكتبر /سپتامبر) انجام شده است.از نظر قارهاي ،انتظار مي 
بر مبناي يك سال زراعي 
توليد شكر اين قاره
رسد 
همچنان در جايگاه بزرگترين توليدكننده شكر جهان باقي بماند .به نظر مي 
برسد كه از رقم  ۷۸ميليون تن سال  ۲۰۱۸-19بيشتر
در سال  ۲۰۲۴-25به  83/7ميليون تن 
خود را به عنوان اصليترين توليدكننده شكر در منطقه
تايلند جايگاه 
هند و 
شود 
است .پيشبيني مي 
توليد شكر آمريكاي جنوبي در سال  ۲۰۲۴-25به  44/1ميليون
شود 
حفظ نمايند .تخمين زده مي 
شود برزيل همچنان عامل
برسد كه  8/6ميليون تن بيشتر از سال  ۲۰۱۸-19است .پيشبيني مي 
تن 
توليد شكر در آمريكاي شمالي و مركزي به
شود كه 
توليد در اين منطقه باشد.تخمين زده مي 
اصلي 
كند زيرا
سختي از  23/2ميليون تن سال  ۲۰۱۹-20به  25/3ميليون تن در سال  ۲۰۲۴-25تغيير 
خود را بهطور نسبتاً كمي افزايش دهند .بزرگترين توليدكننده
توليد 
رود بيشتر كشورها ،
انتظار مي 
توليد شكر
شود كه 
اين منطقه ،اياالت متحده و پس از آن ،مكزيك و گواتماال قرار دارند.پيشبيني مي 
برسد كه از  12/5ميليون تن در سال ۲۰۱۸-19
آفريقا در سال  ۲۰۲۴-25به رقم  14/1ميليون تن 
يد اعالم شده است ليكن فرض كرديم كه اين
بيشتر است .اگرچه برنامه احداث چندين پروژه جد 
برسد اما سرانجام ،ظرفيتهاي اضافي فرآوري و افزايش سطح زير كشت
پروژهها با تأخير به اتمام 
خواهد شد.

توليد
محصول منجر به افزايش 
توليد
وارد دوره جديدي شد .در حال حاضر
توليد از اول اكتبر  ،۲۰۱۷
اتحاديه اروپا با لغو سهميههاي 
و پس از سال  ،۱۹۶۸توليدكنندگان داخلي براي اولينبار از هرگونه محدوديت بازاريابي شكر آزاد
خود در سال  ۲۰۱۷-18را در حدود
شدهاند .در نتيجه ،كشاورزان اين اتحاديه ،سطح زير كشت چغندر 

توليد گرديد .سطح
ند و شرايط خوب آب و هوايي نيز منجر به افزايش بيشتر 
رصد افزايش داد 
 ۱۶د 
نامساعد آب و هوايي باعث

بود اما شرايط
زير كشت چغندر در سال  ،۲۰۱۸-19تقريباً بدون تغيير 
توليد در اروپا شد .با اين حال ،ذخاير انبوه شكر باقيمانده از برداشت قبلي بفروش
كاهش چشمگير 
رفتند و توليدكنندگان اتحاديه اروپا به منظور كاهش فشارها از روي بازار داخلي ،اقدام به صادرات شكر

همراه با ضرر به بازار جهاني نمودند.در نتيجه ،بسياري از توليدكنندگان شكر اروپا ،از جمله سودزوكر

و نوردزوكر آلماني ،و تروس و اتحاديه كريستال فرانسوي ،سال گذشته به دليل كاهش قيمتها در
مازاد عرضه ،زيانهاي قابل توجهي را متحمل شدند .اين امر باعث اعالم تعطيلي
يك بازار حاوي 
ند كه فعاليت شش
كارخانههاي برخي از توليدكنندگان شد .سودزوكر و اتحاديه كريستال اعالم كرد 
خواهند كرد.

خود در مناطق مختلف فرانسه ،آلمان و لهستان را متوقف
كارخانه شكر 
در حال حاضر ،پيشبيني ميكنيم كه اتحاديه اروپا در زماني كه قيمتهاي شكر جهاني باال است
كرد و با كاهش قيمتها،
خواهد 

خود ادامه داده و عرضه مازادش را صادرات
توليد بيش از نيازهاي 
به 
خود نزديك شود .با اين حال انتظار نداريم توليدكنندگان
توليد اتحاديه اروپا به سطح مصرف داخلي 

خود را تجربه كنند ،درس سختي كه در اولين
توليد سال  ۲۰۱۷-18
ركورد قابل توجه 
اين اتحاديه ،
اد كه رقابت در بازار جهاني چقدر دشوار است.
آموختند نشان د 

توليد
سالهاي لغو سهميههاي 
ارند كه ثبات را در بازار به ارمغان
اد دوجانبه تجارت شكر د 
اياالت متحده و مكزيك ،يك قرارد 
ميآورد .در شرايط فعلي ،سياست شكر اياالت متحده پايدار و توانا در مقابله با بيثباتي بازار به نظر
روند گذشته افزايش يابد.
توليد اين كشورها براساس 
رود 
ميرسد .بنابراين انتظار مي 
الزم است فاكتورهاي ممكن براي به خطر انداختن اين ثبات را نيز در ذهن داشته باشيم .عامل
ارد ملي شفافسازي
نخست ،موضوع محصوالت اصالح شده ژنتيكي است .اگرچه براساس استاند 
شد تا شكر چغندري (كه بيشتر
مواد غذايي كه در اواخر سال  ۲۰۱۸منتشر شد ،مقرر 
بيومهندسي 
توليد ميشود) را مشابه شكر نيشكري (غير اصالح شده ژنتيكي)
از چغندرهاي اصالح شده ژنتيكي 
بشناسد اما مصرفكنندگان همچنان طرفدار دومي هستند .اين مسأله منجر به تخفيف مداوم  ۲سنت

در هر بوش براي شكر چغندري در مقابل شكر نيشكري شد .اما در حال حاضر ،اين تخفيف به ابزاري
مؤثر براي تعادل در بازار داخلي تبديل شده است.موضوع دوم ،گرايشات اخير مصرف ،شركتهاي مواد
رشد مصرف
روند 
خود ميكند .بنابراين ممكن است 
غذايي را وادار به كاهش محتواي شكر محصوالت 
خواهد بود.
توليد شكر نيز 
رشد 
يابد و اين امر مستلزم كاهش تدريجي 
كنندهها در آينده كاهش 
شيرين 
بود و اين
توليد و صادرات شكر برزيل در دو دهه منتهي به سال  ۲۰۱۰با افزايش چشمگير مواجه 

توليد شكر اين كشور از  ۸ميليون تن
صادركننده برتر جهان محكم كرد .
خود را به عنوان 
كشور ،نقش 
رشد پنج برابري را نشان ميدهد .اين در
رسيد كه 
در سال  ۱۹۹۰به  ۴۰ميليون تن در سال  ۲۰۱۰
حالي است كه صادرات برزيل طي اين دوره از  1/6ميليون تن به  ۲۸ميليون تن افزايش يافته است.
با اين وجود ،برزيل طي دو فصل گذشته با مشكالت زيادي روبرو بوده است كه از آن جمله ميتوان
يد هزينههاي توليد ،بحران مالي و اقتصادي در
عملكرد محصوالت كشاورزي ،افزايش شد 

به كاهش
نامساعد آب و هوايي اشاره نمود .طي

كشور ،سياستهاي نامطلوب دولت در خصوص اتانول و شرايط
ركود است.
توليد شكر و اتانول در حال 
شد و 
توليد نيشكر متوقف 
رشد 
دو فصل گذشته ،
توليد شكر برزيل ،تا
چند سال اخير در بخش 
روند سرمايهگذاري كم 
شود كه 
پيشبيني مي 
زمان كسري بعدي و افزايش قيمت شكر در سطوح فعلي باقي بماند .چنين چرخشي ميتواند
يد را بسمت اين صنعت جذب نمايد.برنامه رنووآبيو عدم اطمينان بيشتري
سرمايهگذاريهاي جد 
را به همراه آورده است .شروع اين برنامه براي اول ژانويه سال  ۲۰۲۰برنامهريزي شده است اما هنوز
ارد كه بايستي پاسخ داده شوند .ما تصور ميكنيم كه
وجود د 
سؤاالت زيادي در خصوص اجراي آن 
رود اين برنامه،
نخواهد شد .انتظار مي 

حمايت اضافي از سوي دولت ،منجر به واكنش فوري در صنعت
كنند كه اين برنامه ،چگونه
بايد ابتدا درك 
هد اما بازيگران بازار 
توليد اتانول را افزايش د 
جذابيت 
محيط و شرايط فعاليت صنعت را تغيير ميدهد .پيشبيني ميكنيم كه در مرحله نخست اجراي
موجود و بدون سرمايهگذاري چندان براي توسعه ،به فعاليت

برنامه توليدكنندگان با ظرفيتهاي

شماره  - 194آبان 1398
توليد اتانول حاصل از ذرت افزايش يابد.اگرچه
خود ادامه دهند .همچنين انتظار داريم در اين مرحله ،

هند ليكن پيشبيني ميشود
خود را گسترش د 
رود توليدكنندگان ظرفيتهاي توليدي 
انتظار نمي 
توليد شكر
ركورد 
رنووآبيو باعث افزايش سطح به اصطالح تعادل شكر /اتانول شود .بنابراين ،احتماالً 
نخواهد شد .با اين حال ،برزيل به

مورد پيشبيني تكرار
باالي  ۴۰ميليون تن سال  ،2016 / 17در افق 
خود را به عنوان
توليد شكر و اتانول ،نقش 
دليل اندازه صنعت و توانايي نسبتاً سريع در جابهجايي بين 
خواهد كرد.

تنظيمكننده بازار جهاني حفظ
چشماندازهاي صنعت فرآوري نيشكر و چغندر در چين ،تحت تأثير عوامل مختلف قرار دارد .الزامات
بهبود پايدار بازده كشاورزي و صنعت در سالهاي
توليد شكر داخلي و 
سياسي آشكار براي گسترش 
ود شدن
خواهد شد .با اين حال ،احتماالً نگرانيها از محد 
توليد شكر 
رشد بيشتر 
اخير ،احتماالً منجر به 
افزايش سطح زيركشت نباتات قندي بدليل رقابت ساير محصوالت زراعي براي زمين و (به ويژه) آب،
ممكن است در آينده نقش پررنگتري داشته باشند.
باشد كه اين
رصد 
ود  1/4د 
توليد شكر چين در حد 
رشد ساالنه 
رود 
با فرض محافظهكارانه ،انتظار مي 
خواهد بود .اين موضوع ،چين را به واردات شكر وابستهتر ميكند.

رشد مصرف ساالنه
رقم كمتر از نرخ 
ايجاد ميكند .اين مسأله در نگاه اول
معموالً بخش شكر هند ،بيشترين تالطم را در بازار بينالمللي 
تعجب برانگيز است زيرا اين كشور يك بازيگر نسبتاً كوچك در بازارهاي جهاني بوده و به ندرت حجم
رسد كه قابل مقايسه با صادرات بيش از
چند ميليون تن مي 
واردات يا صادرات ساالنه آن به بيش از 
هد ماهيت
هند را به عنوان نمونه برجسته بيثباتي جلوه ميد 
 ۲۰ميليون تني برزيل نيست.آنچه 
گستردهاي در تراز تجاري آن كشور ميشود .با اين

ايجاد نوسانات
توليد آن است كه منجر به 
چرخشي 
توليد و از اين طريق تراز تجاري ،بلكه عدم امكان پيشبيني ميزان
حال ،نه تنها نوسانات گسترده در 
توليد آن نيز ،يكي از مشكل اساسي براي بازار جهاني شكر به حساب ميآيد .بهطور كلي ،پيشبيني

توليد شكر كار دشواري است ليكن با توجه به غيرقابل پيشبيني بودن شرايط آب و هوايي در هند،

توليد اين كشور نسبت به بسياري از مناطق ديگر جهان بيشتر است.
حاشيه خطا براي 
برد زيرا دولت هند
عالوه بر اين ،بازار داخلي اين كشور از تصميمات تنظيمي كوتاه بينانه رنج مي 
كند تا منافع كشاورزان ،فرآوريكنندگان و مصرفكنندگان را متعادل كند .دولت كف
تالش مي 
كند تا كشاورزان را ترغيب به تغيير الگوي كشت به سمت اين
قيمتي بااليي را براي نيشكر تعيين مي 
ود ۸
شد كه در حد 
توليد داخلي در سال  ۲۰۱۷-18
يد 
محصول نمايد .اين امر منجر به افزايش شد 
رشد كرد.
مازاد در سال  2018-19حتي بيشتر 
ميليون تن از مصرف فراتر رفت .اين 
هند براي مقابله با عرضه بيش از اندازه شكر ،اقدامات تنظيمي مختلفي از جمله؛ تأمين بودجه
دولت 
خردهفروشي و اعطاي يارانه
ايجاد ذخاير اتكايي ،تعيين سهميه صادرات اجباري ،تعيين قيمت 
براي 
صادراتي را آغاز كرد .دولت به جاي كاهش حمايت از كشاورزان در راستاي كاهش انگيزه عرضه بيش
خود مقابله كرده است.
از حد ،بارها با پيامدهاي سياست شكر 
با اين حال ،در واقع آخرين اقدام دولت توانست يك آرامش نسبي براي صنعت مهيا كند :پس از
گذشت بيش از  ۱۰سال از تجربه سياست اتانول سوختي ،دولت ملي سرانجام سال گذشته در اين
مورد استفاده قرار
مازاد كشور 
تواند براي رهايي از شكر 
شد زيرا دريافت كه اين ابزار مي 
زمينه جدي 
گريد  Bبه عنوان ماده اوليه فرآیند تخمير در
گيرد .پس از تصويب استفاده از شربت نيشكر و مالس 
ژوئن سال  ،۲۰۱۸دولت به منظور توسعه ظرفيت كارخانههاي تقطير ،پرداخت مبلغ  44/4ميليارد
روپيه را نيز در قالب وام يارانهاي پنج ساله از بانكها تصويب كرد.
كند كه يك محصول جانبي حاصل از
توليد مي 
گريد  C
اين صنعت بهطور سنتي ،الكل را از مالس 
گريد  Bيا شربت نيشكر
توليد شكر ميباشد .عالوه براين ،الكل در سال  ۲۰۱۸-19از مالس 
فرآیند 
گريد  Bرا براي توليد
توليد شكر كمتر ،قيمت مالس 
نيز تهيه شده است .صنعت به منظور جبران 
اتانول ،در سطحي بسيار باالتر از مالس  Cتعيين نمود .در حالي كه قيمت هر ليتر مالس  Cدر حد
گريد  Bمعادل  52/4روپيه و هر ليتر شربت نيشكر
بود قيمت هر ليتر مالس 
 43/7روپيه تثبيت شده 
ً
سود مناسبي
معادل  59/1روپيه تعيين شد .در نتيجه ،تقريبا در تمام كارخانههاي توليدكننده اتانول 
ود  ۲۹۵ميليون ليتر اتانول از مالس  Bيا شربت
به دست آمد.به گفته منابع صنعت ،در فصل جاري حد 
توليد شده و به شركتهاي بازاريابي نفتي عرضه شده است .اين رقم معادل منحرف كردن
نيشكر 
توليد اتانول است .بهطور كلي براي فصل  ،۲۰۱۸-19اين صنعت
ود  ۳۰۰هزار تن شكر به سمت 
حد 
توليد كند.
ود  ۴۵۰ميليون ليتر اتانول از مالس  Bو شربت نيشكر 
ارد حد 
انتظار د 
توليد اتانول را
توليد اتانول و حمايت دولت ،انتظار داريم كارخانهها ظرفيت 
با توجه به سودآوري 
توليد اتانول منتقل
توليد شكر ،به سمت 
شود تا نيشكر بيشتري به جاي 
افزايش دهند .اين امر باعث مي 
توليد اتانول سوختي استفاده شود.
ود  ۱تا  ۲ميليون تن شكر براي 
تواند حد 
گردد .تا سال  ۲۰۲۵مي 
توليد شكر ،انتظار داريم كه
ود كردن 
با توجه به عدم تمايل سياستمداران هندي براي محد 
توليد اين كشور ناپايدار
رويدادهاي آب و هوايي همچنان محرك اصلي باشند .در نتيجه ،احتماالً 
يابد و در صورتي كه
خواهد ماند .ميزان مصرف شكر داخلي با سرعتي جالب توجه افزايش مي 

باقي
توليد و
رود 
خود نكنند ،انتظار مي 
كشاورزان اقدامي در جهت گسترش سطح فعاليتهاي زراعي 
توليد اين
تايلند پس از سال  ۲۰۱۰-11و هنگامي كه 
هند تا سال  ۲۰۲۵برابر شوند .
مصرف داخلي 
بعد كه
كشور براي اولينبار به  ۱۰ميليون تن رسيد ،دنياي شكر را شگفتزده كرد .حتي در سالهاي 
توليد در ساير كشورها شد،
نامساعد و هم قيمت پايين بازار جهاني ،مانع پيشرفت 

هم شرايط جوي
رتمند در بازار
روند صعودي داشت و اين كشور را به يك بازيگر قد 
تايلند همچنان 
توليد شكر در 
رشد 

باشد زيرا دولت اين بخش
رشد آينده شكر اين كشور نامعلوم 
شكر تبديل نمود.با اين حال ،ممكن است 
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سود بين توليدكنندگان و كارخانجات
آزاد كرده است .اين بدان معني است كه سيستم تقسيم 
را 
توليد كارخانجات ميباشد.
لغو شده است و اين موضوع به نوبه خود ،مستلزم لغو سيستم سهمیهای 
باشد زيرا
وجود داشته 
توليد نسبتاً پايداري در سالهاي آتي 
در اين پيشبيني ،فرض كرديم كه 
پيوند بيشتر با قيمتهاي جهاني
هستند و در حال حاضر 

قيمتهاي نيشكر داراي روندي معكوس
شود كه افزايش قيمت كاساوا به عنوان رقيب اصلي كشت نيشكر ،كشاورزان
نيز دارند .تخمين زده مي 
را به جايگزيني اين محصول با نيشكر در الگوي كشت زراعي ترغيب نمايد .لذا در شرايط كسادي
بهبود بخشيده و
اقتصاد مزرعه را 

بايد
(مورد انتظار براي پس از فصل  ،)۲۰۱۹-20
بيشتر بازار جهاني 
رود دولت بمنظور ترويج كشت نيشكر ،اجراي طرح
توليد بيشتر را تحريك نمود .همچنين ،انتظار مي 

ً
پرداخت يارانههاي غيرمستقيم را در آينده ادامه دهد.استراليا يك توليدكننده نسبتا كوچك از كل
رصد تجارت جهاني اين شيرينكننده را (عمدتاً در بازارهاي
توليد جهاني است اما ساالنه تقريباً  10د 

رشد براي صنعت شكر استراليا
بخود اختصاص داده است .با اين حال ،فرصتهاي 
آسيا و خاورميانه) 
مورد نياز ،سطح اراضي قابل
بدليل تأثير توسعه شهري ،كشت ساير محصوالت زراعي و تأمين آب 
توليد شكر در پيشبيني
رشد تدريجي 
ود كرده است .بنابراين ،
دسترس براي زراعت نيشكر را محد 
روند اخير.
توليد اين منطقه فرض شده است ،نه پيش افتادن 

كشور

مفروضات

اتحاديه اروپا

توليد را كاهش داده و به سطح مصرف
رود اتحاديه اروپا 
*انتظار مي 
نمايد و در زمان افزايش قيمتهاي جهاني،
خود نزديكتر 
داخل��ي 
توليد را ارتقاء بخشد.
روند 
مجددا ً 

اد تجاري شكر بين اياالت متحده و مكزيك همچنان معتبر است.
* قرارد 
اياالت متحده * كاهش نسبتاً كم شكر چغندري در مقايسه با شكر نيشكر
* كاهش مختصر مصرف شكر سرانه به دليل پايين آمدن محتواي
آمريكا
فرآوردههاي توليدي

شكر در
كمبود س��رمايهگذاري در صنعت تا كسري بعدي كه باعث

*تداوم
افزايش قيمت شكر ميشود.
برزيل
*واكنش ضعيف نسبت به طرح رنووآبيو در شروع طرح * افزايش
توليد اتانول مبتني بر ذرت

چين

توليد شكر داخلي؛
* افزايش تدريجي 
رشد سطح زير كشت نيشكر بواسطه رقابت احتمالي
* محدوديت 
با ساير محصوالت زراعي براي زمين و آب.

هند

*حمايت مستمر از صنعت شكر؛
توليد اتانول
*افزايش قابل توجه ظرفيتهاي 

تايلند

*پرداخت يارانههاي غيرمستقيم براي ترويج كشت نيشكر
* تغيير الگوي كشت برخي از كشاورزان به سمت محصوالت جايگزين

استراليا

* محدوديت سطح اراضي براي كشت نيشكر

مصرف
رآمد سرانه ،مهمترين عوامل مؤثر بر تقاضاي شكر محسوب ميشوند .مطالعات
رشد جمعيت و د 

عمدهاي از افزايش مصرف مطلق را توضيح ميدهد .عليرغم
اند كه افزايش جمعيت ،بخش 
نشان داده 
رشد مصرف سرانه شكر متوقف شده است .دليل اصلي
رشد جمعيت قابل توجه است ليكن 
اينكه 
اين امر ،احتياط ناشي از تأثير مخرب احتمالي شكر براي سالمت انسان است .وضع مالياتهاي شكر
همچنان در حال افزايش است زيرا بسياري از دولتها ،تأثير مضاعف درآمدهاي مالياتي باالتر را در
مقابله با نگرانيهاي بهداشت عمومي بسيار مؤثرتر ميدانند.
موجود در

مهمتر از همه ،توليدكنندگان موادغذايي و نوشيدنيها ،به طرز قابل توجهي ميزان شكر
كنند تا از پرداخت
كنندههاي مصنوعي را جايگزين شكر مي 
خود را كاهش داده و شيرين 
محصوالت 
ابعاد محصوالت و تنوع
مالياتهاي فوق الذكر اجتناب نمايند .آنها همچنين در حال كاهش اندازه و 
خود ميباشند .اين مسائل در نهايت ممكن است تأثير بيشتري در كاهش
سبد محصول شركتهاي 

شود وضع
مصرف شكر نسبت به مصرف آن توسط نوشيدنيهاي غيرالكلي داشته باشد .پيشبيني مي 
رشد تقاضا را كاهش دهد.
ماليات ،نرخ 
رشد ساالنه
برسد كه نرخ 
با توجه به عوامل مختلف ،اين پيشبيني ممكن است منطقي به نظر 
رصد تنزل يابد.
مصرف شكر جهاني از  1/6درصدمشاهده شده در پنج سال گذشته ،به  1/2د 
خالصه
ارزيابيهاي ما حاكي از آن است كه بازار جهاني شكر در حال حركت به سمت دوره كسري است
تواند شرايط ماليمتري را براي توليدكنندگان شكر فراهم نمايد .پس از رسيدن
كه اين وضعيت مي 
مازاد تغيير يابد .توليد
رود كه اين تراز دوباره به 
به يك بازار متعادل در سال  ،2021-22انتظار مي 
برسد كه از رقم  ۱۸۴ميليون
ود  ۲۰۰ميليون تن 
شكر جهاني در سال  2044-25ممكن است به حد 
شود مصرف شكر نيز
تن پيشبيني شده سال  2018-19بيشتر است .در عين حال ،پيشبيني مي 
يابد كه از  ۱۸۵ميليون تن سال  2018-19بيشتر ميباشد.
در اين سال به  ۲۰۰ميليون تن افزايش 
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كاهش  30درصدي قرارداد با چغندرکاران

دبير انجمن صنايع قند و شكر كشور با انتقاد از ارايه آمار غلط در حوزه توليد چغندر قند
و شكر از سوي دفتر چغندر وزارت جهاد كشاورزي گفت :اين آمار باعث نوسان شديد در
بازار و نابساماني آن ميشود و با اين كار مسؤوالن ارشد كشور را در تصميمگيري براي تأمين
امنيت غذايي به بيراهه ميبرند.
بهمن دانايي ،در گفتوگو با مهر با اشاره به نابسامانيهاي بازار شكر در اواخر سال
گذشته و اوايل امسال عنوان كرد :امسال تابستان سياهي براي شكر به وجود آمد و به
سختي توانستيم بازار را متعادل كنيم .ارايه آمار نادرست در زمينه توليد باعث ميشود
ميلياردها تومان از جيب مردم به جيب دالالن سرازير شود و دالالن پولدار شوند .او اضافه
كرد :مهرماه سال گذشته ما به مسؤوالن اعالم كرديم كه  ۸۰۰هزارتن شكر بايد وارد شود
چراكه بارندگيها اجازه برداشت نيشكر را نميدهد؛ آنها تصور كردند كه ما نسخه عجوالنه
ميپيچيم و همين مسأله باعث شد شكر با تأخير وارد شود و بازار بهم بريزد .دانايي ادامه
داد :ابتداي امسال نيز بنده به وزيرجهاد كشاورزي گزارش دادم كه ميزان قرارداد كارخانجات
قند با كشاورزان چغندركار بهشدت كاهش يافته چرا كه سال گذشته به دليل قيمت پايين
نرخ خريد تضميني چغندر قند ،كشاورزان اين محصول را كشت نكردند و به جاي آن گوجه
فرنگي ،خربزه و هندوانه كشت شد .امسال به اندازهاي گوجه فرنگي كشت شد كه دولت
مجبور شد حجم زيادي از آن را خريداري كند و اين مسائل ناشي از اطالعات غلطي است
كه برخي از مديران دفتر چغندر وزارت جهاد كشاورزي به وزير ميدهند .او تصريح كرد:
وزير بايد يك جا با اين مسأله برخورد و آن را حل كند به خصوص اينكه شكر يك كاالي
استراتژيك است .دبير انجمن صنفي قند و شكر با بيان اينكه قرارداد كارخانجات قند با
كشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از  ۳۰درصد كاهش يافته است ،اظهار
كرد :امسال توليد چغندر بهاره و پاييزه در حالت خوشبينانه به ۴ميليون تا  ۴.۲ميليون تن
خواهد رسيد .او با بيان اينكه امسال توليد نيشكر حدود  ۵ميليون تن پيشبيني ميشود،
افزود :بنابراين با احتساب شكر نيشكري توليد شكر امسال بين يك تا يك ميليون و ۱۰۰
هزارتن خواهد بود و باقي آن بايد از طريق واردات تأمين شود .اين فعال بخش خصوصي
با اشاره به اينكه دفتر مربوطه در وزارت جهاد كشاورزي در اقدامي غيرمعمول آمار توليد را
امسال طي يكماه چندين مرتبه تغيير داده است ،ادامه داد :در تاريخ  98/4/19مديران اين
وزارتخانه در گزارشي مكتوب به وزير جهاد كشاورزي ميزان توليد چغندر قند را  ۵ميليون و
 ۹۰۰هزارتن و ميزان توليد شكر را يكميليون و  ۶۵۰هزارتن اعالم كردند .سپس در تاريخ
 98/5/26اين آمار را اصالح و ميزان توليد چغندر را ۵ميليون و  ۲۰۰هزارتن و شكر را يك
ميليون و  ۵۳۷هزارتن اعالم كردند و بعد از آن مجددا ً در تاريخ 98/۶/17اين آمار را اصالح
كرده و در نهايتاً ميزان توليد شكر را يك ميليون و  ۴۲۰هزارتن اعالم كردند به عبارت ديگر
طي يكماه آمار توليد شكر را  ۲۳۰هزارتن كاهش دادند و در حوزه شكر ۲۳۰هزارتن عددي
بزرگ و مصرف چند وقت كشور است .اين درحالي است كه براساس برآورد ما ميزان توليد
شكر امسال به سختي به يك ميليون و  ۱۰۰هزارتن خواهد رسيد .او با بيان اينكه ما به
صورت لحظهاي از كارخانجات آمار توليد را دريافت ميكنيم ،افزود :امسال حدود  ۵ميليون
تن نيشكر در كشور توليد ميشود كه از اين ميزان بين  ۴۵۰تا  ۵۰۰تن شكر حاصل خواهد
شد .دانايي با بيان اينكه برخي از مغايرتهاي آماري در حوزه توليد بسيار چشمگير است،
ادامه داد :اين مسأله در بازار تأثير منفي دارد .دبير انجمن صنفي قند و شكر با اشاره به اينكه
مسؤوليت تنظيم بازار شكر را  ۴سال است كه دولت به ما واگذار كرده است ،گفت :با اين
حال ميزان واردات و برنامهريزي براي آن دست ما نيست .او توضيح داد :در واقع دولت به
دليل بدهي سنگيني كه به كارخانجات داشت و اين بدهي رقمي بيش از  ۱۵۰۰ميليارد
تومان بود واردات را به آنها واگذار كرد.
قيمت شكر وارداتي نيز ارزانتر از نرخ مصوب داخلي است و اين مابهالتفاوت را كه
كارخانجات بايد به دولت ميدادند به جاي بدهي خود محاسبه كردند .او توضيح داد:
با وارداتي كه امسال انجام ميشود  ۴۰۰تا  ۵۰۰ميليارد تومان از بدهي كارخانجات
تسويه ميشود .دانايي در پاسخ به اين پرسش كه برخي مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي
و كارشناسان معتقدند كه واردكنندگان به دليل منفعتي كه در واردات دارند مايل
هستند كه آمار توليد را كم جلوه دهند تا به مقصود خود برسند ،گفت :در زمينه شكر
اين مسأله صحت ندارد چون خود ما در درجه اول توليدكننده هستيم و شكرخام نيز
به اندازه چغندرقند براي كارخانجات سودآور نيست .اينكه ما چغندر قند را كه توليد
اصليمان است از دست بدهيم صرفه اقتصادي ندارد .او عنوان كرد :يك كارخانه قند بيش
از هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري الزم دارد اما يك كارخانه تصفيهكننده شكر خام
با  ۴۰تا  ۵۰ميليارد تومان نيز قابل احداث است چرا بايد كسي كه هزار ميليارد تومان
سرمايهگذاري كرده از ظرفيت خود بهره نگيرد و شكر تصفيه كند؟
اين مقام مسؤول با بيان اينكه تمام اين اتفاقاًت ناشي از عدم تدوين يك الگوي كشت
مناسب و عدم شايسته ساالري در انتصابات و بکارگماری برخي افراد غيرمتخصص در
حوزههاي بسيار تخصصي است ،افزود :مشكل وزارت جهاد كشاورزي نداشتن كارشناسان
كافي كاربلد و متخصص در حوزه تولید چغندر است .او با بيان اينكه براي تعادل بازار در
شش ماهه اول سال  ،۹۹نياز به واردات  ۸۰۰هزارتن شكر داريم ،افزود :بايد با اين واردات
شرايط را تا آغاز برداشت محصول داخلي در سال  ۹۹آرام و متعادل نگه داريم.

چالشهاي فراروي خودكفايي محصوالت اساسي
عبدالحسين طوطيايي | پژوهشگر كشاورزي|
بعد و كاهش
توليد گندم در سال  1396و ادامه موفق آن در سال 
ركورد 

دستيابي ديگر بار به
خريد اين محصول در سال جاري دربرگيرنده تجاربي است كه بايستي چون چراغي
سه ميليون تني 
مورد توجه قرار داد .در اين ارتباط ،ركورد
براي گام به آينده و نقش آفريني بيشتر بخش كشاورزي 
فرآيند و برنامهريزي

توليد داخلي شكر در سال  1397تا مرز دو ميليون تن را نيز كه حاصل
بيسابقه 
توليد دانههاي روغني ،آبزيان و برنج و...
چند سال قبل آن بوده و ديگر افزايشهاي اميدواركننده در 

را نيز بايستي در اين جمعبندي مشاركت داد .در گام نخست بايستي بپذيريم تمامي عرصه بهرهوري
توليد كشاورزي كشور بيش از  8-9ميليون هكتار اراضي آبي 8 ،ميليون هكتار اراضي ديم و
از منابع 
رصد از اين اراضي
ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير نيست .بيش از بيست تا سي د 

ود 70-80
نيز حد 
آبي نيز از منابع آب كافي در تمام طول سال برخوردار نيستند .از سويي انتظار درست از مديريت
توليد آنست كه حداكثر بهرهوريها را در قالب سياست كشاورزي پايدار و عدم فرسايش منابع هدايت

جهاد كشاورزي با ارايه گزارشي تحليلي و كام ً
ال فني از ظرفيتهاي واقعي
رود وزارت 
نمايد .انتظار مي 
توليد ،به توجيه و تصحيح نگاه مقامات مسؤول ،نمايندگان مجلس و جامعه مصرفكننده كشور براي
انتظارات واقعگرايانه نسبت به ظرفيتهاي بخش كشاورزي مبادرت كند .در چنين نگاه واقعگرايانهاي
مكرر به نظامي از پرسشگري و حسابرسي منطقي تبديل ميشود .مدعياني هم
است كه تهديدهاي ّ
موجود را براي  300ميليون نفر يا نظير دبير محترم مجمع

توليد غذا در شرايط
كه ذهنگرايانه ادعاي 
خواهند نمود .از

خود تجديدنظر
انند قطعاً در ارزيابيهاي 
تشخيص مصلحت براي  500ميليون نفر ميد 
توليد سوق
سويي ديگر بخشي از مطالبات از متولي بخش كشاورزي در جهت ارزيابي از حفاظت منابع 
ارد كه مديريت بخش
وجود د 
رسد كه اين تلقي 
موجود به نظر مي 

پيدا ميكند .متأسفانه در ذهنيت
توليد براي مصرفكنندگاني است كه اتفاقاً شمار آن در كنترلش قرار ندارد .قاعدتاً
كشاورزي تنها متولي 
مواد غذايي و ديگر ملزومات
خود فرا ميخوانيم كه از ذخيره كافي 
زماني جمعي را به ميهماني خانه 
اطمينان داشته باشيم .ضمناً افزايش آگاهي عمومي و نيز نمايندگان محترم از محدوديتهاي منابع و
اقليم كشور موجب درك بيشتر از مخاطرات از بين رفتن و فرسايش اين منابع است .در چنين درك
ود كشور براي صيانت
عمومي است كه از وجب به وجب اراضي كشاورزي و ديگر منابع حياتي محد 
خود فروگذار نخواهيم شد .در اين ديدگاه منابع خاك و آب و نيز رونق
از نسل كنوني و آيندگان 
افتصادي حول پايداري منابع تعريف ميشود .براي تمثيل ضرورت آگاهي عمومي از ارزش بيبديل
منابع به رويدادي در ايام جنگ جهاني دوم اشاره ميشود .در كشور روسيه بانك ژن ذخاير توارثي
ارد و بنام بنيانگذار آن «واويلوف» معروف
ارد كه بيشترين تنوع از ژرم پالسم گندم را د 
وجود د 
گياهي 
مواد غذايي و
يد 
كمبود شد 

است .در زماني كه تداوم فرسايشي جنگ در آخرين زمستان آن موجب
بحران گرسنگي عمومي در روسيه شده بود ،جمعي از نيروهاي داوطلب به تشكيل ديوار دفاعي انساني
اگرد ساختمان بانك ژن پرداختند .بسياري از اين مدافعين از شدت سرما و گرسنگي در پيرامون
گرد 
ند اما هرگز اجازه تعرض به اين ثروت ملي را ندادند.از دير باز و تا قبل از رفرم
ساختمان جان داد 
دولتي ارضي در اوائل دهه  ،40كشاورزي به منزله مهمترين بخش اقتصادي كشور به شمار ميآمد.
رآمد ناخالص ملي
توليد و د 
رآمد نفت از نقشآفريني كشاورزي در 
البته از آغاز دهه  ،30به تدريج د 
(به جز سالهايي كه تحريمهاي جهاني موجب محدوديت فروش نفت نشده بود) كاسته بود .به عنوان
رشد اقتصادي ( )GDPبه دليل اعمال تحريمها به منفي  6/1سقوط كرده و به
مثال در سال  1394
منفي  2/7كاهش و ارزش افزوده در بخش كشاورزي مثبت  ،6/4صنايع منفي  6و خدمات منفي 2/2
رسيد ارزش افزوده در بخش
رصد 
رآمد نفت به بيش از  61د 
گرديد .اما همين كه در سال  1395سهم د 
رصد كاهش يافت.
توليد بيشتر نسبت به سال قبل 2/4 ،د 
وجود 
كشاورزي و با 
رصد افزايش يافت .در آمار
در همين رابطه بخش صنايع به مثبت  2/2و خدمات به مثبت  6/2د 
رآمد نفت را بخشهاي مختلف اقتصادي را
اقتصادي ساالنه كشور چنين همبستگي مثبت و منفي د 
در تمامي سالهاي  6دهه گذشته ميتوانيم مالحظه كنيم .اساساً در مديريت اقتصادي كشورهايي كه
توليد پايدار بخش
خود را عمدتاً از محل صادرات منايع تجديدناپذير تأمين ميكنند ،
توليد ناخالص ملي 

كشاورزي عم ً
ال به حاشيه ميرود .در چنين حالتي دولتها براي كنترل تورم در بازار مصرف كاالهاي
مبادلهاي به خصوص محصوالت اساسي غذايي به واردات به عنوان كوتاهترين راهحل متوسل ميشوند.
در صورتي كه ارزش تجاري كاالهاي وارداتي از بهاي توليدات داخلي كمتر باشد ،بخش كشاورزي
ياراي رقابت نداشته و محكوم به ورشكستگي ميشود .از آنسو نيز حلقههاي واردكننده با برخورداري
توليد داخلي ،دولتها را براي پاسخگويي
از توان سرمايه و رانت و رسانه با سياهنمايي افزايش نرخ اقالم 
توليد داخلي واميدارند .در چنين
به مصرفكنندگان به شتاب در واردات و گريز از حمايت كافي در 
توليد را
مناسباتي برخي از نمايندگان مجلس نيز براي تحبيب قلوب بيشتر رأيدهندگان خود ،متولي 
به تمكين در برابر فوريتهاي بخش مصرف ناگزير ميسازند .در بررسي فراز و فرودهاي بازار مصرف
توليد در برابر
شاهد جدال و تقابل متوليان بازار مصرف و 
چند دهه گذشته همواره 
توليد در 
و عرصه 
توليد و بهرهبرداران بخش كشاورزي
رآمد نفت به زيان بخش 
د د 
بودهايم؛ تقابلي كه عمدتاً به مد 
هم 
چند دهه اخير بسياري از مرغوبترين اراضي كشاورزي به مسلخ
انجاميده است .اگر ميبينيم كه در 
تغيير كاربري رفته است بايستي ريشه آن را در جدال نابرابر بازار مصرف و القاي ناشكيبايي در مقاطع
توليد جستوجو نمود .پس از ركوردشكني توليد
فرآيند درازمدت 

گراني و كمبودهاي فصلي در برابر
رتمند واردكنندگان چگونه تا آنجايي كه توانستند
گندم در سال  1396به خاطر داريم كه البيهاي قد 
توليد داخلي ،گروهي
يد در صحت ميزان 
ايجاد ترد 
ستاورد ملي سنگر گرفتند .جمعي با 

در برابر اين د
توليد داخلي و دل سوزاندن براي مصرف آب و تريبونهايي ملبس به
با ادعاي عدم صرفه اقتصادي 
شايد كه آب
ند 
اد سخن داده و بر طبل ضرورت واردات كوبيد 
پزشكان در كيفيت پايين گندم داخلي د 
خود را به جوي واردات بازگردانند.
رفته از سوداي 
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د 400هزار تن نیشکر در کشتوصنعت فارابی
تولی 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم
فارابی خوزستان گفت :تولی د شکر در این
مجتمع با شروع برداشت محصول نیشکر آغاز
ش د تا گامی مهم در تأمین نیازهای داخلی به
این کاالی راهبردی برداشت ه شود.
تورج بهادری گفت :پیشبینی میشود
در سال زراعی  ۱۳۹۸-۱۳۹۹با برداشت
 ۴۰۰هزار تن نیشکر در این مجتمع تولیدی
صنعتی ،حدو د ۴۰هزار تن شکر سفید
استحصال و به بازار داخلی عرضه شود.
وی با بیان اینکه هفدهمین دوره برداشت
نیشکر در چن د روز اخیر در کشت و صنعت
حکیم فارابی شروع شده افزود :حدو د نیمی از
نیشکر کشت شده در این مجتمع ،به صورت
سبز برداشت میشو د که سطح برداشت سبز
در مقایسه با سال زراعی گذشته  ۱۰درصد
افزایش دارد.مدیرعامل شرکت کشت و صنعت
حکیم فارابی گفت :امسال به دلیل بهبود
شرایط محیطی از جمله کمتر بودن گر د و
غبار و بهبو د کیفیت و کمیت آب مصرفی،
درص د عیار نیشکر در زمینهای این شرکت
در مقایسه با پارسال مطلوب بوده است.
تأمین شکر دارویی کشور
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم
فارابی گفت :تأمین شکر دارویی کشور برای
 ۶۳شرکت دارویی داخلی از برنامههای اصلی
این شرکت است.وی ظرفیت ساالنه شکر
دارویی این شرکت را ۱۵هزار تن بیان کرد
و افزود :در نیمه نخست امسال  ۶هزار تن
شکر دارویی برای شرکتهای دارویی کشور

تولی د شده و در نیمه دوم امسال نیز با  ۶هزار
تن دیگر  ،نیاز کشور به شکر دارویی تأمین
میشود.بهادری با اشاره به اینکه این شرکت
سه استاندار د بینالمللی را برای تولی د شکر
دارویی را دار د ادامه داد :برای صادرات شکر
دارویی در صورت صدور مجوز مشکلی وجود
ندارد.شرکت کشت و صنعت نیشکرحکیم
فارابی از جمله واحدهای هفتگانه شرکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که در ۳۰
کیلومتری جنوب اهواز واقع شده است.
د در کشت نیشکر
رکوردی جدی 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم
فارابی گفت :امسال سه هزار و  ۵۳۰هکتار
از زمینهای این شرکت زیرکشت نیشکر
قرار گرفت که این خو د رکوردی جدید
محسوب میشود.بهادری با اشاره به اینکه
امسال حدو د چهار هزار هکتار از زمینهای
نیشکری این شرکت در جریان سیالب
فروردین امسال دچار آبگرفتگی و خسارت
ش د افزود :بخش مهمی از زمینهای خسارت
دیده به زیر کشت نیشکر رفته تا پیامدهای
منفی سیالب کاهش یابد.وی گفت :یک
هزار و ۲۰۰هکتار از زمینهای کشاورزی
شرکت نیز به کشت دانه روغنی کلزا و گندم
و  ۱۰۰هکتار به چغندرقن د اختصاص یافته
است؛ همچنین امسال برای نخستین بار در
طرحهای هفتگانه نیشکری ۲۰ ،هکتار به
صورت آزمایشی به کشت کنج د اختصاص
یافت.بهادری تالش جهادی کارکنان
و کارگران این شرکت در آماده سازی

یاد ایام
شادروان مهندس كاظم كاظمي
يكي از ورزيدهترين و وفادارترين
متخصصان صنعت قند ايران بود كه در
جان و دل خانواده بزرگ اين صنعت
جاي دارد .سند حاضر كه در آرشيو
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
موجود است بهانهاي براي يادآوري از
اين متخصص ورزيده و ديگر بزرگان
صنعت قند مثل مهندس الهي و مهندس
سجادی و جمالالدین عباسيان و ساير
بزرگان اين صنعت و همچنین جناب
آقای راسخ مدیرعامل سازمان سابق
قند و شکر است.
بسمه تعالي
جناب آقاي مهندس راسخ
با سالم و تحيات :بدرود شما براي همكاران و دوستان بسيار تأسفآور بود زيرا شما در دوران
مديريت خود بهتدريج توانستيد سازمان قند و شكر را هدفمند سازيد و بهراستي در راه پيشبرد
توليد بهرهوري بهتر ياري و همكاري كردهايد.با ابتكار واردات شكر خام چندين ميليون دالر به
كشور و كارخانههاي قند سود رسيد و تعدادي از شركتهاي قند از بنبست مالي رهايي يافتند
مديريت توام با حسننيت و محبت شما طيفي از اعتماد متقابل به وجود آورد كه اكنون با نبود
شما احساس كمبود براي همه محسوس است همه ما آرزومنديم كه شما در پستهاي باالتر
و مقامهاي عاليتر كه به حق استحقاق آن را ببينيم و اميد داريم كشور بتواند از مديريت شما
بهره بيشتر داشته باشد.جناب آقاي راسخ يقين بدانيد خاطره پايدار شما در مديريت پرثمرتان
براي همه ما ارزشمند و ماندني خواهد بود.اميد است اين احساس متقابل براي هميشه پايدار
باشد زيرا ديدار شما براي همه صنعت قند خاطرهانگيز است.
با تقديم بهترين آرزوها و توفيقها
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران

زمینهای سیلزده شرکت و به زیرکشت
بردن زمینهای خسارت دیده را ستو د و
افزود :تالش ش د با برنامهریزی صورت گرفته
هیچ زمینی در این کشت و صنعت بدون
استفاده نمان د و در بهمن امسال نیز مزرعهای
که محصول آن برداشت شو د برای کشت
آفتابگردان اختصاص مییابد.وی به آثار منفی
سیالب بهاری امسال اشاره و پیشبینی کرد
 ۲تا سه سال آینده وضعیت کشت نیشکر
و استحصال شکر در این شرکت به وضعیت
عادی و پایدار برسد.
خسارت ۵۰هزار میلیار د ریالی
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی نیز گفت :سیالب بهار امسال ۵۰هزار
میلیار د ریال به واحدهای هفت گانه نیشکری
خوزستان خسارتزده و تاکنون هیچ غرامتی
از سوی دولت به این شرکت پرداخت نشده
است.عبدعلی ناصری در جریان بازدی د از
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی و تولید
شکر و برداشت نیشکر در این شرکت گفت:
چنانچه از مجموع خسارات ۱۰هزار میلیارد
ریال به این شرکت پرداخت شو د و بقیه آن
با بدهی این شرکت به بانکها تهاتر شود
صنعت نیشکر به سرعت دوران پساسیالب را
پشت سر خواه د گذاشت.وی در ادامه با بیان
اینکه از اواخر مهر برداشت نیشکر از سطح
۴۸هزار هکتار از زمینهای نیشکری طرحهای
هفتگانه شروع شده پیشبینی کر د حدو د ۳.۵
تا چهار میلیون تن نیشکر برداشت و بیش از
۴۰۰هزار تن شکر استحصال شود.
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برنامه واردات  ۳۰۰هزارتن
شکر خام از بندر امامخمینی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت:
واردات ۳۰۰هزار تن شکرخام (قهوهای) از بن درامام
خمینی(ره) به منظور تأمین نیازهای داخلی (صنعتی
یزاده
و خانگی) برنامهریزی ش دهاست .خدارحم امیر 
افزود :این میزان شکر خارجی پس از ترخیص برای
عملیات تصفیه و تبدیل آن به شکر سفی د به واحدهای
نیشکری خوزستان و کارخانههای قن د سراسر کشور
ارسال میشود .وی با بیان اینکه این میزان شکر خام از
کشورهای برزیل ،کوبا و هندوستان بهتدریج وار د کشور
میشو د گفت :نخستین محموله از این میزان واردات
شکرخام به کشور ،پنجشنبه  ۲۳آبان با پهلوگیری یک
کشتی اقیانوسپیما به ظرفیت ۳۰هزار تن در مجتمع
یزاده
بندری امامخمینی(ره) شروع میشود .امیر 
با بیان اینکه برای واردات شکر خام به کشور از بندر
امامخمینی(ره) مشکلی وجو د ندارد ،افزود :ارز مورد
نیاز شکر وارداتی تأمین شده و تاکنون هیچگونه خللی
در واردات شکر به کشور به وجو د نیامده است .بیش
از ۹۰درص د غالت مور د نیاز کشور از طریق بندر امام
خمینی(ره) وار د میشود .میزان مصرف ساالنه شکر
کشور  2/2میلیون تن است که از این میزان  4/1میلیون
تن آن در واحدهای نیشکری و چغندرقندی کشور تولید
و بقیه آن بای د وار د شود .امسال میزان واردات شکر با
کاهش  ۵۵درصدی تولی د چغندرقن د و افت  ۳۵۰هزار
تنی شکر در واحدهای هفت گانه نیشکر خوزستان به
دلیل آبگرفتگی ناشی از سیل خوزستان ،افزایش یافته
است .پارسال حدو د  ۲۰۰هزار تن شکر خام وارداتی در
واحدهای نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
در خوزستان تصفیه شد .استان خوزستان به تنهایی
حدو د  ۴۰درص د نیاز کشور به شکر را تأمین میکند.

8

شماره  - 194آبان 1398

جاهاي خالي كه متأسفانه پر شد با واردات

مهر ماه سال 1398
تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان 

نمودار

درحالي كه ميشد با كمي تدبير و دورنگري و دقت به توصيههاي كارشناسان
و برپايه واقعيتهاي بازار و توليد شكر راه را همچنان بر واردات اين محصول بسته
نگهداشت اما متأسفانه چنين نشد .تازهترين آمارهاي ارايه شده نشان ميدهد دردو
سال  1397و  1398روي هم  1037هزار تن شكر وارد شده است اما در سال
 1398تا همين دوره  1220هزار تن شكر به بازار ايران وارد شده است .درحالي كه
مطابق با جدولهاي ارايه شده در اين صفحه ستونهاي واردات شكر در سالهاي
 1394تا  1397به ويژه در ماههاي نخست سال خالي بود اما به دليل گوناگون
اين جاهاي خالي با واردات پر شد .انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر در سال
1397به مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز وظيفه قانوني تنظيم بازار شكر
را برعهده داشتند نسبت به واردات سر وقت هشدار داد و در حالي كه انجمن صنفي
كارخانههاي شكر به مديران سازمان برنامه و بودجه و نهادهاي نظارتي يادآور شد بايد
قيمت خريد چغندر زودتر اعالم شود و افزايش قيمتها متناسب با قيمت تمام شده
كشت اين محصول تعيين شود اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و ديديم و ميبينيم كه
روند خودكفايي به دردسر افتاده است .دور شدن از واقعيتهاي توليد و بازرگاني شكر
و رويايي انديشيدن و رفتاري مطابق با اراده سياسي به جاي فعاليت كارشناسي راهها را
به بنبست ميرساند و كابوس دور شدن از افزايش ضريب خوداتكايي را به دنبال دارد.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
13
14

سال
1385
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
سال
1397
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1398
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1398ارقام هزار تن)
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
فروردين ارديبهشت خرداد
223
187
192
307
205
111
94
154
1473
1250
1063
871
564
359
248
154
55
61
133
111
54
112
228
236
990
935
874
741
630
576
464
236
68
24
173
149
89
88
29
28
648
580
556
383
234
145
57
28
46
94
33
42
64
57
108
119
563
517
423
390
348
284
227
119
112
161
330
312
234
132
107
69
1457
1345
1184
854
542
308
176
69
18
31
384
301
68
12
24
0
838
820
789
405
104
36
24
0
37
190
196
154
55
121
69
50
872
835
645
449
295
240
119
50
115
207
159
61
114
88
15
88
847
732
525
366
305
191
103
88
19
47
67
40
57
211
137
165
743
724
677
610
570
513
302
165
175
107
70
12
9.2
11.8
5.5
0
385
210
103
33
21
17.3
5.5
0
50
76
170
221
25
0
0
0
517
467
391
246
25
0
0
0
55
0
16
138
129
229
195
0
762
707
707
691
553
424
195
0
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
فروردين ارديبهشت خرداد
0
0
0
0
1
49
38
0
88
88
88
88
88
87
38
0
224
121
80
220
280
213
82
1220
996
875
795
575
295
82

آذر
194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
آذر
66
154

مهر ماه سال 98به تفکیک خام و سفید
واردات شکر از سال  84تا پايان 
سال

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
جمع

سفید

(هزارتن)

بها
(دالر)

خام
(هزارتن)

بها (دالر)

جمع واردات
(هزار تن)

بها جمع واردات
(دالر)

78
637
348
103
27
0
6
0
0
0
49
0
0
0
0
1,248

20,124,000
291,271,910
133,309,344
37,213,332
8,819,906
0
3,799,510
0
0
0
20,479,003
0
0
0
0
515,017,005

629
1,890
822
998
850
1,805
1,228
1,680
1,579
823
472
667
856
281
1,220
15,800

177,256,000
726,182,559
274,461,367
287,800,013
315,826,114
704,520,407
752,105,334
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
151,358,524
0
414,742,637
102,654,305
438,000,000
6,626,979,266

707
2,527
1,170
1,101
877
1,805
1,234
1,680
1,579
823
521
667
856
281
1,220
17,048

197,380,000
1,017,454,469
407,770,710
325,013,345
324,646,020
704,520,407
755,904,844
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
171,837,527
320,134,978
414,742,637
102,654,305
438,000,000
7,462,131,248

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

دي
298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
دي
0
154

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
بهمن
66
220

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
اسفند
61
281

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
281
1220

619
آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان مهر ماه سال 1398
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

واردات
بخش خصوصي
0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
86
431

واردات
بخش دولتي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587

261

جمع واردات
937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823

521
157
667
309
856
138
281
195
1220
789
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

